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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ НАЗВ ДІАЛЕКТІВ ТА МОВ
бойк. – бойківський

поліс. – поліський

бук. – буковинський

поліс.-наддніпр.

гал.-лемк. – галицько-лемківський

середьо-наддніпрянський

гуц. – гуцульський

нім. – німецька

діал. – діалектне

прасл. – праслов’янська

зах.поліс. – західнополіський

рос. – російська

італ. – італійська

рум. – румунська

лат. – латинська

слоб. ‒ слобожанський

літ. – літературна

степ. ‒ степовий

лемк. – лемківський

сх.слоб. ‒ східнослобжанський

наддністр. – наддністрянський

тур. – турецька

ниж.наддніпр.

тюрк. – тюркська

‒

нижньо-

наддніпрянський

угор. – угорська

одеськ. – одеський

укр. – українська

пн.-лемк. – північнолемківський

франц. – французька

пд.-лемк. – південно-лемківський

чес. – чеська

–

полісько-

пол. – польська
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Бг – с. Богдан Рахівського району
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ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Особливий науковий інтерес до
вивчення словотвору як окремої галузі мовознавства спостерігається не так
давно. Праці з словотвору почали друкуватися десь у середині 40-х рр. ХХ
ст., а становлення його як самостійної лінгвістичної дисципліни припадає на
кінець 60-х рр. У слов’янському мовознавстві це праці Г.О.Винокура,
В.В.Виноградова,

М.М.Шанського,

В.М.Нємченка,

О.М.Тихонова,

О.А.Земської, О.С.Кубрякової, Ж.Ж.Варбот, П.У.Сцяцька, М.А.Павленка,
Ф.Славського, В.Дорошевського, Р.Ґжеґорчикової, М.Докуліла та ряду ін.
Активно працюють у цій галузі українські мовознавці І.І.Ковалик,
С.П.Бевзенко, Т.М.Возний, Л.Л.Гумецька, В.О.Горпинич, Н.Ф.Клименко,
В.В.Ґрещук, П.І.Білоусенко, Є.А.Карпіловська та ряд ін.
Вивчення

літературного

і

діалектного

словотвору

повинно

б

відбуватися системно, комплексно, і тільки тоді можливим буде цілісне
представлення картини словотворення в українській мові. Але український
діалектний

словотвір

вивчений

ще

недостатньо

і

неповно.

Його

дослідженням займалися В.В.Німчук (закарпатські верхньонадборжавські
говірки), К.М.Лук’янюк (буковинські говірки), З.С.Сікорська (південносхідні

говірки),

О.Т.Захарків

(бойківський

говір),

Л.Г.Яропуд

(західноподільський), Г.В.Шумицька (північнолемківські говірки), Л.В.Дика
(говірки

полісько-середньонаддніпрянського

порубіжжя),

Г.Л.Аркушин

(західнополіський діалект) та ін. Актуальними є праці С.П.Бевзенка про
словотворчі відмінності українських діалектів, І.І.Ковалика про іменниковий
словотвір у говірці села Бітлі, В.Ф.Покальчука про суфіксальний словотвір
іменників у надсянських говірках, Г.Ф.Шила про іменниковий словотвір у
говорах басейну верхнього Дністра і верхньої Прип’яті.
Іменниковий словотвір говорів Закарпаття до сьогодні залишається ще
слабо вивченим, відсутній детальний і комплексний опис словотворчих
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афіксів, не досліджено і не систематизовано словотвірні типи говірок усього
Закарпаття, не представлено цілісну картину словотворення у говорах
Закарпаття, зіставлення їх на рівні словотворення з іншими говорами
української мови. Цим і зумовлена актуальність нашої дисертаційної праці.
У дослідженні представлений словотвір говірок усього Закарпаття,
тобто в адміністративних межах Закарпатської області. Ці говірки належать
до говірок давньої формації. Отже, об’єктом нашого вивчення стали і
гуцульські говірки в межах області (Рахівський район), що дає можливість
зіставлення

закарпатських

говірок

із

гуцульськими

на

території

Закарпатської області.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація пов’язана із комплексною науковою темою кафедри української
мови Ужгородського національного університету “Українські говори Карпат
у взаємозв’язках із українською літературною мовою та іншими мовами і
діалектами”, а також науковими програмами Інституту української мови
НАН України «Українська діалектна мова: типологія діалектних систем»
(номер державної реєстрації 0105U001030), «Сучасні українські діалекти:
дескриптивний та лексикографічний аспекти вивчення» (номер державної
реєстрації 0107U00093). Тема дисертації затверджена на засіданні вченої
ради Ужгородського національного університету (протокол № 6 від 24
червня 2010 р.). У новій редакції тема затверджена 2 квітня 2013 р. (протокол
№ 2).
Мета роботи – описати суфіксальний словотвір апелятивних іменників
в українських говорах Закарпаття.
Ця мета реалізується шляхом виконання таких завдань:
1) за спеціально підготовленою програмою зібрати фактичний матеріал
та записати зв’язні тексти в українських говорах Закарпаття;
2) встановити інвентар словотворчих суфіксів, за допомогою яких
утворюються апелятивні іменники в українських говорах Закарпаття;
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3) виділити словотвірні типи та описати їхню продуктивність у
досліджуваних говорах;
4) показати на словотвірному рівні спільні ознаки говорів Закарпаття з
іншими українськими говорами та українською літературною мовою;
5) встановити особливості суфіксального творення апелятивних
іменників в українських говорах Закарпаття та показати їхні ареали, межу
між закарпатським і гуцульським говорами на рівні словотвору;
6) виявити ареальне варіювання словотвірних явищ досліджуваних
говорів;
7) дослідити морфонологічні зміни, які відбуваються на стику морфем.
Об’єкт

дослідження

–

українські

говори

Закарпаття,

тобто

закарпатський (ужанські, верховинські, боржавські та марамороські говірки)
та гуцульський (говірки Рахівського району Закарпатської області) говори.
Предмет

дослідження

‒

суфіксальний

словотвір

апелятивних

іменників в українських говорах Закарпатської області.
Джерельна база дослідження – власні записи, зроблені в польових
умовах протягом 2009–2011 рр. у 51 населеному пункті Закарпатської області
на основі розробленого питальника, що налічує 892 питання, а також тексти,
записані на диктофон (близько 64 годин звучання). Використано лексику із
“Словника закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району”
І.В.Сабадоша, “Матеріалів до словника гуцульських говірок (Косівська
Поляна

і

Ю.О.Піпаша,

Росішка

Рахівського

Б.К.Галаса,

району

“Діалектного

Закарпатської
словник

села

області)”
Поляни

Марамороського комітату” О.Бевки, лексика “Лінгвістичного атласа” говірок
закарпатського говору та гуцульських говірок на території Закарпаття. При
написанні роботи залучено також лексичні матеріали діалектних словників,
лінгвістичних атласів інших українських говорів, а також словотвірних,
етимологічних, історичних та інших словників української мови.
Картотека фактичного матеріалу, описаного в нашій дисертації,
налічує 3802 назви.
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Методи дослідження. Як основний метод використано описовий із
залученням зіставного та методу кількісних підрахунків. Дослідження
виконано в синхронічному аспекті із залученням діахронічного, що дало
можливість використати також порівняльно-історичний метод. На основі
лінгвогеорафічного методу створено лінгвістичні карти зі словотвірними
явищами говірок Закарпаття, зроблена спроба ареального осмислення
досліджуваного матеріалу. Використані також експедиційний та структурний
методи.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що:
вперше в українській діалектології здійснено спробу системного опису
суфіксального словотворення іменника в українських говорах Закарпаття.
Показано ареальне варіювання словотвірних явищ говірок Закарпаття на
основі створених нами 50 лексико-словотвірних карт, установлено інвентар
як продуктивних, так і непродуктивних словотворчих засобів, виявлено
специфічні риси суфіксальної деривації іменників в українських говорах
досліджуваної території;
вдосконалено

методологію

вивчення

українських

діалектів;

картографування словотвірних явищ; вчення про суфіксальний словотвір;
набуло

подальшого

розвитку

вивчення

говорів

Закарпаття

та

діалектного словотворення.
Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що встановлено певні
закономірності у формуванні словотвірних типів українських говорів
Закарпатської області та здійснено опис їх у порівнянні з іншими говорами
української

мови.

Дослідження

може

бути

використане

при

описі

словотвірної системи інших частин мови (прикметника, дієслова, числівника,
прислівника та ін.) говірок Закарпаття.
Практичне значення нашого дослідження полягає в тому, що в
науковий обіг введено новий діалектний матеріал, який може бути
використаний при укладанні реєстру словотворчих засобів, словотвірних
моделей і типів українських говорів Закарпаття, а також для створення
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словника закарпатських говірок і зведеного словника українських говорів.
Спроби картографування діалектних словотвірних явищ стануть поштовхом
до подальшого збирання матеріалу та повнішого представлення його
результатів шляхом використання лінгвогеографічого методу. Матеріали
дослідження можуть бути реалізовані при підготовці вузівських спецкурсів
та практикумів із дериватології та діалектології, а також написанні
підручників із словотвору та морфеміки.
Особистий

внесок

здобувача.

Робота

виконана

дисертантом

самостійно й одноосібно. Наукових праць у співавторстві немає.
Апробація

результатів

дисертації.

Результати

дослідження

доповідалися на засіданнях кафедри української мови Ужгородського
національного університету; повний текст роботи обговорено на засіданні
кафедри української мови Львівського національного університету імені
Івана Франка (протокол № 3 від 27 листопада 2014 р.). Основні положення та
результати викладено у доповідях на всеукраїнських наукових конференціях
“Наукова спадщина професора І.С.Олійника в сучасному контексті”
(Запоріжжя, 2012 р.), “Гуцульський діалект: минуле і сучасність” (Коломия,
2012 р.), міжнародних наукових конференціях “Традиції та новаторство в
сучасних діалектологічних студіях” (Львів, 2012 р.), “Слов’янський світ:
здобутки, проблеми, перспективи” (Ужгород, 2013 р.), “Филология,
искусствоведение и культурология: актуальные вопросы и тенденции
развития” (Росія, Новосибірськ, 2013 р.), щорічних підсумкових наукових
конференціях

професорсько-викладацького

складу

Ужгородського

національного університету (Ужгород, 2010–2015).
Публікації. Результати досліджень викладено в 11 публікаціях
(загальним обсягом понад 6 авт. арк.), дев’ять з яких уміщені у виданнях, які
визначені ДАК України як фахові, а також у фаховому науковому виданні
Російської Федерації (0,5 авт. арк.).
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РОЗДІЛ 1
СУФІКСАЛЬНИЙ ІМЕННИКОВИЙ СЛОВОТВІР В
УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ ЯК ПРЕДМЕТ
НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття словотвору в мовознавстві розглядається у двох значеннях:
1) як розділ мовознавства, що вивчає будову і творення нових слів (дериватологія); 2) як процес творення похідних простих та складних слів за дериваційними правилами та словотвірними типами (деривація) [92: с. 646; 138:
с. 3]. Як окрема галузь мовознавства словотвір почав вивчатися відносно
недавно. Перші загальні праці почали з’являтися десь у середині 40-х рр.
ХХ ст., а становлення його як самостійної лінгвістичної дисципліни припадає
на кінець 60-х рр. У слов’янському мовознавстві це праці Г.О.Винокура [30],
В.В.Виноградова [27; 28], М.М.Шанського [221], В.М.Нємченка [144],
О.М.Тихонова

[199],

О.А.Земської

[79],

О.С.Кубрякової

[120;

121],

Ж.Ж.Варбот [21], П.У.Сцяцько [196], А.А.Лукашанця [128], Ф.Славського
[232], В.Дорошевського [229], Р.Ґжеґорчикової [231], М.Докуліла [228] та
ряду

ін.

В.В.Виноградов

вказував

на

взаємозв’язок

словотвору

з

лексикологією, з одного боку, та граматикою, з іншого [28: с. 166–220], а
дослідник М.Д.Голєв вважає словотвір безперервним еволюційним процесом,
а “поява нового слова у словнику певної мови – не одномоментний акт, а
складний процес” [38: с. 74]. Словотвір, як і інші розділи мовознавства,
найбільше спільних рис має з російською та білоруською мовами [15: с. 93].
У кінці 60–70-х рр. словотвір вивчався у трьох напрямах: 1) синтаксичний, коли семантику і структури слів різних типів намагалися об’єднати
за допомогою різних синтаксичних конструкцій; 2) ономасіологічний,
словотвір вивчався з точки зору ономасіології; 3) функціонально-семантичний, який об’єднував два попередні напрями, основними вважалися проблеми, пов’язані зі семантикою та утворенням нових слів у мові [121: с. 467].
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Головним напрямом у дослідженні українського словотвору був
структурно-семантичний, який ішов “від змісту мовних одиниць до їхніх
форм” [90: с. 641]. Представниками цього спрямування стали І.Ковалик [95–
97; 103; 105; 106], Я.Закревська [73–75], Т.Панько [161], В.Горпинич [45],
К.Городенська [43; 44], Н.Клименко [87; 88], П.Білоусенко [9; 10; 11; 12],
В.Ґрещук [46; 50; 57], Є.Карпіловська [83; 84] та ін. У кінці 70-х рр. ХХ ст. на
зміну структурно-семантичному напряму прийшов морфологічний, при
якому вивчення творення слів ішло “від форми мовних одиниць до їхнього
змісту”. Об’єднання цих двох напрямів породило необхідність укладання
словотвірних словників української мови [90: с. 641].
Таку неоднозначність думок і підходів О.С.Кубрякова пов’язувала з
рядом труднощів, які постали при вивченні словотвору, а саме: 1) тісний
зв’язок словотвору з іншими рівнями мови – фонетикою, морфологією,
синтаксисом, граматикою; 2) неможливість проведення чіткої межі між
словотворенням та словозміною; 3) нечіткість думок у розрізненні понять
синхронії та діахронії; 4) велика кількість термінів – від морфеми до
словотвірних категорій; 5) різноманітність самих функцій словотвору [121:
с. 467–469]. Недостатня вивченість пов’язана ще й з тим, що довгий час
“питання словотвору розглядалися в межах морфології або лексикології, а в
працях лінгвістів ХІХ ст. словотвір розчинився в етимології” [187: с. 5].
Згодом дослідник А.Кретов відзначав, що «словотвір – це етимологія
похідних слів» [118: с. 130]. Як писав В.В.Виноградов, свого часу відомий
мовознавець О.О.Шахматов

вагався

з приводу того, до якого розділу

віднести словотвір. Спочатку він схилився до думки, що словотвір необхідно
розглядати в межах граматики – поряд із морфологією, синтаксисом та
семасіологією. А вже згодом у праці “Синтаксис русского языка” (1941)
вважав, що словотвір все-таки треба розглядати окремо від граматики та
лексикології, хоча з ними він тісно пов’язаний [28: c. 170].
Унаслідок такої неоднозначності думок довгий час словотвір майже
ототожнювався, зливався з морфологією. Всі зміни, які з’являлися в слові, в
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першу чергу розглядалися в частинах мови, а поняття словозміна і словотвір
майже не розрізнялися. Особливо яскраво такий погляд представлений у
працях

російських

мовознавців

Л.В.Щерби,

Д.М.Ушакова,

В.О.Богородицького.
Проблемами словотвору української мови вже займався О.О.Потебня,
який досить широко вивчав питання словотвірної семантики і приписував
йому (словотвору) чи не одне з головних значень. Він був прихильником
системності як у мові взагалі, так і у словотворі зокрема. Про системність у
словотворі згодом скаже І.І.Ковалик. Думка О.О.Потебні зводилася до того,
що із зміною граматичних категорій “неминуче змінюється і те ціле, в якому
вони виникають і змінюються”, відповідно зміни відбуваються і в самому
реченні [168: с. 43–51].
Розробкою теоретичних питань українського словотвору у ХХ ст.
займався ряд мовознавців, серед них І.І.Ковалик [95; 96], Л.Л.Гумецька [54],
С.П.Бевзенко [6; 7], Л.А.Булаховський [16; 17], В.О.Горпинич [45],
Т.М.Возний [31], Я.В.Закревська [73; 75], Н.Ф.Клименко [85; 88; 89; 92],
П.І.Білоусенко [9; 11; 12], В.В.Ґрещук [46; 48–50; 56; 57], Є.А.Карпіловська
[83; 84], А.Нелюба [142; 143], О.А.Стішов [191] та ін. Така кількість
дослідників сприяла появі ряду статей, монографій, окремих досліджень із
діалектного словотвору, а також засвідчила формування нового погляду на
словотвір як самостійну сферу мовознавства, відокремлену як від морфології,
так і від лексикології. Формується думка, що “і чисто морфологічний, і чисто
лексикологічний підходи до словотвору є обмеженими”. Віднесеність
словотвору до певної категорії мовознавства взагалі обмежує використання
різних методів вивчення словотвору. Але попри все, у словотворі необхідно
вбачати взаємодію двох рівнів – морфологічного та лексичного [9: с. 6].
Корифеєм сучасної словотвірної школи є І.І.Ковалик. Він розпочав
свою наукову роботу на сторінках журналу “Рідна мова”, будучи ще молодим
магістром [161: с. 2]. Автор розглядав словотвір як певну систему, розробляв
ряд теоретичних питань, намагався простежити взаємозв’язки словотвору з
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лінгвогеографією. На його думку, мова ‒ взагалі суцільна система, в якій всі
складові та елементи перебувають у постійному взаємозв’язку. У структурі
мови як системи І.І.Ковалик убачав єдності різних елементів – від
найменших до найбільших (фонетичних, граматичних, словотворчих,
лексичних, фразеологічних, семантичних та стилістичних). Єдність таких
елементів і створює будову мови. А до складу системи словотвору входить
сукупність усіх способів творення слів [95: с. 8]. Особливої уваги заслуговує
його “розробка метамови словотвору і приведення в єдину ієрархічну,
логічно послідовну систему словотворчих термінів” [188: с. 33]. Ця
ієрархічна

залежність

простежується

в

нього,

наприклад,

у

таких

взаємопов’язаних термінах, як спосіб словотвору, словотвірний тип,
словотвірна форма та словотвірне значення. Найбільш загальною є категорія
способу

словотвору,

якій

підпорядковується

словотвірний

тип,

а

словотвірний тип у свою чергу становить єдність словотвірної форми та
словотвірного значення [95: с. 12–16; 141: с. 16]. Розробку питань
словотвору, визнання його як самостійної галузі чи невизнання автор убачав
тільки у широкому вивченні “системи словотвору слов’янських мов” [103:
с. 3–4]. На його думку, достатня вивченість системи словотвірних гнізд дасть
можливість виявити всі кореневі морфеми української мови, а М.І.Голянич
вважає чи не одним із головних завдань вчення про словотвір є “дослідження
системи словотвору як системи гнізд, словотвірних полів, під якими
розуміємо структурно-семантичні єдності однокореневих слів” [40: с. 82]. За
І.І.Коваликом саме коренева морфема, як необхідна частина слова, є
основною і обов’язковою словотворчою частиною його, тоді як афіксальні
морфеми (префіксальні, суфіксальні та інфіксальні) не обов’язкові [95: с. 17].
Досягненням останнього десятиліття з цього погляду є «Кореневий гніздовий
словник української мови» Є.А.Карпіловської [82].
Варто

згадати,

що

основні

поняття

і

терміни,

які

сьогодні

використовуються у словотворі, утвердилися у розумінні їх І.І.Коваликом.
Він уважав, що термін дериватема може стати в один ряд із термінами
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фонема, морфема, лексема та ін. [187: с. 6; 141: с. 17]. А одним із основних
понять словотвору, на думку І.І.Ковалика, є словотвірний тип (до нього
основним елементом словотвірної системи вважався афікс). Словотвірний
тип повинен включати в себе єдність трьох складових: 1) лексико-семантична
єдність, 2) лексико-граматичний характер твірної основи, 3) афіксальна
частина [102: с. 8]. Дехто з мовознавців виділяє ще четверту складову
словотвірного типу – тотожність частини мови похідних слів [18: с. 125]. За
підрахунками дослідників, українська мова налічує близько 200 словотвірних
типів, які у свою чергу діляться на високопродуктивні, малопродуктивні та
непродуктивні [91: с. 645].
П.І.Білоусенко стверджував, що словотворення необхідно розглядати у
двох аспектах: 1) способи творення нових слів (“як можна робити нові слова”
– Л.В.Щерба) і 2) дослідження попередньо створених слів (“як зроблені нові
слова” – М.М.Шанський) [9: с. 14–15].
На сьогодні вивчення словотвору української мови досить добре
представлено у монографіях, підручниках, посібниках, словниках. Деякі
положення про словотвір представлені у працях за редакцією І.Білодіда [193],
А.П.Грищенка [194], М.А.Жовтобрюха [187; 188], а також М.Я.Плющ [164;
165], Л.О.Вакарюк, С.Є.Панцьо [18; 19] та ін. Важливим досягненням
словотвору є поява в 1999 році навчального посібника В.О.Горпинича
“Сучасна

українська

літературна

мова:

Морфеміка.

Словотвір.

Морфонологія” [45]. Потреба в такій праці виникла вже досить давно,
“оскільки в підручниках морфеміка і словотвір викладалися надто
фрагментарно і спрощено, без заглиблення в теорію, а про словотвірну
морфонологію не було й згадки” [ib.: с. 3]. Новим у вивченні словотвору є
дослідження Є.А.Карпіловської, в якому вона говорить про суфіксальну
граматику і розглядає її як “підрозділ морфемної граматики – необхідного
складника функціональної граматики сучасної української мови в цілому”
[83: с. 7]. Дослідниця розглядає принципи та способи організації морфем у
структурі слова. Ще в 1969 році Ж.Ж.Варбот писала, що необхідно звернути
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увагу на проблему вивчення фонологічної структури морфем у зв’язку зі
словотвірними функціями [21: с. 5].
Важливим завданням мовознавців є вивчення діалектного словотвору
української мови, дослідження якого поряд із словотвором сучасної
української літературної мови допомагає створити загальну картину дериваційної системи цієї мови. Узагальнюючої всеохоплюючої праці з українського діалектного словотвору до цього часу немає, в основному досліджуються певні словотвірні явища, вивчено словотвір окремих діалектів.
Я.В.Закревська пов’язувала це із такими моментами, як “складність самого
об’єкта дослідження, нерозробленість методів вивчення словотвору”, поки
що спостерігається “різне розуміння зв’язків словотвору з іншими дискиплінами, недостатня кількість фактичного матеріалу” [73: с. 8]. До “підводних каменів” вивчення словотвору належить не досить чітке розуміння
інколи синхронічного та діахронічного аспектів. Як вважає Є.А.Карпіловська, потрібно чітко “встановлювати походження і розвиток структури
кожного окремого слова, констатувати первинність одних слів і вторинність
інших” [83: с. 8]. Але при цьому слід пам’ятати, що поняття синхронії та
діахронії мають в основному пізнавальний характер і належать до методології лінгвістичних досліджень. На мову ці явища можуть бути перенесені тільки умовно, бо мова таке явище, яке перебуває у безперервному розвиткові.
І.Ковалик недостатнє вивчення діалектного словотвору пов’язував з
низкою чинників: по-перше, «вчення про словотвір здебільшого вважається
не самостійною лінгвістичною дисципліною, а лише другорядною частиною
граматики

(морфології)

або

підрозділом

лексикології»;

по-друге,

«словотворчі діалектні відмінності визначаються не завжди чітко, а, навпаки,
часто змішуються з лексичними»; по-третє, «словотворчі діалектизми є
менше помітними, ніж граматичні в сфері відмінювання або лексичні»; почетверте, «явища діалектного словотвору не повністю усвідомлюються у
своїй вазі і значенні та невиправдано недооцінюються під час вияву співвідносних діалектних відмінностей певної мовної системи»; по-п’яте, «діа-
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лектологічні дослідження обмежуються відповідно до поширеної вже неправильної традиції детальним вивченням фонетики і граматики, а також деяких
питань лексики, тим часом як про словотвір у цих дослідженнях згадується
лише мимохідь або й не відводиться йому жодного рядка» [105: с. 27–28].
Незважаючи на недостатню вивченість словотвору в українській
діалектології, вже зараз можна зробити певні висновки про те, які словотвірні
засоби найбільш поширені, на якій території і які словотвірні типи вони
утворюють. С.П.Бевзенко вважав, що вже виконані дослідження дають нам
можливість говорити, в першу чергу, “про різновиди діалектних відмінностей, їх типи у словотворенні”, а також “встановивши хоча б приблизно
ареали окремих діалектних словотвірних структур, визначити взаємовідносини між основними словотвірними групами української мови” [5: с. 69].
Серед відмінностей у словотворі української мови С.П.Бевзенко
виділяв “фонетико-словотвірний різновид”, виникнення якого пов’язане із
зміною фонетичного вигляду словотвірних морфем. Другий різновид пов’язаний з різною продуктивністю словотвірних моделей у тих чи інших діалектах. І третій полягає у тому, що існують словотвірні структури, які притаманні тільки певній частині діалектів, а решті говорів і загалом літературній
мові вони не властиві [5: с. 69]. Виокремивши такі різновиди, автор мав
рацію, бо дуже часто в різних діалектах одні словотвірні типи високо продуктивні, а в інших – не представлені. Цей висновок випливає також із
нашого дослідження словотвору іменників українських говорів Закарпаття.
Частково словотвір іменника представлений і в працях М.В.Кравченко
(зменшено-емоційні іменники в сучасній українській літературній мові)
[116], Л.М.Третевич (нульова суфіксація іменників у сучасній українській
мові) [201; 202], Н.М.Захлюпаної (субстантивні утворення із суфіксом -ка в
сучасній

українській

мові)

[78],

І.І.Кобиш

(афіксальні

іменники

з

модифікаційним значенням подібності в білоруській та російській мовах)
[94], І.М.Думчака (універбація в українській мові) [69] та ін.
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Український діалектний словотвір в останні десятиліття став об’єктом
вивчення

багатьох

дослідників,

таких

як

В.В.Німчук

(закарпатські

верхньонадборжавські говірки) [145; 148–150], К.М.Лук’янюк (буковинські
говірки) [129], З.С.Сікорська (українські говірки південно-східного мовного
порубіжжя) [183], О.Т.Захарків (бойківський діалект) [76], Л.Г.Яропуд
(західноподільський говір) [226], Г.В.Шумицька (північнолемківські говірки)
[224], Л.В.Дика (говірки полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя)
[66], Г.Л.Аркушин (західнополіський діалект) [1; 2] та ін. Дослідження з
діалектного

словотвору

представлені

також

у

статтях

С.П.Бевзенка

(словотворчі відмінності українських діалектів) [5], І.І.Ковалика (іменниковий словотвір у говірці села Бітлі) [98], В.Ф.Покальчука (суфіксальний
словотвір іменників у надсянських говірках) [166], Г.Ф.Шила (іменниковий
словотвір у говорах басейну верхнього Дністра і верхньої Прип’яті) [223],
Н.Л.Осташ (словотвір іменників української розмовної мови) [156] та ін.
Інформацію про окремі діалектні словотвірні явища можна почерпнути
з Атласу української мови [АУМ], у якому картографуються лексичні
одиниці, але нерідко фіксуються і словотвірні явища. У І томі Атласу це,
наприклад, карти 161–165, 167–174 та ін. У ІІІ томі ‒ карти 30–37 та ін. Тут
скартографовано такі явища, як “Суфікси іменника вулик”, “Суфікси
іменника цебер”, “Суфікси іменника огудиння” та ін. Найцікавішим для нас є
другий том, позаяк тут представлено поширення діалектних явищ і на
території Закарпатської області. Це карти 136–146, де подано такі явища, як
“Суфікси іменника коваль”, “Суфікси іменника горобець”, “Суфікси іменника
копач”, “Суфікси іменника щавель”, “Морфемна структура іменника бияк” та
ін., карти 146–160 та ряд ін., де представлено суфікси іменників “Назв листя
картоплі, моркви, гороху”; “Назв поля з-під льону, картоплі, кукурудзи; з-під
гречки, проса” та ін. Окремі словотвірні явища закарпатських та гуцульських
говірок наявні в “Лінгвістичному атласі українських народних говорів
Закарпатської області УРСР (України)” Й.О.Дзендзелівського [ДЛАЗ], крім
того, картографуванню окремих словотвірних явищ присвячена праця
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З.Ганудель “Лінгвістичний атлас українських говорів Східної Словаччини”
[34]

та

“Общеславянский

лингвистический

атлас

(Серия

лексико-

словообразовательная)” [152]. Теоретичні питання зі створення лексикословотвірних карт можна знайти у працях Й.О.Дзенделівського [59–62],
В.Латти [122], П.Ю.Гриценка [51; 52], Я.Закревської [72], І.В.Сабадоша [176].
Досягненням у вивченні діалектного словотвору є монографія
Г.Л.Аркушина “Іменний словотвір західнополіського говору”, де автор
представив усі форманти, за допомогою яких утворюються слова іменних
частин мови, об’єднав їх у певні словотвірні типи, чітко розрізнив
мотивоване та мотивуюче слово. Г.Аркушин, дослідивши як стан словотвору
взагалі, так і окремі явища діалектного словотвору, дійшов висновку, що
основним завданням українських дериватологів є “створення повних
локальних описів окремих діалектів”, а на основі таких описів визначення
головних словотвірних моделей та типів. Завершенням дослідження
діалектного словотвору повинен стати, на його думку, повний перелік та
детальний опис словотворчих засобів, словотвірних моделей та типів [1:
с. 13]. Тільки таке детальне словотвірне вивчення окремих діалектних зон
дасть можливість представити повну словотвірну картину у взаємозв’язку зі
словотвором сучасної української літературної мови.
Найкраще досліджений у мовознавстві іменниковий словотвір. Це
пов’язано з тим, що іменник – основна частина мови, вона є своєрідною, її
словотвірні явища відмінні від словотвірних явищ інших частин мови.
З.О.Валюх відзначає, що “іменник як центральна частина мови становить
ядро дериваційної бази української мови” [20: с. 3]. Найбільш продуктивним
способом словотворення є афіксальний, близько 85% слів української мови
утворюються саме цим способом [85: с. 38]. Але при творенні різних частин
мови переважає один із різновидів. Наприклад, при творенні іменника
переважає суфіксальний спосіб, префіксація домінує у віддієслівних іменників, а саме віддієслівних утворень в українській мові найбільше. Пов’язано
це з тим, що найбільший словотвірний потенціал у дієслів [92: с. 647–648;
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146: с. 58–65]. Але поряд з тим префіксація іменників частіше супроводжується суфіксацією. Власне префіксація іменників в українській мові – це
нечасті випадки. Твірною основою для іменників виступає переважно субстантивна, ад’єктивна та дієслівна [132: с. 6, 8]. І.І.Ковалик зазначає, що “афіксальний словотвір іменників характеризується певними типами дериваційно-змістового перетворення, а саме: транспозицією, мутацією, модифікацією (категоріальні типи) і кваліфікацією (не категоріальний тип), які можуть
виявлятися окремо один від одного або поєднуватися між собою” [105: с. 25].
Історія суфіксального словотвору іменника на сьогодні вивчена
фрагментарно. Немає загального переліку афіксів, які функціонували на
різних етапах розвитку української мови [9: с. 3]. Вагомими є дослідження із
афіксального словотвору Н.Ф.Клименко, в яких вона пояснює творення
нових слів, а особливо приєднання одних морфем до інших [88: с. 10].
Найбільш розгалуженою системою словотворення є суфіксація. В українській
мові використовується понад 350 іменних суфіксів, 50 – прикметникових, 20
– дієслівних, 10 – дієприкметникових [175: с. 671]. Суфіксальний спосіб – це
словотворення шляхом суфіксації, тобто приєднання суфіксів до твірної
основи, яка може бути непохідною чи похідною [ib.: с. 671; 173: с. 477].
Суфікс (з лат. suffixus – прикріплений) – афікс, що розташований у слові після кореня або іншого суфікса перед закінченням, іншим суфіксом чи в самому кінці слова і надає йому нового значення або відтінок [93: с. 669–670].
Суфікс як самостійна одиниця виконує певні функції у слові:
1) служить засобом творення слів, тобто бере участь у деривації; 2) відрізняє
одну структуру слова від іншої, тобто виступає в ролі кваліфікатора
(належності до певного розряду, класу, категорії слів); 3) ускладнює
структуру слова [83: с. 14]. Суфікси можуть бути словотвірні (книга –
книжний, читати – читання), формотвірні (писати – писали) та синкретичні
(кум – кума, Олександр – Олександра). Чеський лінгвіст М.Докуліл поділив
суфікси на: транспозиційні (які утворюють слова з новим частиномовним
значенням), мутаційні (які частиномовне значення залишають незмінним, а
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змінюють семантику похідного слова), модифікаційні (які не змінюють ні
лексичне, ні частиномовне значення, а лише вносять в слово нові ознаки).
Досліджуючи словотвір апелятивних іменників, спробуємо відстежити
особливості та функції суфіксів у говорах Закарпаття.
На сьогодні найкраще у мовознавчій науці представлена лексика
говорів Закарпаття. Цій темі присвячені праці Й.О.Дзендзелівського,
П.П.Чучки, П.М.Лизанця, І.В.Сабадоша, О.Ф.Миголинець, О.Д.Пискач та ін.
Це говірки давньої формації, згадки про населені пункти цієї території
сягають найдавніших часів [80].
Найповніше словотвір частини закарпатських говірок представлений у
працях В.В.Німчука. Основну увагу автор сконцентрував на словотворі іменних частин мови у верхньонадборжавських говірках (8 населених пунктів).
Для нас становить особливий інтерес його праця “Спостереження над словотвором іменника в говірці села Довге, Іршавського району (Суфіксація)”
[149]; див. ще [145; 150]. Крім того, питання іменникового словотвору окремих закарпатських говірок розглядають мовознавці В.І.Добош (говірки долини р. Тур’ї) [68], І.Д.Пагиря (говірки західної Мукачівщини) [160], П.М.Лизанець (говірки Затисся Виноградівського району) [127: с. 87–102], І.І.Фекета
[211], В.Волкай [32] (закарпатські говірки) та ін.
Висновки до Розділу 1:
1) недостатнє вивчення українського діалектного словотвору взагалі, а
також українських говорів Закарпаття зумовило написання дослідження;
2) частково іменниковий словотвір верхньонадборжавських говірок
уже досліджений (праці В.В.Німчука), проте це не дає повної картини
суфіксального словотворення апелятивних іменників в українських говорах
Закарпаття;
3) ареал обстеження – говори Закарпаття (закарпатський говір та
гуцульські говірки на території Рахівського району).
Результати досліджень відображено у такій праці [205].
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАЛЕКТНОГО
СЛОВОТВОРУ

Для збору фактичного матеріалу необхідно було створити спеціальну
програму. Ще в 1961 році І.І.Ковалик закликав “приступити до складання
спеціальної програми-питальника (загальномовного і обласних) для збирання
відповідного мовнодіалектного матеріалу з питань словотвору в межах
української мови, а то й у загальнослов’янському масштабі” [105: с. 35]. На
жаль, досі жодного повнокровного питальника з українського діалектного
словотворення не опубліковано. Наявні лише невеликі розділи в “Програмі
для збирання матеріалів до Діалектологічного атласа української мови”
(всього 19 питань) [170: с. 42–45] та програмах для збирання матеріалів до
регіональних лінгвістичних атласів української мови, див., зокрема,
“Програму для збирання матеріалів до Діалектологічного атласа українських
говорів Закарпатської області УРСР”. Тут словотвору іменника присвячено
61 питання [171: с. 64–67]. Спочатку ми розробили програму, яка містила 678
запитань. Згодом, після апробації її у чотирьох населених пунктах, вона
поповнилася ще 214 питаннями. В основу нашої програми лягли зазначені
вище дві програми, а також “Програма для збирання матеріалів до
Лексичного
використана

атласу

української

монографія

мови”

Й.О.Дзендзелівського

Г.Л.Аркушина

“Іменний

[62],

словотвір

західнополіського говору” [1] та власні спостереження. Але неможливо
укласти такого питальника, що охопив би всю сферу людської діяльності,
живу та неживу природу. Значно поповнився фактичний матеріал унаслідок
використання записаних нами текстів на диктофон (близько 64 години
записів). Крім важливого джерела фактичного матеріалу при написанні
основної частини дисертації, тексти також подані в нашій дисертації як
додатки.
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Вивчення суфіксального словотвору, зокрема діалектного, вимагає
розв’язання ряду завдань: виявлення інвентарю словотворчих суфіксів, за
допомогою яких утворюються апелятивні іменники в українських говорах
Закарпаття; виділення словотвірних типів та опис їхньої продуктивності;
встановлення паралелей на рівні словотвору в інших українських говорах, а
також у сучасній українській літературній мові; здійснення картографування
словотвірних явищ.
Стрімкий розвиток лінгвістичної науки породив застосування все
нових і нових методів у мовознавстві. Методологія у мовознавстві
розглядається у вузькому і широкому розумінні. У широкому розумінні – це
“вчення про принципи дослідження діяльності в науці про мову”, у вузькому
– це “система вихідних принципів і спеціальних методів дослідження мови”
[134: c. 354]. Термін метод грецького походження – methodos “шлях
дослідження, спосіб пізнання”, тобто спосіб, прийом або система прийомів,
які використовуються в процесі дослідження мови [33: с. 126; 3: с. 232]; це
логічні форми, структури, в які втілюється наше знання про той чи інший
об’єкт [131: с. 141]. Мовознавство, як і будь-яка інша галузь науки,
використовує

свої

методи,

зокрема,

експериментально-фонетичний,

зіставний, описовий, історичний, порівняльно-історичний, структурний,
статистичний, лінгвогеографічний та ін. [33: с. 126].
І.І.Ковалик звертав увагу на те, що в результаті швидкого і
безперервного розвитку мови при вивченні різних розділів мовознавства,
зокрема і словотворення, слід чітко розмежовувати поняття синхронії та
діахронії. З поняттям синхронії слід ототожнювати поняття статистика, а з
поняттям діахронії варто пов’язувати термін динаміка [99: с. 79]. Відповідно
до цього автор до основних методів вивчення словотвірної будови слова
відносив синхронічний та діахронічний. А звідси варто виділяти ряд методів,
які безпосередньо будуть пов’язані чи з діахронією, чи з синхронією [136:
с. 619–620]. Н.А.Павленко також наполягав на розмежуванні синхронічних та
діахронічних аспектів вивчення словотворення, тобто, на його думку, не
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можна змішувати так звані живі словотворчі процеси з мертвими [157:
с. 154]. При дослідженні як діалектного словотворення, так і словотвору
певної мови не можна оминати такий аспект, як структурно-семантичний,
який часто залишається поза увагою дослідників, тоді як сучасному та
історичному вивченню словотвору відводиться дещо інше місце. Дуже часто
структурні та семантичні відношення між твірним та похідним словом
можуть не співпадати. Звідси випливає, що, наприклад, основи назв осіб
жіночого роду, утворені від назв осіб чоловічого роду, складніші за будовою
[ib.: с. 158]. Таке явище спостерігаємо у говорах Закарпаття часто, тому
структурно-семантичний

підхід

також

не

залишаємо

поза

увагою.

Структурний метод важливий ще й тим, що він дозволяє авторові виділяти
структурні частини, підрозділи і самостійно вирішувати з якого пункту йому
починати [147: с. 97–98]. Дехто, наприклад, виділяє у словотворенні ще
метод машинного перекладу [186], який є помітним кроком уперед.
Дослідниця Л.С.Стойкова зазначає, що необхідно використовувати у
лінгвістиці вибірковий метод, який дещо переплітається із статистичним, бо
його кінцева мета – кількісні підрахунки [192: с. 79–84].
Розв’язання завдань, виділених у нашій дисертації, передбачається
здійснити за допомогою таких методів:
– експедиційного;
– описового;
– зіставного;
– статистичного;
– порівняльно-історичного;
– структурного;
– лінгвогеографічного.
Експедиційний метод – один із найпоширеніших польових методів. Він
дає можливість простежити розвиток говірки, виявити застарілі та нові
явища. Важливим є вибір респондентів. Необхідно, щоб ними були корінні
носії говірки, які довгий час не перебували за її межами. Доповідач
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обов’язково має бути без будь-яких слухових або мовних вад. Цим методом
ми зібрали основну частину фактичного матеріалу в 51 говірці Закарпатської
області. Експедиційний метод передбачає залучення такого його різновиду як
метод інтерв’ю, тому що значна частина похідних ‒ це лексика, отримана
шляхом відповідей на запитання нашої програми.
Описовий метод – передбачає планомірний аналіз мовних одиниць, їх
інвентаризацію та систематизацію, з’ясування особливостей будови і
функціонування з урахуванням різних перехідних випадків [33: с. 126; 3:
с. 233]. Цей метод чи не один із найголовніших як у мовознавстві загалом,
так і, зокрема, у дослідженні словотвору. Його використання дало нам
можливість розв’язати багато завдань, поставлених на початку роботи, а
саме: виявлення інвентарю словотворчих суфіксів, за допомогою яких
утворюються апелятивні іменники в українських говорах Закарпаття;
виділення словотвірних типів та їх опис. С.П.Бевзенко описовий метод
доповнює декількома прийомами. Як основні виділяє синтагматичні, що
полягають у “послідовному членуванні тексту на дрібніші одиниці, які
співіснують між собою” (наприклад, морфема у межах слова) та
парадигматичні, що “розглядають мовні явища як складові частини мовної
системи, яка становить сукупність структурних одиниць, пов’язаних
відношенням протиставлення” (наприклад, відмінкові форми того самого
слова) [4: с. 14]. Крім цього, серед прийомів описового методу автор називає
ще прийом трансформації, соціологічні, математичні прийоми [ib.: с. 14–15].
Досліджуючи діалектний словотвір Закарпаття, ми використали окремо
статистичний метод (див. нижче).
Зіставний метод – система прийомів і методик систематичного
порівняння об’єктів, явищ на основі встановлення між ними еквівалентності
[33: с. 126]. За допомогою цього методу зроблено зіставлення в плані
словотворення закарпатського говору з іншими діалектами української мови,
а також сучасною українською літературною мовою. Використання
зіставного методу при дослідженні словотвору дає можливість простежити
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спорідненість українських говорів, а також виявити специфічні говіркові
риси, характерні тільки для закарпатського говору.
Статистичний метод передбачає кількісні підрахунки. На основі цього
методу підраховано загальну кількість похідних (3802 лексеми), виявлено і
встановлено інвентар суфіксів (180), використаних для творення дериватів.
Статистичний

метод

повинен

відповідати

двом

основним

вимогам:

1) “одиниці підрахунку мають бути чітко визначеними” (щоб у різних
дослідників не виникало розбіжностей) і 2) “масив, у якому підраховують
частоти аналізованих одиниць, має бути лінгвістично однорідним” (належати
одній мові, одному функціональному стилю, одній тематичній групі тощо)
[162: с. 645], що в нашій роботі чітко витримано. Використання
статистичного методу дає можливість “отримувати кількісні характеристики
мовних явищ” [4: с. 15]. На основі цього методу переконуємося, що і в
говорах Закарпаття найбільш розгалуженою частиною мови в плані
словотвору є іменник, який для свого поповнення використовує всі способи
словотворення.
Наше дослідження виконано в основному в синхронічному аспекті із
залученням діахронічного, зокрема використання порівняльно-історичного
методу. Ефективності порівняльно-історичного методу у мовознавстві
“сприяє відсутність природно вмотивованого зв’язку між звуковою формою,
у тому числі лексичних коренів, та їхньою семантикою, тобто можливість у
мовах світу будь-яких комбінацій звукових форм морфем і їхніх значень, що
дає змогу робити висновок про єдність походження морфем різних мов, які
виявляють однакові чи закономірно відповідні звучання при однакових чи
тісно пов’язаних значеннях” [135: с. 527]. Порівняльно-історичний метод –
це перший науковий метод у мовознавстві. Його почали використовували у
своїх дослідженнях ще Р.К.Раск, Ф.Бопп, Я.Гримм, О.Востоков та ін.
Основними прийомами порівняльно-історичного методу є: 1) “встановлення
генетичної

тотожності

зіставлюваних

значущих

одиниць

і

звуків,

співвідношення між звуками, морфемами, формами, словами тощо, які мають
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спільне походження, і розмежування внаслідок цього питомих явищ та фактів
запозичення”; 2) “реконструкція найдавнішої форми”; 3) “встановлення
відносної й абсолютної хронології мовних одиниць” [4: с. 16]. Цей метод має
дослідницький характер. Використання порівняльно-історичного методу
представлено у роботі чітким розмежуванням суфіксальних утворень
іменників, успадкованих українською мовою з праслов’янської, і тих
іменників, які утворені на власне українському ґрунті. Останні є об’єктом
нашого дослідження.
Структурний метод покликаний допомагати науковцю дотримуватися
єдиних норм дослідження. Наша дисертаційна робота виконана за планом,
який був розроблений на перших етапах дослідження. Дисертація має чіткі
кроки опису явищ, що дало можливість сформувати логічну і послідовну
структуру дисертації. Аналіз подаємо за суфіксами. У межах кожного
суфікса виділяємо типи, що утворюються із цим суфіксом. Під словотвірним
типом розуміємо частиномовну тотожність похідного та твірного слова,
тотожність словотворчого засобу і тотожність словотвірного значення [19: с.
175]. Ступінь продуктивності певного словотвірного типу часто залежить від
мовно-територіальних умов: “в одних говірках може активно функціонувати
один словотвірний тип, в інших – інший” [95: с. 18]. Щодо критерію
продуктивності, то всі типи, виявлені в ході обстеження говірок, поділяємо
на високопродуктивні (більше 10 дериватів), продуктивні (6–10 дериватів),
малопродуктивні (менше 6 дериватів) та непродуктивні. Але зрідка
виникають невідповідності щодо цієї класифікації, наприклад, коли мова йде
про назви різних видів м’яса. Такий тип відносимо до малопродуктивних
(замкнутих), хоч дериватів утворено більше 10, але новими утвореннями тип
не поповнюється. Після назви типу та вказівки на його продуктивність
подаємо спочатку перелік дериватів із цим суфіксом, утворених на території
Закарпатської області, а якщо дериват зафіксований на нашій лінгвістичній
карті, то вказуємо лише номер карти. За необхідності зазначаємо походження
слова та твірну основу. Далі для порівняння подаємо відповідники з інших
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говорів української мови та сучасної української літературної мови. До
частини дериватів додаємо стилістичні ремарки та наводимо ілюстрації.
Одним із важливих є лінгвогеографічний метод, який у мовознавстві
використовується не так давно, а вживання його у працях зі словотвору ще не
поширене. Об’єктом лінгвогеографії є лінгвістичні карти, «видані окремо з
поясненнями, додані до діалектологічних праць» [111: с. 12]. Українська
лінгвогеографія починається від перших класифікацій українських говорів і
складання діалектологічних карт [169: с. 326]. Лінгвогеографічний метод
обов’язково має включати декілька етапів: 1) підготовка лексичного
матеріалу; 2) безпосереднє картографування; 3) реалізація карт [151: с. 137].
Варто пам’ятати, що матеріали лінгвістичних атласів підтверджують
відсутність чітких діалектних кордонів, але показують перехідні зони, де
наявні риси кількох діалектів.
Частіше метод лінгвістичної географії використовується для складання
карт, на яких представлена лексика певної національної території (“Атлас
української мови” [АУМ], “Атлас ботанічної лексики української мови”
І.В.Сабадоша

[176]),

переважають,

звичайно,

регіональні

атласи

(Й.Дзендзелівського, З.Ганудель, В.Латти, М.Никончука, А.Никончука,
Г.Аркушина та багато ін.). Атласи можуть показувати відношення між
діалектами та мовами у межах сім’ї мов, що свідчить про спорідненість мов.
Таким, наприклад, є “Общеславянский лингвистический атлас”. Деякі
словотвірні

явища

представлені

в

“Атласі

української

мови”,

“Лінгвістичному аласі українських народних говорів Закарпатської області
УРСР

(України)”

Й.О.Дзендзелівського,

на

лінгвістичних

картах,

присвячених словотвору, Я.В.Закревської тощо.
У нашому дослідженні на основі лінгвогеографічного методу створено
50 атомарних і 6 зведених карт, де картографуються в основному лексикословотвірні явища.
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Висновки до Розділу 2:
1)

робота

виконана

в

синхронічному

аспекті

із

залученням

діахронічного;
2) вивчення українського словотвору взагалі, зокрема і діалектного, дає
можливість використати декілька методів водночас;
3) при аналізі зібраного матеріалу ми використали такі лінгвістичні
методи: експедиційний, описовий, зіставний, структурний, статистичний,
порівняльно-історичний, лінгвогеографічний, що дало можливість, на наш
погляд, представити максимально повну і об’єктивну картину суфіксального
словотвору апелятивних іменників в українських говорах Закарпаття.
Результати досліджень відображено у такій праці [216].
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РОЗДІЛ 3
СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР ІМЕННИКІВ
ЧОЛОВІЧОГО РОДУ

3.1. Відсубстантивні іменники
Відіменникові або відсубстантивні деривати – це похідні слова,
основою яких виступає іменник. Від іменників найчастіше утворюються
іменники, дієслова та прикметники, рідше прислівники [86: с. 73]. У
діалектах підрахунки зробити важко, позаяк недосліджено словотвірні явища
ще багатьох говорів, відсутні словники, а якщо і наявні, то переважно –
диференційні. Найпродуктивнішою залишається іменникова основа, вона
бере участь у творенні назв осіб та інших істот, конкретних предметів і
абстрактних понять, речовинності, збірності та одиничних явищ [164: с. 38].
Суфікс -аз'. Із цим суфіксом у говорах Закарпаття утворюється єдиний
непродуктивний тип назв осіб – рô|бôт'аз', зневаж. ‘поганий робітник’ (Карта
№ 38). Іменник рô|бôт'аз' має вузьку територію поширення, у гуцульських та
ужанських говірках він не вживається. В інших українських говорах
дериватів із цим формантом ми не виявили.
Суфікс -ак. Цей формант в українських говорах Закарпаття утворює
непродуктивний тип назв осіб: роузу|мак ‘розумник’ [Сб.: 320], а також
непродуктивний тип назв конкретних предметів – жалиў|л'ак ‘мішок з
волокнистої кропиви’ (від жа|лива ‘кропива’) [ib.: 83], ку|ч:ак ‘курникʼ (˂
ку|тиц' т.с.) (Карта № 4). Із цим суфіксом ще поширені прізвища закарпатців
‒ Рибак, Вербак, Дзьобак, Зубак, Вовчак та ін. [220: с. 664‒665]. Прізвища,
можливо, в українській мові утворені за аналогією до апелятивів.
О.О.Тараненко вважає аналогію одним із основоположних смислових явищ у
процесі словотворення [197: с. 19].
Суфікс -ан. Із цим суфіксом у гуцульських говірках на території
Закарпаття утворюється єдиний дериват – ци|бан ‘насінна цибуля’ (Кв, Дл,

34

Лаз, Бг); пор. укр. літ. цибик, цибóк, цибáк, цибáх, цибýк, чубýк ‘стрілка
цибулі’ [ЕСУМ, VІ: 243].
Суфікс -аник. Суфікс складний за будовою (-ан + -ик). Л.Родніна
називала його “рідкісним” в українській літературній мові (просяник,
хутряник) [174: с. 76]. У говорах Закарпаття суфікс високопродуктивний.
1. Високопродуктивний тип назв осіб: |балеǯ’аник ‘неохайна людина,
що постійно перебуває коло худоби’ (від |балеґа ‘коров’ячий послід’) [Сб:
20], б|рынʒ'аник, ірон. ‘чоловік, що дуже любить бринзу’ [ib.: 30],
вака|рôўл'аник ‘той, що виварював сіль із ропи’ (від вака|руў ‘сіль у вигляді
круглої хлібини, виварена з ропи’) [ib.: 34], вошкол'а|ник ‘школяр, учень’ [ib.:
41], |вуĭчаник ‘син материного брата’ [ib.: 42], коуў|бас'аник ‘високий і тонкий
чоловік (хлопець)’ [ib.: 146], па|сул'аник ‘той, який любить страви з квасолі’
[ib.: 219], |р'іпл'аник ‘чоловік, який дуже любить їсти картопляні страви’ [ib.:
308], рупл'а|ник ‘мешканець с. Олександрівка, де є колодязі з ропою, звідки її
розвозили по всій окрузі’ [ib.: 324], ст|рыĭчаник ‘двоюрідний брат по батьковій лінії’ [ib.: 344], то|кан'аник ‘той, що дуже любить мамалигу’ [ib.: 352],
|

т'уч:аник ‘двоюрідний брат – син батькової або материної сестри’ [ib.: 356],

але гуцульські деривати на території Закарпатської області – |гат’иник ‘людина, що обслуговує гать’ [П.,Г.: 33], с|мол’иник ‘хто добуває й використовує
смолу’ [ib.: 179], ци|бул’иник ‘любить цибулю’ [ib.: 214]; пор. бойк. ватряник
‘син, що згідно із звичаєм залишається на хазяйстві батька’ [Ониш., І: 86].
2. Високопродуктивний тип назв їжі: |мид'аник ‘колач з додаванням
меду (як обрядовий на весіллі у молодої)’ (ВБ, Квс), сми|тан'аник ‘тісто
приготовлене на сметані’ (КсП), |р'іпл'аник ‘хліб із картоплі та кукурудзяної
муки’ (Дл, Дб, ВБ, КбП, ВВ, КсП), |р’іпл’иник т.с. [П.,Г.: 165], куку|руʒ’аник
‘хліб із пшеничного та кукурудзяного борошна’ (ВБ), |п’ір'аник ‘хліб із
кукурудзяного борошна, який всередині має прошарок з пір’я цибулі’ (Дб;
[Сб.: 231]), б|ринзиник ‘пиріг з бриндзою’ [П.,Г.: 16], б|рôўз'аник ‘хліб, у
якому є сода’ (від б|рôўза ‘сода (питна)’ [Сб.: 31], ву|с'аник, заст. [ib.: 43],
усяник [Бв.: 131] ‘вівсяник’, капус|т'аник ‘пиріг з кукурудзяного борошна,
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всередину якого загорнуто шар капусти’ [Сб.: 138], |сыр'аник ‘рулет із
сирною начинкою’ [ib.: 330], |вурд’иник ‘пиріг із вурдою’ [П.,Г.: 31],
сми|тан’иник ‘корж на сметані’ [ib.: 179], бурс чаник ‘назва пов’язана з
додаванням «кляґу» до молока’ [|були та|кі / шо |мали кл’аґ з бурсу|чат /
бур|с’учаник] [Гриц.: 169], горíвчаник ‘«кляґ» з горілки’ [ib.: 169], |віўчаник
‘шлунок молодого ягняти, який добавляли у молоко для приготування сиру;
«кляґ» з ягняти’ [у|же |майу т|ри |риндзі з |йагн’ат / та |буду |мати |віўчаник]
[ib.: 169]. Такі похідні функціонують переважно на території гуцульських та
марамороських говірок Закарпатської області; пор. також бойк. буляник,
бульб’яник ‘пиріг з картопляною начинкою’ [Ониш., І: 75]; гуц. капýстяник
‘хліб, у який домішували капусту’ [ГГ: 90]; наддністр. бараболяник ‘млинець
із тертої картоплі’ [Шило: 48]; зах.поліс. бульбаник [Арк., І: 36], картопляник
[ib.: 212] ‘дерун’. Значна частина цих дериватів може бути утворена і від
прикметникової основи за допомогою словотворчого афікса -ик, тобто від
|

мид'аныĭ, сми|тан'аныĭ, |р'іпл'аныĭ, куку|руʒ'аныĭ, б|рôўз'аныĭ та ін. Такі

деривати відносимо до слів із подвійною мотивацією.
3. Продуктивний тип назв кухонного начиння: то|кан'аник ‘спеціальне
пристосування, яким замішували мамалигу; каструля для мамалиги’ (Дб, Тс,
ВВ, Лз, Трн, Пл), вин'а|ник ‘стакан для вина’ [149: с. 169], вурдяник ‘назва
котла за призначенням’ [вурд’а|ник – ве|ликий ко|тел / шо ў н’ім |вурду
про|вар’уйут] [Гриц.: 227], молóчаник ‘ма|лий ко|тел на моло|ко – мо|лочаник’
[ib.: 227], водяник ‘стакан для води’ [Бв.: 43]; пор. гуц. весняник ‘невеликий
казан, який навесні пастухи використовують на полонині’ [47: с. 375].
4. Непродуктивний тип назв будівель різного призначення: с'ін'а|ник
‘сарай із більшим об’ємом горища для зберігання сіна’ [Сб.: 331],
кô|рôўл'иник ‘хлів; приміщення для корів’ (ВБ, КбП, КсП).
5. Непродуктивний тип назв інших конкретних предметів: дож’ǯ’а|ник
‘плащ від дощу’ [Сб.: 70].
На стику морфем спостерігається чергування приголосних /к/ – /ч/
(моло|ко – мо|лочаник, ст|рыĭко – ст|рыĭчаник, |т'утка – |т'утчаник), /х/ – /ш/
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(б|л'аха – бл'аша|ник). У гуцульських говірках Закарпаття [а] після м’яких
приголосних та шиплячих переходить у [и] (сми|тан’иник, |вурд’иник тощо).
Суфікс -ар / -ар'. “Суфікс -ар (< -арь < -аrjь) являє собою запозичення,
що проникло разом із запозиченими основами до мови найдавніших словʼян
через

посередність

германських

із

латинської

(лат.

-ūrius)

ще

в

спільнословʼянську епоху” [6: с. 108]. У давньоруській писемності він
з’являться ще в і ХІ ст. в Остромировому євангелії (букарь – писар, владарь –
володар), але пізніше продуктивними, як уважав С.П.Бевзенко, залишаються
такі утворення лише в українській та білоруській мовах [6: с. 108; 184: с. 55;
232: ІІ, с. 22].
В українській мові суфікс -ар виявляє тенденцію до продуктивності в
утворенні назв особи за різними ознаками (кобзар) та в утворенні конкретних
предметів (буквар, димар) [45: с. 145; 174: с. 77]. Деривати з цим суфіксом
Л.О.Родніна назвала “характерною рисою українського словотвору порівняно
з іншими словʼянськими мовами” [174: с. 77]. На сьогодні продуктивний цей
суфікс у закарпатських, бойківських, наддністрянських, лемківських,
південнобесарабських, черкаських, волинських, поліських говірках [184: с.
55–56]. В.Німчук, досліджуючи іменний словотвір частини закарпатських
говірок, назвав суфікс -ар одним із найпродуктивніших в утворенні іменників
чоловічого роду, а саме назв осіб [145: с. 3; 149: с. 177]. Л.Дика в говірках
полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя спостерегла його поширення
лише в назвах осіб (дʼогтʼáр), а в назвах конкретних предметів він узагалі не
вживається [66: с. 10]. Г.В.Шумицька зазначала, що у творенні конкретних
назв північнолемківських говірок суфікс -ар “виступає здебільшого в
запозичених назвах (кантáр ‘вуздечка’, що з угор. kantar ‘т.с.’, траґáрʼ
‘сволок’, пор. пол. tragarz ‘т.с.’” [224: с. 8]. Вивченням суфікса -ар у назвах
осіб займався І.С.Олійник [153: с. 59–68].
У досліджуваних говорах утворюються такі типи:
1. Високопродуктивний тип назв осіб:
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а) назви осіб за професією або заняттям: мис|кар' ‘майстер із
виготовлення деревʼяного посуду’, горш|чар' т.с. (Ск, Дв, МР, ВБ), с|тол'ар
‘майстер із виготовлення будь-яких деревʼяних виробів’ (Ск, НБ, ЛП, МУ,
Нн), дро|тар' ‘людина, яка виготовляє різні речі з дроту’ (ВБ, КбП; [П.,Г.:
52]), лиш|кар' ‘майстер із виготовлення деревʼяних ложок’ (ВБ; [П.,Г.: 94]),
кори|тар', заст. ‘майстер із виготовлення деревʼяних корит’ (КсП, Бг), да|хар'
‘людина, яка споруджує дахи будинків’ (Бг; [П.,Г.: 46]), пло|тар' ‘майстер із
виготовлення тинів, огорож’ (КсП, Бг, Лаз; [П.,Г.: 144]), коле|сар' ‘майстер
коліс для возу’ (Лаз), мли|нар' ‘мельник’ (Карта № 35), пош|тар' ‘листоноша’
(Лаз, Трн), гро|бар' ‘людина, яка копає могили’ (Лаз; [П.,Г.: 40]), ры(и)|бар'
‘рибалка’ (Кв, КсП; [Сб.: 307]), пчо|л'ар ‘бджоляр’ (НБ, Нн, МУ, КсП),
л'і|жар' [Сб.: 162], ли|жар' (Трн, Пл, Лз) ‘лижник’, |цепнар' ‘той, що відає на
весіллі спиртними напоями або розливає їх гостям’ [Сб.: 407], ч’іж|мар'
‘швець’ [ib.: 416], шеф|тар' ‘дрібний торговець’ [ib.: 420], боў|тарʼ ‘крамар’
[П.,Г.: 15], боч|карʼ, |боднарʼ ‘виробник бочок’ [П.,Г.: 16; Бв.: 36], бути|нарʼ
‘лісоруб’ [П.,Г.: 19; Бв.: 139], вар|ґарʼ ‘переробник шкур’ [П.,Г.: 20; Бв.: 39] (з
угор. varga ‘швець’ [ЕСУМ, І: 331]), вере|тарʼ ‘виробник простирадел’ [П.,Г.:
21], корш|марʼ ‘корчмар’ [ib.: 86], кра|марʼ, крамни|чарʼ ‘продавець; власник
крамниці’ [ib.: 141], пуш|карʼ [ib.: 160], вадас|карʼ [Бв.: 39] ‘стрілець,
мисливець’, трумбе|тарʼ ‘майстер із виготовлення трембіт’ [Гриц.: 243]; пор.
лемк. bodnar ‘bednarz’ [Rieger: 31]; бойк. волийкáрʼ ‘ремісник, що виробляє
“шчети” для чесання вовни’ [Ониш., І: 140]; гуц. воловáр ‘майстер, що
виробляє деревʼяні корита’ [ГГ.: 33], веретенáр ‘майстер, що робить
веретена’ [ib.: 34], коминáрʼ ‘майстер із виготовлення димарів’ [ib.: 100],
линвáрʼ ‘той, хто робить линви’ [ib.: 112], цапінáр ‘лісоруб, який працює із
цапіною’ [ib.: 205], блєхáр ‘майстер, що покриває бляхою дахи’ [СГГ: 201],
бундáр ‘майстер, що робить бунди’ [ib.: 263], чоботáрʼ ‘майстер із ремонту
взуття’ [Неґ.: 184]; бук. бердáрь ‘майстер виготовляти берда’ [СБГ: 29],
склепáрь ‘продавець’ (від склеп ‘крамниця’) [ib.: 494]; зах.поліс. петлʼáр
‘мисливець, який ловить звірів за допомогою петель’ [Арк., ІІ: 42], собакáр
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‘наймит, який доглядав панських собак’ [ib.: 160]; див. також укр. голкар
‘особа, яка виготовляла голки’ [8: с. 10]. Переважають деривати у гуцульських говірках на території Закарпаття та в інших українських діалектах;
б) назви осіб залежно від того, яку худобу вони доглядають: в’іў|чар'
(Трн, Пл, Ял, Тш, Ст), ву|чар' ‘пастух овець’ (Лз, Ск, Бз), во|лар' ‘пастух волів;
людина, яка тримає велику кількість волів’ [П.,Г.: 29], коро|вар' ‘пастух
корів’ (Бг, Лаз, КсП), кон'у|хар' ‘конюх’ (Гр, Бг, Лаз, КсП), ко|зар' ‘пастух кіз’
(Бг, Лаз, КсП]), баранáрь ‘пастух баранів’ [Гриц.: 264], ялохáрь ‘пастух ялох’
[тот / шо з йалóхоў хóдит] [ib.: 264], янчáрь ‘пастух ягнят’ [ib.: 264],
чере|дар', ско|тар' (Карта № 37), сви|нар', заст. ‘пастух (загальна назва)’ (Чн;
[П.,Г.: 171]), гусáр ‘пастырь, што сокотить гýси’ [24: с. 47]; пор. бойк.
воловáрь ‘пастух волів’ [Ониш., І: 140]; гуц. баланчáр ‘вівчар’ [СГГ: 136],
веснáрь ‘вівчар, який випасає худобу навесні’ [47: с. 375]; ниж.наддніпр.
качкáрь ‘той, хто доглядає або розводить качок’ [Чаб., ІІ: 158];
в) назви осіб за іншими ознаками: до|мар' ‘господар будинку; людина,
яка не працює і постійно сидить вдома’ [П.,Г.: 52], зв’із|дар' ‘учасник
різдвяного дійства (вертепу)’ [ib.: 67]; пор. бук. ґрунтáрь ‘син, що
залишається на господарстві батька’ [СБГ: 87].
2. Продуктивний тип назв конкретних предметів: боч|кар' ‘велика
посудина (бочка), в якій солили на зиму капусту’ (Гр), кун|чар' ‘залишок
недокуреної цигарки’ (Дб), с|пузар' ‘дрючок, яким пригрібають жар’ (Клч,
Дв, Бр), п’іч|кар' ‘прямокутний виріб із прісного тіста, спечений на плиті,
який використовували замість хліба’ [Сб.: 232], плитáрь ‘широка деревʼяна
ложка з діркою’ [Гриц.: 232], бабчáрь ‘підставка для биття коси’ [Бв.: 32],
гачникáрь ‘прилад із дерева, яким засувають гачник в ґатьки, в фартух’ [ib.:
46]; пор. гуц. цапáрь ‘пристрій для перенесення сіна на плечах’ [ГГ: 204].
Суфікс -ач. Поява назв із суфіксом -ач сягає ще спільнослов’янського
періоду, тому слова з ним характерні для всіх слов’янських мов, але його
продуктивність у різних мовах і в різні часи неоднакова. У ХІV–ХV ст.
суфікс -ач не був продуктивним у творенні загальних назв, згодом він
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уживався для утворення особових назв, що з походження були назвами осіб
за родом діяльності [54: с. 15–16]. І.Олійник словотвірний тип іменників, що
позначають назви осіб за родом занять, діяльності, назвав в українській мові
“досить продуктивним і регулярним”, а словотвірний тип, що позначає назви
осіб за певною ознакою (зовнішніх чи внутрішніх якостей) назвав
малопродуктивним, “за ним утворюються тільки поодинокі слова” [154: с. 42,
44]. В.В.Ґрещук відносить його до малопродуктивних, а то й непродуктивних
суфіксів в українській мові [56: с. 80].
1. Високопродуктивний тип назв осіб (переважно зі зневажливим
відтінком): чере|вач (Ск, Дв, Вш, КсП, Кв), к’еил'у|хач (Ск, КсП, Трн, Кв, Лаз),
бембе|хач [Сб.: 22], ґембе|хач [ib.: 56], бурдугáч [Бв.: 38] ‘пузач, черевач’
(відповідно, від |черево, киі|л'ух, |ґембех ‘велике черево’, бур|дуг ‘шлунок
тварини; грубе пузате черево людини’, невідомого походженння), балан|кач
‘нікудишня, непутяща людина; нікчема’ [Сб.: 19], голо|вач ‘керівник; великий
начальник’ [Сб.: 50; Бв.: 49], пыс|кач ‘пащекуватий чоловік’ [Сб.: 230] (від
|

пысок ‘рот людини’), бородáч ‘чоловік із бородою’ [П.,Г.: 16], горбáч

‘горбань; усе, що з горбом’ [ib.: 38], патлáч, зневаж. [ib.: 134] петлигáч [Бв.:
99] ‘неохайний чоловік зі скуйовдженим волоссям’ та ін.; пор. лемк. брихач
‘черевань, пузань’ (від брих ‘черево; живіт’) [Пиртей.: 69], borodacz ‘brodacz’
[Rieger: 32]; бойк. гелевáч ‘черево’ [Ониш., І: 165] (від гéливо ‘черево;
нутрощі’, що з угор. gelyva ‘воло’ [ЕСУМ, І: 492]), головáч ‘мудра, розумна
людина’ [Ониш., І: 180]; гуц. більмáч ‘людина з вітрішкуватими очима’ [ГГ:
25; СГГ: 197], підлизач ‘підлабузник’ [ГГ: 149], бривáч ‘людина з великими
бровами’ [СГГ: 240]; бук. пейсáч ‘чоловік з великими пейсами, якими він
виділяється з-поміж інших’ [СБГ: 395]; наддністр. бородáч ‘бородань;
людина з бородою’ [Шило: 57], вусáч ‘вусатий чоловік; вусань’ [ib.: 87];
поліс. лобáч ‘бовдур’ [Лис.: 116] (від лоб ‘чоло’ [ЕСУМ, ІІІ: 274–275]);
зах.поліс. пузáч ‘той, хто має великий живіт’ [Арк., ІІ: 104].
2. Малопродуктивний тип назв знарядь праці та різних пристосувань:
ку|тач ‘спеціальний пристрій, яким вичищують піч від попелу’ (Гн, Трн, Лт,
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Зг, Пр), план|кач ‘спеціальна теслярська сокира з дуже широким лезом’ [Сб.:
232] (основа запозичена з нім. Plánke ‘дошка, мостина, планка’ [ЕСУМ, ІV:
426]), с'ір|кач ‘сірникова коробка або її частина, об яку труть сірником для
його запалювання’ (СП, Трн, КбП; [Сб.: 331]) та деякі ін.; пор. лемк. кляпач
‘складаний ніж із дерев’яною колодкою’ [Пиртей: 139]; бойк. гавкáч
‘відрізане дно пляшки, яким прасували білизну’ (від гáвка ‘скляна куля, якою
прасували білизну’) [Ониш., І: 154]; гуц. сапáч ‘знаряддя для просапування
овочевих культур кіньми’ [Неґ.: 155]; бук. ватрáч ‘кочерга’ [СБГ: 48],
колодáч ‘саморобний ніж з колодкою’ [ib.: 218]; наддністр. головáч ‘сніпок
для покриття даху (рогів, країв)’ [Шило: 94]; поліс. колáч ‘кільце з лози, яким
прикріплюють голоблі до саней’ [Лис.: 101]; зах.поліс. клинáч ‘торбинка для
віддавлювання сиру’ [Арк., І: 226], колодáч ‘великий ніж’ [ib.: 236], сіркáч
‘самопал, що заряджається сірниками’ [Арк., ІІ: 148].
Отже, якщо перший тип із суфіксом -ач високопродуктивний як у
говорах Закарпаття, так і в інших діалектах української мови, то другий у
досліджуваних говорах малопродуктивний, а в українських діалектах
продуктивний. У цих похідних в основному наголошується суфікс. Зрідка
основа таких дериватів у досліджуваних говорах запозичена з угорської та
німецької мов.
Суфікс -аш / -ош в обстежуваних говорах запозичений з угорської
мови (˂ ás (-os, -ös, -es) [126: с. 138–141; 81: с. 74]. Значна частина слів із ним
у говірках – це повністю запозичені – 1) назви осіб: |ґат'ош, |ґат'кош
‘чоловік, який ходив у домотканих підштанниках’ (в усіх обстежених
говірках) (з угор. gatyás ‘селянин у кальсонах’ [MOSz, I: 856]), |остолош
‘столяр’ (Ск, Дв, МР) < osztalos т.с. [MOSz, ІI: 100], ц'імбо|раш ‘товариш;
друг молодого’ (МР, Дв) (від угор. cimborás ‘друг, товариш’ [Сб.: 409]),
ми|сарош ‘м’ясник, різник’ [ib.: 172] (від угор. mészáros т.с. [MOSz, II: 279]),
сеиґ’і|н'аш ‘бідолаха, неборак’ [Сб.: 328] (з угор. szegényes т.с. [MOSz, II:
780]), |танцош ‘той, що любить танцювати, танцюрист’ [Сб.: 349] (від угор.
táncos т.с. [MOSz, II: 909], бôў|таш, бол|таш, заст. ‘крамар, продавець’ [Сб.:
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27; П.,Г.: 15; Бв.: 36], що з угор. діал. bóltos т.с. [MOSz, I: 269], трумбе|таш
‘людина, яка під час коляди ходить із трембітою за окрему плату; музикант,
що грає на духовому музичному інструменті’ [Сб.: 355]), ‘назва мелодії’
[кóтрий знáйе краснó трумбітáш игрáти ў трýмбету, та тóго дýже
л’ýбл’а] [Гриц.: 244], < угор. trombitás т.с. [MOSz, I: 361], ґáвдаш ‘жебрак’
[Ж.,П.: 45] (˂ угор. koldus ‘бідний жебрак’ [ЕСУМ, І: 541]), ґондáш
‘свинопас’ [Ж.,П.: 45] (з угор. kondás ‘стадо свиней’ [MOSz, I: 1385]); 2)
назви конкретних предметів: |галаш ‘мікротопонім (на краю села)’ [Сб.: 44],
галдо|маш, алдо|маш ‘могорич’ (˂ угор. áldomás т.с.) [ib.: 44], ран|таш ‘мучна
заправка для супу, інших страв’ [П.,Г.: 161] (від угор. rántás т.с. [Сб.: 305]),
ваґáш ‘доріжка полонинським звором’ [П.,Г.: 39] (від угор. vágás т.с. [Сб.:
305]), лóмпаш [П.,Г.: 95], |лампош [Сб.: 159] ‘ліхтар, світильник’ (˂ угор.
lámpás т.с. [ib.: 159]), гýляш ‘страва із курячого м’яса’ [Бв.: 54] (˂ угор. gulyás
‘м’ясна страва’ [ЕСУМ, І: 617]), сáлаш ‘загальна назва будівлі’ [Гриц.: 216]
(˂ угор. sállás ‘нічліг; квартира’ [Сб.: 326]), портáш ‘брама’ [Ж.,П.: 119],
|

портош ‘місце біля річки, де виготовляли плоти для сплаву; пристань для

плотів’ [Сб.: 263] (˂ угор. partos т.с.) та інші нові слова, утворені за
допомогою суфікса -аш / -ош на українському мовному ґрунті за аналогією
до угорських. Формант -аш поширений на всій території колишнього
Угорського

королівства

(використовується

в

словацькій,

сербській,

хорватській мовах і в українських говорах Закарпаття) [81: с. 74]. Суфікс -аш
є синонімом до українського суфікса -ач. На Закарпатті з ним так само
утворюються назви осіб та конкретних предметів.
1. На сьогодні малопродуктивний тип назв осіб (таких слів найбільше):
полиў|каш ‘той, хто дуже любить |полиўку’ (від |полиўка ‘суп, бульйон’) (ТП,
Тр, Вр), диско|текош, нове (поширене тільки у мовленні молодшого
покоління) ‘хлопець, який не пропускає жодної дискотеки на селі’ (ТП) (від
диско|тека, д'іско|тека ‘танці’), с|вин'ош ‘той, хто доглядає свиней’ (Трн, Пл,
Ял, Пр), свад'|баш, свал'|баш ‘учасник весілля; людина, яка полюбляє гуляти
на весіллі’ (Ск, Нв), сороч|каш ‘один із сватачів, який іде до молодої
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напередодні весілля’; за розповідями селян, це сватач з боку молодого, який
напередодні весілля мав принести від молодої нареченому сорочку, вишиту
власноруч нареченою (Бр) (від сорочка; див. ще [ЕСУМ, V: 358]), бочко|раш
‘людина, яка носила боч|коры в той час, коли в такому взутті вже ніхто не
ходив’ (Ял), від боч|коры ‘вид дерев’яного взуття’ ˂ угор. boczkor ‘постіл,
личак’ [ЕСУМ, І: 240–241], без(с)пе|каш, заст. ‘працівник органів державної
безпеки’ [Сб.: 22], летри|каш ‘електрик’ (від летрика ‘електрика’) [ib.: 160],
|

п’інʒ’ійаш ‘пенсіонер’ (від |п’інʒ’ійа ‘пенсія’; пор. словац. penzia т.с.) [ib.:

231], посто|лаш, заст. ‘той, що ходив у постолах тоді, коли більшість мала
краще взуття’ [ib.: 266], яке від постолы ‘вид взуття, виплетеного з лози’;
див. також [ЕСУМ, ІV: 537–538], |р'анд'ош [Сб.: 325], |цурош [ib.: 411]
‘бідний, нікудишній чоловік, що не має поваги від людей’ (від |р'анд'а, |цур'е
‘старий поношенийй одяг’), боко|раш, заст. ‘сплавник плотів’ [Сб.: 28; Бв.:
36] (від |бокор ‘великий пліт сплавлюваного річкою лісу, що складався з
багатьох секцій’, яке з угор. bokor ‘кущ’ [Сб.: 28]), |пулош ‘чоловік з
великими, випуклими очима’ [ib.: 302], таĭстрин|каш, заст. ‘чоловік, який
багато їсть і постійно голодний’ [ib.: 348] (від |таĭстра ‘торбина’ < рум.
tráistǎ

торбина,

сумка’),

герти|каш,

гаптикáш

‘людина,

хвора

на

туберкульоз’ (Ск; [П.,Г.: 33]), від гер|тика ‘хвороба легенів’ [ЕСУМ, І: 500],
д|рÿбл'аш ‘пастух ягнят або козенят’ [145: с. 14], шах|матош ‘той, що грає в
шахи’ [ib.: с. 14], а|с:амбл'ош ‘учасник ансамблю’ [ib.: с. 14], талпáш
‘ремонтник взуття; швець’ [П.,Г.: 188] (з угор. talp ‘підошва черевика’ [Сб.:
348]), дарабáш ‘керманич дараби’ [Ж.,П.: 46] (від дарáба ‘пліт сплавного
лісу’, що з угор. darab ‘шматок’ [ЕСУМ, ІІ: 12]), буйкáш ‘забіяка, буян’ [Бв.:
38], яке утворене від основи бýйка (літ. бíйка ‘биття, побої’ [ВТСУМ: 80]),
вартáш ‘охоронець, сторож’ [П.,Г.: 20], яке з нім. wárte ‘сторожова башта;
спостережна вежа’ [ЕСУМ, І: 333], піпáш ‘затятий курець’ [П.,Г.: 140; Бв.:
101], основа якого запозичена з нім. pfite ‘трубка, дудка, цівка’ [ЕСУМ, ІV:
371], слободáш ‘вільний селян’ [Бв.: 119] (від слобóда ‘вільність, свобода’,
яке з прасл. *sloboda [ЕСУМ, V: 305–306]), супілкáш ‘тот, шо йгрáйе ў
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супíлку, – супілкáш’ [Гриц.: 245] (від супíлка ‘духовий інструмент із дерева
або очерету’, з прасл. *sopělъka ‘сопілка’ [ЕСУМ, V: 354]), дудáш ‘тот, шо
йгрáйе ў дýди, – дудáш’ (від дýда, яке з прасл. *duda ‘трубка’ [ЕСУМ, ІІ: 140])
[Гриц.: 246], флуєрáш ‘тот, шо йгрáйе ў флýйеру, – флуйерáш’ [ib.: 246],
гайдáш ‘ловець собак’ [Ж.,П.: 43] (від гáйда ‘бездомна собака’, можливо, з
тур. gáidǎ ‘пастуша дудка’ [ЕСУМ, І: 452]), моторáш ‘водій’ [Ж.,П.: 93] (від
мóтор ‘авто’, яке є запозиченням з нім. Mótór ‘той, що рухає’ [ЕСУМ, ІІІ:
522]), патикáш ‘аптекар’ (від патика ‘аптека’) [Ж.,П.: 109], поштáш
‘листоноша’ [ib.: 120] (від пошта, яке є запозиченням з італ. posta ‘пошта’
[ЕСУМ, ІV: 548]), рампáш ‘стрілочник’ (від рáмпа ‘стрілка залізниці’)
[Ж.,П.: 125], торбáш ‘жебрак’ [ib.: 145] (від тóрба, яке з походження з тюрк.
мов; пор. тур. torba ‘торбина’) [ЕСУМ, V: 602]; пор. гуц. бокорáш, дарабáш
‘робітник, що сплавляє плоти’ [СГГ: 219; ГГ: 56], вартáш ‘сторож; вартовий
у зрубі при спуску деревини’ [ГГ: 33]; бук. симбрáш ‘один із супряги’ (від
симбра ‘робота’) [СБГ: 485], цимбраш ‘напарник по цимбру’ (від цимбр
‘супряга двох коней різних господарів’) [ib.: 624].
2. Непродуктивний тип назв конкретних предметів: ґу|маш ‘вид взуття’
[Сб.: 262] (˂ угор. gumi ‘гума’ [ib.: 59]), рядáш ‘назва, пов’язана із правилами
та домовленостями у доїнні «на міру»’ [Гриц.: 155], колодáш ‘шевський ніж’
[Ж.,П.: 76]; пор. зах.поліс. ґумáш ‘гумові чоботи’ [Арк., І: 122].
Отже, значна частина лексем – повністю запозичені слова з угорської
мови. Часто у говорах Закарпаття поряд із угорським словом (напр.,
óстолош) в останні десятиліття функціонує і власне український синонім
(стóляр), який засвоєний із української літературної мови і витісняє
мадяризм; пор. також м’і|сарош (поряд із р'із|ник), ґон|даш (поряд із с|вин'ош).
На території ужанських та верховинських говірок Закарпаття дериватів із
суфіксом -аш дещо менше. Наголошується переважно суфікс, інколи наголос
падає

на

корінь.

Зрідка

тип

поповнюється

новими

утвореннями

(диско|текош). Із цим суфіксом поширено ряд прізвищ – Карабиньош, Лукаш, Добош, Сакалош, Палінкаш, Дудаш тощо, а в радянські часи деякі села
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Закарпаття (Берлебаш, Салдобош, Фогараш, Барвинкош) були перейменовані
на українські відповідники (Костилівка, Стеблівка, Зубівка, Барвінок).
Суфікс -ец' / -иц'. Суфікс -ець із походження спільнослов’янський:
“суфікс -ьць являє собою фонетичний варіант суфікса -ьk-” [6: с. 112].
Важливим є зауваження Г.Аркушина, що цей суфікс належить до групи
праслов’янських, “а не до власне українських, як іноді подають у
підручниках” [1: с. 91]. В.Німчук зазначав, що “значна кількість іменників із
цим суфіксом утратила відтінок зменшеності (здрібнілості) і тепер
сприймається як звичайні слова” [149: с. 173]. Л.Родніна говорить, що
деривати з цим суфіксом становлять переважно назви осіб [174: с. 77].
Т.Сіроштан вказувала на периферійне використання цього форманта в
категорії nomina loci [185: с. 11].
Закарпатські словотвірні типи:
1. Продуктивний тип назв конкретних предметів, нерідко з відтінком
зменшеності: в’і|ниц' ‘головний убір нареченої під час весілля’ (Пр), вінéц
‘частина хатнього покриву’ [Бв.: 43], сто|лиц', стоу|лиц' ‘стілець’ (Ск, НБ,
ЛП, Нн, МР, МУ), мли|ниц' ‘м’ясорубка’ (від млин) (Карта № 21), гор|ниц',
гор|нец' ‘каструля’ (Ск, МР, Ял, Пр, Дл, ВВ), що від гóрно ‘піч’ [ЕСУМ, І:
569], пап’і|риц', зменш. до па|п’ір' ‘папір’ (Ск, Вш), сло|пиц' (Трн, Пл),
слуў|пиц' ‘пастка у вигляді ящика для ловлі пацюків’ [Сб.: 335], |пупиц' ‘пуп,
пупок’ [ib.: 303], хл'і|биц', зменш.-пестл. до хліб [ib.: 403]; пор. пд.-лемк.
тварóжец ‘сирец’ [25: с. 56], буквáрец ‘малий буквар’ [ib.: с. 56]; бойк.
бáлець ‘сувій полотна, який отримує мати молодого від молодої’ [Ониш., І:
41], валóвець ‘корито для свиней’ [ib.: 82], віниць ‘вінок’ [ib.: 129]; гуц.
ковéрец ‘вовняне покривало’ [ГГ: 98], оплóтець, зменш. до оплíт ‘огорожа
довкола оборога’ [ib.: 140], топíрець, зменш. до топíр ‘вид сокири для
тесання’ [ib.: 187], билéц ‘коротка частина ціпа, якою б’ють снопи’ [СГГ:
180]; бук. ба рéц, зменш. до бá р ‘вид вузького пояса, витканого з різнокольорових ниток’ [СБГ: 27], валовéц, валівéц ‘груба пряжа’ [ib.: 46]; наддністр. валовéць ‘корито, у яке наливають воду для курей’ [Шило: 65], горнéц
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‘глечик на молоко’ [ib.: 95], калдубéц ‘бочка для збіжжя, зроблена із пня
липи’ (можливо, від кáвдіб ‘бочка для капусти’) [ib.: 134], клинéц ‘трикутна
жіноча хустка; косинка’ [ib.: 143], слопéць ‘пастка для ловлі щурів’ [ib.: 242],
стулéц ‘верстат’ [ib.: 247]; зах.поліс. дубéц’ ‘пагін будь-якого дерева’ [Арк., І:
145], каминéц ‘камінець гірської породи’ [ib.: 207].
2. Малопродуктивний тип назв різних місцевостей, приміщень та ін.
Л.Гумецька відзначала, що на перше місце в період української мови ХІV‒
ХV ст. виступало демінутивне значення цього суфікса, «який утворює назви
осель від уже існуючих із значенням «малих» або «нових» порівняно з
первісними оселями» [54: с. 52]. У говорах Закарпаття досить подібна
картина, тільки представлена вона перважно в лексемах, що позначають
місцевості: гô|рôдиц' ‘відгороджена біля хати ділянка для городини й квітів;
парк’ (Ск, СП, Кл, Бз, Тс; [Сб.: 51; Бв.: 49]), дво|риц' ‘обгороджене місце, де
тримають свиней’ (Вш, Лп, Тс), ку|тиц' ‘місце, де тримають свиней; курник’
(Карта

№ 4), бережéц ‘незначний схил’ [П.,Г.: 12]; пор. гуц. горóдец

‘квітник, грядка’ [ГГ: 48], оборóжець, зменш. до оборíг ‘повітка на чотирьох
стовпах для сіна, збіжжя, соломи’ [ib.: 136]; наддністр. горóдиць ‘грядка,
квітник’ [Шило: 95], загунéц ‘мала частка поля’ [ib.: 120], кíпиц, кíпец ‘яма
для зберігання картоплі’[ib.: 142], рівéц [ib.: 227], ровéц [ib.: 229] ‘малий рів’.
3. Малопродуктивний тип назв осіб: |копылиц' ‘позашлюбна дитина –
хлопчик’ (в усіх марамороських говірках), бара|ниц' ‘маленький хлопчик,
якого дають потримати на весіллі молодій’ [Сб.: 20], о|тиц' ‘батько’ [ib.: 215],
ру|саниц', зменш. до ру|сан ‘здоровий чоловік; прізвисько’ [ib.: 324]; пор.
бойк. боярець ‘весільний боярин’ [Ониш., І: 69], вдовиць ‘удівець’ [ib.: 152];
гуц. бахурéць, зменш. до бахýр ‘хлопець, підліток’ [СГГ: 156; Неґ.: 23],
вдовéц ‘удівець’ [Неґ.: 34]; бук. баранéц ‘хлопчик, якого давали потримати
молодій на весіллі’ [СБГ: 24]; зах.поліс. бахурéц ‘байструк’ [1: с. 92].
4. Малопродуктивний тип зоологічних назв: воро|биц' ‘горобець’
(Карта № 45), |зайайиц' ‘заєць, кролик’ [Сб.: 119], бабéц ‘риб’яча приманка’
[П.,Г.: 10; Бв.: 32], гóлубец ‘голуб’ [П.,Г.: 37; Бв.: 49]; пор. бойк. бабиць
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‘головень’ [Ониш., І: 37]; гуц. бабéц ‘бичок-головач’ [ГГ: 19; СГГ: 115; Неґ.:
21], воробéц ‘горобець’ [Неґ.: 186]; наддністр. баранéц ‘малий баран’ [Шило:
48], вокунéц ‘малий окунь’ [ib.: 80], гóлубиць ‘голуб’ [ib.: 94]; зах.поліс.
глухарéц’ ‘маля глухаря’ [Арк., І: 92], куропéц’ ‘самець куріпки’ [ib.: 271].
5. Непродуктивний тип назв рослин: драґу|лиц’ ‘хвощ польовий’ [Сб.:
78], чеи|ривиц', |чириц' ‘зірочник середній’ [ib.: 414]; пор. бойк. бульбéниць
‘картопля’ [Ониш., І: 75], виногрáдиць ‘виноград’ [ib.: 104]; гуц. черéвéц
‘зірочник’ [ГГ: 210], батожéць ‘цикорій дикий’ [СГГ: 154]; наддністр.
каменéць ‘сорт твердих груш’ [Шило: 135], квасéц(ь), зменш. до квас
‘щавель’ [ib.: 139], морквéц ‘рослина, подібна до моркви’ [ib.: 176]. У ряді
говорів української мови (гуцульських, наддністрянських) тип продуктивний.
В українських говорах Закарпаття із суфіксом -ец’ не утворюється
жодного високопродуктивного типу. Часто слова, які мали первісне значення
зменшеності, втратили його (гор|ниц', сто|лиц'). Крім продуктивного типу в
сучасній літературній мові назв осіб [155: с. 34–38], у говорах Закарпаття з
суфіксом -ець утворюється ще продуктивний тип назв предметів (назви
продуктів харчування та кухонного начиння, одягу та його частин, знарядь
праці тощо). У діалектах спостерігається значне поширення цього форманта.
Наприклад, у західнополіських говірках Г.Л.Аркушин виділяє два суфіксиомоніми, у межах кожного з них виокремлює ще по три типи [1: с. 90–92].
Загалом типи з суфіксом -ец' у говорах української мови продуктивні.
Суфікс -ик за своїм походженням спільнословʼянський. Уживався він в
основному на позначення назв предметів (вулик, горщик, віник та ін.) та на
означення здрібнілості чи пестливості (возик, дощик, борщик) [6: с. 109–110].
Л.Родніна зауважує, що іменники цього типу можуть позначати особу “за
характером, сферою діяльності” (історик, політик, технік), “за належністю
до ідеологічного або культурно-мистецького напряму, релігійного вчення”
(католик, містик, романтик), “за жанром літератури або мистецтва як основним заняттям митця” (лірик, сатирик), “за належністю до колективу, групи”
(академік, клірик), “за особливістю темпераменту” (догматик, містик,

47

фанатик) [174: с. 74]. У ряді говорів української мови він омонімічний [66:
с. 6; 224: с. 8]. Цей суфікс утворює найбільше назв чоловічого роду [187:
с. 80]. Т.Вендіна стверджувала, що мутаційний суфікс -ik в українській мові
утворює три продуктивні типи – назви із значенням особи, назви на
позначення предметності та назви комах; рідше використовується при
утворенні локативних назв [23: с. 79], див. також [184: с. 56]. Використання
цього суфікса для творення локативів від кінця ХVІІ ст. занепало. В
українській мові він замінився похідними -ник, -овик, -аник, -енник [185: с. 6].
У говорах Закарпаття утворюються такі словотвірні типи:
1. Високопродуктивний тип назв осіб за різними ознаками (також
нерідко з здрібнілим віддінком): |д'ідик ‘пестл. до |д'ідо’ (в усіх говірках
Закарпаття), бум|бусик ‘малий хлопчик з повнявим обличчям’ [Сб.: 32],
в’ішчу|ник ‘віщун’ [ib.: 39], ле|ґ’іник ‘парубок’ [ib.: 159], |попик ‘милий,
улесливий молодий піп’ [ib.: 258], |ц'імборик ‘друг; товариш’ (˂ угор. cimbora
т.с.) [ib.: 409], |д'ичик ‘малий дяк’ [П.,Г.: 48], бóцик ‘крихітка; про дитину
товстеньку та круглу як м’ячик’ [Бв.: 37] (від боц ‘товста, неповоротка
людина, зокрема, дитина’ [ЕСУМ, І: 239]); пор. гуц. брáнчик ‘рекрут,
новобранець’ [СГГ: 233], леґíник ‘легінь’ [Неґ.: 105]; зах.поліс. брáтик,
хлóпчик, д’íдик [1: с. 99]. Сюди зараховуємо лексему |мелник ‘мельник’
(Карта № 35), але відтінку здрібнілості вона не має.
2. Високопродуктивний тип назв конкретних предметів (часто з
здрібнілим відтінком):
а) назви одягу та його частин, взуття, тканин: кеп|тарик ‘верхній одяг;
безрукавка’ (Дл), |жебик ‘кишенька’ (від угор. zseb т.с.) (в усіх обстежених
говірках), |кабатик ‘мала жіноча сукня’ (від угор. kabát) [Сб.: 137],
пôк|рôўчик, зменш. до пôк|рôв’іц' ‘ковдра, якою вкриваються’ [ib.: 250],
|

шурцик ‘фартушок’ (від нім. Schürze т.с.) [ib.: 426]; пор. гуц. бáршоник

‘оксамит, бархат’ [СГГ: 151], бокáнчик ‘грубий шкіряний чоловічий черевик’
[ib.: 218], брайцáрик ‘манжет сорочки, переважно вишитої’ [ib.: 232], кóцик
‘вовняна нитка для вишивки на кіптарьи’ (від коц ‘ковдра’) [Неґ.: 99];
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наддністр. катрáник ‘ганчірка для миття посуду’ (від катрáн ‘ганчірка’)
[Шило: 138];
б) назви знарядь праці та різних пристосувань: |цапик ‘спеціальний
пристрій у ткацькому верстаті, на який намотували уже готові прядивні
нитки’ (Бз), п’ін|ц'ірошик ‘складаний ножик’ (Ск), с|тул'чик ‘стілець без
спинки з квадратним сидінням’ (в усіх обстежених говірках), г|воздик
‘гвіздок’ [Сб.: 46], ґôў|баник ‘мала ковбиця’ [ib.: 58], кле|пачик ‘молоточок’
[ib.: 144], п|рутик ‘палиця’ [ib.: 296]; пор. гуц. єрмик ‘спеціальне ярмо для
свиней та ягнят, щоб не робили шкоди’ [ГГ: 67], вýжик ‘гумовий рукав для
велосипедної помпи’ [Неґ.: 45]; наддністр. гистик ‘палка для чищення плуга’
[Шило: 91]; зах.поліс. цигáник ‘невеликий кишеньковий ніж’ [Арк., І: 240];
в) назви місцевостей та приміщень: |кертик ‘невелика ділянка землі
коло хати’ (від угор. kert т.с.) [Сб.: 141],

|

куч:ик ‘свинарник або

відгороджений у хліві кут для свиней’ [ib.: 157], |путик ‘стежка’ [ib.: 303],
ґ|руник ‘невелика вершина гори’ [Гриц.: 82]; пор. гуц. ґрýник ‘невисока гора;
пагорб’ (від ґрунь ‘вершина гори’) [ГГ: 54];
г) назви інших предметів та явищ: |возик ‘возик’ (Трс), |кутик ‘куток, в
тому числі кут скатерті, простирадла, скатертини і т. д.’ [Сб.: 157],
|

лампошик ‘ліхтарик гасовий’ [ib.: 159]; пор. бойк. вáтрик ‘вуглик’ [Ониш., І:

86]; гуц. табóрик ‘табурет’ [ГГ: 180], кýлчик ‘сережка’ (від к’іл'|це ‘круг,
коло’) [Неґ.: 102].
3. Продуктивний тип назв фауни, переважно з пестливим відтінком:
|

веприк ‘кабанчик’ (в усіх обстежених говірках), |котик ‘кошеня’ (Ск, Нн, НБ,

Гр, Дл), |песик ‘щеня’ (в усіх обстежених говірках), |коник ‘лоша’ (в усіх
обстежених говірках), |гадик ‘змія’ [Сб.: 44], |зайчик ‘заєць’ [ib.: 119],
коу|гутик ‘молодий півень’ [ib.: 149], каракýлик ‘кучерява вівця’ [Гриц.: 33];
пор. гуц. кнýрик ‘морська свинка’ [ГГ: 97]; зах.поліс. кóтик, кóник, лисик,
вóўчик, пéсик [1: с. 99]; одеськ. бýцик ‘ситий, вгодований кінь’ [Моск.: 19].
4. Продуктивний тип назв їжі, напоїв та кухонного начиння: п|лецик
(Дб), п|лецлик (Трн, Пл) ‘оладка з кукурудзяної муки’, |роглик ‘тісто з
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варенням або горіхами всередині’ (Ск, Вш), с|к’іблик ‘шматок чого-небудь’
(від скóбель ‘обруч’) (Вр), суд|ник ‘шафа для посуду’ (Вш, КбП) (від суд|но
‘посудина’), бо|ґачик ‘корж із кукурудзяної муки або густого некислого тіста
з пшеничної муки, спечений на плиті’ (зменш. до бо|ґач т.с.) [Сб.: 28], |бутлик
‘маленький бутель’ [ib.: 33], |кавал'чик, зменш. до |кавал'ок ‘шматок’ [ib.:
137], |концик ‘відрізаний шматок ковбаси і под.’ [ib.: 148], |танǯ’ерик
‘тарілочка’ (від угор. tángyéir ‘тарілка’) [ib.: 349], ґрíсик ‘манна крупа’ [П.,Г.:
44]; пор. бойк. бульмáник ‘печений на плиті коржик з муки, змішаної з
картоплею’ (від бульмáн ‘картоплина’) [Ониш., І: 76]; гуц. бýдзик ‘овечий сир
зі свіжого молока у формі кулі’ [СГГ: 251]; бук. бóцик ‘шматок гарячої
мамалиги з бринзою всередині’ [СБГ: 37]; наддністр. кавáльчик ‘шматок’
[Шило: 134].
На стику морфем при творенні слів із суфіксом -ик може відбуватися
чергування приголосних /к/ – /ч/ (д'ак – |д'ичик), /ц'/ – /ч/ (поук|рôв’іц' –
поук|рôўчик).
Суфікс -ин. За його допомогою утворюється непродуктивний тип
локативних назв: м|лачин ‘назва поля, на якому постійно тримається вода’
(ВБ, КбП, ВВ, Вд). Назва виялена на периферії марамороських та
гуцульських говірок області. Спостерігається чергування приголосних /к/ –
/ч/ (м|лака – м|лачин). У говорах української мови відповідників не виявлено,
єдиний дериват жіночого роду м|лачина ‘сіно, скошене на багні’
зафіксований у бойківських говірках [Ониш., І: 447].
Суфікс -инец' / -иниц' / -инец. Із цим суфіксом у говорах Закарпаття
ми зафіксували малопродуктивний тип назв місць за певним призначенням:
тел'а|тиниец' ‘загорода (у хліві) для телят’ (Нн, НБ), пчо|лини(е)ц' ‘пасіка’
(Нн, НБ, МУ, КсП), ба|биниц' ‘передня частина церкви’ (Ск), сиро|тиниц'
‘сирітський будинок’ [Сб.: 330], дíдинец ‘житло перестарілих’ [П.,Г.: 48];
пор. гуц. челідинец ‘бабинець у церкві’ [ГГ: 210]; зах.поліс. свининец
‘приміщення для свиней’ [1: с. 112], а також єдину лексему серед назв осіб (у
гуцульських говірках на території Закарпатської області): сест|ринец
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‘племінник, син сестри’ [П.,Г.: 173]. Деривати з цим суфіксом у
східнослов’янських мовах непродуктивні [89: с. 26].
Суфікс -иск-о. В українській літературній мові цей суфікс більш
відомий у назвах знарядь праці, зокрема держаків (граблисько). У говорах
Закарпаття цей тип не виявляється, але поширені такі типи:
1. Продуктивний тип назв живих організмів, частіше з відтінком
збільшеності або зневажливості:
а) назви людей: бреха|чиско, зневаж. ‘великий брехач’ [Сб.: 30],
ґаз|диско ‘дуже багатий господар’ (від |ґазда, ґаз|да ‘господар, хазяїн’, що з
угор. gazda ‘господар, селянин’) [ib.: 55], д'і|диско ‘кремезний дід’ [ib.: 65],
жи|диско ‘кремезний єврей’ [ib.: 84], леґ’і|ниско ‘кремезний парубок’ [ib.:
159], маска|лиско ‘кремезний росіянин’ [ib.: 168], пол'а|чиско ‘кремезний
поляк’ [ib.: 253], по|писко ‘кремезний піп’ [ib.: 258], хло|писко, збільш. до хлоп
‘кремезний мужчина’ [ib.: 404]; пор. лемк. ґалґаниско ‘хуліган, ледащо, пияк’
(від ґáлґан ‘пустун, збитошник, негідник’) [Пиртей: 66]; гуц. хлопчéско
‘хлопець-підліток’ [ГГ: 202]; наддністр. дідисько, згруб. до дід [Шило: 109];
б) назви тварин: бара|ниско, збільш. до ба|ран [Сб.: 20], веп|риско,
збільш. до ве|пир' ‘кабан’ [ib.: 36], во|лиско, збільш. до вул ‘віл’ [ib.: 40],
зв’і|риско, збільш. до з|вір’ ‘звір’ [ib.: 122], коугу|тиско, збільш. ‘півень
великих розмірів’ [ib.: 146], кон|диско, збільш. до кон|да ‘кнур’ [ib.: 148],
п|сиско ‘великий собака’ [ib.: 297], ца|писко ‘великий цап’ [ib.: 406],
чиўди|риско, збільш. до |чиўдир' ‘племінний кінь, жеребець’ (˂ угор. csődör
т.с.) [ib.: 415]; пор. лемк. когутиско ‘великий старий півень’ [Пиртей: 141].
2. Молопродуктивний тип анатомічних назв: но|сиско ‘великий ніс’
[Сб.: 209], |пысис'ко, збільш. до |пысок [ib.: 230], ро|тиско [ib.: 324] ‘великий
рот’.
3. Непродуктивний тип назв природніх явищ: в’іт|риско ‘сильний
вітер’ [Сб.: 39], |огнис'ко, збільш. до о|гин' ‘вогонь’ [ib.: 213].
Суфікс -ич. Сучасна українська літературна мова зберігає як залишки
давнини лише деякі утворення із цим суфіксом (родич, дідич, панич, шляхтич
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та деякі ін.) [6: с. 115]. У говорах Закарпаття утворюється непродуктивний
тип збірних назв листя та стебел городніх культур – фасол|нич ‘сухе листя та
стебла квасолі’ (Карта № 11), ды|н:ич ‘листя дині’ (Карта № 14), а також
єдина назва серед конкретних предметів ‒ то|канич ‘спеціальне пристосування, яким замішували мамалигу’. Уживаються ці назви переважно в
гуцульському говорі на території Закарпаття, а також у частині ужанських
говірок. У решті говірок відповідників ми не зафіксували. Тип непродуктивний і в сучасній українській літературній мові, а також в інших діалектах.
Суфікс -ишч-е. Деривати з суфіксом -ишч-е в українській мові
починають вживатися з початку ХVІІІ ст. Поширений суфікс переважно у
локативних назвах іменників середнього роду [185: с. 14]. Щодо іменників
чоловічого роду, то цей суфікс виражає в основному згрубілість і в ряді
випадків вносить у слово тільки модифікаційне значення.
1. Продуктивний тип назв істот:
а) назви тварин (переважно свійських): бара|нишче, збільш. до ба|ран
[та|кий ве|ликий бара|нишче та шче сце] [Гриц.: 19], бы|чишче, збільш. до
‘бик’, веп|ришче, збільш. до ви|пир' ‘кабан’, во|лишче, збільш. до вул ‘віл’,
га|дишче, збільш. до гад ‘змія’, зв’і|ришче, збільш. до звір’ ‘звір’, коугу|тишче
‘півень великих розмірів’, кон|дишче, збільш. до кон|да ‘кнур’, п|сишче
‘великий собака’. Такі деривати поширені в усіх обстежених говірках; пор.
наддністр. конище, згруб. ‘кінь’ [Шило: 147], котище, згруб. ‘кіт’ [ib.: 151],
псище, згруб. ‘пес’ [ib.: 219]; зах.поліс. звірище ‘великий звір’ [Арк., І: 184],
кабанище ‘великий дикий вепр’ [ib.: 202]. У говорах Закарпаття, майже всі
деривати мають відтінок збільшеності, рідше згрубілості. Ф.Шило подає такі
лексеми також із відтінком, а у Г.Л.Аркушина не спостерігаємо стилістичних
ремарок у таких похідних;
б) стилістично забарвлені (часто згрубілі) назви осіб: приĭма|чишче,
згруб. до приĭ|мак ‘хлопець, взятий на виховання’ (Карта № 39), фа|т:'овишче
(Дб, Трн, Кл, Сп, Пл, Пр, Лз), леиґ’і|нишче [Сб.: 160] ‘підліток’, моска|лишче
‘кремезний росіянин’ [ib.: 168], хлоп|чишче збільш. до х|лôп’іц' ‘кремезний

52

мужчина’ [ib.: 404], д'і|дишче, згруб. до |д'ідо ‘дідуган’ [П.,Г: 48]; пор. бойк.
батярище ‘гультяй, розпусник, босяк’ [Ониш., І: 46]; наддністр. дідище,
згруб. до ‘дід’ [Шило: 109], татище, згруб. до ‘тато’ [ib.: 250]. У сучасній
українській літературній мові лексеми хлопчище [СУМ, ХІ: 85] та дідище
[СУМ, ІІ: 299] функціонують із тим самим значенням, що і в говірках
Закарпаття, а лексеми приĭма|чишче, леиґ’і|нишче, моска|лишче відсутні,
фіксуємо тільки приймак ‘хлопець, який живе виховується в чужій родині;
прийомний син’ [СУМ, VІІ: 623], легінь, діал. ‘юнак, парубок’ [СУМ, ІV:
461], москаль, заст. ‘росіянин’ [СУМ, ІV: 808]. В.Німчук зауважує, що слово
хлоп|чишче у говорах Закарпаття втратило відтінок згрубілості і функціонує
відповідно до літературного хлопець [149: с. 176]. Але це не зовсім так, тому
що фіксуємо у говірках і х|лôпиц', і хлоп|чишче, так як леи|ґ’ін' і леиґ’ін|чук
‘майже дорослий парубок’, і леиґ'і|нишче, див. вище.
Часто з цим суфіксом утворюються чоловічі імена (Йванишче,
Василишче, Мигалишче) [149: с. 176] не лише на території Закарпаття, а й
поза його межами (Павлище, Петрище) [1: с. 136].
2. Малопродуктивний тип назв конкретних предметів: же|бишче,
збільш. до жеб ‘кишеня’ [Сб.: 84], кыма|чишче, збільш. до кы|мак ‘кусок
товстої колоди’ [ib.: 142], мела|йишче, збільш. до ме|лаĭ ‘кукурудза’ [ib.: 170].
3. Непродуктивний тип анатомічних назв: но|сишче ‘великий ніс’ [Сб.:
209], ро|тишче ‘великий рот (у людини)’ [ib.: 324] та деякі ін.
У таких дериватах наголос частіше падає на суфікс або на склад перед
суфіксом. Може відбуватися чергування приголосних /к/ – /ч/ (приĭ|мак –
приĭма|чишче, бык – бы|чишче), /л/ – /л'/ (мос|кал' – моска|лишче).
Суфікс -ник складний за походженням, який переважно вживався у
відприкметникових утвореннях. На спільнослов’янському ґрунті сталося
зрощення цього суфікса з прикметниковим суфіксом -ьн-, внаслідок чого
маємо складний формант -ьникъ (˂ -ьн + -ькъ), який відповідно до
фонетичних законів української мови оформився у -ник [6: с. 110]. Він
омонімічний і високопродуктивний у творенні назв осіб.
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Закарпатські словотвірні типи:
1. Високопродуктивний тип назв осіб за різними ознаками: о|л'іĭник,
оу|луĭник ‘продавець олії або людина, яка виготовляє олію’ (Ск, КсП),
цир'к’іў|ник (Трн, Ст, Тш, Пл, Ял), цир'коў|ник (ВБ, Дл, Дв, Тс), цир'ку|ник (Ск,
МУ, СП, КбП, КсП, Бг, МР, Бз, Гл) ‘людина, яка прислуговує у церкві’,
пчо|л'арник (ЛП), пчул|ник (Ск), п|чӱлник (Бр, МР, Дв) ‘бджоляр’, су|ботник
‘член секти, який святкує суботу замість неділі’ (в усіх обстежуваних
говірках), роу|бутник, зневаж. ‘поганий робітник’ (Ск, Дв), л'іс|ник (в усіх
обстежених говірках), |гайник [П.,Г.: 32] ‘працівник лісу’, мйас|ник ‘чоловік,
який скуповував у людей свиней (корів) для наступного продажу; людина,
яка заколювала свиней (корів) за гроші’ (Ск), чи|л'адник (Ск, Вш), чи|л'ан:ик
(Трн, Пл, Тш, Ст) ‘людина (загальна назва)’, пйа|ниш(ч)ник ‘пʼяниця’ (в усіх
обстежених говірках), |уличник ‘волоцюга’ (Гл, Трн, Пл, Лз, СП), пас|кудник
‘підла людина’ (Тш, Ст, Трн, Пл, Лз, СП, Кл), го|лôўник ‘убивця’ [Сб.: 50],
го|нихмар'ник ‘міфічна істота’ [ib.: 50], кал|хозник, заст. ‘колгоспник’ [ib.:
137], кры|лосник ‘один із дяків, що беруть участь у церковній відправі’ [ib.:
154], |м’іс'ачник ‘лунатик, сновида’ [ib.: 174], пла|нетник ‘волоцюга’ (від
пла|нета ‘бродяга’) [ib.: 232], позо|лотник ‘який страждає хворобою Боткіна’
(від позо|лота ‘хвороба Боткіна’) [ib.: 247], |візник ‘візник, возій’ [П.,Г.: 24],
к|нижник ‘сектант’ [ib.: 80], ко|мірник ‘староста на весіллі’ [ib.: 82], на|пасник
‘кривдник’ [ib.: 111], те|л'итник ‘пастух телят’ [ib.: 189], пáпірник ‘особа, яка
відрізає папірки’ [Гриц.: 202], тéрьшник ‘той, що носить тéрʼхи з полонини’
(від терьх ‘вантаж’) [ib.: 251], пустéлник ‘помічник вівчара’ [ib.: 265]; пор.
бойк. базáрник ‘музикант’ [Ониш., І: 40], болóтник ‘людина, що бродить по
болоту’ [ib.: 65]; гуц. бджільник ‘пасічник’ [ГГ: 22], флоєрник ‘той, хто грає
на флоярі’ [ib.: 198], сухóтник ‘туберкульозник’ [Неґ.: 165]; наддністр.
бáйочник ‘казкар’ [Шило: 44], калитник ‘листоноша’ [ib.: 135]; сх.слоб.
діжник ‘людина, яка робить діжки’ [ССГ: 67]; ниж.наддніпр. огорóдник
‘бригадир овочевої бригади’ [Чаб., ІІІ: 28]; пор. укр. літ. решітник ‘особа,
яка виготовляє решета’ [8: с. 10].
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б) назви тварин: гуц. йаг|ничник, збірн. ‘отара ягнят’ (КсП, Кв, Дл, Лаз,
Бг), що від йаг|ниц'а ‘вівця до року’ (КсП). На решті території Закарпаття
дериват не вживається. В інших говорах української мови, відповідників не
виявлено, що свідчить про власне закарпатський регіоналізм.
2. Високопродуктивний тип назв заростів дерев, кущів, стебел та ін.:
верб|ник ‘зарості молодої верби’ (Ск, Нн, Лаз, Лз, КсП), лоз|ник ‘зарості
молодої лози’ (Дл), дуб|ник ‘зарості дуба’ (МР, Дв, Бз), берез|ник ‘зарості
берези’ (Дв), бук|ник, буч|ник ‘зарості бука’ (Ск, МР), граб|ник ‘зарості граба’
(МР), а|кацник ‘зарості псевдоакації’ (Бз), бзи|н:ик ‘зарості кущів бузини
чорної’ [Сб.: 23], гушчаў|ник ‘гущавина, зарості’ [ib.: 55], ды|н:ик ‘гудиння
гарбузів’ [ib.: 65], л'ішча|н:ик ‘ліс ліщини’ [ib.: 162], тре|петник ‘осичняк’
[ib.: 353], йафи|н:ик ‘зарості кущів чорниці на полонині’ [ib.: 429], йа|лин:ик
‘хвойний ліс’, |йагідник ‘сунична ділянка’ [П.,Г.: 233]; пор. бойк. вільшник
‘вільшняк’ [Ониш., І: 126]; гуц. малинник ‘зарослі малини’ [ГГ: 119],
сухарник ‘ліс, у якому багато сухостоїв’ [ib.: 180], шкорýшник ‘зарості
горобини’ (від шкóрух ‘горобина’) [ib.: 217], баштáнник ‘старий смерековий
ліс’ [СГГ: 157].
3. Високопродуктивний тип назв конкретних предметів: гор|нечник
‘спеціальна ганчірка, якою знімають каструлі з плити; рушник для каструль’
(Лз, Трн; [Бв.: 49]), |гач(ш)ник ‘чоловічий пояс для підперізування штанів’
(Ск, ВР, Квс, ВЛ, Бз, Дб, Ял) (від гачі ˂ гаті ˂ прасл. gatja [ЕСУМ, І: 483–
484]), ц'іи|ґарник ‘кисет для тютюну’ (Дв), пчÿл|ник ‘пасіка’ (Дв), сту|н:ик
‘колодязь’ (від студня т.с.) (Тр), мли|н:ик ‘спеціальний мішок, в який мелють
зерно’ (КсП), руч|ник ‘рушник’ (Бр, ВР, Лз, Ял, Пр, Дл, ВВ), ог’ірш|ник
‘спеціальне пристосування (паркан, дерев’яний або з іншого матеріалу), де
ростуть огірки’ (Дв, Бр, МР, ВР, Квс), ґ|радусник ‘термометр, градусник’ (в
усіх обстежених говірках), мотильник ‘кожух з мотилями’ [Гриц.: 210],
рукáвник ‘кожух з рукавами’ [ib.: 210]; пор. гуц. игóльник ‘предмет для
зберігання голок’ [ГГ: 85], вазóнник ‘горщик для кімнатних квітів’ [Неґ.: 31];
бук. бáбник ‘горщик для випікання бáби (тіста)’ [СБГ: 20].
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4. Продуктивний тип назв будівель та їхніх частин: те|л'атник ‘місце,
де тримають телят’ (КсП, Лаз, Ял), йаг|н'атник ‘спеціальна огорожа, де
тримають ягнят’ (Бг), кур|ник, ку|р'атник ‘огорожа (або приміщення), де
перебуває свійська птиця’ (Карта № 4), пар|ник ‘накрита, засклена рамами
грядка для вирощування розсади та ранніх овочів’ (Ск, НБ, ЛП, Нн, МУ) (від
пара [ЕСУМ, ІV: 287–288]), дры|варник ‘приміщення для дров’ (Карта № 1),
дым|ник (Дл; [П.,Г.: 48]), чад|ник ‘димохід’ (Чн), комáрник ‘будівля для
вівчарів’ [Гриц.: 216], вівчáрник ‘ферма – будівля закритого типу’ [ib.: 255];
пор. степ. кукурýзник ‘місце, де зберігають качани кукурудзи’ [СЛ: 86].
5. Продуктивний тип назв рослин: шчаў|ник ‘дика трава, формою
подібна до щавеля’ (Ск, Дв, Трн), нас'і|н:ик, с'іме|н:ик ‘огірок, залишений на
насіння’ (Ск, Гр, Дб, ВВ, МР, Бр, Бз, Гн, Лз, Кл, Чн, ВЛ, Вр), кроў|ник
‘звіробій звичайний’ [Сб.: 154], осет|ник ‘осот польовий’ [ib.: 215],
|

папоротник ‘багатоніжка звичайна’ [ib.: 217], чемер|ник ‘буркун лікарський’

(від |чемерʼ ‘отруйна рослина’) [ib.: 414]; пор. бойк. букéтник ‘кімнатна
рослина’ [Ониш., І: 74]; гуц. бабичник ‘багаторічна травʼяниста рослина, яку
використовують у народній медицині’ [за тотó бабичник / шо від бáбиц' /
вид шлункôвойі хворôби помагáйі] [ГГ:19]; наддністр. лопáтник ‘великий
стручок квасолі’ [Шило: 163].
6. Малопродуктивний тип локативних назв: р'іп|ник ‘поле, з якого знято
картоплю’ (Карта № 6), коло|пен:ик ‘місце, з якого зняли коноплі’ (Карта №
7), та|бачник ‘поле, на якому ріс тютюн’ (Гн), |йаг’ідник ‘поле, на якому
вирощують полуницю або суницю’ (КсП), |р'ін:ик ‘місце, де знаходиться
гравій, галька, рінь’ [Сб.: 308]; пор. гуц. грідóчник ‘загороджена ділянка землі
біля хати (для вирощування часнику, цибулі тощо)’ (від грідка < грядка)
[Неґ.: 54]; наддністр. малинник ‘місце, де росте малина’ [Шило: 167].
7. Малопродуктивний тип назв їжі, посуду та предметів, повʼязаних із
зберіганням чого-небудь (їжі або будь-яких інших предметів): |кусник
‘шматок хліба’ (КПс, Трн), ро|сол'ник ‘суп із квашеної капусти або з
додаванням солених огірків’ (Ск, Нн, ВР), мие|лаĭник ‘хліб з кукурудзяного
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борошна’ (Гр, Бг), лиж|ник ‘полиця для ложок’ (ВБ, КбП; [П.,Г.: 93]),
о|жишник ‘начиння у вигляді корзинки або полички з дірками для складання
ложок’ [Сб.: 214]; пор. бойк. бýляник ‘пиріг з картопляною начинкою’
[Ониш., І: 75]; гуц. мелáйник ‘хліб з кукурудзяного борошна’ [ГГ: 106].
8. Непродуктивний тип назв знарядь праці: брус|ник ‘почеплена на пояс
і схожа на ріжок деревʼяна або металева посудина, у якій косарі тримають
брусок’ (Ск, Вш), у|гол'ник ‘інструмент, яким вимірюють рівні кути будинку’
(Ск); пор. бойк. втíрник ‘знаряддя, яким роблять утори’ [Ониш., І: 151]; гуц.
горóдник ‘заступ, лопата’ [ГГ: 48];
Суфікс -овик складний за будовою. У говорах Закарпаття із ним
утворюється лексема на позначення назв їжі: меидо|вик ‘медовий калач’ (Ск)
та на позначення назв грибів бе|резовик ‘білий гриб’ [П.,Г.: 12]; пор.
зах.поліс. боровíк ‘гриб’ [1: с. 184]. У західнополіських говірках із цим
суфіксом утворюється ще непродуктивний тип назв осіб: домовик ‘істота, що
живе на горищі хати і допомагає або шкодить у господарстві’ [1: с. 184].
Твірну основу таких дериватів важко встановити. Слово може бути
утворене і від прикметників медо|виĭ, бе|резовиĭ, тоді словотворчим афіксом
виступає суфікс -ик. Відносимо їх до лексем із подвійною мотивацією.
Суфікс -ок. Суфіксальні утворення з -ок “за своїм походженням …
зменшувані, здрібнілі форми, які протягом історії, переважно уже на власне
українському ґрунті, втратили своє первісне зменшувальне значення і
закріпилися з часом як основні форми” [6: с. 124]. Дослідниця Л.Родніна
зауважувала, що утворення із суфіксом -ок «мають модифікаційні значення
зменшеності (жучок, острівок), пестливості (вечорок, голосок, медок) або
поєднують обидва значення (бурячок, віночок, колосок)» [174: с. 102].
Утворюються такі словотвірні типи:
1. Високопродуктивний тип назв одягу, прикрас, взуття та його частин:
по|долок ‘спідній одяг, який жінки одягали під плаття’ (Ск, Гд), пла|ток
‘носова хусточка’ (Дб, Тс, Чн), колпа|чок ‘капелюх, чоловічий фетровий
головний убір з широкими полями’ (Гр), в’і|нок ‘вінець у нареченої’ (Ск),
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ш|нурок ‘мотузки, якими зав’язували бочкори’ (Вр), пор|ток ‘скатертина’
(Тр) (від порт ‘конопляна або лляна нитка у вовняній тканині або сукні; рід
полотняної шалі або хустки’ [ЕСУМ, ІV: 528–529]), лан|цок, заст. ‘прикраса у
вигляді стрічки з різнокольорових намистинок на шиї’ [Сб.: 159], лу|бок
‘задник взуття, каблук’ [ib.: 163] (можливо, від луб ‘внутрішня частина кори
дерева; виріб з цієї частини кори’ [ЕСУМ, ІІІ: 296–297]), оти|ран:ичок, заст.
‘рушник вишиваний або художньо витканий, що служив прикрасою в хаті’
[Сб.: 215],

|

рекличок, зменш.-пестл. до

|

реклик ‘піджак фабричного

виробництва’ [ib.: 306] та ряд ін.; пор. наддністр. фартушóк ‘фартух; фартух
із нагрудником’ (від фартýх т.с.) [Шило: 261], шальóк ‘шарф; шаль’ [ib.:
277]; зах.поліс. пáсок ‘ремінь для чоловічих штанів’ [Арк., ІІ: 30].
2. Високопродуктивний тип назв інших конкретних предметів: ва|лок
‘ряд скошеної трави’ (в усіх обстежених говірках), |доходок ‘дохід, прибуток’
[Сб.: 76], ж|мыток ‘жмуток’ [ib.: 85], чо|пок [ib.: 417], чу|пок (Трн, Пл) ‘один
із зубків у дерев’яних граблях для загрібання сіна’, вер|шок ‘верхівка дерева’
(Пл, Трн), к|лецок ‘маленький клубочок збитої шерсті (на тварині, одязі
тощо)’ (Трн), мíцок ‘назва вовни за віком овець’ [цілá вóўничка з йáгн’ати
молодóго звéс’а мíцок] [Гриц.: 190]; пор. бойк. бóчок ‘довший бік дитячої
колиски’ [Ониш., І: 68], видок ‘видне місце’ [ib.: 100], возóк ‘візок’ [ib.: 140];
гуц. валóк ‘рядок скошеного сіна; частина граблів борони, на яких укріплені
зубці’ [ГГ: 33; Неґ.: 31], значóк ‘поштова марка’ [Неґ.: 82], кілóк, заст.
‘дерев’яний цвях, який використовували для ремонту взуття зі шкіряною
підошвою’ [ib.: 92], куфéрок ‘валіза’ (від кýфер ‘скриня для зберігання одягу,
коштовностей, яку зачиняють на ключ’) [ib.: 103]; бук. вазóнок ‘вазон, хатня
квітка’ [СБГ: 46]; наддністр. брусóк ‘брусок для гостріння коси’ [Шило: 59],
дзиґáрок ‘наручний годинник’ (від дзиґар ‘годинник’) [ib.: 108], ковпачóк
‘накриття, «шапка» на копі сіна’ (від ковпáк т.с.) [ib.: 145], п’єцок ‘мала піч у
дворі’ (від п’єц ‘піч’) [ib.: 199], плужóк ‘рало для обгортання картоплі’ [ib.:
209];

зах.поліс.

задóк

‘задня

частина

чобота’

високопродуктивний в усіх говорах української мови.

[1:

с.

166].

Тип
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3.

Високопродуктивний

тип

здрібніло-пестливих

утворень

(демінутивів): плас|ток, зменш. до пласт ‘невелика копиця сіна, соломи і
под.’ (в усіх обстежуваних говірках), |шорик, зменш. до шор ‘ряд чого-небудь
(картоплі, цибулі тощо)’ (Ск, ЛП, Нн, НБ, Кл, Вш, Гр, Дб, КбП, ВБ),
жоло|бок ‘ясла для худоби’ (Тш, Трн), воло|сок, зменш.-пестл. до |волос
‘волосінь для вудлища’ [Сб.: 40], горо|док, зменш. до |город ‘місто’ [ib.: 51],
м’ішчу|чок, зменш. до м’іш|чук ‘мішок’ [ib.: 174], п’іша|чок, зменш. до п’і|шак
‘стежка’ [ib.: 232], ру|док, зменш. до руд ‘дишло’ (пор. угор. rúd т.с.) [ib.:
324], дробашóк, здріб. до дробáх [Гриц.: 21], шкурдячóк, здріб. до шкурдяк
‘назви, пов’язані з величиною тіла та загальним розвитком тварин’ [ib.: 22],
полýбічок, зменш. до пулýбік ‘вид «бербениці»’ [ib.: 230], будз чóк, зменш.
до будз к ‘сир’ [Гриц.: 175]; пор. гуц. снýрок, зменш. до снур ‘шнур’ [ГГ:
174], жолібóк, зменш. до жóліб ‘ясла для худоби’ [Неґ.: 70]; бук. банячóк,
зменш. до баняк ‘велика посудина для страви’ [СБГ: 24]; наддністр.
варстáток, здріб. до варстáт ‘козел для різання дров’ [Шило: 67].
4. Продуктивний тип назв рослин та їхніх частин: лис|ток ‘листя дерев,
квітів’ (в усіх обстежених говірках), ква|сок ‘щавель’ (Карта № 16), ва|сил'ок
‘Centaurea cyanus’ (Ск, Тс), |л'ашчок ‘конюшина’ [Сб.: 165], оу(у,в)|р'ішок,
здріб. ‘плід горіха’ [ib.: 214], пô|сôн'ок ‘насіння соняшника’ [ib.: 266],
ст|ручок, зменш. до струк ‘необтереблений качан кукурудзи’ [ib.: 345],
час|нок ‘часник’ [ib.: 413] та ін.; пор. бойк. бодачóк, зменш. до бодáк
‘будячок’ [Ониш., І: 62]; гуц. горíшок ‘конюшина альпійська’ [ГГ: 48];
наддністр. ворíшок ‘біла конюшина’ [Шило: 82], квасóк ‘щавель’ [ib.: 140].
5. Продуктивний тип назв їжі та предметів кухонного начиння: мли|нок
‘м’ясорубка’ (Карта № 21), кор|жок ‘спеціально спечений корж, на який
викладали токан (подібний до хліба)’ (Гр), |пачок (Ск), па|чок (Тш, Ял, Ст,
Лз, Пл, Трн) ‘пачка’ (від пак ‘пакунок; посилка’, що з угор. pakk т.с. [Сб.:
216]), гор|шок ‘каструля’ [Сб.: 51], |кавал'ок ‘шматок, кавалок’ [даĭ д'і|тин'і
ґа|вал'ок куў|баскы] [ib.: 137], пампу|шок ‘пампушка’ [ib.: 216], пô|луденок
‘їжа, яку споживають опівдні’ (від по|лудне ‘обідня пора’) [ib.: 252], чере|пок
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‘шматок із розбитого глиняного посуду; глиняна посудина’ [ib.: 414],
боклáжок ‘дерев’яний посуд для сиру та молокопродуктів’ [боклáжок –
тотó два кружéчки, стиснені обрýчиками] [Бв.: 230]; пор. гуц. кружóк
‘дощечка, на яку викидають зварену кулешу’ [ГГ: 105]; наддністр. банічóк
‘бляшаний кухоль; чашка’ [Шило: 47], пляцок ‘печений святковий пиріг;
млинець із картоплі’ [ib.: 209]; зах.поліс. балáбушок ‘кулька з тіста’ [Арк., І:
8], посýдок ‘кухонний посуд’ [Арк., ІІ: 78].
6. Продуктивний тип назв осіб, нерідко з відтінком пестливості:
д'ітва|чок, зменш.-пестл. до д'іт|вак ‘хлопчик, дитина’ (в усіх обстежуваних
говірках), гуда|чок, зменш.-пестл. до гу|дак ‘прізвисько’ [Сб.: 53], жи|док,
зменш.-пестл. до жид ‘єврей’ [ib.: 84], чоулу|в’ічок, зменш. до чоулу|в’ік
‘малого зросту чоловік’ [ib.: 417]; пор. бойк. ватажóк ‘чабан’ [Ониш., І: 85];
зах.поліс. сисачóк ‘дитина, що ще ссе материнське молоко’ [Арк., ІІ: 146].
7. Продуктивний тип назв тварин, в основному молодих щодо віку:
шчеи|нок ‘дитинча собаки’ (Ск, НБ), бара|нок ‘баранчик’ [Сб.: 20], воро|бок
‘горобець’ [ib.: 41], мур'а|нок ‘мурашка’ [ib.: 178]; пор. бойк. бýсьок ‘лелека’
[Ониш., І: 78]; гуц. бичóк ‘бичок (від півроку до року)’ [СГГ: 185]; наддністр.
ґловáчок ‘вид птаха’ [Шило: 102], джáйворонок [ib.: 107–108], жéрвінок [ib.:
116] ‘жайворонок’, мурáшок ‘мураха’ [ib.: 178]; зах.поліс. дворн’ачóк
‘непородистий собака’ [Арк., І: 124], лисóк ‘напівдорослий лис’ [ib.: 285]. В
інших українських діалектах тип високопродуктивний.
8. Малопродуктивний тип назв будівель та їхніх частин, а також
предметів, пов’язаних із будівництвом: |царок ‘обгороджене місце, де
тримають свиней, ягнят, телят’ (Тс, Пр, Дл, ВВ, МУ), кыма|чок, зменш. до
кы|мак ‘кусок товстої колоди’ [Сб.: 142], кли|нок ‘забитий у стіну кілочок чи
цвях для вішання чого-небудь’ [ib.: 144], ца|пок ‘цапик; підставка на
чотирьох ніжках, яку використовують на будівницві’ [ib.: 406]; пор. гуц.
бáльок ‘балка під стелею’ (від бáль ‘тюк’) [СГГ: 137]; наддністр. вострíшок
‘вертикально плетений пліт’ (від вострíг т.с.) [Шило: 83]; зах.поліс. брусóк
‘обтесана чотиригранна колода, яка використовується в будівництві’ [Арк., І:
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33], коминок ‘місце на припічку, де палили лучину для освітлення’ [ib.: 239],
стóличок ‘ящичок у скрині для дрібних речей; прискринок’ [Арк., ІІ: 176].
9. Малопродуктивний тип анатомічних назв: м’і|зилничок, зменш. до
м’і|зилник ‘мізинець’ [Сб.: 173], |пысок ‘писок тварин’; перен. ‘рот людини’
[ib.: 230], х|р'ашчок ‘хрящ’ [ib.: 405], |ʒ'убок ‘дзьоб’ (Ст, Гл, Пл, Лз, Трн); пор.
гуц. сачóк ‘сіткоподібний жир, яким обмотані внутрішні органи свині’ [Неґ.:
155]. В інших говорах української мови тип продуктивний.
10.

Непродуктивний

тип

локативних

найменувань:

мос|ток

‘прибудинкова територія, яка вже знаходиться біля дороги, але належить
власникові будинку; місток’ (Ск, НБ, Дб), пйа|цок ‘ринок; місце в центрі села,
де сходиться народ переважно в свято’ [Сб.: 304], лопушóк ‘назва старої
паші’ [Гриц.: 91]; пор. зах.поліс. грудóк ‘підвищене місце на заболоченій
місцевості’ [Арк., І: 111], кружóк ‘місце, де сплять дикі кози’ [ib.: 258].
У процесі словотворення відбуваються чергування приголосних: /к/ –
/ч/ (оти|ран:ик – оти|ран:ичок, |реклик – |рекличок, кы|мак – кыма|чок), /х/ –
/ш/ (оу|р'іх – оу(у,в)|р'ішок, |вир'х – виер'|шок), /г/ – /ж/ (круг – кру|жок,
бок|лага – бок|лажок), /н'/ – /н/ (шчеи|н'а – шчеи|нок) та голосних: /і/ – /о/
(бр'ід – бро|док, в’із – во|зок) тощо.
Суфікс -ук. В українській літературній мові існують два погляди щодо
походження суфікса -ук. С.П.Самійленко, В.О.Горпинич називають його
власне українським (серед назв осіб) [181: с. 31; 45: с. 40]. П.П.Чучка
висловлює думку про те, що «сучасна українська словотвірна модель на -ук,
-’ук могла сформуватися під впливом відповідних тюркських демінутивних
утворень десь у ХІІІ–ХІV ст. на Буковині чи в Молдові, а звідси поступово
поширювалась на північний захід аж до білоруських земель» [220: с. 37].
Суфікс -ук у літературній мові утворював переважно власне українські
прізвища або використовувався для творення молодих осіб за професією чи
за заняттям батьків [6: с. 118]. Найбільш поширені такі прізвища у Львівській
(17,44 %), Хмельницькій (15,68 %), Івано-Франківській (12,63 %), Волинській
(12,58 %) областях [220: с. 31]. В.Німчук наводить значну кількість подібних
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прізвиськ та прізвищ закарпатських українців: Михаĭл'ук, Катерин'ук,
Демчил'ук, Мочарн'ук, Дрôзд'ук та ряд ін. [149: с. 175]. У дослідженнях
П.П.Чучки можна знайти такий факт: на Закарпатті з суфіксом -ук, -чук існує
понад 600 прізвищ, 400 з яких – на Рахівщині (в основному в гуцульських
селах), решта 200 – в інших районах області [220: с. 37]. Л.В.Дика відзначила
суфікс

-ук

як

малопродуктивний

у

говірках

полісько-середньонад-

дніпрянського порубіжжя [66: с. 10].
В українських говорах Закарпаття утворюються такі типи:
1. Високопродуктивний тип назв осіб: бра|т'ук, пестл. ‘брат’
[по|зычивиім уд брат'у|ка д'а|луў] [Сб.: 30], ґаз|д'ук, зневаж. ‘чоловік, який
хизується своєю заможністю’ [ib.: 55], леиґ’іниш|чук ‘підліток’ (від леґі|нишче
т.с.) [ib.: 160], сироу|т'ук ‘хлопець-сирота’ [ib.: 330], хлоуп|чук ‘хлопецьпідліток’ [ib.: 404], циган|чук ‘хлопчик циганського роду; будь-який чорнявий
хлопчик’ [ib.: 407], бойчýк ‘син бойка’ [П.,Г.: 15], гайдýк ‘прислужники при
цісарській імперії густо озброєні’ [Бв.: 45], яке є запозиченням з угор. hajdu
‘розбійник’ [ЕСУМ, І: 453], лежман к ‘ледар’ [Бв.: 82]; пор. бойк. брат к
‘брат’ [Ониш., І: 70], дівчýк ‘дівчина-підліток’ (від дівча ‘дівчина’) [ib.: 218];
гуц. старчýк ‘хлопчик, який водить старця’ [ГГ: 177]; бук. копил к
‘байстрюк’ [СБГ: 222–223]; зах.поліс. сирот к ‘сирота’ [Арк., ІІ: 146].
2. Продуктивний тип назв тварин: п|с'ук ‘молодий собака’ (Ск, НБ, ЛП,
Нн), пуру|с'ук ‘самець свині’ (МР, Бр), порос к т.с. [П.,Г.: 151], па|ц'ук т.с.
[149: с. 175], га|д'ук, зменш. до гад ‘змія’ [Сб.: 44], ло|шук ‘жеребець віком
близько одного року’ [ib.: 163], баран к ‘невеликий баран’ [Гриц.: 19],
ястрябýк ‘яструб малий’ [24: с. 48]; пор. лемк. пац к ‘підсвинок, порося’
[Пиртей: 228]; гуц. бурсýк ‘борсук’ [СГГ: 264]; бук. щін к ‘молодий песик’
[СБГ: 682]; наддністр. буц к ‘лелека’ [Шило: 64], пор. пол. bocek т.с. [ЕСУМ,
І: 239–240]; зах.поліс. лос к ‘маля лося’ [Арк., І: 292]. В інших українських
говорах тип високопродуктивний.
3. Непродуктивний тип назв конкретних предметів: ф|локун ‘тканина, з
якої виготовляли хустки’ (Тр, Нв) (від флóки ‘дрібні обривки з клоччя’ ˂ рум.
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floc ‘жмут вовни з клоччя або волосся’ [ЕСУМ, VІ: 111]); пор. гуц. каблýк
‘ручка відра’ [ГГ: 88], бичýк ‘коротка частина ціпа, якою б’ють по снопах’
[СГГ: 185], яке від українського бич ‘палиця, частина ціпа; батіг’ [ЕСУМ, І:
188]; бук. берест к ‘берест’ [СБГ: 29] та ін. У говорах Закарпаття тип
непродуктивний,

проте

в

інших

українських

діалектах

–

високопродуктивний.
Переважно наголошується суфікс. На стику морфем спостерігаємо
чергування приголосних за твердістю / м’якістю: /д/ – /д'/ (гад – га|д'ук), /т/ –
/т'/ (брат – бра|т'ук), /с/ – /с'/ (пес – пс'ук).
Суфікс -улник непродуктивний у говорах Закарпаття. Із ним
утворюється єдина назва мураш|чулник, мур'аш|чулник ‘деревій звичайний’,
Achillea millefolium L. (закарпатські марамороські говірки) (від му|рашка,
му|р'ашка ‘мурашка’). Дериват вважаємо закарпатським регіоналізмом,
відповідників за межами області не виявили.
Суфікс -ун виступає словотворчим засобом для творення деривата
чоловічого роду боусур|кун ‘відьмак’ (Ск, Нв, Трн), що від жін. босор|кан'а
‘чаклунка’; пор. гуц. горбýн ‘горбань’ [П.,Г.: 38].
Суфікс -чик. Складний із походження суфікс -чик розвинувся на базі
давнього -икъ і притаманний для всіх східнослов’янських мов: закладчик,
даньщик, газетчик [181: с. 27]. З.С.Сікорська, Б.А.Шарпило висловлюють
думку, що іменники з суфіксом -чик мають декілька відтінків: зменшеності
(альбомчик,

баранчик),

зменшено-пестливості

(вазончик,

кост мчик),

пестливості (вазончик, кост мчик), зменшено-зневажливості (дворянчик)
[184: с. 56]. Подібна картина спостерігається як у говірках Закарпатської
області, так і в інших говорах української мови.
Часто синонімічним до нього виступають -ець, рідше -ок, -ечок.
Дослідниці К.Г.Городенська, М.В.Кравченко розрізняють два суфікси -чик –
самостійний і похідний від двох простих зменшено-емоційних суфіксів (-ец’
+ -ик): килим – килимець – килимчик [44: с. 158]. У говорах Закарпаття може
бути ще така схема утворення суфікса -чик: -ец’ (ковбець) + -ок (ковбок) +
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-ик (ковбчик). На відміну від іменників із самостійним суфіксом, які виражають значення першого ступеня демінутивації, іменники з похідним суфіксом -чик являють собою градаційний ряд із другим ступенем демінутивації, в якому наростає значення позитивної суб’єктивної оцінки [44: с. 158].
Як

свідчать

спостереження

Л.Дикої,

у

говірках

полісько-

середньонаддніпрянського порубіжжя суфікс -чик зустрічається тільки у
назвах осіб, тобто йому притаманне одне лексико-словотвірне значення [66:
с. 10], а в західнополіських говірках він утворює щонайменше чотири
значення [1: с. 232–233]. Утворюються такі словотвірні типи:
1. Високопродуктивний тип назв конретних предметів:
а) назви кухонного начиння, їжі та напоїв: |горчик ‘каструля (загальна
назва)’ (Вр), ‘горшок для квітів’ (Ск, ВБ), да|рабчик, зменш. до да|раб ‘кусок,
скоба; частина земельної площі’ (Ск, Вш), по|гарчик, зменш.-пестл. до по|гар
‘склянка, стакан’ (від угор. pohár т.с.) [Сб.: 238]; пор. бойк. кíльчик ‘харчі’
[Ониш., І: 352]; гуц. кавáльчик ‘кусень, шматок будь-чого (хліба, сала і т. д.)’
[ГГ: 88]; бук. крáйчик ‘останній шматок хлібини’ [СБГ: 230], малáйчик
‘тістечко з кукурудзяного борошна’ [ib.: 274]; поліс. глéчик ‘посудина з
вузькою шийкою для води’ [Лис.: 55], макатьóрчик ‘макітра’ [ib.: 121];
зах.поліс. крáйчик ‘перший відрізаний шматок паляниці’ [Арк., І: 250].
Переважають такі деривати у наддністрянських та поліських говірках;
б) назви різних пристосувань та знарядь праці: ва|л'іўчик ‘видовбане
коритце для свиней’ (Трн), |вызÿрчик ‘маленьке вікно на хліві, через яке
викидають гній’ (Квс); пор. лемк. вóрчик ‘дерев’яний валок, до якого
прикріплюють посторонки в упряжі’ [Пиртей: 52]; поліс. бегýнчик
‘пристосування, за допомогою якого діти вчаться ходити’ [Лис.: 30];
в) назви місцевостей та приміщень: го|роч:ик ‘городець’ (Трн, Пл),
х|л'іўчик, зменш. до хліў ‘приміщення, будівля для худоби’ (Ск); пор. бойк.
грýнчик, зменш. до грунь ‘горб; горбок, на якому ще можна орати’ [Ониш., І:
196], що з рум. grúiu ‘пагорб’ [ЕСУМ, І: 606], кýччик ‘куток’ [Ониш., І: 400];
гуц. рéвчік, рівчьик ‘рівчак’ [ГГ: 162; Неґ.: 189];
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г) назви рослин: |пупчик ‘пуп’янок’ (Трн), ме|лаĭчик, зменш. до ме|лаĭ
‘кукурудза’ [Сб.: 170]; пор. поліс. балабáнчик ‘глечики жовті; латаття’ [Лис.:
28]; наддністр. тарильчик ‘айстра’ [Шило: 250];
ґ) назви інших конкретних предметів: |обрашчик ‘фотокартка; ікона’
(Бз, Ск, Квс), с|тôўпчик ‘колонка’ [куĭ / д'іт|ино / ра|хуйеш / та пи|ши ў
с|тôўпчик / маĭ |лехко пора|хуйеш] [Сб.: 343], |фалач:ик, зменш. до |фалат
‘шматок, кусок’ (від угор. falat т.с.) [ib.: 397]; пор. лемк. выглядчык
‘віконечко’ [Пиртей: 41]; зах.поліс. клинчик ‘торбинка для віддавлювання
сиру’ [Арк., І: 226];
д) назви хвороб: м’і|х'ір'чик, зменш. до м’і|х'ір' ‘прищ, пухир’ [Сб.: 174].
Загалом тип високопродуктивний, але якщо брати кожну підгрупу
окремо, то жодна з них не є високопродуктивною, на відміну від інших
говорів української мови.
2. Малопродуктивний тип назв осіб: б|рач:ик, зменш.-пестл. до ‘брат’
[Сб.: 30], пеис|т'унчик, пестл. ‘той, кого надмірно пестять, кому догоджають,
потурають у всіх бажаннях і примхах’ [ib.: 228]; пор. лемк. льокáйчик
‘козачок, хлопчик до послуг’ (від льóкай ‘лакей, панський слуга’) [Пиртей:
165]; бойк. братíйчик ‘брат’ [Ониш., І: 70], жóвнярчик ‘жовнір’ (зменш. до
жóвнярь т.с.) [ib.: 254]; гуц. небóжчик ‘покійник’ (від небога ‘бідолаха’)
[Неґ.: 121]; бук. лизýнчик, зменш. до лизýн ‘пестун, підлабузник’ [СБГ: 259];
наддністр. татýньчик, пестл. ‘батько’ [Шило: 251] та ін.
3. Непродуктивний тип назв істот: барáнчик, здрібн. до барáн ‘самець
вівці, баран’ [Гриц.: 19], ботéйчик ‘невелика отара овець (кілька десятків)’
(від ботéй ‘отара овець (від сотні й більше)’ [ib.: 56], походить із рум. botéі
т.с. [ЕСУМ, І: 238]; пор. гуц. барáнчик, здрібн. до барáн ‘самець вівці’ [СГГ:
148], ботéйчик, зменш. до ботéй ‘отара овець’ [ib.: 231]; поліс. барáнчик,
зменш. до барáн ‘бекас’ [Лис.: 29], казáнчик, зменш. ‘кажан’ [ib.: 88] та ін.
Переважно суфікс -чик приєднується до мотивуючих основ, кінцевими
яких є сонорні приголосні /р/, /р'/, /л/, /л'/, /м/, /н/, /й/ (близько 65 %), рідше –
/б/, /п/, /в/ (близько 25 %), ще рідше (15 %) – інші фонеми української мови.
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3.2. Відад’єктивні іменники
Відприкметникові утворення – це похідні, твірними основами в яких
виступають прикметники. Такі похідні в мовознавчій літературі ще
називають деад’єктиви або відад’єктиви. За допомогою прикметників
можуть утворюватися іменники, дієслова, прислівники та прикметники [56:
с. 81]. Частіше загальним словотвірним значенням для відприкметникових
іменників є «носій ознаки» та «абстрагована ознака». Такі деривати в
українській літературній мові утворюються переважно за допомогою
суфіксації з використанням понад 50 суфіксів [ib.: с. 81]. Основою
відприкметникових дериватів виступають частіше якісні прикметники.
Значення відприкметникових дериватів можна співвіднести з атрибутивним
словосполученням «прикметник (мотивуючий) + іменник» (багата л дина =
багач, вівсяна крупа = вівсянка) [174: с. 108], “означуваний іменник якого
вказує

на

ономасіологічну базу,

а

означуваний

прикметник

–

на

ономасіологічну ознаку” [53: с. 53].
Суфікс -ак. Іменники з цим суфіксом утворюються переважно від
прикметників на -авыĭ, -ивыĭ. Це переважно деривати, що вказують на ознаку
(здебільшого зовнішню) особи [149: с. 173]. Суфікс -ак високопродуктивний
як в діалектному мовленні, так і в літературній мові. Також він
продуктивний, на думку дослідниці Л.Ф.Мойсєєвої, і в діалектному мовленні
російської мови, де такі похідні вживаються переважно з експресивно
нейтральним значенням, напр.: чистяк ‘білий голуб’, серяк ‘гуска сіра’,
большак ‘старший син’, голяк ‘голий, бідний’ [139: с. 39]. Утворюються такі
словотвірні типи в українських говорах Закарпаття:
1. Високопродуктивний тип назв осіб:
а) стилістично нейтральні лексеми: сирид|н'ак ‘людина, яка належить
до середнього прошарку населення’ [даў|но неи |было ба|гатых / маĭ буш
сиридн'а|кы] (Вш, Трн), йас'|н'ак ‘провидець’ (КбП), н'і|мак ‘німа людина’
(ВВ, Трн, Пл; [П.,Г.: 118]), доб|рак ‘добряк’ [Сб.: 67], л'і|вак ‘лівша’ [ib.: 161],
прос|так ‘простодушний, нелукавий, наївний чоловік’ [ib.: 293], си|лак
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‘сильний, кремезний чоловік’ [149: с. 174],

жовт’ик (˂ -ак) ‘русявий

чоловік, хлопець’ [П.,Г.: 56], молод’ик (˂ -ак) ‘парубок’ [ib.: 104], бетежняк
‘хворий’ [Бв.: 33]; пор. лемк. бíдак ‘убога людина, нещасливець’ [Пиртей:
29], бóсяк ‘босяк, бідний міський хлопчик’ [ib.: 32]; бойк. біньняк ‘бідняк’
[Ониш., І: 57]; наддністр. лівáк ‘шульга’ [Шило: 161]; слоб. здоров’як
‘сильний, не виснажений’ [СЛ: 67]; зах.поліс. рідняк ‘родич’ [Арк., ІІ: 121];
б) стилістично забарвлені лексеми (переважно зі зневажливим
відтінком): неитр'іб|н'ак ‘лінивий чоловік’ (Карта № 38), глу|пак [Сб.: 48],
туп|л'ак [149: с. 174] ‘нерозсудлива, нерозумна людина чоловічої статі’,
погни|л'ак ‘вічно хворий, немічний чоловік’ [Сб.: 238], голод|н'ак ‘дуже
голодна людина чоловічої статі’; перен. ‘той, кому весь час мало статків’ [ib.:
50], гор|д'ак ‘гордовита людина’ [ib.: 51], згыб|л'ак [ib.: 123], здых|л'ак [ib.:
125] ‘дуже хворий немічний чоловік’, кусур|дак ‘непривітний, невдоволений,
надто чутливий до образ’ [ib.: 157], неивалôўш|н'ак ‘ні до чого не здатний,
нікудишній чоловік’ [ib.: 203], незрос'|л'ак [ib.: 205], недорóсляк [Бв.: 92]
‘людина невеликого зросту’, нечеис'|н'ак ‘чоловік або хлопець неспокійної
вдачі’ [Сб.: 207], погыб|л'ак ‘кволий, хворобливий чоловік, хлопець’ [ib.:
238], помеирз|л'ак [ib.: 254], замерзляк [Бв.: 64] ‘чоловік, що швидко мерзне’,
приĭш|л'ак ‘прийшла (не тутешня) людина’ [тат' |тот приĭш|л'ак меи|н'і
ў|казовати неи |буде] [Сб.: 281], с'л'і|пак ‘чоловік, який недобачає’ [ib.: 334],
хво|р'ак ‘хворобливий чоловік’ [ib.: 402], хыт|р'ак ‘спритний, енергійний,
діяльний чоловік’ [ib.: 403], чу|дак ‘дивакуватий чоловік’ [149: с. 174],
слу|т'ак ‘кульгавий чоловік; каліка’ [ib.: 174], гол’ик (˂ -ак) ‘бідняк, голий
чоловік’ [П.,Г.: 37], здохл’ик (˂ -ак) ‘слабкий, хворобливий чоловік’ [ib.: 68],
сухорляк (˂ -ак) ‘слабун, худорляк’ [Бв.: 123], тучняк ‘товстун’ [ib.: 128]; пор.
лемк. замéрзляк ‘мерзляк, той, хто швидко мерзне’ [Пиртей: 100]; бук. голяк
‘голодранець’ [СБГ: 73]; наддністр. кривáк ‘кривонога людина’ [Шило: 152].
2. Малопродуктивний тип назв конкретних предметів: руч|н'ак ‘ручне
гальмо в атомобілі’ (в усіх обстежених говірках), чуп|л'ак ‘тупий ніж’ (Трн),
си|н'ак ‘синець’ (Ск, Вш, ЛП, СП, Кл), гни|л'ак [Сб.: 49], гуц. на території
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Закарпаття: гнил’ик (˂ -ак) ‘гниле дерево’ [П.,Г.: 36], кругл’ик [ib.: 88], але
круг|л'ак (Ск, Нн, Кл, Трн) ‘кругле дерево; деревина, колода’; ‘один із видів
дзвінків’ [дзвін|ки сут к|ругл’і – кругл’а|ки] [Гриц.: 247], тепляк ‘приміщення
для ягнят’ [ib.: 76], дубленяк ‘дубле|н’ак – кот|ре дуб|лена |була |гун’а’ [ib.:
261]; пор. лемк. вéрхняк ‘камінь у жорнах’ [Пиртей: 39]; зах.поліс. жовтяк
‘монета з жовтого сплаву’ [Арк., І: 158], куцáк ‘хвіст зайця’ [ib.: 273].
3. Малопродуктивний тип назв їжі, напоїв та кухонного начиння:
кыс'|л'ак ‘що-небудь кисле (переважно фрукти)’ (Ск), чугу|н':ак ‘чавунна
каструля для голубців’ (ВВ), пра|вак ‘кухонний ніж’ [пра|вак у|се п|равыĭ]
[Сб.: 278], сы|р'ак ‘щось сире (переважно про їжу)’ [149: с. 174], ‘сире
дерево’ (Трн); пор. зах.поліс. кисляк ‘кисле молоко’ [Арк., І: 220].
4. Малопродуктивний тип назв свійських тварин: замореняк ‘погано
годована вівця’ [Гриц.: 21], здохляк ‘квола вівця’ [ib.: 21], загореняк ‘вівця,
яка через хворобу дійок не дає молока’ [ib.: 26], передняк ‘вівця, яка в отарі
переважно йде попереду’ [ib.: 30], залеліляк, погибляк ‘кволе, слабе ягня’ [ib.:
64]; пор. зах.поліс. простяк ‘непородистий дворовий собака’ [Арк., ІІ: 95].
5. Малопродуктивний тип назв грибів: чил:и|н'ак ‘підосиновик’ (Ск,
Вш), б’і|л'ак ‘боровик’ (Ск), жôў|т'ак ‘вид гриба’ [149: с. 174]; пор. лемк.
жóвтяк ‘вид грибів’ [Пиртей: 91]; бойк. біляк ‘білий гриб’ [Ониш., І: 56].
Суфікс -ан. У говорах Закарпаття цей суфікс зафіксований у назвах
осіб: глу|хан, г|лухман ‘чоловік, який погано чує’ (Карта № 40), |бехман
‘чоловік міцної будови, високого зросту’ [Сб.: 23]; пор. гуц. світовáн ‘той,
хто побував у світі’ [ГГ: 169]; зах.поліс. вел’ікáн ‘людина високого зросту’
[1: с. 286].
Суфікс -ар / -ар'. А.М.Мукан назвав цей суфікс малопродуктивним
[140: с. 157]. У говорах Закарпаття із ним зафіксовано два непродуктивні
типи: назви осіб – глу|хар' ‘людина, яка погано чує’ (Карта № 40), ди|кар'
‘відлюдько’ (Тш, Ял, Ст, Трн, Лз, Пл); пор. зах.поліс. дикáр т.с. [1: с. 288].
Лексема вживається переважно зі зневажливим відтінком, також тип збірних
назв рослинності: су|хар' ‘сухе гілля’ (Гр, Лаз).
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Суфікс -ец' / иц' (-ец / -иц). Суфікс -иц ˂ -ец' ˂ -ьсь давній з
походження, належить до найпродуктивніших як у літературній мові, так і в
діалектному мовленні. В.В.Ґрещук, А.М.Мукан, Л.В.Дика віднесли його до
високопродуктивних у творенні відприкметникових дериватів саме в
діалектному мовленні. Л.Родніна виділила три типи відприкметникових
дериватів із суфіксом -ець: 1) утворення з «чистою» прикметниковою
мотивацією

(білявець,

молодець,

мотивовані

словосполученням

мудрець,

«мотивуючий

ревнивець),

2)

прикметник

утворення,
+

іменник»

(чорноморський флот – чорноморець, марафонський біг – марафонець), 3)
назви осіб, мотивовані прикметниками із суфіксом -ськ- (це переважно назви
осіб за належністю до ідеологічного суспільства, політичного, релігійного
напряму тощо) (францисканець, якобінець) [174: с. 110].
У говорах Закарпаття ми виділили такі словотвірні типи:
1. Високопродуктивний тип назв осіб: мирт|виц' ‘покійник’ (Ск, НБ,
МУ, Кл) [маĭ у нас у сеи|лов’і мирт|виц'] (у значенні ‘знову у селі покійник’),
бреих|ливиіц' ‘вигадливий чоловік, хлопець’ (КПс, Лт, Пр, Ял, Тш, Пл, Лз,
Трн), без|в’ірниц' ‘той, що не довіряє; безбожник, атеїст’ [Сб.: 21], вуш|ливиіц'
‘вошива людина чоловічої статі’ [ib.: 43], г|нидавиіц' ‘хлопець, чоловік, який
має гниди’ [ib.: 49], |гугнавиц' ‘чоловік, що гугнявить’ [ib.: 53] (від |гугнавыĭ
‘гугнявий’), за|быўшливиц' ‘забудько’ [ib.: 87], |зависливиц' ‘заздрісник’ [ib.:
89], ко|равиц' ‘упертий, непоступливий чоловік, хлопець’ [ib.: 150],
кош|чавиц' ‘той, що не має апетиту, вибагливий до їжі’ [ib.: 152], к|риндавиц'
‘плаксивий, капризний хлопчик’ [ib.: 154], |лепавиц' ‘брудний чоловік, що
рідко миється’ [ib.: 160], не|дыбавиц', неи|дуĭдавиц' ‘ні до чого не здатний,
нікудишній чоловік’ [ib.: 204], по|лохавиц' ‘метушливий, боязкий чоловік або
хлопець’ [ib.: 252] (від поло|хавыĭ ‘метушливий, боязкий, лякливий’),
реў|ливиц' ‘хлопчик, який часто плаче’ [ib.: 306], сап|ливиц' [ib.: 327],
у|душливиц' [ib.: 372] ‘чоловік, який важко дихає через задишку’ (від
сап|ливыĭ, у|душливыĭ ‘з важким диханням, задишкою’), с|линавиц' ‘хлопчик,
який часто слиниться’ [ib.: 334], у|курливиц' ‘який з будь-якого приводу
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виявляє супротив, непокору, робить наперекір’ (від у|курливыĭ т.с.), |хыравиц'
‘хворобливий чоловік’ [ib.: 403], храп|ливиц' ‘чоловік, що хропе або хрипить’
[ib.: 405], корóставец ‘неохайний, коростявий хлопець’ [П.,Г.: 84], нáйманец
‘наймит; той, що найнятий, прийнятий’ [ib.: 110], |цуравиц’ ‘чоловік, який
ходить у старому, порваному одязі’ (від |цуравыĭ ‘рваний, обшарпаний’),
кучи|р'авиц' ‘чоловік (хлопець) із кучерявим волоссям’ [149: с. 173], л'і|нивиц'
‘чоловік, який повільний до роботи або недбало виконує певну роботу’ [ib.: с.
173], бр'іх|ливиц' ‘людина, яка постійно говорить неправду’ [ib.: с. 173],
стáрец ‘жебрак, колохижник’ [Бв.: 121]; пор. лемк. завзятец ‘впертюх’
[Пиртей: 94]; гуц. килавец ‘той, хто має грижу’ (від килавий т.с.) [ГГ: 92];
зах.поліс. паршивиць ‘підла людина’ [Арк., ІІ: 29].
2. Продуктивний тип назв їжі, напоїв та кухонного начиння: холо|диц'
(Ск, Бр, Тс, Трн), холо|д'ец (Гн), студи|нец' (ВБ, КсП), студе|нец' (ВВ),
кл'аґа|ниц' (від к|л'аґаныĭ ‘заквашений за допомогою к|л'аґу’) (МР, Дв, Бр, ВР,
Трс, Квс, Дб) ‘холодець’, зили|ниц' ‘недоспілий плід (яблука, груші, сливи
тощо)’ (Ск, ВВ), л'іско|виц' ‘плід (горішок) ліщини’ [Сб.: 162], червивець
‘червивий плід’ [П.,Г.: 219], близнéц ‘грудка сира, зроблена водночас з
іншою’ [Гриц.: 175]; пор. лемк. закáлец ‘непористий, глевкий шар хліба або
печива’ [Пиртей: 98]; гуц. жилавец ‘хліб з ячмінної муки’ [ГГ: 70]; бук.
зеленéц ‘зелені, недостиглі фрукти’ [СБГ: 161]; наддністр. дзеленéц т.с.
[Шило: 107].
3. Непродуктивний тип назв предметів: |йариц' ‘ячмінь звичайний’ [Сб.:
429], скочéнец ‘то|то, шо ш|кіру с|кот’а у та|ку т|рубочку – ско|ченец’
[Гриц.: 208] (від с|коченыĭ ‘скинутий; скручений’). В інших українських
діалектах тип високопродуктивний; пор. лемк. дерев’янец ‘черевик із
дерев’яною підошвою’ [Пиртей: 74]; гуц. яснéц ‘прозорий лід’ [ГГ: 224];
наддністр. ласкáвець ‘вид зілля’ [Шило: 159]; поліс. живéц ‘джерело’ [Лис.:
73]; зах.поліс. сушéць ‘сухе дерево’ [Арк., ІІ: 188].
Суфікс -ик. Деривати з суфіксом -ик можуть утворюватися не тільки
від прикметникових основ, а й від дієприкметників, про що свідчить
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суфіксальний -л-. Деякі лексеми можна також виводити як від іменникових,
так і від дієслівних основ [174: с. 109]. Утворюються такі словотвірні типи:
1. Високопродуктивний тип назв осіб: змерз|лик (КсП), студе|ник (Кв)
‘нетривкий до холодів’, з|дохлик ‘несильний чоловік; худорлявий’ (Бг),
|

жоўтик ‘русявий хлопець’ (ВБ, КбП, ВД, ВВ), х|ресник ‘хрещеник’ (Ск, Дв),

|

гам’ішник ‘лукава людина’ (від |гам’ішныĭ ‘єхидний, фальшивий, лукавий’)

[Сб.: 44], дôўж|ник ‘боржник’ (від |дôўжныĭ ‘який боргує’) [ib.: 68], |зависник
‘заздрісник’ (від |зависныĭ ‘заздрісний’) [ib.: 89], замаш|ченик ‘замазура,
неохайна,

брудна

людина’

[ib.:

102],

не|харник,

зневаж.

‘брудний,

неакуратний чоловік, хлопець’ (від |нехарныĭ т.с.) [ib.: 207], неш|часник
‘недобра людина’ [ib.: 207], розпа|лаĭданик ‘чоловік, що ходить переважно
розхристаний’ (від розпа|лаĭданыĭ ‘розхристаний’) [ib.: 317], бесч’исник
‘нещасник’ [П.,Г.: 12], парáдник ‘святково одягнутий чоловік (хлопець)’ [ib.:
133]; пор. бойк. дивóтник ‘дивак (дуже дивний)’ [Ониш., І: 214]; гуц. охíтник
‘доброволець’ (від охíтний ‘охочий’) [ГГ: 142]; слоб. дов-жник ‘боржник’
[СЛ: 48]; сх.слоб. зáвисник ‘заздрісний чоловік’ [ССГ: 79].
2. Продуктивний тип назв їжі та кухонного начиння:
а) назви їжі: вер|ченик ‘обрядова кругла весільна хлібина з отвором
усередині’ [Сб.: 37], квас|ник [ib.: 140], кис|лик (КсП, Лаз), плéтеник
‘плетений калач’ [П.,Г.: 142], присипаник ‘присипаний зверху пиріг’ [ib.:
156], ранник ‘ранні груші, яблука’ (Лаз; [П.,Г.: 161]); пор. наддністр. бí-лик
‘білий налив’ [Шило: 53], водяник ‘рідка каша з молоком’ [ib.: 78]; зах.поліс.
гóлик ‘пиріжок з вареної картоплі’ [Арк., І: 96];
б) назви кухонного начиння: глин'а|ник ‘глиняний горщик’ (Тр, Лз,
Трн), ку|хон:ик ‘шафа для посуду’ (ВВ), бляшаник ‘из б|л’ахи ко|тел,
бл’а|ховий – бл’аша|ник’ [Гриц.: 228], мідяник ‘|мід’аний ко|тел та |мід’аник
с’а зве’ [Гриц.: 228]; пор. наддністр. дерев’яник ‘ніж із дерев’яною ручкою’
[Шило: 106]; поліс. плетеник ‘обплетений лозою бутель’ [Лис.: 162].
3. Малопродуктивний тип назв одягу, взуття та виробів із тканини:
ц'іф|рованик ‘той, який чим-небудь оздоблений’ (Нв, Трс), солом|н'аник
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‘солом’яний матрац’ (Пр), ‘солом’яна шапка’ (ВВ), клоча|ник ‘міх з полотна,
зітканого з клочаних ниток’ [Сб: 145], целт'а|ник ‘брезентовий плащ’ (від
целтяныĭ ‘брезентовий’, що від цéлта ‘брезент’, яке з пол., чес. celta т.с.) [ib.:
406], деревйиник ‘дерев’яний черевик’ (Бг; [П.,Г.: 216]), вішиваник
‘оздоблений кептар, кожух, лейбан та ін.’ [П.,Г.: 216], полотняник ‘вид
взуття’ [полотн’ани|ки май пе|чут йак ґума|ші] [Гриц.: 262].
4. Непродуктивний тип назв інших конкретних предметів: обпéченик
‘вид бука’ [йе шо обпі|кайут бук та та|кий |чорний / об|печеник] [Гриц.: 238];
пор. лемк. нóцник ‘нічний горшок’ [Пиртей: 201]; бойк. смоляник ‘смолоскип’
[Ониш., ІІ: 232]; поліс. ночник ‘нічний каганець’ [Лис.: 138]; зах.поліс. дрéник
‘старий віник’ [Арк., І: 142].
5. Непродуктивний тип деяких понять: таĭ|ник ‘щось таємне або
кимось сховане’ (Нв), март'а|ник ‘березневий вітер’ [Сб.: 168]; пор.
зах.поліс. Волочéник, Волочéбник ‘другий день Великодня, коли хресні
розносять своїм хрещеникам подарунки – волочéбне’ [Арк., І: 71].
Суфікс -ил-о. Утворюється непродуктивний тип назв осіб: здоро|вило
‘висока та сильна людина’ (Бр, Трн, Лц, Гр). У сучасній українській
літературній мові цей тип високопродуктивний; пор. літ. здоровило, дурнило,
дурило, страшило та багато ін. [ІСУМ: 514].
Суфікс -ник. Суфікс -ник складний за своїм походженням (-н- + -ик)
непродуктивний у творенні дериватів відприкметникового походження. У
говорах Закарпаття він утворює такі типи:
1. Непродуктивний тип збірних назв осіб: молод|ник ‘молоде покоління,
молодь’ [Сб.: 175], стар|ник ‘старше покоління’ [ib.: 342].
2. Непродуктивний тип назв конкретних предметів: с|пон:ик ‘нижній
одяг, який жінка в давнину одягала під плаття’ (Гд, РК) ˂ с|подний (н ˂ д).
В українських говорах із цим суфіксом можуть утворюватися
словотвірні типи назв тварин, рослин, конкретних предметів, наприклад,
зах.поліс. кривавник ‘деревій звичайний’, ранник ‘пролісок’, дощовник
‘хробак’ [1: с. 309].
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Суфікс -ук. В.В.Ґрещук, А.М.Мукан відносять цей суфікс до
непродуктивних в українській мові [56: с. 81; 140: с. 157]. У досліджуваних
говорах Закарпаття із ним утворюються такі типи:
1. Малопродуктивний тип назв осіб: тôўс'|т'ук ‘товстий чоловік’ (Пл,
Трн), моло|д'ук ‘молодий, здоровий, сильний чоловік’ [Сб.: 175], чамн к
‘працьовита людина’ [Бв.: 141]; пор. бук. замерзл к ‘мерзляк, людина, що
боїться холоду’ [СБГ: 136]; наддністр. гнил к ‘ледащо, нероба’ [Шило: 93].
2. Непродуктивний тип назв грибів: тôўс'|т'ук ‘білий гриб’ (Дб); пор.
наддністр. біл к ‘біла сироїжка’ [Шило: 53]; див. ще укр. bil’uk ‘Anthericum
ramosum’ [230: с. 28].
Суфікс -улник. Непродуктивний тип назв приміщень – кур'а|шулник
‘приміщення, де ночують кури’ (Карта № 4) (від |кур'ачы(и)ĭ ‘курячий’).
Суфікс -ун непродуктивний, а похідні з ним часто набувають відтінку
зневажливості. У говорах Закарпаття утворюються три типи:
1. Непродуктивний тип назв осіб із значенням «носій ознаки, названої
твірним прикметником»: с'і|дун ‘посивілий чоловік’ [Сб.: 331]; пор. гуц.
сліпýн ‘сліпець’ [ГГ: 173]; сх.слоб. кривýн ‘чоловік, який має одну ногу
коротшу

за

другу’

[ССГ:

108].

У

західнополіських

говірках

тип

продуктивний; пор. дикýн, хорошýн, кривýн, чистýн [1: с. 317].
2. Непродуктивний тип назв істот (тварин, птахів, плазунів тощо):
ди|кун ‘дикий кабан’ (Ск, ЛП, Вш, Гр, Дб, КсП, Дл), б’і|лун ‘кличка кабана
білої масті’ [Сб.: 25]; пор. гуц. гладýн ‘вуж’ [ГГ: 46]; поліс. живýн ‘горобець’
[Лис.: 73].
3. Непродуктивний тип назв кухонного начиння: р'а|бун ‘висока і тонка
каструля для молока’ (МР, Гн), ‘горщик, у якому носили робітникам їжу в
поле’ [Сб.: 325]; пор. бук., наддністр. гладýн ‘глечик’ [СБГ: 71; Шило: 92].
Суфікс -'ух. Із цим суфіксом у говорах Закарпаття утворюється
непродуктивний тип назв грибів – чил:и|н'ух ‘підберезовик’ (Карта № 22);
пор. наддністр. болот х ‘болотяний опеньок’ [Шило: 56], а також єдина
назва осіб ‒ л'і|н'ух ‘лінива людина’ (МР; [Сб.: 162]).
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3.3. Віддієслівні іменники
Девербативи – це похідні, утворені від діслівної основи з додавання
словотворчих засобів. М.В.Кравченко писала, що важливою умовою
«формування лексем від дієслівних основ є участь у дериваційному процесі
закритої структури твірної основи при її поєднанні зі словотворчим
суфіксом» [114: с. 32]. На думку К.Г.Городенської, всі віддієслівні деривати
за загальним словотвірним значенням поділяються на 4 групи: 1) із значенням абстрактно-процесуальної ознаки (мал вання, миття, гонитва, клятва
тощо); 2) із значенням «діяч або носій процесуальної ознаки» (читець, переможець, мрійник, бігун, говорун і т. д.); 3) назви предметів (вимикач, тягач,
різак, черпак, молотарка, сікачка і тому под.); 4) іменники, що позначають
місце, де відбувається дія (звалище, пасовище, копальня, читальня тощо) [41:
с. 71]. Л.Родніна виділяє два типи: «носій процесуальної ознаки» та «дія або
стан» [173: с. 57]. Ф.О.Нікітіна відводить чи не основне місце у системі
сучасного слов’янського словотвору віддієслівним іменникам [146: с. 58].
М.Кравченко зазначала, що найбільш характерними морфонологічними
змінами, які відбуваються при творенні нових віддієслівних дериватів є
усічення твірної основи та чергування приголосних. Усікаються переважно
дієслівні суфікси -и- (говорити – говорун), -і- (шепотіти – шепотуха), -о(колоти – колун), -у- (тиснутися – тиснява) -ува- (керувати – керівник) [117:
с. 33–34].
Суфікс -ак. Давні памʼятки засвідчують суфікс -ак досить рідко. На
власне українському ґрунті назви осіб із цим суфіксом поширення набувають
десь від ХІV–ХV ст. [6: с. 109]. Але попри все, суфікс -ак належить до
найдавніших із базовим -k [9: с. 34].
І.Демешко, досліджуючи валентність суфікса -ак в українській мові,
писав, що “найвища його сполучуваність з іменниковими основами (53,9%),
значно нижча з прикметниковими (28,7%), а на третій позиції дієслівні
основи (15%)” [58: с. 78]. Г.Шумицька пов’язує продуктивність суфікса -ак у
лемківських говірках із впливом на українську мову польської, де він
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зустрічається переважно в емоційно навантажених назвах [224: с. 6]. У
говорах Закарпаття утворюються такі типи:
1. Високопродуктивний тип назв осіб: мо|так ‘спритний чоловік’ (МУ),
р'і|зак ‘чоловік, який заколює свиней за гроші’ (Бг), др'і|мак ‘людина, яка
постійно хоче спати’ (КбП; [П.,Г.: 51]), приĭ|мак ‘дитина, взята на
виховування’ (Карта № 39), баб|рак ‘повільний у роботі чоловік’ [но ўто ўден
баб|рак / шчо так |мало зро|биў за |ц'ілыĭ |дин']; ‘поганий робітник’ (Карта
№ 38), гу|дак ‘музикант, переважно скрипаль’ (від гудіти) (Карта № 36),
лым|пак ‘вайлуватий чоловік’ (від |лымпати ‘повільно йти, плентатися,
чвалати’) [Сб.: 161], сви|стак ‘свистун’ [ib.: 327], талым|пак ‘вайлуватий
чоловік’ (від та|лымпати ‘вайлувато, важко йти’) [ib.: 348], телем|пак
‘чоловік, який іде важко, повільною ходою’ (від те|лемпати ‘тяжко й довго
йти’) [ib.: 349], ф|лоцак ‘чоловік, який постійно переслідує власну вигоду’
(від ф|лоцати ‘переслідувати власну вигоду’) [ib.: 400], лишáк ‘людина, що
живе окремо’ [П.,Г.: 94], ліпáк ‘штукатур; муляр’ [ib.: 231], боляк ‘хворий, що
лежить довгий час’ [Бв.: 36], міряк ‘той, що міряє молоко’ [Гриц.: 156]; пор.
гуц. бабрáк ‘неохайний чоловік; несумлінний робітник’ [СГГ: 120]; зах.поліс.
лежáк ‘ледар’ [Арк, І: 280], пийáк ‘п’яниця’ [Арк., ІІ: 48].
2. Продуктивний тип назв конкретних предметів: чер|пак ‘маленька
каструля з ручкою для набирання води’ (Ск, Дв, КсП), стру|жак (Зг, Лт, КПс,
Лз, Пл, Трн, СП), струж|л'ак (Вр, Тр, ТП, Вл, Гд, РК) ‘солом’яний матрац’
(пов’язується з дієсловом стругати ‘знімати стружку; нарізати пластинками;
сильно віяти’ ˂ прасл. strъgati, stružǫ т.с. [ЕСУМ, V: 451]), в’і|шак ‘вішалка’
[Сб.: 39], лу|пак ‘великий кусок хліба, сала, сиру і т. д.’ (від лу|пати ‘їсти з
великим апетитом багато іжі’) [ib.: 164], с'і|дак ‘сидіння на велосипеді,
мотоциклі’ [ib.: 331] або ‘кусок дерева, на який сідає вівчар, коли доїть
овець’ [Гриц.: 135], клон|цак ‘зуб; великий зуб’ (від к|лонцати ‘кусати,
лузати’) [П.,Г.: 80], те|сак ‘сокира, яку використовує тесляр’ [ib.: 168], ко|сак
‘знаряддя праці, яким косили пшеницю, щось подібне до коси, але меншого
розміру’ (Чн) (лексема має подвійну мотивацію – або від ко|сити ‘зрізувати,
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стинати траву, збіжжя і т. ін.’ [СУМ, ІV: 305] або від коса ‘знаряддя для
косіння трави’ [СУМ, ІV: 304]); пор. бойк. боляк ‘нарив’ [Ониш., І: 65]; гуц.
ходáк ‘постоли’ [Неґ.: 202]; зах.поліс. бурчáк ‘прокисле молоко’ [Арк., І: 39].
3. Малопродуктивний тип назв тварин: тру|сак ‘кролик’ (ВБ, КсП,
КбП, Дл), доў|бак ‘дятел’ [Сб.: 67], бритáк ‘безшерста вівця’ [Гриц.: 24],
проходяк ‘вівця, яка швидко ходить (в отарі)’ [ib.: 31]; пор. зах.поліс. мовчáк
‘мисливський собака, який мовчки гонить звіра’ [Арк., І: 317], провожáк
‘звір, який водить стадо’ [Арк., ІІ: 93].
Суфікс -ан / -ан' . Деривати цього типу в українській мові часто мають
значення «одноразова дія» [174: с. 73]. У говорах Закарпаття за допомогою
суфікса -ан / -ан' утворюються два непродуктивні типи:
1. Тип назв, пов’язаних із продуктами харчування та кухонним
начинням – ко|чан ‘необтереблений качан кукурудзи’ (Ск, Вш, Дв, Пл) та
тоў|кан ‘мальована каструля’ (Квс).
2. Тип абстрактних понять: з|рубан' ‘період вирубування лісу’ (КсП, Кв,
Дл, Бг, Лаз) (від дієслова недоконаного виду зру|бати). Ця лексема
характерна тільки для гуцульських говірок Рахівського району, оскільки в
інших районах такий вид діяльності відсутній.
Суфікс -анец' / -аниц'. На Закарпатті зафіксовано два типи з цим
суфіксом:
1. Непродуктивний тип назв, пов’язаних із їжею та фруктами: |паданиц'
‘фрукт, що впав з дерева’ [Сб.: 216]; пор. гуц. перевéртанец ‘виріб з тіста і
пиріг з начинкою (різної форми)’ [ГГ: 146]; наддністр. завиванец ‘рулет із
дріжджового тіста з повидлом чи маком’ [Шило: 118]. У гуцульських говорах
української мови тип високопродуктивний.
2. Непродуктивний тип назв осіб: го|дованец', приĭ|манец' ‘всиновлений
син’ (Карта № 39). Деривати вживаються переважно на території
гуцульських говірок Закарпатської області. Назва го|дованец' із тим самим
значенням уживається також у бойківських [Ониш., І: 78] та гуцульських
говірках (за межами області) [ГГ: 47]; пор. також лемк. вербувáнец
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‘завербований рекрут’ [Пиртей: 39], заблукáнец ‘приблуда, заброда,
волоцюга’ [ib.: 93].
Суфікс -аник. Утворюються поодинокі назви їжі: за|гын'аник (Ск, НБ,
ЛП, Нн, Вш, МУ, МР, Дв, Бр), к|риўл'аник (Гр, Лп, Дб, ВБ, ВВ, Вд) ‘рулет із
горіховою, маковою або іншою начинкою’. Тип непродуктивний.
Суфікс -ар / -ар'. Українська мова фіксує із малопродуктивним
суфіксом -ар дві групи назв, що мають загальні словотвірні значення «особа
– виконавець дії, названої словом» (друкар, лікар, пекар) та «особа – носій
процесуальної ознаки, що визначає її поведінку, погляди, соціальний стан»
(бунтар, проводар, страйкар) [174: с. 62].
У говорах Закарпаття утворюється малопродуктивний тип назв осіб, а
саме «особа – виконавець дії, названої мотивуючим словом»: до|йар ‘той, хто
доїв овець у колгоспі’ (в усіх обстежених говірках), буб|нар' ‘чоловік, який
повідомляє новини у селі’ (від |бубнати ‘грати на бубні, бубнити’) [Сб.: 31],
ф’іґ|л'ар ‘жартівник’ (від ф’іґл'о|вати ‘жартувати’), ганд|л'ар, мах|л'ар ‘спекулянт’ [149: с. 174], |тесар' ‘тесляр’ [П.,Г.: 190]; пор. лемк. грáбар ‘чоловік,
який громадить сіно’ [Пиртей: 62]; бойк. воркотáр ‘воркун’ [Ониш., І: 144];
гуц. бритвáр ‘голяр’ (від бритвити ‘голити’) [ГГ: 30]; бук. ґешефтáрь
‘спекулянт’ (від ґешефтувáти ‘спекулювати’) [СБГ: 82]; наддністр. дзвонáр
‘той, хто дзвонить у дзвони’ [Шило: 107]; степ. пáхарь ‘орач’ [СЛ: 124]
Із цим суфіксом виявлено також дериват

|

мочар' ‘заболочена

місцевість’ (Вш, ВБ), що від мо|чити ‘постійно бути мокрим’.
Суфікс -ас. Ю.Шевельов писав, що «не можна сказати, якого значення
надає цей наросток словам» [222: с. 205]. Закарпатські деривати з цим
суфіксом являєть собою непродуктивний тип назв осіб: л'у|бас ‘коханець’
(Ск, МР), бал'ім|бас ‘неуважний пустий чоловік’ [Сб.: 20]; гуц. л бáс
‘коханець’ [ГГ: 116]. Лексеми мають зневажливий відтінок.
Суфікс -ач. І.Олійник відносив його появу ще до спільнословʼянського
періоду і відзначав, що у “суфіксі -ач звук ч зʼявився внаслідок поєднання к з
наступним jь, а звук а є результатом абсорбції дієслівного суфікса” [154:
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с. 34]. Свідченням того, що появу суфікса -ач можна віднести до
спільнословʼянського періоду є наявність утворень із цим суфіксом у всіх
словʼянських мовах. С.П.Бевзенко говорить про першу появу суфікса -ач ще
в українських памʼятках ХVІ–ХVІІ ст., в основному це були іменники назв
осіб носіїв певної дії чи ознаки [6: с. 108].
Суфікс -ач високопродуктивний як в літературній мові, так і в українських говорах. І.Олійник виявив у “Словарі української мови” за редакцією
Б.Грінченка 62 іменники з цим суфіксом, із яких 32 вживаються і в сучасній
українській літературній мові [154: с. 37]. Продуктивним цей суфікс назвали
В.Німчук [145; 149], О.Захарків [76], Г.Шумицька [224], Л.Дика [66] та ін. За
його допомогою утворюють такі типи: 1) «особа як виконавець певної дії,
названої дієсловом» (глядач); 2) «особа як носій певної процесуальної ознаки,
що є характерною для неї, визначає її поведінку» (прохач); 3) «предмет, за
допомогою якого виконується дія» (повивач) [174: с. 59].
У говорах Закарпаття утворюються такі словотвірні типи:
1. Високопродуктивний тип назв конкретних предметів: кле|пач
‘молоток’ (Ск, ВВ, Трн) (від кле|пати ‘вирівнювати лезо, б’ючи по ньому
молотком’), спови|вач, упо|вивач, по|вивач ‘пелюшка, у яку сповивають немовлят’ (ВВ, Вд, Бз, Гл; [Сб.: 236; П.,Г.: 181]), опти|нач ‘спеціальний ніж для
обрізання чого-небудь’ (КсП, Лаз), пом’і|тач ‘віник’ [Сб.: 254], припус|кач,
заст. ‘палиця, один кінець якої втикається в отвори головки воротила кросен,
а другий упирається в підлогу; служить для припускання основи’ (від
припус|кати ‘попустити нитки основи при тканні на кроснах’) [ib.: 284],
дер|кач, с'і|кач, стру|гач, запал'о|вач [149: с. 173], бринькáч ‘щось дзвінке’
[П.,Г.: 17], дóвбач ‘спеціальна дошка для довбання’ [ib.: 49], побивáч ‘сокира
для дрібнення’ [ib.: 143], поскрібáч ‘щітка для чесання коня’ [ib.: 151],
прибивáч ‘інструмент для прибивання’ [ib.: 153], тоў|кач ‘твердий дерев’яний
стрижень у ступі’ (Пл, Трн, Кл, Гр; [П.,Г.: 193]), при|пинач ‘такий поворóзок,
шо припинáйут кон’á на пáшу’, пýтач ‘пýтачем пýтайут кон’á, аби ни ўт’íк’
[Гриц.: 251], видбивáч ‘детальний предмет в млині’ [Бв.: 41]; пор. бойк.
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вибивáч ‘знак на овечому вусі, по якому розпізнають овець’ [Ониш., І: 96];
гуц. товкáч ‘дерев’яний стрижень у ступі [Неґ.: 168].
2. Продуктивний тип назв осіб: бре|хач ‘брехун’ (в усіх обстежених
говірках), сва|тач ‘чоловік, який в давнину домовлявся про весілля’ (Гр, Ск,
Трн), ко|вач ‘коваль’ (від ко|вати ‘виконувати ковальську роботу; кувати’)
(Карта № 34), смыр|кач (Ск, Нн), смар|кач (Трн) ‘маленький хлопчик, в якого
соплі’; зневаж. ‘недосвідчений хлопець’ (від с|мыркати, с|маркати ‘бути
сопливим, підтягувати соплі’ [Сб.: 335]), загото|вач ‘заготівельник’ [ib.: 93],
наĭ|мач ‘орендатор’ [ib.: 111], |рубач ‘дроворуб; лісоруб’ [ib.: 168], звач ‘той,
хто запрошує на весілля’, о|рач ‘той, хто розорює землю’ [148: с. 173]; пор.
лемк. ґмéрач ‘повільна людина’ [Пиртей: 69], утворене від дієслова ґмéрати
‘щось довго робити’, яке до української мови могло потрапити з польської,
про що свідчить ґ-, невластиве для української мови як відповідник псл. g
[ЕСУМ, І: 533–534]; бойк. ворáч ‘орач’ [Ониш., І: 143]; гуц. ковáч ‘коваль’
[ГГ: 97], підлизувач ‘підлабузник’ [Неґ.: 133]; наддністр. скалáч ‘косоока
людина’ [Шило: 240], що від скáлити ‘примружувати очі’; пор. прасл.
*skaliti, яке пов’язане з *skala ‘скала’, *sčelъ ‘щілина’ [ЕСУМ, V: 262–263];
ниж.наддніпр. підштрикáч ‘підбурювач’ [Чаб., ІІІ: 122]; сх.слоб. дьóргач
‘людина, яка бере коноплі’ [ССГ: 72]; зах.поліс. смаркáч ‘підліток’ [Арк., ІІ:
158]; див. ще брехáч ‘лгун’ [Грін., І: 97]; укр. літ. протягувач, протравл вач, протру вач тощо [37: с. 98]. У сучасній українській літературній мові
тип поповнюється новими дериватами: оздобл вач, озелен вач [109: с. 12].
3. Малопродуктивний тип назв їжі та предметів кухонного начиння:
скри|пач ‘домашній сир із додаванням шлунка молодої кози або теляти’ (Гд),
быр|кач ‘кухонне начиння, яким колотять страву’ (від |быркати ‘колотити,
роздрібнювати варену квасолю’) [Сб.: 24], тр'іс|кач ‘шматок тіста, розкатаного і спеченого на плиті’ (від т|р'іскати ‘шкварчати’) [ib.: 354], лускáч
‘щипці для горіхів’ [П.,Г.: 96]; пор. бойк. биркáч ‘біб, що його дають на святвечір худобі, щоб брикала’ [Ониш., І: 52]; гуц. складáч ‘широкий обруч, яким
скріплюється дерев’яний посуд’ [ГГ: 171].
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Суфікс -аш / -ош, як уже відзначали, запозичений з угорської мови. У
говорах Закарпаття побутує, утворений за допомогою цього суфікса від
дієслівних основ, замкнутий тип назв осіб: ко|паш ‘сапальник, той, хто
обробляє просапні культури сапою або лопатою’ (Карта № 31), |гусл'аш
‘скрипаль’ (від гус|л'ати ‘грати на скрипці’ або від |гусл'і ‘скрипка’) (Карта
№ 36), |ф’іт'кош ‘легковажний чоловік’ (Трн, Ск), к|лымпош ‘чоловік, що
повільно пересувається’ (від к|лымпати ‘повільно пересуватися’) (Пл, Трн),
буб|наш ‘бубняр’ (від |бубнати ‘грати на бубні, бубнити’) [Сб.: 31], |варкош
‘той, що верзе, патякає’ [ib.: 36] (від |варкати ‘верзти, патякати’ [ib.: 35]),
к|л'іпкош ‘чоловік, який часто кліпає’ (від к|л'іпкати ‘кліпати’) [ib.: 144],
плит'|каш ‘пліткар’ (від плит'ко|вати ‘пліткувати’) [ib.: 233], |беўкош [ib.:
21], |рембош [ib.: 306] ‘хлопчик, який часто плаче’ (від |беўкати, |рембати
‘тривалий час безпереревно плакати (переважно про дітей)’). Зрідка такі
похідні утворюються у гуцульських говорах Закарпатської області ‒
приста|ваш ‘чоловік-удівець, що прийшов жити до іншої жінки’ [П.,Г.: 156].
У досліджуваних говорах переважають лексеми з суфіксом -аш/-ош, утворені
від субстантивної основи. Часто трапляється, що в угорській мові маємо
суфікс -ош, а в українському відповіднику -аш, і навпаки [148: с. 178].
Суфікс -ец' / -иц'. Суфікс -ец' сформувався на базі індоєвропейського
*-ько (праслов. -ьсь, давньорус. -ьц-ь) [45: с. 34]. Утворення назв осіб із
суфіксом -ец’ часто відносять до пізніших утворень, успадкованих
староукраїнською мовою із давньоруської [174: с. 58]. У говорах Закарпаття
із цим суфіксом утворюються такі типи:
1. Продуктивний тип назв осіб: ку|пиц' ‘людина, яка щось купує в
іншої’ (Ск, Трн, НБ, Вш, Дб, Лп, Гл, Лт), о|риц' ‘орач; той, хто розорює
землю’ (Нн), ко|сиц' ‘косар’ (Карта № 33), застýпец ‘захисник, заступник’
[П.,Г.: 64], приходец ‘прибулий, захожий, чужак’ [ib.: 156]; пор. лемк. лóвец
‘ловець, мисливець’ [Пиртей: 161], стры|лец ‘мисливець’ (від стры|л'ати
‘стріляти’) [224: с. 5]; бойк. обзíрець ‘посланець, якого батько жениха
посилає до батька дівчини для з’ясування, чи можна засилати сватів’ [Ониш.,
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ІІ: 5]; зах.поліс. пирихíдец ‘той, що перейшов жити до дружини’ [Арк., ІІ: 46],
сідéць ‘той, хто сидить’ [ib.: 147]. В інших українських діалектах
утворюється дещо більше таких лексем, ніж у говорах Закарпаття.
2. Продуктивний тип назв конкретних предметів:
а) назви їжі: галам|биц' ‘мамалига, каша з кукурудзяного борошна’ (Тр,
Вр). Лексема могла утворитися від дієслова галамбувáти ‘змішувати,
перемішувати’ або з угор. gómbóc ‘галушка з начинкою’. Слово має подвійну
мотивацію; пор. наддністр. галамбéц ‘молочний суп із кукурудзяного
борошна’ [Шило: 89];
б) назви знарядь праці та пристосувань: кле|вец ‘молоток’ (КсП, ВВ);
зах.поліс. живéць ‘мисливська рушниця, яка «живить», тобто ранить’ [Арк.,
І: 154], сідéць ‘лава для сидіння у ткацькому верстаті’ [Арк., ІІ: 147];
в) назви інших конкретних предметів: ч’і|пиц' ‘головний убір жінки,
яким вона мала покривати голову після весілля’ (Пр) (від чіпати ‘торкатися;
звертати увагу на щось’ [ЕСУМ, VІІ: 331]), пôк|рôв’іц' (Ск, Вш, Трс, Квс),
пôк|р'ÿв’іц' (Бр) ‘ковдра’; пор. лемк. кóлец ‘колючка’ [Пиртей: 142]; гуц.
вáбець ‘приманка, принада’ (від вáбити ‘манити’) [ГГ: 32]; поліс. дурéц
‘блекота чорна’ [Лис.: 71].
У гуцульських говірках Закарпаття виділяємо ще лексему – гонéц
‘гончий собака’ [Гриц.: 283]; пор. зах.поліс. гонéць т.с. [Арк., І: 100].
Суфікс -ениц'. Єдине утворення із цим суфіксом – |сажениц' ‘молоді
дерева, готові для висадки’ (Бг, КсП). Інших дериватів нами не виявлено.
Суфікс -ик. Із суфіксом -ик у говорах Закарпаття утворюється
малопродуктивний тип назв конкретних предметів: |цуцлик ‘дитяча соска«пустушка»’ (Ск, Вш, Трн), |дудлик ‘дитяча пляшечка’ (Бг, КсП), б|ринчик
‘дзвінок на шиї у корови, коня тощо’ (КсП); пор. зах.поліс. шитик ‘ремінний
пояс для штанів’ [Арк., ІІ: 265].
Суфікс -их. Єдиний дериват же|них ‘молодий парубок; наречений’
(назва поширена на всій території області). Лексема вживається ще в
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бойківських (жених) [Ониш., І: 250] та західнополіських (женíх) [Арк., І:
154] говірках. Є нормативною в українській літературній мові [СУМ, ІІ: 519].
Суфікс -ич. В українській мові з суфіксом -ич утворюється
непродуктивний тип назв осіб (погонич). У деяких говірках Закарпаття
зустрічаємо і назви конкретних предметів: с|в’ітич ‘лампа, якою освітлювали
хату’ (КсП, Тр), яке від св’і|тити ‘освітлювати’ та з|йазич ‘частина ціпа, яка
зв’язує билин’ з держаком’ [149: с. 176]. Лексема с|в’ітич уживається лише у
частині ужанських та гуцульських говірок на території Закарпатської області.
Суфікс -іўник / -ілник / -іл'ник складний за будовою, утворений від
продуктивного в українській мові (а також у говорах) суфікса -ник.
Л.А.Булаховський вважав, що і «в цьому суфіксі походить з давнього ѣ, який
зустрічався в інфінітивних формах (уміти, зріти) та у віддієслівних
прикметниках, що утворені від них (умілий, зрілий)» [16: с. 145]. У решті
випадків поява такого суфікса, на думку дослідника, викликана аналогією. У
говорах Закарпаття із ним утворюється високопродуктивний тип назв осіб:
воуроу|ж’ілник ‘людина, яка робить підлість іншим людям, чаклун’ (Нв, Ск,
Трн), хоуроу|ш’ілник (Ск, Трн), хара|ш’ілник [П.,Г.: 210] ‘кастратор’, ду|йіл’ник
(Вш), до|йілник (ВБ, ВВ, Вд, КбП, Кв, КсП, Дл, Лаз, Бг) ‘той, хто доїв овець у
колгоспі’, го|н'ілник ‘людина, яка заганяє овець для доїння’ [П.,Г.: 38],
моло|т'ілник ‘чоловік, який молотить зерно’ [Сб.: 176; П.,Г.: 104], ноу|с'ілник
[Сб.: 209], но|сілник [П.,Г.: 118] ‘той, що носить який-небудь вантаж’,
соко|т'ілник ‘пастух, сторож’ [Сб.: 337], стрижíлник ‘особа, яка стриже
овець’ [Гриц.: 197]; пор. гуц. ба льник ‘знахар’ [ГГ: 20]; бук. мастíлник
‘штукатур’ [СБГ: 281]; наддністр. громадíльник ‘той, хто громадить сіно’
[Шило: 97]. Утворюється також непродуктивний тип локативних назв:
пас'іў|ник

‘пасовище’

(від

пáсти

‘випасати

худобу’),

паст'іў|ник

‘обгороджена ділянка землі біля будинку, де випасають худобу’ (Карта № 9);
пор. зах.поліс. пастівник, пастовник, пастýвник ‘пасовище’ [Арк., ІІ: 31].
Суфікс -лник / -л'ник. Із складним за будовою суфіксом -лник/-л'ник у
говорах Закарпаття утворюється:
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1. Високопродуктивний тип назв осіб: о|рал'ник ‘орач, хто оре землю’
(ЛП), ко|пал'ник ‘сапальник, той, хто обробляє просапні культури сапою або
лопатою’ (Карта № 31), пома|галник ‘помічник’ (від помагáти ‘допомагати’)
[Сб.: 253; П.,Г.: 149], |мір’ин:ик (н ˂ л) ‘той, хто міряє молоко’ [П.,Г.: 102],
садилник ‘чоловік, що садить і засіває’ [ib.: 170], читáлник ‘читач’ [ib.: 220],
мішáлник ‘господар, який доручає вівчареві свої вівці для випасання’ [Гриц.:
52], подавáлник ‘той, хто подає вівці в «струнґу» на «мірі»’ [ib.: 153]; пор.
бойк. бавильник ‘чоловік, який бавить дитину’ [Ониш., І: 38], водильник ‘«погонич» волів’ [ib.: 139]; наддністр. засівáльник ‘хлопець, який ходить вітати
на Новий рік’ [Шило: 124]; пол.-наддніпр. кол’аду|вал’ник ‘той, хто колядує’,
шчедру|вал’ник ‘той, хто щедрує’ [66: с. 9]; сх.слоб. гост вáльник ‘швендя,
чоловік, який любить без діла вештатися по селу, сусідах’ [ССГ: 57].
2. Непродуктивний тип назв конкретних предметів: п|раник, п|ран:ик ˂
п|ралник (н ˂ л і стягнення нн:) ‘спеціальне пристосування, на якому прали
білизну’ (Карта № 25), цідилник ‘назва посуду для проціджування молока’
[ці|дилник – то|то ўсе / шо ці|дити кріз |него] [Гриц.: 232], збирáлник
‘зби|ралник – то|то та|кий суд|ник, шо ним с’а зби|райе ў|с’аку |гушчу’ [ib.:
232]. У говорах Закарпаття суфіксальний -л- виступає переважно твердим, а в
ряді діалектів української мови (лемківський, бойківський) він м’який.
Суфікс -ник. Слова з суфіксом -ник від дієслівних основ утворюються
двома способами: від основ неперехідних дієслів недоконаного і рідше
перехідних доконаного виду з випадінням основотворчого голосного (гуляти
– гульник, балуватись – балувник) і від основ перехідних дієслів, рідше від
неперехідних, недоконаного виду з додаванням інтерфікса -ль- (-лʼ-)
(купальник, витиральник) [184: с. 56–57]. В українській мові з цим суфіксом
виникають деривати з такими значеннями: 1) «особа як виконавець певної
дії, названої дієсловом» (розвідник, служник); 2) «особа як носій певної
процесуальної ознаки, що визначає її поведінку, погляди, соціальний стан
тощо» (зрадник, примирник); 3) «предмет, за допомогою якого виконується
дія» (зарядник, довідник); 4) «предмет або предметний фактор, який
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спричиняє дію, процес» (збудник, подразник); 5) «місце виконання дії»
(пастівник, відстійник); 6) «тварина або рослина з характерною ознакою,
визначеною дієслівною основою» (пристрітник, шкідник) [174: с. 57–58].
Цей суфікс поліфункціональний в системі особових назв чоловічого роду [54:
с. 87]. Серед назв місць переважають лексеми із значенням дії, яка відбувається в певному місці або є засобом для здійснення цієї дії [185: с. 7]. Л.В.Дика зазначала, що у говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя
«віддієслівних утворень із суфіксом -ник зафіксовано небагато» [66: с. 7].
У

говорах

Закарпатської області за допомогою суфікса

-ник

утворюються такі словотвірні типи:
1. Високопродуктивний тип назв осіб за дією. В усному мовленні
українців деривати з цим суфіксом можуть мати синоніми з суфіксами -чик,
-шчик (наладник – наладчик) [14: с. 25], чого у говорах Закарпаття не
спостерігаємо: блуд|ник ‘людина, якій не сидиться вдома’ (Ск, Нн, НБ),
|

мелник, |мел'ник ‘той, хто меле зерно; млинар’ (Карта № 35), го|дованик,

|

коханик ‘прийомний син’ (Карта № 39), шчадр'іў|ник ‘хлопець, який ходить

щедрувати’ (Трн), по|мочник ‘помічник’ (від помо|чи ‘допомогти’) [Сб.: 255],
на|пасник ‘кривдник, який постійно звинувачує у чомусь інших людей’
(КсП), |бац'каник ‘чоловік, який любить умочувати хліб, картоплю і под. в
сметану, олію тощо’ (від |бац'кати ‘умочувати хліб, картоплю’) [Сб.: 21],
вандруў|ник (Ск), вандр'іў|ник (Трн), вандру|ник [Бв.: 39] ‘той, що любить
подорожувати’, в’інчуў|ник ‘щедрувальник на старий Новий рік’ [Сб.: 39],
|

в’ірник ‘християнин, прихожанин’ [ib.: 39], в’ішчу|ник [ib.: 39], віщíвник

‘віщун, пророк’ [П.,Г.: 28], войет|ник ‘чоловік, який легко вступає у сварку з
криком і бійкою’, кле|ветник ‘наклепник’ [Сб.: 144] (від клеве|тати ‘зводити
на когось наклеп’, яке, можливо, пов’язане з *klьvati, укр. кл вáти [ЕСУМ,
ІІ: 456]), коул'ад|ник ‘колядник’ [Сб.: 148], ло|пыцканик [ib.: 163], ма|лацканик
‘той, який робить швидко і неякісно’ [ib.: 167] (від ло|пыцкати ‘робити щонебудь

швидко

і

неякісно’,

ма|лацкати

‘розмахувати

чим-небудь’),

м|н'ацканик ‘скупердяй, скнара’ (від м|н'ацкати ‘дуже економити; скнарити’;
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[о|то та|кыĭ м|н'ацканик / шчо ўсе лиш з|бират коу|п’ійку до коу|п’ійкы] [ib.:
175], |мурник ‘муляр’ [ib.: 177], |н'ур'аник ‘особа, чоловічої статі, яка довго
що-небудь вишукує без помітних результатів’ (від |н'ур'ати ‘шукати щонебудь довго й майже безрезультатно’) [ib.: 209], |пыт'каник ‘чоловік, який
дуже повільно, але старанно й обережно що-небудь робить’ (|пыт'кати ‘дуже
старанно, прискіпливо, обережно мацати’) [ib.: 230], |сербаник ‘той, який
любить суп та інші рідкі страви’ [ib.: 328], шпур'уў|ник ‘чоловік, який
економить на всьому’ (шпур'о|вати ‘економити’) [ib.: 424], |шупаник ‘чоловік,
який довго виконує яку-небудь роботу без помітних результатів’ (від
|

шупати ‘шупати, нишпорити’) [ib.: 425], пе|ревÿзник ‘людина, яка перевозить

через річку за гроші’ [149: с. 171], у|р'адник ‘керівник, начальник’ [ib.: с. 171],
урядник ‘сільський службовець’ [Бв.: 131], хвáтник ‘спішний чоловік’ (від
хватáтиса ‘пилуватися’) [ib.: 136]. Значна частина таких дериватів виникає
лише в гуцульському говорі Закарпатської області ‒ візник ‘візник, возій’
[П.,Г.: 24], во вник ‘воїн, шкідник; марнотратник, хто неощадний’ [ib.: 29],
гнівник ‘хто гнівається’ [ib.: 36], гуртівник ‘хто об’єднує людей до гурту’ [ib.:
41], кропивник ‘робітник, який поливає (кропить) спускні жолоби’ [ib.: 87],
нивíрник ‘атеїст, безбожник’ [ib.: 115], обмáнник ‘той, хто дурить, обманює’
[ib.: 121], обмíнник ‘підмінена, обмінена дитина’ [ib.: 152], потоплéнник
‘утопленик’ [ib.: 170], прятник ‘тот, шо пр’áче’ [тотó віўчар’í пр’áтники /
а де йе мнóго віўчар’íў – та вáтаг пр’áтник] [Гриц.: 168]; пор. лемк. битник
‘розбишака, забіяка’ [Пиртей: 28], koladnyk ‘kolędnik’ [Rieger: 66]; бойк.
вартівник ‘вартовий’ [Ониш., І: 84], віддóйник ‘чарівник, що відбирає молоко
у корів’ [ib.: 120]; гуц. гнівник ‘той, хто на когось гнівається’ [ГГ: 46],
примівник ‘чоловік, який лікує замовляннями’ (від примов’єти ‘баяти’) [ib.:
157], рабівник ‘грабіжник’ (від рабувати ‘грабувати’) [Неґ.: 149]; бук.
обмíнник ‘дитина, яку, за повір’ями, підкинула матері нечиста сила’ [СБГ:
352]; наддністр. мýрник ‘той, хто кладе печі; пічник’ [Шило: 178], погрéбник
‘той, хто копає могили’ [ib.: 210]; степ. мéльник ‘мельник’ [СЛ: 96]; поліс.
вáлашник ‘кастратор тварин’ (від валашєти ‘каструвати худобу’) [Лис.: 39];
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зах.поліс. критник ‘покрівельник дахів’ [Арк., І: 255]; пор. ще укр. балясник
‘балагурь, болтунъ’ (від балясувáти ‘болтать, балагурить’) [Грін., І: 69].
2. Продуктивний тип назв різних конкретних предметів: плаў|ник ‘усе,
що пливе по річці; нанесені водою дрова’ (КсП, Лаз), |пилник ‘напилок’ [Сб.:
229], вішиваник ‘вишиваний кожух’ [Гриц.: 210], засóвник ‘шуфляда’ [Бв.:
64]; пор. гуц. гарівник ‘фуганок для пазів’ [ГГ: 52], замітник ‘колода або
дошка, призначена для заповнення проміжку між стовпцями в стіні будівлі’
[Неґ.: 74]; наддністр. карбівник [Шило: 138], маґлівник ‘рубель’ [ib.: 165].
3. Продуктивний тип назв їжі та посуду:
а) назви їжі: ресе|лованик ‘картопляник, оладка з тертої картоплі’ (Ск,
СП, Клч, Трс, Тс), |лизаник ‘цукерка-медяник, зроблена в домашніх умовах із
розтопленого цукру’ (Ск), |р'ізник ‘нарізаний плоский кусок картоплі, яблука
і под.’ [Сб.: 307], присипаник ‘присипаний зверху пиріг’ [П.,Г.: 156]; пор. гуц.
перевéртаник ‘кукурудзяний пиріг із начинкою, який випікають на
капустяному листку на Пéтра’ [Неґ.: 131]; зах.поліс. ризник ‘відрізаний шмат
сала’ [Арк., ІІ: 119];
б) назви посуду: пиў|ник ‘глиняний глечик для молока’ (Гр, Дл, Гд, Ск,
Вш, МР), по|ливаник ‘мальована каструля’ (КсП), дуĭ|ник, д'іĭ|ник ‘відро, в яке
доять худобу’ (Карта № 19), проварник ‘назва знаряддя для обробки
молокопродуктів’ [до про|вар’уван’а |вурди / до |мішан’а ш|чітка йе / провар|ник] [Гриц.: 236]; пор. лемк. dijnyk ‘naczynie do dojenia’ [Rieger: 44]; гуц.
полóнник ‘велика дерев’яна ложка, якою набирають рідку страву’ [ГГ: 153].
4. Непродуктивний тип назв місць: х’ід|ник ‘прохід, коридор’ [Сб.: 211],
блудник ‘місце, на якому блудять’ [П.,Г.: 14], з|висник ‘звис, обрив’ [ib.: 67];
пор. гуц. буркóваник ‘бруківка’ (від буркувáти ‘брукувати’) [СГГ: 263],
поверник ‘пасовище, куди виганяють худобу після доїння’ [ГГ: 151]; бук.
обмéжник ‘вузька польова дорога, межа між кінцями нив’ [СБГ: 351].
5. Непродуктивний тип назв тварин: году|ник ‘порося, що готується для
заріза’ [Бв.: 48]; пор. гуц. дійник ‘дійна худоба’ [ГГ: 60]; зах.поліс. кóрмник
‘кабан на відгодівлі’ [Арк., І: 243].
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Суфікс -ок. Суфікс -ок (із колишнього -ъkъ) частіше за все виступає у
творенні назв конкретних предметів і зовсім не зустрічається у віддієслівних
утвореннях назв осіб [6: с. 126]. І.Ковалик зазначав, що “суфікс -ок з
попередньою дієслівною основою на східнослов’янському мовному ґрунті
дуже обмежений і непродуктивний” [102: с. 52].
Г.В.Шумицька назвала його продуктивним при творенні абстрактних
іменників чоловічого роду (до|быток ‘худоба; взагалі те, що одержано,
добуто працею’ від до|быти ‘добути’, не|видок ‘темрява, морок’ від не видіти
‘не бачити’. Дослідниця нараховувала таких іменників у північнолемківських
говірках близько 20,8 % [224: с. 10–11].
Отже, продуктивність віддієслівних утворень із суфіксом -ок на різних
територіях, а також у літературній мові неоднакова. У “Словнику української
мови” в 11 т., за підрахунками М.В.Кравченко, 56 дериватів із цим суфіксом
[114: с. 33–34], а в західнополіському говорі, як свідчать дослідження
Г.Л.Аркушина, в “неповних записах” таких дериватів більше сотні [1: с. 410].
Простежимо продуктивність цього суфікса у говорах Закарпаття.
1. Високопродуктивний тип назв конкретних предметів:
а) назви одягу і тканин: спо|виток ‘пелюшка, у яку сповивають немовлят’ (КбП, КсП), мо|ток ‘клубок ниток’ [149: с. 174], |моток, заст. ‘міра пряжі, міток’ [Сб.: 176], при|м’іток ‘головний убір нареченої’ (Гр, ВБ, ВВ); пор.
бойк. вíдрізок ‘нитка, відрізана від клубка’ [Ониш., І: 123]; гуц. перéміток
‘сувій полотна’ [Неґ.: 131]; ниж.наддніпр. звéрток ‘згорток’ [Чаб., ІІ: 91];
б) назви їжі та напоїв: |кыпл'аток ‘окріп, кип’яток’ [Сб.: 170], óгрызок,
óламок, ýт:инок, ýдрізок ‘відламаний, відрізаний шматок чого-небудь’
[Гриц.: 182], óстанок ‘залишок чого-небудь’ [ib.: 182], відвáрок ‘сироватка із
сиру’ [ib.: 182], нéварок ‘сироватка, з якої варять “вурду”’ [ib.: 182], приварок
‘тотó молокó шчо сипле, коли вýрду відвýрджуйе’ [ib.: 182];
в) назви будівель різного типи та призначення, їх частин та
місцевостей: ла|зок ‘сад біля будинку’ (Гд), |вал'ок, мн. |вал'кы ‘необпалена
суха цеглина з саману’ [Сб.: 34] (від ва|лити ‘робити стіни з вальків глини;
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обмазувати глиною’ [ЕСУМ, І: 325]), перéгородок ‘будівля відкритого типу
для овець’ [Гриц.: 115], притýлок ‘загорода для овець на малий проміжок
часу’ [притýлок – тотó лиш такé нáмало / аби бýло де с’а притулити, мáло
лиш перебýти з худóбоў] [ib.: 219]; пор. гуц. примýрок ‘викладений з каменю,
забетонований фундамент’ [Неґ.: 144];
г) назви інших конкретних предметів: не|докурок (Пр), не|догарок (Дв,
Бз), недо|палок (КсП) ‘недокурок, залишок недокуреної або викуреної
сигарети’, |дуйок, |дойок ‘дійка’ (Ск, НБ, ЛП, Гр), |покладок ‘штучне яйце у
гнізді, щоб кури неслися’ [Сб.: 248; П.,Г.: 147], заў|даток ‘аванс’ (від завда|

ти ‘дати задаток’ [Сб.: 89], |зносок ‘останнє (маленьке) яйце, знесене куркою

(його викидають)’ [ib.: 129], |пишчок ‘кінець основи гусячого пера, яким давно писали’ (від писáти) [ib.: 229], п|рожерок ‘ковток’ (від прожéрати ‘ковтати’) [ib.: 290], óщадок ‘маленька (певна) кількість сіна, якою годують
овець’ [Гриц.: 46], зарíбок ‘заробіток’ [П.,Г.: 64]; пор. бойк. знóсок ‘перше,
мале яйце, що знесла курка’ [Ониш., І: 317]; гуц. вивалок ‘яйце, знесене без
шкаралупи’ [ГГ: 36]; наддністр. валóк ‘частина грабель, до якої прикріплюють зубці’ (від валувати ‘притискати валком зорану землю’) [Шило: 64].
2. Малопродуктивний тип абстрактних понять: |приморозок, |заморозок
‘перші морози’ (Ск, Дв, Гн), с|поминок ‘спогад, спомин’ [Сб.: 340], с|почивок
‘відпочинок’ (від спочи|вати ‘відпочивати’, ‘помирати’) [ib.: 340], забýток
‘забуття’ [П.,Г.: 58], зачинок ‘початок будь-якої справи’ [ib.: 66], погибок
‘загибель великої кількості овець’ [Гриц.: 120]; пор. гуц. перепочивок
‘перепочинок’ [ГГ: 146], пóправок ‘стан, коли хвора людина починає
поправлятися’ [ib.: 156].
3. Малопродуктивний тип назв істот: |заводок ‘те, що заводиться; те,
що засновує, починає що-небудь’ [Сб.: 90], прип|лодок ‘приплід кого-небудь’
[ib.: 284], змíток ‘недоношений плід ягняти’ [Гриц.: 63], перепочивок ‘вівця,
яка постійно їсть, йде відпочивати і знову повертається їсти’ [ib.: 102],
перéйідок ‘вівця, яка з’їдає дуже багато сіна’ [ib.: 115], рóзбиток ‘вівця, з
якою стався нещасний випадок’ [найшли смо óде розбиту стрижку /
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рóзбиток] [ib.: 121]; пор. гуц. добýток, заст. ‘приплід’ [Неґ.: 64]. Такі утворення поширені переважно у гуцульському говорі на території Закарпаття.
Суфікс

-ун.

Дослідники

відносять

цей

суфікс

до

розряду

непродуктивних в українській мові [164: с. 247] або малопродуктивних [174:
с. 63]. У говорах Закарпаття із ним утворюються три типи:
1. Малопродуктивний тип назв осіб: ма|хун ‘обманщик, ошуканець,
шахрай’ (Ск, Трн), лôпô|тун ‘той, хто багато й без упину говорить’ (Пл, Лз,
Тш, Ст, Трн), гаркýн ‘крикун’ [П.,Г.: 33], шмаркýн ‘шмаркач’ [Бв.: 146]; пор.
лемк. бігýн ‘спортсмен, який займається бігом’ [Пиртей: 29]; ли|зун
‘підлабузник’, тре|пун ‘базіка’ [224: с. 6]; бойк. товкýн ‘людина, що
вовтузиться’ [Ониш., ІІ: 293]; гуц. віжлýн ‘віщун’ (від віжлувáти ‘віщувати’)
[ГГ: 38]. В інших говорах української мови тип високопродуктивний.
2. Непродуктивний тип назв істот: пул'|кун, пуĭ|кун ‘самець індюка’ [Сб.:
302], брикýн ‘норовистий кінь’ [П.,Г.: 17]; пор. зах.поліс. мовчýн
‘мисливський собака, який мовчки гонить звіра’ [Арк., І: 317].
3. Непродуктивний тип назв конкретних предметів: ко|лун ‘колода, на
якій колють дрова’ (Карта № 2); пор. бук. дерýн ‘вид металевого ножа, яким
розколюють колоду на дошки для виготовлення дранки’ [СБГ: 91]; зах.поліс.
кресýн ‘гостра скалка каменя, яку використовували для викрешування вогню’
[Арк., І: 252].
Такі деривати утворюються переважно шляхом відкидання від
інфінітива -ти (бíгти – бігýн), а також усіченням суфіксального -а- дієслівної
основи (махáти – махýн), -о- (колóти – колýн). Наголос у похідних лексемах
падає на суфікс як у говорах Закарпаття, так і в інших українських діалектах.
Суфікс -ух. У говорах Закарпаття із ним утворюється непродуктивний
тип назв осіб: пас|тух ‘чередар’ (Карта № 37), сп|л'ух ‘людина, яка любить
багато спати’ (Ск, МР), дрим|л'ух ‘той, хто постійно дрімає’ (Ск), ва|л'ух
‘ледащо’ [Сб.: 35]; пор. лемк. лíн х ‘ледар’ [Пиртей: 160]; гуц. спл’ х
‘сонько’ [ГГ: 176]; зах.поліс. смерд х ‘людина з неприємним запахом’ [Арк.,
ІІ: 158].
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У решті українських говорів суфікс має більшу поширеність.
Наприклад, Г.Л.Аркушин із ним виділив чотири типи (назви осіб за заняттям
чи якоюсь ознакою, назви істот, назви конкретних предметів, назви знарядь
праці та різних пристосувань) і тим самим спростував думку В.Статєєвої про
непродуктивність цього суфікса у західнополіських говірках [1: с. 421–422].
Висновки до Розділу 3:
1) для творення іменників чоловічого роду у говорах Закарпаття, за
нашими підрахунками, використовується 29 суфіксів. Це як прості за
будовою (-ак, -ан, -ар, -ас, -ач, -аш / -ош, -ец' / -иц', -ик, -их, -ич, -ок, -ук, -ун,
-ух), так і похідні, складні за будовою суфікси (-аник, -анец' / -аниц', -ениц',
-іўник / -ілник / -іл'ник, -лник / -л'ник, -ник). Формуються деривати за
допомогою суфіксів різної продуктивності; див. таблця 1;
Таблиця 1
Найпродуктивніші суфікси для творення іменників чоловічого
роду
Суфікс
%%

-ник -ак

-ок

-ик

-аш

17,2

12,8

10,2

8,7

13

-ец' /

-ар /

-иц'

-ар'

8,1

7,4

-ач

-аник

Решта

5,7

5,3

11,6

2) частина з цих суфіксів запозичені, як наприклад: -ар (з лат.), -аш /
-ош (з угор.). Але переважна більшість суфіксів належать до спільнослов’янських (-ик, -ец', -ак, -ач) або східнослов’янських (-ок). Власне
українськими, наприклад, виступають суфікси -іўник, -ілник / -іл'ник, -иниц';
3) для аналізу похідних ми використали 1343 лексеми, утворених як на
території Закарпаття (924 лексеми), так і в інших говорах української мови
(419);
4) утворюється 10 лексико-словотвірних типів за допомогою таких
суфіксів: 1) назви конкретних предметів: -ак, -ач, -ец' / -иц', -ик, -ич, -ник,
-анец' / -ниц', -ок, -ун; 2) назви їжі: -ан, -аник, -ач, -ец' / -иц', -ник; 3) назви
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кухонного начиння: -ан, -ник; 4) назви знарядь праці та пристосувань: -ец' /
-иц'; 5) локативні назви: -ар, -іўник / -ілник / -іл'ник, -ник; 6) назви результатів
певної дії: -ок; 7) абстрактні поняття: -ан, -ик, -ок; 8) назви осіб: -ак, -ар, -ас,
-ач, -аш / -ош, -ец' / -иц', -их, -іўник / -ілник / -іл'ник, -лник / -л'ник, -ник, -нец' /
-ниц', -ук, -ун, -'ух, -ун; 9) назви тварин: -ак, -ач, -ец' / -иц', -ник, -ок, -ун;
10) збірні назви: -ец' / -иц';
5) майже всі суфікси багатозначні. Омонімічних суфіксів не виявлено.
Синонімічними є -ар (до|йар), -лник / -л'ник (ду|йілник);
6) найбільше дериватів чоловічого роду утворено від субстантивних
(58,2%), дещо менше ‒ від дієслівних (26,5%), ще менше ‒ від
прикметникових (15,3%) основ;
7) специфічними для говорів Закарпаття є суфікси -аз', -аш / -ош,
-улник та деякі ін. Окремі деривати можуть мати подвійну мотивацію.
Наприклад, лексеми |мид'аник, сми|тан'аник, б|ринзиник та ін., на нашу
думку, можна вважати похідними від іменників мед, сме|тана, б|ринза або
від прикметників |мид'аныĭ, сми|тан'аныĭ, б|ринз'аныĭ;
8) інколи лексеми не вживаються на всій території Закарпатської
області, а тільки у певній частині. Наприклад, у частині ужанських та гуцульських говірок на території Закарпаття утворюється кілька дериватів з суфіксом -ич (с|в’ітич). На решті території лексеми з цим суфіксом не вживаються;
9) часто словотвірні типи у говорах Закарпаття високопродуктивні, тоді
як у інших діалектах української мови та сучасній українській літературній
мові непродуктивні, і навпаки. Таким є високопродуктивний тип назв осіб із
суфіксом -ач (чере|вач, бембе|хач, голо|вач тощо). У сучасній українській
літературній мові тип малопродуктивний. Або ж, у говірках Закарпаття із
суфіксом -ил-о утворюються поодинокі назви (здоро|вило), тоді як у сучасній
українській літературній мові тип високопродуктивний.
Результати досліджень відображені у таких працях [207; 208; 216;
217].
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РОЗДІЛ 4
СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР ІМЕННИКІВ
ЖІНОЧОГО РОДУ

4.1. Відсубстантивні іменники
Суфікс -авиц'-а. З цим суфіксом у говорах Закарпаття поширений
непродуктивний тип назв хвороб ‒ борода|виц'а ‘бородавкаʼ (Карта № 42) ˂
*bordavica, утворене суфіксально від *borda ‘борода’ [177: с. 27]. В інших
українських діалектах лексема борода|виц'а не вживається.
Суфікс -аўк-а суфікс -аўк-а утворений від прикметникового форманта ав та суфікса -к-а. Із ним утворюється непродуктивний тип назв, пов’язаних
із хворобами: боро|даўка ‘наріст на шкірі людини’ (Карта № 42) та
непродуктивний тип ботанічних назв: теир|н'аўка ‘шипшина’ [ДЛАЗ: № 287].
У говорах Закарпаття суфікс непродуктивний, а у західнополіських –
продуктивний; пор. зах.поліс. бýльбавка ‘зелений плід на картоплі після
цвітіння’ [Арк., І: 36], стернявка ‘ряд високої стерні’ [ib.: 173] та ін.
Непродуктивний

тип

також

в

гуцульських,

буковинських

та

наддністрянських говорах та у сучасній українській літературній мові.
Суфікс -ан'-а. З цим суфіксом утворюються такі типи:
1. Малопродуктивний тип назв осіб: д'а|кан'а ‘дружина дяка’ (Бз),
мелни|кан'а ‘дружина або дочка мельника’ (Ск), босор|кан'а ‘відьма,
чаклунка’ (Ск, НБ, Нн, ЛП, Вш, Лп, Дб, Гр, МР, Бр, Дв, Трн), но|сан'а ‘жінка
з великим носом’ (Трн), гу|бан'а ‘жінка з великими губами’ (Трн),
шлайе|ран'а, заст. ‘жінка, в якої в давнину наречена брала весільний одяг’
(Дб) (від ш|лайер ‘фата’, яке з нім. Schleier т.с. [Сб.: 422]), ки(і)л'у|хан'а (Ск,
Трн, Пл), бембе|хан'а [Сб.: 22], зневаж. ‘повнувата жінка’.
2. Малопродуктивний тип назв одягу та його частин: ре|цан'а ‘велика
тепла вовняна хустка з бахромою’ (Ск, Вш, Нн, НБ, ЛП, МУ, СП, МР, Бр, Дв,
ВР, Квс) (від |рецы, мн. ‘суцільний ряд ниток, що вільно звисають по краях
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покривала, хустини і под.’, що з угор. rece ‘відріз; мереживо’ [Сб.: 306]),
кры|сан'а ‘капелюх (переважно із соломи)’ (Трн, Пл, Лз, Ск, Нв, Тр) (від
крыса, мн. ‘криси’), лаĭ|дан'а ‘чоловіча сорочка із широкими рукавами’ (Дб).
3. Непродуктивний тип назв кухонного начиння: плис|кан'а ‘склянка
маленького розміру’ (ВЛ, Гд, РК).
4. Непродуктивний тип назв пристосувань: стра|пан'а ‘гілка, на яку
складають сіно в полі’ (СП, Кл) (від стрáпи, мн. ‘кілок, на якому сушать
сіно’ [ЕСУМ, V: 432–439]).
5. Непродуктивний тип назв істот: в’іч|кан'а, р'іш|кан'а ‘вівця’ (Трн),
голубкáня ‘самиця гóлубка’ [24: с. 50], кл чкáня ‘корова з короткими, до
середини закрученими рогами’ [ib.: с. 50], йіжáня ‘пóльська свиня мáє щать
велику за тотó кличеме йіжáня’ [ib.: с. 50].
У говорах української мови лексеми з суфіксом -ан'-а зустрічаються
зрідка. У сучасній українській літературній мові поширено декілька утворень
назв одягу та головних уборів; пор. літ. клепаня, крисаня та ін. [ІСУМ: 603].
Суфікс -аниц'-а у говорах Закарпаття утворює непродуктивний тип
назв полів, мотивованих назвами рослин, які там росли: |был'аниц'а ‘поле, з
якого знято кукурудзу’ (Карта № 8), |бул'аниц'а ‘поле, з якого знято картоплю’ (Карта № 6), вÿс'а|ниц'а ‘поле, з якого знято овес’ [149: с. 179], а також
непродуктивний тип конкретних назв ‒ сирка|ниц'а ‘сірник’ (Карта № 29).
Суфікс -анк-а. В.Німчук відзначав, що формант -анк-а переважно
приєднувався до дієслівної основи і міг позначати місце дії, знаряддя дїї та
процес дії. Приєднуючись до відсубстантивної основи, утворював єдиний тип
назв посудин, залежно від того, що вони вміщують [149: с. 179–180]. Але на
основі зібраного нами матеріалу та обстежених джерел із говорів Закарпаття
спостерігаємо ряд типів із суфіксом -анк-а:
1. Високопродуктивний тип назв їжі, напоїв та кухонного начиння:
а) назви їжі: кми|н'анка (МР, Ск), кмен’инка [П.,Г.: 80] ‘суп із
картоплею та тмином’, бура|чанка ‘страва з буряків’ (Ск, Трн), росо|л'анка
‘страва з квашеної капусти або капустяного росолу з додаванням борошна’
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(Нв, Ск, Вш), хр'і|н'анка ‘суп із хріном’ (Гн), крôў|л'анка ‘ковбаса домашнього
приготування’ (СП, Гд, РК, ВЛ), круп|л'инка ‘суп із додаванням різних видів
круп’ (КсП), часние|чанка (Нн), часни|чанка (НБ) ‘страва з часником, яйцем та
сиром’, в’іў|чанка ‘бринза з овечого молока’ (Кв, Лаз, Бг), бобов|йинка, заст.
‘бобове борошно’ (КсП), куку|руʒ'инка ‘кукурудзяне борошно’ (ВБ), ко|з'ачка
‘сир з козячого молока’ (Кв, КсП, Лаз, Бг), теи|л'ачка ‘шлунок молодого
теляти, який добавляли у молоко для приготування сиру’ (Кв, Бг),
борсу|ч’инка ‘борсучий жир’ [П.,Г.: 16], |р’іпл’инка ‘картопляний суп із
заправкою’ [ib.: 165], віс|л'анка ‘вид ряжанки з овечого молока’ (від віс|л'а
‘маля сарни’; пор. ще віс|лиц’а ‘ослиця’ [63: с. 11]), попри|ǯанка ‘сало з
перцем’ (від поп|риґа ‘перець’) [149: с. 179]. Походження лексем викликає
сумніви. Можливо, вони утворені від прикметників кмин'а|ныĭ, бура|чаныĭ,
росол'а|ныĭ, боурсуча|ныĭ, в’іў|чаныĭ, бобо|выĭ, тоді формантом виступатиме
афікс -к-а. Такі деривати відносимо до слів з подвійною мотивацію;
б) назви на позначення домашньої горілки: |вин'анка ‘домашня горілка
з винограду’ (Дв), |зирн'анка ‘горілка з пшениці’ (Дв), слиў|л'анка (Вш, Тр,
ВБ, ВВ), йаго|динка ‘горілка з додаванням різних ягід’ (КсП), йабло|ч’інка
‘горілка з яблук’ (КсП), бура|чанка, заст. ‘горілка з буряка’ (Трн), слиў|н'анка
(Ск, МР, Бр, Нн), сл'іў|йинка (КсП, Лаз, Кв, ВВ, Вд, Бг) ‘горілка з слив’;
в) назви овочів та фруктів: бура|чанка ‘сорт ранніх груш’ (ВВ); пор.
наддністр. верб’янка ‘сорт яблук’ [Шило: 69];
г) назви кухонного начиння: куп|йанка ‘каструля’ (Дб) (від кýпа
‘кухлик з носиком, з якого п’ють воду; глечик’, що з угор. kupa ‘кубок,
келих’ [ЕСУМ, ІІІ: 144]), со|л'анка ‘посудина для солі’ (Карта № 18),
брин|з'инка ‘спеціальний посуд, в якому виготовляли бринзу’ (Кв, КсП, Дл,
Лаз, Бг), во|д'анка, бл'а|шанка ‘кухоль для води’ (Ск, Вш, Пл, МР, Нн, Ял,
КПс), мас|л'анка ‘масничка’ [Сб.: 168], капýск’инка ‘посудина для капусти’
[П.,Г.: 75], мíд’инка ‘посудина з міді, латуні, бронзи’ [ib.: 102], цінянка
‘бляшана або алюмінієва чашка’ (від цінá ‘цинк’) [Бв.: 139], поп’і|л'анка
‘попільниця’ [149: с. 179]; пор. бойк. бляшáнка ‘чарка’ [Ониш., І: 60].
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Наголос падає переважно на суфікс, у гуцульських говірках інколи на
перший або другий склад основи.
2. Продуктивний тип назв, що пов’язані з виробами з тканин:
а) назви одягу, взуття та головних уборів: пла|т'анка (Лз, Пл, Трн),
пор|т'анка (Ск) ‘онуча, якою обмотують ногу, перед тим як взувати постоли’
(від порт ‘конопляна або лляна нитка у вовняній тканині або сукні’, що з
псл. *pъrtъ, походження якого остаточно не з’ясовано [ЕСУМ, ІV; 528–529]),
мт'і|т'анка ‘жіноча блузка з домотканого полотна’ (Гд), памутянка ‘товста
сорочка з бавовняного полотна’ (від памýт ‘вата’) [Бв.: 97]; пор. лемк.
вовнянка ‘велика хустка з вовни, розміром 1,5˟1,5’ [Пиртей: 51];
б) назви тканин: |парн'анка ‘напірниця’ (Тс, Ск), |п’ір'анка ‘велика подушка з пір’я’ (Дв), траў|л'анка ‘спеціальне простирадло, в якому переносили траву з огорода’ (Гд), |дун'анка ‘пірник для перини’ (від |дуна ‘перина’, що з угор. dunna т.с.) [Сб.: 81], с'м’і|т'анка ‘домоткане простирадло’ [ib.:
336], обру|с'анка ‘начеплена поворозкою на шию коневі торба, з якої він їсть’
(від обрýс ‘скатерка’) [63: с. 24–25], воло|с’инка ‘домашня груба шерстяна
тканина’ [П.,Г.: 29]; пор. лемк. hunianka ‘materiał na hunię’ [Rieger: 57].
Деривати відсутні в сучасній українській літературній мові.
3. Продуктивний тип назв полів, мотивованих назвами культур, які там
росли: бу|л'анка, крумп|л'анка, кроумп|л'анка, трôмпа|ч’анка ‘поле, з якого
знято картоплю’ (Карта № 6); пор. трôмпа|ч’ата ‘дрібна картопля’ [ДЛАЗ,
№ 199], кôнôп|л'анка, кôлôп|н'анка ‘поле, з якого знято коноплі’ (Карта № 7),
бы|л'анка, тинґири|чанка, гиі|чанка ‘поле, з якого знято кукурудзу’ (Карта
№ 8), капус'|т'анка ‘грядка після зібрання капусти’ (Тр, Пр), пасу|л'анка (Тр,
Гд), посо|л'анка (РК) ‘поле, з якого зібрали квасолю’, в’іў|с'анка ‘грядка після
зібрання вівса’ (Пр). Деривати відсутні у марамороських, боржавських та
гуцульських говірках. Високопродуктивний тип у бойківських та буковинських говірках; пор. бойк. бул’янка [Ониш., І: 75], крóмплянка [ib.: 390] ‘поле,
з якого знято картоплю’, вівсянка ‘поле, з якого знято овес’ [ib.: 116],
капусьцянка ‘поле, з якого знято капусту’ [ib.: 340]; бук. баштанянка
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‘ділянка землі, де росли гарбузи’ [СБГ: 38], гречáнка ‘поле, де росла гречка’
[ib.: 76], кон шáнка ‘поле, де росла конюшина’ [ib.: 220]. Маємо повний збіг
лексичних, фонетичних та словотвірних ознак із говорами Закарпаття, але
деякі назви в обстежених говірках не виявляємо, пов’язано це з відсутністю
самої культури. Непродуктивний тип у сучасній українській літературній
мові.
4. Малопродуктивнй тип збірних назв листя та стебел: вôгур|чанка
‘листя і стебла дині; пусте суцвіття дині, гарбузів, огірків’ (Карта № 12),
гиі|чанка ‘листя і стебла кукурудзи’ (Карта № 15), стеир|н'анка ‘стерня’ [Сб.:
342]; пор. лемк. бандурянка ‘картоплиння’ (бандýркы ‘быля картóплі’)
[Пиртей: 24], кукуридзянка ‘кукурудзяне бадилля’ [ib.: 152]; гуц. огірчєнка
‘стебла огірків, огірчиння’ [ГГ: 137]; одеськ. горохл’áнка ‘бадилля гороху’
[Моск.: 25]. На Закарпатті такі деривати вживаються в ужанських говірках,
на решті території – поодинокі утворення із цим суфіксом. В інших говорах
української мови (гуцульських та наддністрянських) тип продуктивний.
5. Непродуктивний тип локативних найменувань з різною мотивацією:
гли|н'анка ‘яма з глиною’ (КсП). Лексема гли|н'анка може мати у говірці і
іншу мотивацію – від прикметника глин'а|ныĭ, тоді афіксом виступатиме -к-а;
пор. також бойк. глинянка ‘яма, де копають глину’ [Ониш., І: 174]. Єдине
утворення із цим суфіксом спостерігається у гуцульській говірці c. Косівська
Поляна на Закарпатті. Тип непродуктивний в інших українських діалектах, а
також у сучасній українській літературній мові.
6. Непродуктивний тип назв будівель різного типу та призначення:
тиґ|л'анка ‘цегляний будинок’ (від |тиґла ‘цегла’, що з угор. tégla т.с.) [Сб.:
350], воринянка ‘шо з во|рин’а ко|шара, то вори|н’анка’ [Гриц.: 218]; пор. бук.
дуплянка

‘вид

видовбаного

вулика’

[СБГ:

105];

сх.слоб.

кухнянка

‘приміщення, де готують їжу’ [ССГ: 114].
7. Непродуктивний тип назв інших конкретних предметів: дым|н'анка
‘димар’ (ВЛ), мôрô|з'анка ‘квітка, стійка до морозів’ (Ск, Дл), наф|т'анка
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‘посудина для гасу’ [Сб.: 199]; пор. гуц. пластєнка ‘невеличка купа сіна’ (від
пласт ‘сіно, яке набирається за одиним разом на вили’) [ГГ: 150].
8. Непродуктивний тип назв осіб (з праслов’янською основою):
|

вуĭчанка ‘дочка материного брата’ [Сб.: 42], т'у|ч:анка (МР, Бр), |т'іч:анка

(Ял, Тш, Пр, Трн, Пл, Лз) ‘дочка тітки’, ст|рыĭчанка ‘дочка стрия’ (Трн).
9. Непродуктивний тип зоологічних назв: моло|чанка ‘корова, яка дає
багато молока’ (Ск, Вш), му|р'анка ‘мурашка’ [Сб.: 178], икрянка ‘вівця, яка
має велике вим’я, але дає мало молока’ [Гриц.: 26], крилянка ‘вівця, яка в
отарі переважно йде збоку’ [ib.: 31], жилянка ‘та|ка ст|рижка шо |майе під
|

черевом ве|ликі мо|лочн’і |жили – жи|л’анка’ [ib.: 135]. Лексема моло|чанка у

говорах Закарпаття могла утворитися або від іменника молоко (тоді
словотворчим засобом виступає суфікс -анк-а, що більш вірогідніше), або від
прикметника молочаний ‘молочний’ (відповідно суфікс -к-а). У словнику
морфем Л.М.Полюги спостерігаємо молоч-ар, молоч-ар-ка, а також молочник [167: с. 212], тому вважаємо, що доцільніше виводити лексему
моло|чанка від іменника. В інших діалектах ця лексема не зустрічається,
лише у бойківських та буковинських вживається лексема молоч-ниц(а)я із
тим самим значенням [СБГ: 295; Ониш., І: 451].
При творенні дериватів із суфіксом -анк-а відбуваються такі
морфонологічні зміни: 1) чергування приголосних за м’якістю/твердістю: /т/
– /т'/ (плат – пла|т'анка), /н/ – /н'/ (|парна – пар|н'анка), /л/ – /л'/ (|масло –
мас|л'анка), /с/ – /с'/ (о|вес – в’іў|с'анка) і т. д.; 2) чергування кінцевих
приголосних з відповідними шиплячими: /к/ – /ч/ (бу|рак – бура|чанка,
|

вôгурок – вôгур|чанка тощо); 3) між кінцевим губним приголосним твірної

основи та суфіксом з’являються вставні [й], [л'], [н'] (куп|йанка, слиў|л'анка,
слиў|н'анка і т. д.); 4) у частині говірок (зокрема в гуцульських) [а] після
м’яких приголосних та шиплячих переходить у [и], рідко в [е] (воло|с'инка,
йабло|ч’инка, боб|л'инка, кме|н'инка та ряд ін.).
Суфікс -арк-а / -ар'к-а. Із цим суфіксом у говорах Закарпаття
утворюється тип назв сільськогосподарських будівель певного призначення,

97

локативні назви (або назви місцевостей, залежно від того, що у них
зберігали) та назви пристосувань. Суфікс малопродуктивний:
1. Назви будівель: во|зар'ка ‘приміщення, де зберігали сільськогосподарський реманент’ (КсП); пор. гуц. веснáрька ‘стайня, де утримують
весною худобу’ [ГГ: 35], зимáрька ‘стайня, де взимку утримують худобу’
[ib.: 82–83]; зах.поліс. д’ох|т’арка ‘місце, де виготовляли дьоготь’ [1: с. 60].
2. Локативні назви: гно|йарка ‘спеціальна бетонна огорожа, де
складають гній’ (ВВ), вап|нар'ка ‘назва поля, на якому раніше стояла яма з
вапном’ (КбП) (від вапно). У літературній мові лексема вапнарька
вживається у значенні ‘піч для випалювання вапна’ [СУМ, І: 291].
3. Назва на позначення пристосувань: дры|варка ‘колода, на якій
колють дрова’ (Карта № 2).
Похідні з цим формантом наявні майже в усіх говорах української
мови, але типи непродуктивні. У сучасній літературній мові, за [ІСУМ],
назви із суфіксом -арк-а не утворюються взагалі. Але дослідник
В.М.Коломоєць виділив декілька дериватів назв сільськогосподарських
професій – скотарка, птахарка, свинарка [110: с. 79].
Суфікс -арн'-а. В.Німчук описав із суфіксом -арн'-а продуктивний тип
іменників, що вказують на підприємство, де вироблялася та чи інша
продукція, або приміщення для зберігання предметів, продуктів тощо:
дры|варн'а, дро|варн'а ‘приміщення для дров’ (Карта № 1), с'і|нарн'а ‘будівля
для зберігання снопів, сіна, полови тощо’ (Карта № 3), во|зарн'а ‘приміщення
для сільськогосподарського реманенту’ (Трс), с'іч|карн'а ‘місце, де січуть
солому’ (Тр) (від |с'ічка ‘посічена солома’), ша|фарн'а ‘шафа для одягу’ (ВЛ)
(від укр. шафа ‘буфетна шафа; комора’ ˂ нім. Schaff ‘шафа’ [ЕСУМ, VІІ:
389]), цук|рар'н'а ‘цукровий завод’ [149: с. 183], тиґ|лар'н'а ‘цегельний завод’
[ib.: с.183] (від угор. tégla ‘цегла’ [Сб.: 350]), палин|чар'н'а ‘горілчаний завод’
[149: с. 183], жел'і|зар'н'а ‘залізообробний завод’ [ib.: с. 183], моло|чарн'а
‘молочний пункт’ [ib.: с. 183], ле|дар'н'а ‘приміщення, в якому зберігається
влітку лід’ [ib.: с. 183]. Наголошується суфікс. Деривати цього типу поширені
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в гуцульських, марамороських, боржавських та верховинських говірках
Закарпатської області.
Суфікс -атин-а. Із цим суфіксом утворюється непродуктивний тип
назв їжі – кочи|н'атина ‘холодець’ (Зг, Лт, КПс, ВЛ, РК, Гд, Тр, ТП, Вр), що
від кô|чôн'а т.с. ˂ угор. kocsonya т.с. [126: с. 606].
Суфікс -ачк-а. Цей суфікс виявляє продуктивність серед віддієслівних
іменників жіночого роду. Серед відсубстантивів ми зафіксували єдине
утворення у говірках Рахівського району Закарпаття – йази|качка ‘язиката
жінка’ (ВБ, КбП, КсП, Трн). Можливо, лексема могла утворитися і від
прикметника йазикатий ‘балакучий’ за допомогою суфікса -к-а. Назва із тим
самим значенням уживається у гуцульських говірках [ГГ: 66]. Утворюється
також непродуктивний тип назв тварин ‒ поуроу|с'ачка (МР), пôрô|с’учка
(КсП, Вд) ‘свиноматка’. У боржавських говірках виникає ще непродуктивний
тип назв конкретних предметів ‒ ро|гачка ‘знаряддя, яким зсувають гній з
воза’ [149: с. 182] (від ріг).
Суфікс -ин-а як у говорах Закарпаття, так і в українській мові
високопродуктивний. І.Ковалик відносив його до багатозначних афіксальних
словотворчих елементів [101: с. 5]. В.Виноградов, характеризуючи суфікс
-ин-а в російській мові, виділив кілька категорій його продуктивності:
1) високопродуктивний тип згрубілих і зменшено-пестливих утворень;
2) продуктивний тип одиничних утворень; 3) малопродуктивний тип
абстрактних понять; 4) замкнута категорія назв різних видів мʼяса [29: с. 7].
Нерідко суфікс -ин-а “ускладнюється суфіксальними елементами -н- та
-ан- і утворює складні суфікси -нин(а) та -анин(а)” [6: с. 130].
Л.А.Булаховський уважав, що є “всі підстави гадати, що в суфіксі -ин-а…
збіглися принаймні два давні суфікси: -ein(ā) і -ĭn(ā) ” [16, ІІ: 348].
На думку С.П.Бевзенка, суфікс -ин-а розвинувся з давнього -in(a), який
у свою чергу з “походження є складним суфіксом і утворився він на базі
давнього -ĭ- та -ьn (-unъ < -inŏ)” [6: с. 127–128]. Учений уважав, що суфіксом
тут виступає формант -ин-, а -а – показник жіночого роду. “Перехід цих
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утворень в жіночий рід, можливо, відбувся тут з аналогії до утворень із
суфіксом -ин(а), що виступав уже, напевне, на спільнослов’янському ґрунті в
утвореннях з абстрактним, а іноді й з конкретним значенням” [ib.: с. 127–
128]. У східнослов’янських мовах переважають іменники з цим формантом.
Багатозначність

та

продуктивність

суфікса

-ин-а

досліджують

українські мовознавці. Я.Закревська відзначила поширеність суфікса -ин-а
ще у давньоруських писемних пам’ятках. “В історичних пам’ятках
східнослов’янських мов з найдавніших часів простежуються два семантичні
підтипи утворень з суфіксом -ин(а): для назв м’яса різних тварин і для
номінації шкури або шерсті тварин” [74: с. 51–52].
Г.В.Шумицька характеризує суфікс -ин-а як архаїзовану морфему, “що
збереглася в невеликій кількості слів сучасної української літературної мови”
[224: с. 6–7]. У той же час Є.А.Карпіловська навела статистичні дані, що з
суфіксом -ин-а- у значенні “місце” “налічується близько 1000 слів” [84: с. 41].
Т.Сіроштан, досліджуючи словотвір іменників місця к. ХVІІ – поч. ХХІ ст.,
простежила, що лексико-словотвірні типи локативних утворень із суфіксом ин-а розвивалися як у праслов’янську добу, так і в період к. ХVІІ – поч. ХХІ
ст. Продуктивними були словотвірні типи “найме-нування місцин за різними
ознаками (за характерними об’єктами, за розміром чи конфігурацією тощо)”
та найменування “відкритого простору, місцин, на яких відбулися дії
стихійних сил природи або людини чи тварини” [185: с. 10]. З.C.Сікорська,
Б.П.Шарпило вважають “периферійним використання суфікса -ин(а) в
утворенні слів з негативною оцінкою” [184: с. 52–53]. М.І.Герета відносить
його до “інтернаціональних словотворчих афіксів збірних назв” [36: с. 81].
Аналіз зібраного нами діалектного матеріалу, дані інших дослідників
дають підстави віднести суфікс -ин-а до прасловʼянських, “бо найчастіше він
уживається в українській, російській, болгарській, чеській, польській та ін.
мовах із значенням одиничності” [45: с. 33]. За його допомогою утворюються
іменники також від прикметників, дієслів, числівників. Це множинні
іменники, частіше – назви конкретних предметів, рідше – абстрактні назви

100

[232, І: с. 120]. Така кількість значень, властивих суфіксу -ин-а, свідчить про
його продуктивність як в українській літературній мові, так і в говорах. У
закарпатському,

а

також

у

гуцульському

говорах

суфікс

-ин-а

є

багатозначним, виступає словотворчим формантом в утворенні відіменникових, віддієслівних, відприкметникових іменників різних словотвірних
типів. В.В.Німчук, досліджуючи суфіксальний словотвір іменників у верхньонадборжавських говірках Закарпаття, відзначив суфікс -ин-а як продуктивний, який бере участь у творенні іменників жіночого роду [145: с. 3].
В українських говорах Закарпаття утворюються такі типи:
1. Високопродуктивний тип назв конкретних предметів:
а) назви одягу та предметів з полотна, волокна: пла|тина ‘жіноча
хустка’ (Пл, Трн, Лз, СП), хус|тина ‘велика шерстяна хустка’ (Дл), моту|зина
‘мотузки, якими завʼязували онучі перед взуванням у постоли’ (Лз); пор. гуц.
лýдина ‘одяг, вбрання’ [ГГ:114] і т. д.;
б) назви будівельних обʼєктів та матеріалів: |ушчина ‘вулик (загальна
назва)ʼ (Тр), кыр|тина, кер|тина ‘купка глини, яку вирив крітʼ (Ск, МР, НБ,
ЛП, Нн, СП, Трн, ВВ), спо|дина ‘деревʼяна підлога, на яку складали сіно у
поліʼ (ВВ), сте|лина ‘стеляʼ (ВВ, Вд, Кв, КсП, Лаз), пло|тина ‘гребляʼ [Сб.:
234], бер|вина ‘колода, деревинаʼ [Бв.: 33]. Слово |ушчина виникло, очевидно,
як гіперизм з морфонологічними змінами: ушчина < вушчина < вошчина, яке
від воск ‘віскʼ (/шч/ < /ск/); пор. гуц. помóстина ‘нижня дошка у возі’ [ГГ:
154]; бук. вíдолина ‘балкаʼ [СБГ: 54] тощо;
в) назви продуктів харчування: мн'ако|тина ‘мʼякотьʼ (Ск, Трн, Лз),
ǯʼо|рина ‘шкварка, піджарений шматок салаʼ (Ск, Вш). Походження слова
ǯʼо|рина не до кінця з’ясоване, можливо, це румунізм. В [ЕСУМ, ІІ: 53] воно
повʼязується з українським жáрити, «характер звʼязку неясний»;
г) назви, повʼязані з деревиною: йабло|нина ‘деревина яблуніʼ (КсП),
смере|чина ‘гілки ялини’ [Гриц.: 111]; пор. бойк. бучина ‘букʼ [Ониш., І: 79];
гуц. єсинина ‘ясенові дрова’ [ГГ: 68]; зах.поліс. дривина [1: с. 105] та ін.;
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ґ) назви, пов’язані із водою: |жаберина ‘слизька маса, що утворюється
на поверхні стоячої водиʼ [Сб.: 83], з|ворина ‘стрімкий потічок у міжгірʼїʼ [ib.:
122], бо|лотина ‘місце, де багато калюж та боліт’ [Гриц.: 86]; пор. бук.
бáлтина ‘непересихаюче водоймищеʼ [СБГ: 23] (від бáлта ‘болото, калюжа’
< рум. baltă т.с. < прасл. *bolto т.с. [ЕСУМ, І: 128]) тощо;
д) назви знарядь праці та пристосувань: бал|тина ‘сокираʼ (від бáлта
т.с. < угор. balta т.с.) (Ск, ЛП), дра|бина ‘спеціальне пристосування біля даху,
де вішали кукурудзу, цибулю, щоб сохла’ (Тс, Бг, Гн, Пл, Ял, Тш, Трн), яке
від драба т.с. ˂ *drabъ, drabina [ЕСУМ, ІІ: 119], манґа|ловина ‘рубельʼ [Сб.:
167]; пор. поліс.-наддніпр. уголина, жилʼізина [66: с. 12];
е) назви кухонного начиння: су|дина ‘посуд (загальна назва)ʼ (ВЛ, Ск),
кôнôў|чина ‘глиняний глечик для молока або рідкої стравиʼ (Гр, Дл, Кв),
пýтина ‘судина, в якій виготовляють сир на полонині’ [Бв.: 110] (пор. пýтера
‘дерев’яна посудина для приготування овечого сиру’ ˂ рум. pútirǎ ‘чан, кадіб,
діжка’ [ЕСУМ, ІV: 640]); пор. бук. барівчина ‘барило, бочка для вина,
горівкиʼ [СБГ: 25]; зах.поліс. бутелина ‘пляшкаʼ [Арк., І: 40].
Тип високопродуктивний в ряді говорів української мови, але в
сучасній українській літературній мові таких дериватів дещо менше; пор. літ.
стелина, бузина, картина та ін. [ІСУМ: 56].
2. Продуктивний тип одиничних іменників:
а) назви конкретних предметів: ча|тина ‘свіжозламані гілки хвойного
дерева’ (Трн), таĭст|рина ‘торбина ручної роботи’ (Кл), вере|ч:ина
‘спеціальний шматок тканини (рядно), в якому переносять сіноʼ (Тс, Ск),
пе|рина ‘велика подушка з пірʼя’ (Вш, Ск), галу|зина [Сб.: 50], чапу|тина [ib.:
413] ‘суха гілкаʼ, цура|тина [ib.: 411], дрантина ‘бідна одежинаʼ [Ж.,П.: 50]
(від дрантя ‘дуже старий, поношений одяг’ [СУМ, ІІ: 407]), |коблина
‘церковний податокʼ [Сб.: 145]; пор. гуц. дрантина ‘сорочка’ [ГГ: 63] та ін.;
пор. ще чес. četina ‘halouzka jehličnatého stromu’ [MES: 101];
б) назви осіб: д'і|тина ‘дитинаʼ (в усіх обстежених говірках), чил'а|дина
(Ск), чел'і|дина (Гл, Гн, Ял, Тш) ‘людина, жінкаʼ, уча|рина ‘жінка, яка зганяла
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овець з полониниʼ, жін. до у|чар' ‘пастух овець’ (Нв), б’іл'а|вина (від білявка)
‘кохана жінка’ (Трн); пор. гуц. батярина, жін. до батяр ‘гультяй, волоцюга’
[СГГ: 155]; бук. байстр чина ‘позашлюбна дитинаʼ [СБГ: 22] та деякі ін.;
в) назви фауни: худо|бина (Ск, Тр, Трн), быд|лина (Ск), бид|лина [Гриц.:
20] ‘худоба (загальна назва)ʼ, зозу|лина, поет. до зозуля (Нв; [Сб.: 97]),
корôў|чина ‘молода короваʼ; перен. ‘корова, яка дає багато молокаʼ: [ў
О|лексы |добра корôў|чина / |ўта |дайе д|вац':іт' |л'ітру моло|ка] (Ск); окремо
розглядаємо іменники з цим суфіксом, які маєть значення однинності:
мар|жина (Вш, НБ, Трн, Гн, Лз, КбП), ско|тина (Дл, Кв, КбП) ‘худоба
(загальна назва)ʼ; пор. бойк. бидлина ‘худобинаʼ [Ониш., І: 51]; зах.поліс.
кур|чина, мура|шина [1: с. 107–108].
Високопродуктивний цей тип у сучасній українській літературній мові;
пор. сльозина, лозина, ботвина, стеблина та багато ін. [ІСУМ: 52–56].
3. Малопродуктивний (замкнутий) тип назв мʼяса, мотивованих
найменуваннями тварин: ба|ранина ‘мʼясо баранаʼ (ВБ, Трн), веп|рина ‘мʼясо
кабанаʼ (Лз, КсП), |гус'атина ‘мʼясо гусяʼ (Ск, ЛП, МУ), |качатина ‘м’ясо
качки’ (Ск), |кур'атина ‘мʼясо куркиʼ (Ск, НБ, Трн), |пуĭчатина ‘мʼясо
індюкаʼ (Ск), заĭ|чатина ‘мʼясо зайцяʼ (Ск, Вш, Гр, Дб, Лп, ВБ, ВВ, КбП,
КсП), теи|л'атина ‘мʼясо телятиʼ (Ск, НБ, ЛП), сви|нина ‘мʼясо свиніʼ (в усіх
обстежених говірках); пор. лемк. baranyna ‘baranie mniaso’ [Rieger: 28]; гуц.
товарєтина ‘волове мʼясо’ [ГГ: 185]; зах.поліс. мнʼасина ‘загальна назва
мʼясаʼ [Арк., І: 316], головина ‘мʼясо голови зарізаної твариниʼ [1: с. 109]. Тип
поширений в усіх говорах української мови як замкнутий, позаяк нові
лексеми не утворюються. Сучасна українська літературна мова фіксує майже
всі назви (наприклад, конина, т ленина, що у говорах Закарпаття не
спостерігаються), що й говірки, але інколи з різною наголошуваністю; пор.
закарпатське |гусʼатина – літературне гусятина [СУМ, ІІ: 199].
4. Малопродуктивний тип збірних назв:
а) зарості рослинності: берези|на ‘зарість молодої березиʼ (Гд),
терни|на ‘кущі тернуʼ (Гр), шче|тина ‘бадилля картопліʼ (Ск), в’і|тина т.с.
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(Тс, Дб), утворене від віть ˂ прасл. *větь ‘гілка, вітка’ [ЕСУМ, І: 412],
пасу|лина

‘лушпайки квасоліʼ (Ск, Нн, ЛП, Кл); пор. бойк. березина

‘березнякʼ [Ониш., І: 49]; гуц. бучина ‘молодий буковий ліс’ [СГГ: 269],
натина ‘лобода’ [ГГ: 131]; бук. бурачина ‘листя буряківʼ [СБК: 43]; зах.поліс.
городина ‘зеленина городуʼ [1: с. 107] та ін. І.В.Сабадош відзначає, що
протягом ХІV–ХVІІІ ст. поширеність цього суфікса, а згодом і його значення
змінювалося: “Якщо раніше за його допомогою утворювались переважно
назви масивів заростей певного дерева (куща) і рідше – назви окремих видів
дерев (кущів), то в цей період суфікс -ин-а вживається здебільшого для
номінації окремих дендрологічних об’єктів” [179: с. 139];
б) назви осіб: ро|дина ‘родичіʼ (Ск, Трн);
в) назви тварин: зв’і|рина (КсП), зв’іри|на ‘дикі звіріʼ (ВБ, КбП).
У закарпатському говорі таких утворень небагато. Високопродуктивний тип у гуцульських та продуктивний у західнополіських діалектах.
5. Малопродуктивний тип назв рослинності: ота|вина ‘отава, другий
укісʼ (Лаз, Бг, КсП), бере|жина, бере|зина ‘трава, яка росте на березі річкиʼ
[П.,Г.: 12]; пор. гуц. багнина ‘трава, що росте на багні’ [СГГ: 124]; бук.
остина ‘дрібні відходи з уламків стебел під час молотьби’ [СБГ: 370], що від
ость ‘костриця’ [ЕСУМ, ІV: 229–230]; зах.поліс. видмéдина ‘дика конюшинаʼ
[Арк., І: 47]. У сучасній українській літературній мові тип непродуктивний.
6. Непродуктивний тип здрібнілих іменників: дору|жина, зменш. до
дорога (Нв), по|точина ‘малий потічокʼ (Ск), |подина ‘невелика рівнина’ (Кс,
КсП, Дл, Бг, Лаз, Ял, Тш, Пр, Лт, Пл, Лз, Трн), з|ворина ‘невелика гірська
річка’ (Трн), серпентина ‘мала покручена доріжка’ [Гриц.: 249]. В.В.Німчук
відзначає, що суфікс -ин-а або бере участь у творенні здрібніло-пестливих
форм (по|точина, рекли|чина, со|рочина, бал|тина), або вносить у слова
відтінок зневаги, іронії (леґі|нина, чере|вина) [149: с. 182].
7. Непродуктивний тип назв метеорологічних, часових та просторових
понять: низи|на ‘низьке місце’ (Ск, Дв, Бр), глуби|на ‘про глибоку річку’ (ЛП,
Нн, НБ, Ск, Дв, Бр, МУ, Кл), го|дина ‘гарна сонячна погода; непогодаʼ (Ск,

104

Вш), д|нина ‘день’ (Ск, ВБ, ВВ, Вд, КбП), холо|дина ‘холоднечаʼ [Сб.: 66];
пор. зах.поліс. часина [Арк., ІІ: 247], минʼýтина [1: с. 107].
На стику морфем можуть відбуватися чергування голосних і
приголосних фонем, асимілятивні та дисимілятивні звукові зміни, усічення
твірної основи тощо [115: с. 24]. Різні морфонологічні зміни залежать від
характеру твірної основи та її кінцевої сполуки. Поширенішим явищем, яке
відбувається при творенні слів із суфіксом -ин-а у говорах Закарпаття, є
чергування голосних: /і/ – /о/ (пл'іт – пло|тина); приголосних: /г/ – /ж/ (|берег
– бере|жина, до|рога – дору|жина), /к/ – /ч/ (|пôтук – по|точина).
Суфікс -их-а бере учать переважно у творенні назв осіб жіночого роду,
а також у творенні назв жінок від назв чоловіків. Типи з цим суфіксом
замкнуті, на сучасному етапі новими назвами він майже не поповнюються:
1. Малопродуктивний тип назв осіб жіночого роду: голо|виха ‘дружина
сільського голови’ (Ск, Дв), заўклу|биха ‘дружина завідувача сільського
будинку культури’ або ‘жінка, яка обіймає посаду директора сільського
будинку культури’ (Пр, Тш), д'а|чиха ‘дружина дяка’ (Ск, Бр). Із цими
самими значеннями деривати головиха [СУМ, ІІ: 112], дячиха [СУМ, ІІ: 451]
уживаються і в українській мові. У сучасній українській літературній мові
тип високопродуктивний; пор. ще літ. чабаниха, шинкариха, писариха,
лимариха та ін. [ІСУМ: 70]. Такі утворення мають зневажливий відтінок як у
говорах Закарпаття, так і в сучасній українській літературній мові.
2. Непродуктивний тип назв самок тварин: воў|чиха ‘вовчиця’ [Сб.: 38],
зайаĭ|чиха ‘самця зайця або кроля’ [ib.: 119]. Слова вовчиха, частіше вовчиця
[СУМ, І: 713], зайчиха [СУМ, ІІ: 136], поряд із ведмедиха [СУМ, І: 315],
слониха [СУМ, ІХ: 375] та ін. є нормою української літературної мови. На
відміну від говорів Закарпаття, у сучасній українській літературній мові, тип
високопродуктивний [ІСУМ: 69–70].
Сюди також належать власні жіночі імена, утворені від чоловічих імен,
прізвищ та прізвиськ: Іваниха, Мигалиха, Олексиха, Петриха, Шимониха,
Дроздиха, Урстиха, Шчефаниха, Тонийиха та ряд ін. Наголошується суфікс.

105

Суфікс -иц'-а. Творення відсубстантивних дериватів жіночого роду з
суфіксом -иц'-а в українській мові є поширеним явищем, значного розвитку
воно набуло в російській та білоруській мовах [6: с. 121]. М.Павленко,
досліджуючи словотвір білоруської мови, проаналізував близько 40 суфіксів,
які беруть участь у творенні іменників жіночого роду, і серед них назвав
найбільш продуктивними -к-а та -иц'-а. За допомогою них утворюється
більше половини фемінітивів у білоруській мові [158: с. 11].
Виникнення дериватів із суфіксом -иц'-а сягає прасловʼянської доби.
Це були в основному відіменникові, віддієслівні та відприкметникові
утворення. Прасловʼянський суфікс -іс(а) виник унаслідок нашарування
суфікса -k(a) на суфіксальний елемент -і-, “яким закінчувалися давні
утворення жіночого роду” [232, І: с. 97–99]. Утворення з -сь, -се, -са (-ісь,
-ісе, -іса) є результатом третьої палаталізації.
Щодо продуктивності утворень із суфіксом -иц'-а в різні епохи
дослідники висловлювали дискусійні думки. Деякі мовознавці називають цей
суфікс непродуктивним [174: с. 84]. В українській мові із ним утворюються
чітко окреслені групи слів – це слова з конкретно предметним значенням,
зокрема найменування словʼянських азбук (глаголиця, кирилиця), а також
демінутиви (копиця, палиця від копа, паля) [ib.: с. 84].
В.Виноградов відзначав, що суфікс -иц'-а зберігає продуктивність лише
в утворенні здрібніло-пестливих форм та в утворенні назв осіб жіночого
роду, в решті випадків (наприклад, в утворенні іменників з негативним
значенням) він малопродуктивний [29: с. 6]. Такої ж думки дотримувалися
А.Мукан

[140:

с.

157],

З.С.Сікорська,

Б.П.Шарпило

[184:

с.

58],

К.Г.Городенська, М.В.Кравченко [44: с. 164] та ін. І.І.Фекета свого часу
також назвав суфікс -ицʼ-а малопродуктивним. За його спостереженнями, він
брав участь в основному у творенні іменників назв осіб жіночого роду і
приєднувався “безпосередньо до співвідносних осіб чоловічого роду” [212:
с. 78]. І.Д.Пагиря виділяв суфікс -иц'-а у творенні іменників жіночого роду за
видом діяльності або за професією [160: с. 141]. І.В.Сабадош, досліджуючи
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формування української ботанічної лексики, писав, що “найпродуктивнішим
способом творення нових ботанічних назв у прасловʼянській мові був
морфологічний, а з його видів перше місце належить афіксації” [179: с. 15].
Автор перераховує продуктивні суфікси, за допомогою яких утворювалися
нові слова, а серед них називає також -іс-а [ib.: с. 16]. Л.В.Дика назвала його
продуктивним у творенні назв конкретних предметів іменників жіночого
роду (сʼінуўницʼа, битʼíлʼницʼа) [66: с. 11–12]. Г.В.Шумицька, характерризуючи словотвір апелятивних іменників у північнолемківських говірках,
виявила продуктивність суфікса -ицʼ-а та його похідних у назвах осіб жіночої
статі та у неособових назвах жіночого роду [224: с. 6–9]. Н.Босаківська,
описуючи словотвір усного мовлення, серед суфіксів, які беруть участь у
творенні назв жінок за їх фахом чи родом занять, кваліфікує суфікс -иц'-а як
малопродуктивний [13: с. 40]. Проте ніхто не заперечує думки, що суфікс
-иц'-а у різних регіонах України виявляє різну продуктивність. Наприклад, в
усному мовленні Одещини цей суфікс за питомою вагою займає третє місце
після суфіксів -к-а та -ш-а, але “назвати цей суфікс малопродуктивним не
можна” [190: с. 164]. Деякі слова з цим суфіксом (молочниця, в’язальниця)
виходять з ужитку. Т.Сіроштан серед локативних утворень на -иц'-а виділяла
три продуктивні словотвірні типи: 1) “найменування відкритого простору,
місцевостей за назвами предметів, що там знаходяться (границя, столиця)”;
2) “найменування приміщень (виниця, звониця)”; 3) “назви вмістилищ
(полиця)” [185: с. 10]. Дослідниця пише про різну продуктивність цього
суфікса. Наприклад, до ХІХ ст. використання суфікса -иц'-а в українській
мові було відносно нечастим, а вже в к. ХІХ – поч. ХХІ ст. суфікс набув
продуктивності, про це свідчать записи в історичних джерелах [ib.: с. 10].
У говорах Закарпаття утворюються такі типи:
1. Високопродуктивний тип назв конкретних предметів: |вин:иц'а
‘спеціальна огорожа, на якій росте виноградʼ (Ск, Дв, ВР, РК), |лавиц'а,
|

лав’іц'а ‘лавка, місце для сидінняʼ (Ск, Вш, КсП, Гн, ВВ, Бз), ко|лодиц'а

‘висячий замокʼ [Сб.: 147], |таблиц'а ‘дошка; малюнокʼ [ib.: 348], головиця,
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горлиця ‘назви частин трембіти’ [Гриц.: 243]. Більшість назв поширена на
всій території Закарпаття; пор. бойк. вíкниця ‘підвіконняʼ [Ониш., І: 126]; гуц.
сухариця ‘всохле на корені дерево’ [Неґ.: 180]; зах.поліс. колóдиця ‘поперечні
бруски, що зʼєднують полози санейʼ [Арк., І: 236].
2. Високопродуктивний тип назв самок тварин, комах: те|лиц'а ‘молода
корова від року до першого телінняʼ (Ск, Вш, Дб, Ял, НБ, ЛП, МУ, Нн, МР,
Бр), ли|сиц'а ‘лисаʼ (Ск, Кл, Дв), |ласиц'а ‘ласка – хижий звірʼ (Ск), |куриіц'а
‘куркаʼ (Ск, Нн, Гр, Лп, Кл, СП, ВВ), |кепиц'а ‘свиноматкаʼ, |матиц'а т.с. або
‘єдина на всю сімʼю бджола, що відкладає яйця, матка’ (Дв, Бр, Бз, Чн, Гн,
ВР), йаг|ниц'а ‘ягня-самиця’ (КбП, КсП, Кв, Дл, Лаз, Бг, Тш, Ст, Ял, Трн, Пл),
кыр|тиц'а, к’ер|тиц'а ‘крітʼ (МР, МУ), |буволиц'а [Сб.: 31], бíболиця [Бв.: 34]
‘буйволицяʼ, мед|ведиц'а ‘медвідьʼ [П.,Г.: 95], ло|шиц'а ‘кобилаʼ [ib.: 95],
муха|риц'а (Ск), ґорґо|лиц'а (Ск), ґéрґалиця [Гриц.: 127] ‘комахаʼ, |гусилниц'а
(Трн), гу|с'ілниц'а [Сб.: 54] ‘гусіньʼ, бíлиця ‘білкаʼ [Бв.: 35], вориця ‘кобила,
корова, телиця, яку багато разів гонять до бугаяʼ [ib.: 44], ґáґолиця
‘надоїдлива курка’ [ib.: 52] (від ґáґор ‘горло’, що із словац. gágor т.с. або
‘гусячий гелгіт’ [ЕСУМ, І: 449]), флýдиця ‘зла, агресивна вівця’ [Гриц.: 30],
кізлиця [ib.: 278], кÿз|лиц'а (Дв) ‘козеня-самиця’, |олениц'а, вôў|чиц'а, п|сиц'а (в
усіх обстежених говірках), рога|чиц'а ‘жук-олень; рогач’ [149: с. 178]; пор.
бойк. вóлениця ‘самиця оленяʼ [Ониш., І: 140]; зах.поліс. гусицʼа ‘гускаʼ
[Арк., І: 114], козицʼа ‘саркаʼ [Арк., ІІ: 285], ягниця [1: с. 128–129] тощо.
П.І.Білоусенко відзначав, що в українській мові назви самок тварин із
суфіксом -иця утворювалися від безсуфіксних основ чоловічого роду, які
ускладнювалися вже суфіксом -иця (медведица, буголицʼа), могли утворюватися також від іменників жіночого роду, “коли він є видовою назвою
тварин” (козиця ‘коза’), рідше – від іменників середнього роду (лошица,
ягница) [11: с. 66–68]. Така тенденція простежується і в говорах Закарпаття.
3. Продуктивний тип назв осіб жіночої статі: |версниц'а ‘ровесниця’
(Ск), ўдо|виц'а (Ск, Нн, МР), одо|виц'а (Трн) ‘жінка, в якої помер чоловікʼ,
моло|диц'а ‘молода на весілліʼ (в усіх обстежених говірках), копы|лиц'а (Ск,
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Дв, Трн), копи|лиц'а (КсП, Кв, Дл), байстриця [П.,Г.: 83] ‘позашлюбна дитина
– дівчинкаʼ, б’і|сиц'а [Сб.: 26], д'аво|лиц'а [ib.: 82], чор|тиц'а (Нв, Трн) ‘зла й
дуже неспокійна жінкаʼ (що з літературного біс, диявол, чорт ‘злий дух, чорт,
диявол, сатана’), здріб.-пестл. |кумиц'а, сô|с'ідиц’а, не|в’істиц'а [149: с. 179];
пор. гуц. бáбица, зневаж. до баба [СГГ: 117]; зах.поліс. сестрицʼа ‘жінка як
член церковного обʼєднання, в обовʼязки якої входило прибирання церквиʼ
[Арк., ІІ: 142]; пор. ще біл. вдовица, пасербица, королица [157: с. 12].
4. Продуктивний тип назв їжі та напоїв: кисе|лиц'а ‘суп із квашеної
капусти; різдвяна страва з кукурудзяної муки і буряка або фруктівʼ, перен.
‘домашні клопоти, про які не варто кому-небудь розказуватиʼ (Ск, Вш, Гр,
ВВ, Вд, КсП), чемериц’ê ‘горілка’ [Ж.,П.: 159] або ‘рід борошна, в склад
якого входить кукурудзяне, горохове та борошно з сої’ [Бв.: 141] (від чéмерь
‘отруйна рослина чемериця біла; отрута (будь-яка)’ [Сб.: 414], ˂ прасл.
*čemerъ т.с. [ЕСУМ, VІІ: 293]; див. ще лемк. czemerycia ‘roślina lecznicza, z jej
korzeni robi się lekarstwo na bóle żołądka’ [Rieger: 40]; [звесни дýже богáто йе
такóйі трави, шо ни йідá віўц’í // від тóго так ригайут / від чемериц’і та
віздороўл’áутс’а від тóго т’áшко] [Гриц.: 91].
5. Малопродуктивний тип назв рослин: ко|сиц'а ‘квіткаʼ (в усіх
обстежених говірках), клие|ниц'а ‘явірʼ (Дл), оже|ниц'а ‘ожинаʼ (Вр), |р'іпиц'а
‘редька дикаʼ [Сб.: 308], рома|ниц'а ‘ромашка лікарськаʼ [ib.: 323]; пор. гуц.
блекотица(я) [ГГ: 26], белкотиця ‘блекотаʼ [СГГ: 167].
6. Малопродуктивний тип понять, повʼязаних із одягом: |партиц'а
‘кольорові смужки на тканиніʼ (Ск, Чн, Трн), |ґомбиц'а ‘ґудзикʼ [Сб.: 58],
|

капиц'а ‘кепкаʼ [ib.: 138], ко|лопниц'а ‘конопляна сорочкаʼ [П.,Г.: 82]; пор.

гуц. барáниця ‘покривало з вичинених овечих шкур’ [СГГ: 147]; бук. латица
‘клинок під пахвою сорочки’ [СБГ: 254].
7. Малопродуктивний тип назв природних явищ: весе|лиц'а ‘веселкаʼ
[Сб.: 37], голо|ледиц'а [ib.: 50], по|ледиц'а [ib.: 251] ‘слизька примерзла
дорогаʼ, |віхтелицʼа [П.,Г.: 27], |віколицʼа [Бв.: 42] ‘вихор, завірюха,
хуртовина, буряʼ.
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8. Малопродуктивний тип, пов’язаних із хворобами та організмом
людини: бол|фиц'а ‘пухир’ (Бг) (від бóльфа ‘болячка’ ˂ рум. bólfă ‘гуля’
[ЕСУМ, І: 227]), кыр|виц'а ‘кровʼ [Сб.: 142].
9. Непродуктивний тип назв знарядь праці та пристосувань: |кôўбиц'а,
|

кôўбʼіца ‘колода, на якій рубають колють дроваʼ (Карта № 2), іг|лиц'а ‘спиця

для в’язання; шпилька для волосся’ (Ск, ВР, Трн), |вудиц'а, |удиц'а ‘вудкаʼ
(Ск, Тр, Трн), дра|ниц'а ‘тонка дощечка, якою покривають дахʼ (Ск, Дв, Бр),
|

жорниц'а ‘прилад, в якому товкли кукурудзу, пшеницю тощо’ (Вш),

|

теслиц'а ‘знаряддя праці по деревуʼ (Гд), голо|виц'а ‘ступицяʼ [Сб.: 251]; пор.

гуц. глиця ‘деталь ткацького верстата, за допомогою якої протягають
поперечні нитки через отвір в основі; кушнірський інструмент’ [ГГ: 46].
Суфікс -ишч-а. Згрубілий суфікс -ишча у говорах Закарпаття утворює
непродуктивний тип анатомічних назв: голо|вишча, згруб. до голова,
ла|бишча, згруб. до |лаба ‘нога’, но|жишча, згруб. до но|га ‘нога великих
розмірів’, |ручишча, згруб. до ру|ка ‘рука великих розмірів’ та назви осіб:
жо|нишча ‘жінка великої статури’, д'іў|чишча ‘дівчина великого зросту’
тощо. Лексеми поширені на всій території Закарпаття.
Сюди також належать згрубілі назви конкретних предметів, утворені
від іменників жіночого роду: тра|вишче, сли|вишче, цибу|лишче, йа|мишче
(Ск), во|дишче, пасу|лишче [149: с. 184] та деякі ін.
Суфікс -ын'-а. В.Німчук стверджує, що частіше цей суфікс вказує на
національну належність особи жіночої статі (н'ім|кын'а, тур|кын'а) [149:
с. 183]. Також у говорах Закарпаття із цим суфіксом серед відсубстантивних
іменників утворюється дериват – ґаз|дын'а ‘господиня’ (в усіх обстежених
говірках), зневаж. бо|гын'а ‘жінка із завищеною самооцінкою’ [149: с. 183]. У
ряді говорів української мови на місці суфікса -ын'-а виступає фонетичний
варіант -ин'-а. У сучасній українській літературній мові таких утворень дещо
більше; пор. літ. грекиня, бойкиня, газдиня, графиня тощо [ІСУМ: 605].
Суфікс -к-а. Давній з походження суфікс -k(а) розвинув широку
систему словотвірних значень у всіх слов’янських мовах і став омофіксом.
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Він може виступати мутаційним, модифікаційним та транспозиційним [23:
с. 25]. Серед мутаційного Т.І.Вендіна називає конкретно-предметне значення,
значення особи та назви місцевостей. Транспозиційний суфікс -k(а) має
значення процесуальності та абстрактності. Модифікаційний – фемінітивне,
демінутивне, сингулятивне та збірне значення [ib.: с. 25–51].
Утворення з суфіксом -к-а в українській мові засвідчуються писемними
пам’ятками ХІV–ХVІ ст. В основному суфіксальний формант -к-а приєднувався до інших суфіксальних морфем похідних та непохідних основ.
Л.Л.Гумецька писала, що «первинне значення -к(а) демінутивно-експресивне», але в староруську добу він утратив своє первісне значення і «перетворився на нейтральний структурний формант особових назв» [54: с. 13].
М.Павленко писав, що в білоруській мові лише незначна частина дериватів з
цим суфіксом успадкована від давньоруської мови, решта є результатом пізніших словотворчих процесів, переважно це були фемінітиви [158: с. 11–12].
Справді, суфікс -к-а є одним із найпродуктивніших фемінізуючих
суфіксів української мови. За статистичними даними, серед суфіксів, які в
українській літературній мові беруть участь у творенні іменників осіб
жіночого роду (а семе: -ш-а, -иц'-а, -их-а, -к-а), суфікс -к-а посідає одне з
перших місць. Це були «іменники, що означають назви осіб жіночої статі за
національністю та місцем проживання» [66: с. 162]. Н.Л.Босаківська,
досліджуючи словотвір в усному мовленні, серед суфіксів -к-а, -ниц-я, -щиця, -ш-а, -иц-я, -ис-а, -л-я, -их-а, -ин-я, які беруть участь у творенні іменників
жіночого роду, найбільш активним назвала -к-а [13: с. 40].
В.О.Горпинич назвав ряд словотвірних значень, у творенні яких бере
участь суфікс -к-а, наприклад, назви осіб, конкретних предметів, збірні
іменники, демінутиви тощо [45: с. 145]. І лише згодом деривати набували
нового значення або частіше ставали рідковживаними. Пізніше суфікс -k(а)
став високопродуктивним.
Деривати із суфіксом -к-а в іменниках жіночого роду на означення осіб
з’являються ще в українських грамотах ХІV–ХV ст. (дѣвка, матъка).
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Розвиток цього суфікса ішов шляхом «витіснення давніх суфіксів -ыни, -ыня,
-иня» (християныни, сусѣдыни, богатыня – христианка, сусѣдка, богачка)
[6: с. 121]. Сьогодні іменники із суфіксом -к-а набрали стрімкого поширення
і позначають не тільки назви осіб, але й назви тварин, птахів, рослин,
предметів, населених пунктів, річок тощо. А.М.Мукан також відзначив його
високу продуктивність у творенні назв істот (кицька) [140: с. 157–158].
З.С.Сікорська, Б.А.Шарпило віднесли суфікс -к-а до емоційнонавантажених суфіксів, він притаманний як конкретним назвам, так і
абстрактним. Ці автори зазначають, що суфікс -к-а може виражати різні
відтінки – зменшеності (афішка, акварелька), пестливості (нічка, подружка),
зменшено-зневажливості (ідейка, теорійка) тощо [184: с. 56]. Г.О.Козачук
назвала суфікс -к-а продуктивним і у творенні назв стебел та листя городніх
культур (гичка, билка, бадилка ‘стебла картоплі’) [108: с. 62].
Про ширше використання суфікса -к-а говорила Г.М.Сагач. Вона
виділила вживання суфікса -к-а у публіцистичних творах, але частіше із
негативним

забарвленням

(компанійка

‘галаслива

компанія’)

або

із

зменшено-пестливим відтінком (газетка, нічка, голівка) [180: с. 43–44].
Л.Дика, описуючи словотвір у говірках поліськосередньонаддніпрянського порубіжжя, називає ряд продуктивних типів серед іменників жіночого роду, у творенні яких бере участь суфікс -к-а. Це: 1) «назви знарядь»
(цідилка); 2) «агентивні назви осіб жіночого роду» (кухарка); 3) «назви жінок
за ім’ям, прізвищем чи прізвиськом чоловіка» (Ярошка) та ін. [66: с. 11–12].
Дослідниця називає цей суфікс як омонімічним, так і синонімічним.
Т.Сіроштан виявила продуктивність суфікса -к-а у таких значеннях як
назви вмістилищ, що були поширені у к. ХVІІ ст. (ладанка) та у назвах транспортних засобів, які використовувались від ХVІІІ ст. (бричка) [185: с. 15].
Цікавим є те, що словотвірна омонімія цього суфікса в українській мові
проявляється ще й у виробничих термінах. В.С.Марченко свого часу
проаналізував це явище в українській мові і назвав щонайменше п’ять
словотвірних значень виробничих термінів із рядом прикладів, у яких
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використовується суфікс -к-а [133: с. 69–73]. М.М.Фещенко, досліджуючи
будову назв лікарських рослин, відзначав, що «у давньоруській мові цей
формант виявляв найбільшу активність при творенні іменників із відтінком
зменшеності: баранка, димка, зозулька» [213: с. 81]. Частіше цей формант
виступав елементом складних суфіксів, таких як -ачка, -ячка, -анка, -янка,
-ушка, - шка, що залишаються поширеними і зараз.
Г.В.Шумицька, досліджуючи словотвір апелятивних іменників у
північнолемківських говірках, відзначала, що у назвах осіб жіночого роду
переважають утворення із суфіксом -к-а. В основному це назви осіб,
мотивовані назвами осіб чоловічої статі, які становлять корелятивні пари
(жыванка ‘пустунка’ ← жыван ‘пустун’, кревн’ачка ‘родичка’ ← кревн’ак
‘родич’) [224: с 6]. А в Словнику І.В.Сабадоша [Сб] таких корелятивних пар
зафіксовано понад 180, і це лише в одній закарпатській говірці.
У говорах Закарпаття утворюються такі типи:
1. Високопродуктивний тип назв осіб жіночого роду, мотивованих
назвами осіб чоловічого роду:
1.1. стилістично нейтральні:
а) назви осіб за родом діяльності чоловіка: мли|нар'ка (КсП), |мел:ичка
(Ск, Дв) ‘дружина мельника’, оу|луĭничка ‘дружина олійника’ (Ск),
цирку|ничка, цер'куў|ничка ‘дружина паламаря’ (Бз,Ск), б’і|р'іўка (Пр, Бз),
б’і|руўка (Ск) ‘дружина сільського голови’, пе|кар'ка (Ск), |пекар'ка ‘дружина
пекаря’ [149: с. 179], ко|вачка ‘дружина коваля’ [ib.: 179], бóвгарька ‘дружина
пастуха волів’ [П.,Г.: 15]; пор. лемк. ґарбáрка ‘дружина ґарбаря’ [Пиртей: 67]
(ґáрбар ‘ремісник, який вичиняє шкіру’, що від пол. garbarz ‘кушнір’ [ЕСУМ,
І: 471]); гуц. побережничка, жін. до поберéжник ‘жінка лісника’[ГГ: 151];
б) назви осіб жіночого роду за фахом своєї діяльності: |кухар'ка
‘головна кухарка на весіллі’ (Нв), са|б’іўка ‘кравчиня’ (Ял), але са|бука
(марамороські говірки), пош|тар'ка ‘жінка-листоноша’ (в усіх обстежених
говірках), брига|дир'ка ‘жінка-бригадир’ [Сб.: 31], гри|бар'ка, жін. до г|рибар'
‘людина, яка вміє і любить збирати гриби’ [ib.: 52], кал|гозничка ‘колишня
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працівниця колгоспу’ [ib.: 137], |кôўдошка ‘людина, яка ходить, просить
милостиню’ [ib.: 146], ко|пашка ‘жінка, яка копає за гроші’ [ib.: 149],
ско|тар'ка ‘жінка, яка доїла в колгоспі корови’ (назва поширена тільки на території гуцульських говірок області), |дохторка ‘жінка-лікар’ [149: с. 179],
секре|тар'ка ‘жінка-секретар’ [ib.: с. 179], б’ібл'іо|текар'ка ‘жінка-бібліотекар’ [ib.: с. 179], ка|с'ір'ка ‘жінка-касир’ [ib.: с. 179]; пор. лемк. гандалярка
‘перекупка’ [Пиртей: 55]; бойк. воячка ‘вояк’ [Ониш., І: 148];
в) назви осіб за родинними зв’язками: сво|йачка ‘жінка-родичка’ (Ск),
ў|нучка ‘онука’ (назва загальновживана в усіх говорах української мови); пор.
зах.поліс. своячка ‘родичка’ [Арк., ІІ: 140];
г) назви осіб за іншими ознаками: доб|р'ачка ‘жінка, яка завжди готова
прийти на допомогу’ [Сб.: 67], л'і|вачка, жін. до л'і|вак ‘лівша’ (в усіх
обстежених говірках), бідалáшка ‘бідолашна жінка’ [П.,Г.: 13].
1.2. стилістично забарвлені (нерідко зневажливі) назви осіб за різними
ознаками: бо|гачка ‘дівчина на видання із багатої сім’ї’ (Ск, Нв, Трн),
небо|рачка ‘небога; зневажлива назва жінки’ (Нв, Ск), су|ботничка ‘жінка, що
перебуває в секті, вихідний день якої субота’ (Ск, Дв, ЛП, МУ),
нетр'іб|н'ачка ‘жінка, яка не вміє нічого робити’ (Ск, Нн, Нв), сл'і|пачка [Сб.:
334], с|л'іпошка ‘жінка, яка недобачає’ [ib.: 335], йеди|начка ‘єдина дитина
(дочка) в сім’ї’ (Нв; [П.,Г.: 54]), приĭ|мачка ‘прийнята за дочку’(ВВ, КсП),
бре|хачка ‘брехлива, вигадлива жінка’ (Ск, Трн), л'у|баска ‘коханка’ (МР, Ск),
|

копылка ‘байстрючка’ (Гд, Ск), |беўкошка ‘дівчинка, яка часто плаче’ [Сб.:

21], беит'іж|н'ачка ‘хвора жінка’ [ib.: 23], |б’імбуўка ‘нерозсудлива людина’
[ib.: 25] (від |б’імбуў ‘нерозсудливий чоловік’ [ЕСУМ, І: 200]), |варкошка
‘жінка, якій постійно щось не подобається’ [Сб.: 36], га|ринґошка ‘та, що
дуже любить їсти оселедці’ [ib.: 45], д|рушка ‘перша подруга молодої на
весіллі’ [ib.: 80], ко|ростаўка ‘неохайна жінка’ [ib.: 84], кру|тар'ка ‘крутійка,
шахрайка’ [ib.: 88], к’ил'у|хачка ‘зневажлива назва повної жінки’ [ib.: 141],
кош|чаўка ‘дівчинка, вибаглива до їжі’ [ib.: 153], неи|дуĭдаўка ‘ні до чого не
здатна жінка’ [ib.: 204], ску|пар'ка ‘жінка-скнара’ [ib.: 177], роу|зумачка,
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перен. ‘яка видає себе за надто розумну’ [ib.: 320], |сикл'ошка ‘молода
дівчина’ [ib.: 329], деи|рехтурка ‘жінка-директор’ [149: с. 179]; пор. гуц. на
території Закарпаття: єзикáчка ‘гостра на язик жінка’ [П.,Г.: 54], поганинка
‘зла жінка, невірниця’ [ib.: 144]; пор. бойк. богáчка ‘багачка, дочка багача’
[Ониш., І: 62]; гуц. совíтка, зневаж. ‘росіянка’ (чол. совíт ‘росіянин’) [Неґ.:
160]; наддністр. баламýтка, жін. до баламýт ‘дурисвіт, спокусник’ [Шило:
45]; слоб. лéдарька ‘недбайлива, ледача жінка’ [СЛ: 89].
Найчастіше у говорах Закарпаття такі лексеми мають зневажливий
відтінок (майже 63%), решта слів (37%) функціонують із нейтральним
значенням. Цей тип високопродуктивний як на території Закарпаття, так і в
інших українських говорах, а також у сучасній українській літературній мові;
див. [ІСУМ: 39–41].
Із ряду наведених прикладів видно, що в основному суфікс -к-а
приєднується до незмінюваної форми чоловічого роду, але є випадки, коли
відбувається усічення твірної основи (гоур'ішн'а|нин – гоур'іш|н'анка (Ск)),
частиномовна належність твірних основ таких корелятивних пар різна.
Поширеним явищем є чергування приголосних на стику морфем: /к/ –
/ч/: розу|мак – розу|мачка, доб|р'ак – доб|р'ачка, л'і|вак – л'і|вачка, цирку|ник –
цирку|ничка та ін.
В.Німчук також виділяє високопродуктивний тип власних назв осіб на
означення дружини чи дочки: Михаĭ|л'учка (від Михаĭ|л'ук) (Ск), |Косичка (від
|

Косик), Кô|рôл'ка (від Кô|рôл'), |Попичка (від |Попик) та ін. [149: с. 179].
2. Високопродуктивний тип конкретних назв:
2.1. назви знарядь праці та пристосувань: кôў|банка ‘колода, на якій

рубають, колють дрова’ (Карта № 2), що утворено від укр. діал. ковбáн
‘колода, на якій рубають дрова’ [СУМ, ІV: 202], ста|лашка ‘прибита до стіни
дошка, на яку складають різні предмети’ (ВЛ), ко|пачка ‘сапа’ (Гн), ш|ч’ітка
‘пристрій, на якому чесали повісмо’ (Гр), доуў|бинка ‘твердий дерев’яний
стрижень у ступі’ (Гр) (від |доўбн'а ‘ступа’), вôст|рôўка ‘гілка, на яку
складали на полі сіно’ (Вр); пор. укр. діал. óстрів ‘стовбур із суками’ ˂
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прасл. *ostrъv-, пов’язаного з *ostrъ ‘гострий’ [ЕСУМ, ІV: 227]; уб|ручка
‘металеве кільце, за допомогою якого і плішки закріплюють косу на кіссі’
[Сб.: 360], що з убруч т.с., чокáнка ‘гак для перетягування полін, деревини’
[П.,Г.: 221], ворýзка ‘шнурки для вішання колиски’ [Бв.: 47] (˂ во|роска); пор.
бойк. ворóска ‘одна з двох мотузок або один з двох ланцюгів, на яких висить
колиска’ [Ониш., І: 145], яке пов’язується з прасл. *vorzъ, *vorza ‘мотуз’
[ЕСУМ, І: 427]; гуц. плíшка ‘плоский широкий дерев’яний кілок для розклинювання ручок молотка’ [Неґ.: 137]; зах.поліс. стýпка ‘різновид пастки на
гризунів’ [Арк., ІІ: 184].
2.2. назви їжі та кухонного начиння:
а) назви їжі та напоїв: |табелка ‘плитка (шоколаду, печива і под.)’ [Сб.:
348], брáшка ‘самогонка’ [П.,Г.: 17] (від рос. брáга ‘рідке пиво із солоду та
молотих зерен’ [Фасмер, І: 205]); пор. лемк. верхнинка ‘сметанка’ (від
верхнина ‘вершки, сметана’) [Пиртей: 39];
б) назви посуду та іншого кухонного начиння: б|л'ашка ‘кухоль,
металева або керамічна посудина для пиття молока, чаю і т. ін.’ (Дв, Ск),
де|нерка ‘посудина для молока місткістю 5 л’ (Гд), реисеи|л'іўка (Трн),
ресе|луўка (ВВ) ‘терка, кухонний предмет’, ко|лодка ‘дерев’яна ручка ножа’
[Сб.: 147]; пор. бойк. бáнька ‘бідон на 50–80 л молока’ [Ониш., І: 43], валíвка
‘посуд для молока’ [ib.: 82]; гуц. берíвка ‘дерев’яна посудина для зберігання
продуктів’ [ГГ: 23]; бук. бляшка ‘форма для випікання хліба’ [СБГ: 34].
2.3. назви одягу та його частин: пе|ленка ‘пелюшка’ (від пеленá т.с.) (в
усіх обстежених говірках), си|ветка ‘хустка з товстого полотна’ (Вш) (від
сивéт ‘вид полотна’, яке, можливо, пов’язується із прикметником сивий; див.
ще [ЕСУМ, V: 224]), по|лупка ‘солом’яна основа під вінок’ (ВВ), п|л'ічка
‘безрукавка’ (Бз), к|раĭка ‘край чого-небудь (одягу, скатертини та ін.)’ (Трс),
анґ|лиĭка ‘хустина з тонкої дорогої вовняної тканини’ [Сб.: 12], |ґум’іĭка
‘стрічка тканини з гумою’ [ib.: 59], ш|п’іл'ка ‘спеціальна прикраса у
весільному вінку молодої’ [ib.: 423], що від шпиль ‘булавка’ [ЕСУМ, VІІ:
461–462]; пор. гуц. рукáвка ‘жіноча сорочка із вишитими вздовж рукавами’
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[ГГ: 166]; наддністр. барáнка ‘зимова шапка з овечої шкури’ [Шило: 48];
зах.поліс. пíлка ‘старий фартух’ [Арк., ІІ: 50], що пов’язується з українським
полá ‘край половини одягу’ [ЕСУМ, ІV: 485]; пор. ще чес. flanerka ‘druh
kabátu’ (від flanel ‘druh tkaniny’) [MES: 144].
2.4. назви інших конкретних предметів: сто|л'арка ‘вироби із дерева
(частіше двері, вікна)’ (Ск, НБ, ЛП, Нн, МУ), табу|ретка ‘стілець без
спинки’ (Гн, Пр), |годинка, го|динка ‘годинник’ (МР, Квс, Гн), пап’і|роска
‘сигарета’ (МР) (від папірóс т.с. ˂ пол. papiros т.с. або від папірóса т.с. ˂ рос.
папироса т.с. [ЕСУМ, ІV: 283]), ре|цепка ‘рецепт для ліків’ [Сб.: 306], ш|лиĭка
‘вузол, петля’ [ib.: 423], вадáска ‘лови’ [Бв.: 39] (двомотивоване: від вадáс
‘мисливець’ або вадáсити ‘полювати’), гирька ‘булавка у цвяха’ [ib.: 45],
гачýчка ‘різдвяна ялинка’ [ib.: 46] (від гачýґа ‘молода смерека’ ˂ рум. hăciugă
т.с. [ЕСУМ, І: 450]), дýдка, зменш. до дýда ‘свистало’ [Бв.: 60]. Сюди також
відносимо загальновживану на всій території Закарпаття лексему гыр|танка
‘горло’; пор. зах.поліс. швíрка ‘поводок, за допомогою якого ведуть собаку’
(від швор т.с.) [Арк., ІІ: 260].
3. Продуктивний тип назв фауни, переважно з пестливим відтінком:
с|вин'ка ‘свиноматка’ (в усіх обстежених говірках), |ласичка ‘ласка’ (Ск),
си|ничка ‘пташка із синім оперенням’ (Ск, Вш, Гр, ВВ, Вд, КбП, ВБ),
|

б’ігалочка, здріб. ‘молода корова від року до першого теління’ (Бз), |кутка

‘кішка’ [Сб.: 157], |мушка, муш|ка ‘комахи, які заводяться у борошні’ [ib.:
178], п|чулка ‘бджілка’ [ib.: 304]; пор. бук. клóчька ‘квочка’ [СБГ: 210];
зах.поліс. борсýчка ‘самка борсука’ [Арк., І: 28], глухáрка ‘самка глухаря’ [ib.:
92]. У сучасній українській літературній мові тип продуктивний; пор. літ.
щучка, гад чка, мурашка, пташка, мишка, кицька тощо [ІСУМ: 46–50].
4. Продуктивний тип ботанічних назв: |йаблӱн'ка (Бз, МР), |йабл'інка
(Лз, Трн, Пр, КсП, Квс, Лаз), |йаблун'ка (Ск, Вш, Гр, Кл) ‘яблуня’. На
прикладі однієї лексеми, маємо розрізнення боржавських (|йаблӱнка),
верховинських, гуцульських (|йабл'інка) та марамороських (|йаблун'ка) говірок Закарпаття; ц'іт|ронка ‘сотр зимніх яблук’ (ВВ), ‘чорниця’ (Гн), |дын'ка,
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вживається переважно у мн. дин'|ки ‘насіння дині’ (ВВ), |гычка ‘стебло
картоплі’ [Сб.: 47], лисничка ‘лісова груша, яблуня’ [П.,Г.: 93], ши|пар'ка
‘Rosa centifolia’[137: с. 11–12]. За [ІСУМ: 15–22] у сучасній українській
літературній мові тип малопродуктивний; пор. літ.: кропивка, травка та ін.
5. Малопродуктивний тип назв приміщень та місцевостей:
а) назви приміщень та будівель різного типу: |кучка ‘стара нужденна
селянська хата’ (Тр, Пр), пас|тир'ка ‘будинок у полі для пастухів’ (Бг, КсП,
Кв), |воўтар'ка ‘місце, де проводить молитву священик’ (Тр), к|л'ітка ‘місце,
куди складають колоті дрова’ (Карта № 3); пор. гуц. бóвгáрька ‘кошара на
полонині для худоби’ [ГГ: 27] (від бóвгáрь ‘пастух, який доглядає стадо
великої рогатої худоби на полонині’ ˂ рум. bouár ‘пастух’ [ЕСУМ, І: 218]);
б) назви місцевостей: мо|чарка ‘заболочена місцевість’ (Ск), ліщинка
‘ліщиновий ліс’ [П.,Г.: 95]. У сучасній літературній мові тип малопродуктивний; пор. слобідка, нічліжка, оранжерейка та ін. [ІСУМ: 17–22].
6. Утворюється також із цим суфіксом високопродуктивний тип
здрібніло-пестливих форм іменників: |ручка, |ну(ÿ)чка, б’ід|ка, па|сул'ка,
|

бул'ка ‘картопля’, |хыжка, гô|лôўка (лексеми загальновживані на всій

території Закарпатської області). Суфікси суб’єктивної оцінки – характерна
риса іменникового словотвору української та російської народної творчості
[67: с. 8], не є винятком і говори української мови.
Отже, найпродуктивнішим формантом, що бере участь у творенні назв
осіб жіночого роду як у говорах Закарпаття, так і в інших діалектах
української мови, а також у сучасній українській літературнії мові, є -к-а.
Суфікс синонімічний, за його допомогою утворюються назви осіб, істот,
конкретних предметів, а також здрібніло-пестливі форми іменника. При
творенні таких дериватів чергуються приголосні: /к/ – /ч/ (доб|р'ак –
доб|р'ачка), /ц/ – /ч/ (си|ниц'а – си|ничка), /г/ – /ш/ (˂ /ж/) (друг – д|рушка), /р/ –
/р'/ (бондар – |бондар'ка), /н'/ – /н/ (|йаблун'а – |йабл'інка) і т. д. М.В.Кравченко
у

сучасній

українській

літературній

мові

назвала

найпоширенішою

морфонологічною зміною у словотворенні зменшено-емоційних іменників

118

чергування приголосних, що спостерігаємо і у говорах Закарпаття [113:
с. 40].
Суфікс -н'-а. Із цим суфіксом утворюється загальновживана лексема
с|таĭн'а ‘хлів, приміщення для худоби’ (Гн, Бр, Ял, Пр, Тс). Назва поширена і
в інших закарпатських говірках; див. [Керча: 379]. Із тим самим значенням є
нормативним в українській літературній мові [СУМ, ІХ: 637].
Суфікс -н'анк-а утворює такі непродуктивні типи:
1. Назви полів, мотивованих назвами культур, які там росли:
жит|н'анка ‘грядка, після зняття урожаю жита’ (Пр), был'|н'анка ‘поле, з
якого знято кукурудзу’ (Карта № 8) (від |был'е ‘бадилля кукурудзи’).
2. Назви горілки домашнього виробництва: |житн'инка ‘горілка з
житнього зерна’ [П.,Г.: 55].
Суфікс -ниц'-а утворює у говорах Закарпаття такі типи:
1. Продуктивний тип назв, пов’язаних із рослинністю та роботами в
полі: мелаĭ|ниц'а ‘костриця лучна’ [Сб.: 170], ягідниц’и ‘рослини суниці’
[П.,Г.: 233], олýйниця ‘соняшник’ [Бв.: 95]; пор. бойк. валівниця ‘вал снопів’
[Ониш., І: 82]; гуц. хробусниця ‘капуста, у якої не розвивається головка’ [ГГ:
204] (від діал. хробýст ‘хруст’ [ЕСУМ, VІ: 213]); наддністр. брушниця
‘брусниця’ [Шило: 59]; зах.поліс. орíшниця ‘ліщина’ [Арк., ІІ: 15].
2. Малопродуктивний тип:
а) локативних назв: |сан:иц'а ‘прокатана санями дорога’ [Сб.: 326]; пор.
бойк. гóрниця ‘поле, що пролягає під гору’ [Ониш., І: 185];
б) назв будівель та пов’язаних із ними реаліями: во|ротниц'а ‘огорожа
навколо будинку з хмизу та хворсту’ (Чн), оу|луĭниц'а ‘млин, де виготовляли
олію’ (Тс), зву|н:иц'а ‘дзвіниця’ (від звун ‘дзвін’) [Сб.: 123]. Жителі села
Тарасівка Тячівського району мають на увазі олійницю, яка знаходиться в
селі Сокирниця Хустського району; пор. гуц. олíйниця ‘олійня’ [ГГ: 139].
3. Малопродуктивний тип назв конкретних предметів: |п’ірниц'а
‘наволочка’ (Гн), ус|л'ін:иц'а ‘труна’ (Чн), жо|лобниц'а, жолоб|ниц'а ‘жолоб у
хліві’ (Трн, Ял, Лц, Гр); пор. лемк. маґельниця ‘дерев’яний валик, яким
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качають випрану суху білизну’ (від мáґель т.с.) [Пиртей: 166]; гуц. замíтниця
‘колоди, які закладають у пази двох стовпів, утворюючи стіну’ [ГГ: 76] (від
замíт т.с.). В інших говорах української мови тип продуктивний.
4. Малопродуктивний тип назв їжі та посуду: ро|с'ілниц'а ‘суп із
квашеної капусти’ (ВБ, КсП, Квс, Лаз, Бг), х|л'ібниц'а ‘посудина для
зберігання хліба’ (Ск), груд|ниц'а ‘передня частина на туші з ребрами, м’ясо з
ребрами,

поребрина’

[Сб.:

53];

пор.

лемк.

ковбасниця

‘спеціально

підготовлена кишка для ковбас’ [Пиртей: 140]; бойк. вóдниця ‘посуд для
води’ [Ониш., І: 139]. У говорах української мови (лемківських та
бойківських) тип продуктивний.
5. Непродуктивний тип абстрактних назв: |в’ітерниц'а ‘вітряна погода’
(КсП), зурниця ‘ранкова зоря’ [Бв.: 65], мнясниця, перев. мн. мнясниці
‘седмиці після Рождества Христового аж до Богоявленія’ [ib.: 88].
6. Непродуктивний тип анатомічних назв та назв, пов’язаних із
захворюваннями: пойас|ниц'а ‘поперек’ (Ск), йач|м’ін:иц'а ‘захворювання
повіки ока’ (Трн), голос|ниц'а ‘скроня’ [Сб.: 50]; пор. зах.поліс. хребíсниця
‘хребет’ [Арк., ІІ: 233].
7. Непродуктивний тип назв осіб: поро|д’ілниц’и ‘породіля’ [П.,Г.: 151];
пор. поліс. жалобниця ‘уболівальниця’ [Лис.: 72] (від жалоба ‘скорбота, сум,
туга за померлим’ [СУМ, ІІ: 506]), весíльница ‘учасниця весілля’ [Арк., І: 51].
Суфікс -овиц'-а. Єдиним зафіксованим нами утворенням із цим
суфіксом є сливо|виц'а ‘горілка, виготовлена на основі слив’ (Бр). Лексему
сливо|виц'а можна вважати похідною з подвійною мотивацією ‒ від іменника
с|лива або від прикметника сли|вова, за допомогою форманта -иц'-а.
Суфікс

-оўк-а/-уўк-а.

У

говорах

Закарпаття

із

цим суфіксом

утворюються такі непродуктивні типи:
1. Назви їжі та кухонного начиння: вô|лôўка ‘велика кормова диня’
(ВЛ), кô|нôўка ‘дерев’яна діжечка для зберігання бриндзи’ [Сб.: 148].
2. Назви одягу: гара|суўка ‘велика вовняна хустка’ (ВЛ, Гд) (від гáрус
(гáрас) ‘хустка з вовни’ ˂ пол. harasz ‘рід вовняної тканини’ [ЕСУМ, І: 478]).
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3. Назви хвороб: цук|рôўка ‘цукровий діабет’ (Ск, Дв), в’іт|руўка
‘вітряна віспа’ (Тр, ТП, Вр, Зг, Лт).
4. Назви будівель: пла|ноўка ‘сільський будинок міського типу, який
будується за архітектурним планом’ [Сб.: 232] (від план).
Суфікс -от-а. Непродуктивний тип збірних назв: б’ісо|та ‘нечисть’;
перен. ‘затяжне гуляння людей із криком та бійками’ (Трс). В українській
літературній мові цей тип продуктивний: журбота, нуждота, бідота,
труднота та ін. [ІСУМ: 67–68].
Суфікс -уўниц'-а. Із цим складним суфіксом у говірках Закарпаття
зафіксовано утворення ‒ валуў|ниц'а ‘складена на полі копа сіна’ (ВВ, Ск, Гр,
Вш) (від вал ‘скошена трава’). Відповідників у інших діалектах не
зафіксовано.
Суфікс -утн'-а / -ітн'-а / -ÿтн'-а (˂ отн'-а). Єдине утворення –
дры|вутн'а, дры|в’ітн'а, дры|вÿтн'а ‘колода, на якій колють дрова’ (Карта
№ 2); див. також у гуцульських говірках Закарпаття дры|в’ітан' т.с. (Бг).
Лексема дривітня ‘дровітня’ нормативна в українській літературній мові
[СУМ, ІІ: 412]. В інших говорах української мови тип непродуктивний.
Суфікс -ушн'-а. Поширений єдиний дериват коу|н'ушн'а ‘хлів для
коней’ (ужанські та верховинські говірки). Г.Аркушин відзначив, що слово
коу|н'ушн'а вживається і в інших діалектах української мови [1: с. 227].
Лексема кон шня поширена в літературній мові [СУМ, ІV: 279], тип
непродуктивний.
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4.2. Відад’єктивні іменники
Суфікс -ан'-а. У говорах Закарпаття цей суфікс непродуктивний. Із ним
утворюються непродуктивний тип назв істот – б’і|лан'а ‘свиня білої масті’
(Ск), а також непродуктивний тип назв одягу – доуў|ган'а, заст. ‘чоловіча
сорочка з домотканого полотна до коліна’ (Чн, Трн).
Суфікс -атин-а. Із цим суфіксом у говорах Закарпаття утворюється
кілька назв: св’і|жатина ‘м’ясо зі щойно заколотої свині’, ‘будь-яка свіжа
їжа’ (ВЛ, Ск, Трн), здых|л'атина ‘померла тварина’ (Ск, КсП, Трн, Лз); пор.
зах.поліс. трухл’áтина ‘трухле дерево’ [1: с. 288]. Послідовно наголошується
перший склад суфікса.
Суфікс -ачк-а. Із цим суфіксом утворюються поодинокі назви у
говорах Закарпаття – жоуў|т'ачка ‘хвороба Боткіна’ (Карта № 43). Дериват
поширений також у бойківських [Ониш., І: 254], гуцульських [ГГ: 71],
наддністрянських [Шило: 117], західнополіських [Арк., І: 158] говірках; пор.
ще вонячка ‘смердюча горілка’ [Бв.: 44]. Суфікс продуктивний у творенні
віддієслівних іменників.
Суфікс -еш-а. Із цим суфіксом утворюється непродуктивний тип назв
осіб ‒ дур|неша ‘дурепа’ (Ск, Трн, Лз), гу|леша ‘гуляща жінка’ (Трн).
Суфікс -ин-а. Ще Ф.Славський зазначав, що за допомогою суфікса
-in(a), одного із найпродуктивніших слов’янських суфіксів, творяться
іменники від прикметників, іменників, зрідка від дієслів” [232, І: с. 121].
Розглянемо словотвірні типи із суфіксом -ин-а у говорах Закарпаття.
1. Високопродуктивний тип назв конкретних предметів: нови|на ‘земля,
яка раніше використовувалася для косіння трави, а зараз вперше розорана’
(Ск), ворошни|на ‘спільне майно’ (від ворош|н'ыĭ ‘спільний’) [Сб.: 41],
задарни|на ‘те, що отримано задарма’ [ib.: 94], |мыл'анина ‘мильна піна’ [ib.:
172], подо|вина ‘підстилка з гілля, дрючків і под. під копицею сіна’ [ib.: 242],
поруба|нина ‘рана від порізу’ [ib.: 263], с'іди|на ‘сивина’ [ib.: 331], букóвина
‘деревина з бука’ [П.,Г.: 18], опáлина ‘відходи від зерна’ [ib.: 125], лісовина
‘оплата за пашу’ [Гриц.: 266]; пор. гуц. бортáвина ‘трухлявина в дуплі’ (від

122

бортáвий ‘дуплистий, порохнявий’) [СГГ: 228]; ниж.наддніпр. слабина
‘частина основи, що провисає через слабке натягнення’ [Чаб., ІV: 80]; бойк.
воловина ‘грубе домашньої роботи полотно’ [Ониш., І: 141]; зах.поліс.
порхóвина ‘купа землі, поточена кротом’ [Арк., ІІ: 75].
2. Продуктивний тип назв їжі: квасни|на ‘кисле молоко’ (МР),
буже|нина ‘копчене м’ясо’ (Ск), св’іжи|на ‘м’ясо заколотої свині’ (Ск),
вер'хни|на ‘сметана’ (КсП, РК, Гд, Вр, Тр; [Бв.: 42]), соло|нина ‘сало’ (Ск, Вш,
МР, Тс, Гн, ВВ), садо|вина ‘плоди фруктових дерев’ (Ск, ВВ, КсП), порзни|на
‘скоромна їжа’ [Сб.: 262], пече|нина [П.,Г.: 137], смаже|нина ‘будь-яка печена
страва’ [ib.: 178] та ін.; пор. гуц. свіжинá ‘свіже м’ясо, після забою свині’
[ГГ: 168; Неґ.: 156]; зах.поліс. кислинá ‘кисле молоко’ [Арк., І: 220].
3. Малопродуктивний тип абстрактних понять: дôўжи|на ‘просторове
поняття довготи’ (Ск, Дв, Бр, ВБ, КсП, КбП), гли|бина, глуби|на ‘глибока
вода’ (Ск, МР, Бр, ВБ, КбП), сто|тина ‘міра площі’ (Ск), вут|ц'ушчина,
|

н'ан'ушчина ‘спадок, залишений після смерті батька’ (Карта № 50),

мате|риншчина (шч ˂ с'к) ‘спадок, залишений після смерті матері’ (Карта
№ 50), д'ідуўш|чина ‘спадок, залишений після смерті діда’ (Карта № 50); пор.
гуц. сóтина ‘міра площі, що дорівнює одній сотій гектара’ [ГГ: 175].
4. Непродуктивний тип локативних назв: стари|на ‘місце (садиба), де
людина народилася; майнова спадщина від батька’ (Карта № 50), мок|рина
‘мокре невисихаюче місце’ [П.,Г.: 104], букóвина ‘буковий ліс’ [Гриц.: 80],
óпчина ‘загальне пасовисько’ [Ж.,П.: 105].
5. Непродуктивний тип назв осіб жіночої статі: б’іл'а|вина ‘гарна молода дівчина’ (Нв, Трн), старши|на ‘батьки, старші родичі’ [с|вôйôйі старши|ны
т|реба с'а с|лухати] (лексема загальновживана на всій території Закарпаття).
Суфікс

-иц'-а

належить

до

найпродуктивніших

у

творенні

відприкметникових іменників.
1. Продуктивний тип назв конкретних предметів: пше|нишниц'а ‘солома
з відходів пшениці’ (Лаз, Бг, КсП), возо|виц'а ‘дорога, якою їздять возами’
[Сб.: 40], ме|лаĭниц'а ‘мелайна костерева’ [ib.: 170], По|мыĭниц'а ‘потічок, що
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протікає через с. Сокирниця, права притока Тиси’ [ib.: 254], студениц’и
[П.,Г.: 185], студениця ‘криниця з водою’ [Гриц.: 81], ва|говиц’а ‘журавель у
колодязі’ [П.,Г.: 19], деревляниця ‘дерев’яна трембіта’ [Гриц.: 242].
2. Продуктивний тип назв полів: мерт|виц'а ‘неродюча земля’ [Сб.:
171], |ораниц'а ‘рілля’ [ib.: 214], коше|ниц'а ‘поле, на якому постійно косять
пшеницю’ [149: с. 179], |чишчениц'а ‘очищена від кущів, дерев, каміння
ділянка’ [П.,Г.: 220]. В інших говорах української мови тип непродуктивний.
3. Продуктивний тип назв самок свійських тварин: |йаловиц'а ‘корова,
що залишилася на зиму нетільною’ (Карта № 44), порос|ниц'а ‘свиноматка’
(Трс, Лз, СП, Кл, Ял, НБ), мо|лочниц'а ‘корова, яка дає багато молока’ (НБ,
Нн), ядерниця ‘вівця, яка швидко бігає’ [Гриц.: 107], урваниця ‘вівця, яка
загубилася’ [ib.: 107], недóєниця ‘вівця, яка втекла недоєною’ [ib.: 122],
облíзениця ‘вівця, яка немає вовни’ [ib.: 202] та ін.
4. Малопродуктивний тип назв осіб: зведе|ниц'а ‘покритка’ (Ск, ВБ, Дл,
КсП, Трн), моло|диц'а ‘наречена’ (в усіх говірках), блудниця ‘розпусниця,
вульгарна жінка’ [Бв.: 35]; пор. бойк. вíтрениця ‘вітрова відьма’ [Ониш., І:
132]; гуц. бíдница ‘бідолашка’ [СГГ: 190]. М.Леонова називає цей суфікс у
назвах осіб «фамільярно-осудливим» (ту|пиц’а, пйа|ница) [124: с. 53].
5. Малопродуктивний тип назв плодів фруктів та овочів: чор|ниц'а,
чер|ниц'а, мн. чер|н'іц'і ‘ожина’ (Ск, Вр, Дл, ВВ, Трн), быст|риц'а, бост|риц'а
‘рання слива червоного кольору’ (Вр, Чн, ВВ, Вд), лес|ниц'а, лис|ниц'і ‘кислі
дикі (лісові) яблука, які раніше використовували замість оцту’ (Гр, КсП),
ба|бовиц'а ‘сорт груш’ (КсП), саже|ниц'а ‘великий відбірний овоч цибулі,
буряка, капусти і т. д. для вирощування насіння’ [Сб.: 326] (від са|женыĭ).
6. Малопродуктивний тип назв приміщень: с'в’іт|лиц'а ‘прибрана
кімната в будинку’ (Дв, Бр, Вш, Гр, Лп, Ск), |пиўниц'а ‘погріб, льох’ (Ск, Нн,
НБ), теп|лиц'а ‘парник’ [148: с. 178], тем|ниц'а ‘в’язниця’ [ib.: с. 178].
7. Непродуктивний тип назв хвороб: к|расниц'а ‘хвороба дітей у вигляді
червоних висипів на шкірі’ (Ск), мо|лочниц'а ‘пліснявка (у немовлят)’ (Ск),
цукрóвиц’а ‘цукровий діабет’ [П.,Г.: 216], водяниця ‘хвороба екзема’ [Бв.: 43].
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8. Непродуктивний тип назв одягу та виробів із полотна: с|пудниц'а
‘нижня, натільна жіноча сорочка’ [Сб.: 341], вóвняниця ‘вовняна тканина’
[Гриц.: 205], кручениця ‘ґудзик на вівчарському одязі’ [ib.: 261].
9. Непродуктивний тип назв їжі та напоїв: квас|ниц'а ‘сироватка’ [Сб.:
141], ячмíнниц’и ‘вид борошна’ [П.,Г.: 234], варéниця ‘компот із сушених
яблук, груш’ [Бв.: 40]; пор. бук. буженица ‘буженина’ [СБГ: 41].
10. Непродуктивний тип назв явищ природи: |вітерниц’а ‘вітряна
погода; буря’ [П.,Г.: 27]; пор. гуц. громовиця ‘громова блискавка’ [ГГ: 49].
У говорах Закарпаття, порівняно з іншими діалектами української
мови, таких дериватів утворюється чи не найбільше. Г.Аркушин у західнополіських говірках наводить 4 типи, один із яких високопродуктивний. Нам
вдалося виявити 10 лексико-словотвірних типів, три з яких продуктивні, три
– малопродуктивні, чотири – непродуктивні. У сучасній українській
літературній мові також утворюються деривати назв приміщень та назв осіб
(часто з ремаркою розм., напр., молодиця [СУМ, ІV: 787]) та деякі ін. Наголос
переважає на суфіксі, але зрідка (переважно у гуцульських говорах
Закарпатської області) падає на корінь слова (йач|мін:иц’и, цук|ровиц’а).
Суфікс -інк-а. За його допомогою утворюється непродуктивний тип
хвороб – чер|в’інка ‘черевний тиф’ (Гд, Вр). Дериват чер|в’інка розглядається
як похідне утворення від прикметника червоний ‘кольору крові та близьких
відтінків’ [ЕСУМ, VІІ: 299]. Назва без жодних фонетичних, лексичних та
словотвірних змін поширена майже в усіх діалектах української мови; див.
[Пиртей: 339; Ониш., ІІ: 366; ГГ: 210; СБГ: 639], лише у наддністрянських
виступає у значенні ‘червона сироїжка’ [Шило: 273]. У [СУМ, ХІ: 296] з
ремаркою діал. подається ще у значенні ‘кривавий понос’.
Також із цим суфіксом утворюється дериват гоулу|б’інка ‘сироїжка’
(Ск, Дв, МР, Дл, ВВ, Гр, Трн). Назва вживається і в ряді інших говорів
української мови [ГГ: 47; СБГ: 73; Шило: 94]. У значенні ‘рід неїстівних
грибів’ є нормативним в українській літературній мові [СУМ, ІІ: 119].
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Суфікс -к-а продуктивний та омонімічний як у говорах Закарпаття, так
і за його межами. В.Німчук уважав, що у говірках Закарпаття суфікс -к-а
приєднувався до прикметників на -авый, -ивый і утворював лише іменники,
що вказують на ознаку особи [149: с. 180]. Частину таких дериватів можна
вважати універбами [1: с. 306] або, як їх називає І.М.Думчак, суфіксальними
універсами (смаглявка – смаглява дівчина, білявка – білява дівчина) [69: с. 9]
1. Високопродуктивний тип назв осіб: ши|пил'аўка, т|рынкаўка ‘жінка,
яка картавить’ (Нв, Бр, Дв, МР), |хыраўка ‘хвороблива дівчина’ (Ск, Кс, Рс,
Лц, Дл, ВР), роз|дир'ганка ‘дівчина, яка ходила в старому та брудному одязі’
(Кл), вуш|лиўка ‘вошива дівчина’ [Сб.: 25], кучеи|р'аўка ‘кучерява дівчина або
жінка’ [ib.: 157] (стилістично нейтральне), б’і|л'аўка [ib.: 25], біл’ивка ‘кохана
дівчина’ [П.,Г.: 14] (стилістично нейтральне), рáпавка ‘жінка з прищами на
обличчі’ [ib.: 161], |лепаўка ‘жінка, яка ходить у брудному одязі’ [149: с. 180],
|

цураўка ‘дівчина, що ходить у порваному одязі’ [ib.: с. 180], чор|н'аўка ‘чор-

нява дівчина’ (стилістично нейтральне) [ib.: с. 180], |гыкаўка ‘гикава жінка
або дівчина’ [ib.: с. 180], л'і|ниўка ‘неспритна до роботи’ [ib.: с. 180], ган'б|

лиўка ‘сором’язлива дівчина’ [ib.: с. 180], бр'іх|лиўка ‘вигадлива дівчина’;

перен. ‘дуже ввічлива’ [ib.: с. 180] та ін.; пор. гуц. бáбинка ‘дочка баби-повитухи’ [СГГ: 117]. Частіше такі назви мають зневажливий характер або відтінок іронії (90%), і лише незначна частина слів стилістично нейтральна (10%).
2. Продуктивний тип назв одягу та його частин: д'і|раўка ‘старий
поношений одяг’ (Дл), роĭ|тованка ‘хустка з бахромою’ (Бз), солом|н'анка
‘чоловічий солом’яний капелюх’ (Ск, Кл, СП, Вш), дуф|лованка ‘хустка із
тонкої вовняної тканини, що має однаковий візерунок на всіх чотирьох
кутах’ [Сб.: 81], |непранка ‘брудна сорочка’ [ib.: 231], с'|міт'анка ‘домоткане
простирадло’ [ib.: 336], тер|нôўка ‘хустка з однотонної тонкої матерії’ [ib.:
350], вішиванка ‘вишивана сорочка, хустка’ [П.,Г.: 28], смо|л’инка [ib.: 179],
смолянка [Гриц.: 260] ‘смоляний одяг чабана (капелюх, сорочка та ін.)’; пор.
гуц. баршонíвка ‘хустка з оксамиту’ [СГГ: 152]; бук. бýденка ‘буденна
сорочка’ [СБГ: 41].
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3. Продуктивний тип назв посуду, кухонного начиння: ду|бôўка ‘дубова
пробка’ (Трн), дириў|л'анка ‘дерев’яна посудина’ (Ск, КсП, Кв, РК), бл'а|хуўка
‘кухоль для води’ (Гр, МУ, Тс, Лп, ВБ, КбП), га|зôўка ‘газова плита’ або
‘приміщення, де готують їжу’ [Сб.: 44], л'іт|рôўка ‘літрова пляшка’ [ib.: 162],
мід’инка ‘посудина з міді’ [П.,Г.: 102], бадóвка ‘чашка з бляхи’ [Бв.: 32]; пор.
лемк. dirawka ‘płaski drewniany cedzak do mleka’ [Rieger: 44]; гуц. берестянка
‘дерев’яна посудина з накривкою для зберігання сиру тощо’ [СГГ: 171].
4. Малопродуктивний тип назв їжі та напоїв: ма|линôўка ‘червоне
яблуко, маленького розміру’ (Гн), чер|виўка ‘червивий плід (яблука, груші
тощо)’ (КсП), |мед'іўка ‘солодка груша, слива’ (КсП, Кс, Бг, Дл, Лаз),
вес|н'анка ‘бринза, яку виготовляли навесні’ (Кс, Дл, Бг, Лаз) та ін.; пор.
зах.поліс. гнилка ‘плід груші-дички’ [Арк., І: 93].
5. Малопродуктивний тип назв рослин та їх частин: |жабл'ачка
‘калюжниця болотна’ (Ск, Нн, НБ, Бр, Дв, Бз, Гл), кôр|чôўка ‘кущова цибуля’
[Сб.: 151], п|с'ачка ‘трава, яку важко косити’ [ib.: 297], воронячка ‘отруйливий гриб’ [Бв.: 44]; пор. гуц. горохов’єнка ‘горохова солома’ [ГГ: 48]; бойк.
букíвка ‘вид гриба, що росте в букових лісах’ [Ониш., І: 75]; бук. болгáрка
‘солодкий перець’ [СБГ: 35]; див. також укр. ternivka ‘Prunus institia’(від
ternovyj) [230: с. 17], rizanka ‘Allium Schoenoprasum’ (від rizanyj) [230: с. 19].
6. Малопродуктивний тип назв посліду тварин: |кур'ачка ‘курячий
послід’ (Ск, ВБ, Трн), |гус'ачка ‘гусячий послід’ (Ск, КсП), кут'ач|кы [Сб.:
152], кот'ач|кы (Трн), мн. ‘котяче лайно’ [Сб.: 152], свин’ичка ‘свинячий
пронос’ [П.,Г: 171]; пор. гуц. котьичка ‘котячий послід’ [Неґ.: 99].
7. Непродуктивний тип назв тварин (переважно свійських): моло|чанка
‘корова молочної породи’ [Сб.: 176; Гриц.: 142] (двомотивоване: від
прикметника або від іменника за допомогою суфікса -анк-а), |йал'іўка,
|

йал'ÿўка, |йалуўка ‘ялова (нетільна) корова (вівця, коза)’ (Карта № 44);

фіксується чітке розрізнення рефлексів давнього [о] в новозакритих складах у
говіркових групах Закарпаття: у гуцульському говорі, частині верховинських
(|йал'іўка), боржавських (|йал'ÿўка), ужанських, марамороських (|йалуўка);
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пор. ще літрíвка ‘вівця, що дає літр молока’ [Гриц.: 157]; див. також гуц.
рáпавка ‘ропуха’ [Неґ.: 149]; пор. ще чес. jalůvka ‘neplodná kráva’ [MES: 215].
8. Непродуктивний тип назв горілки домашнього виробу: вонячка
‘смердюча горілка’ [Бв.: 38], бруфлянка ‘поганого сорту горілка’ [Бв.: 38, 44];
пор. бук. бурачáнка ‘самогон з буряків’ [СБГ: 43].
9. Непродуктивний тип назв хвороб: гоу|р'ачка ‘підвищена температура
тіла’ (в усіх обстежених говірках), вóд’инка ‘водяна хвороба’ [П.,Г.: 29].
Суфікс -к-а один із найпродуктивніших при творенні іменників від
прикметникових основ. Виступає синонімічним щодо іменників із цим
суфіксом, утворених від інших частин мови.
Суфікс -нин-а. У говорах Закарпаття із складним суфіксом -нин-а
утворюється непродуктивний тип назв спадку: вут|ц'узнина, в’іт|ц'іўзнина (˂
вут|ц'уўс'кыĭ), |н'ан'ужнина (ж ˂ з) ‘спадок, залишений після смерті батька’
(Карта № 50), мате|ризнина ‘спадок, залишений після матері’ (Карта № 50),
д'і|дизнина, д'і|дузнина ‘спадок, залишений після смерті діда’ (Карта № 50).
Суфікс -от-а. у говорах Закарпаття утворює єдину збірну назву осіб ‒
б’ід|нота (Ск, Вш) ‘бідні люди (цілі сім’ї та родина)’ (від бідний).
Суфікс -ух-а. У говорах Закарпаття із цим суфіксом утворюються
поодинокі назви серед найменувань хвороб – жоуў|т'уха ‘хвороба Боткіна’
(Карта № 43); пор. зах.поліс. жов|т’уха т.с.; є нормою в українській
літературній мові: жовтуха т.с. [СУМ, ІІ: 542]. А також єдиний дериват
соло|д'уха ‘свіжо видоєне молоко’ (Бг); пор. зах.поліс. соло|д’уха ‘страва із
запареного гречаного борошна’ [Арк., ІІ: 161]; у літературній мові має
значення ‘страва, приготовлена з житнього солоду’ [СУМ, ІХ: 448].
Суфікс -ушк-а у закарпатських говорах непродуктивний:
1. Назви їжі: мн'а|кушка ‘м’яка частина хліба та хлібних виробів’ (Ск,
МР) (від мн’а|кый [ЕСМУ, ІІІ: 547]). В українській літературній мові тип
малопродуктивний; пор. літ. солодушка, сивушка, цілушка [ІСУМ: 47].
2. Назви рослин: чор|нушка ‘сорт насіннєвої цибулі’ (ВВ); пор. літ.
чорнушка т.с. [ІСУМ: 47].
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4.3. Віддієслівні іменники
Суфікс -аўк-а / -алк-а. Г.Аркушин доводить, що доцільно вважати
афікс -алк-а фонетичним варіантом суфікса -аўк-а, тому що за законами
української мови [л] в кінці складу перейшов у [в], [ў] [1: с. 341]. У говорах
Закарпаття утворюються такі лексико-словотвірні типи:
1. Викопродуктивний тип назв їжі та кухонного начиння:
а) назви їжі: |л'опаўка ‘рідка і неякісна страва’ (КсП, Бг, Кв; рідко Тр,
Тш у значенні ‘перлова крупа’), що від |л'опати ‘бризкати, хлюпати’; пор.
поліс. мочáлка ‘підлива, яку їдять, умочуючи в неї хліб’ [Лис.: 129];
б) назви кухонного начиння: |тискаўка ‘щипці для чищення горіхів’
(Бг), покры|вал'ка ‘покришка’ (Карта № 20), |р'ізаўка ‘прилад для різання’
[П.,Г.: 164], мірялка ‘посуд для вимірювання молока’ [Гриц.: 159], ка|чалка
‘пристосування для розкачування тіста’ [149: с. 181], цвáкалка ‘прилад, яким
витискають сік із фруктів’ [Бв.: 138], тéсалка [ib.: 125], шкрéпталка [ib.: 145]
‘ніж для чищення картоплі’. Лексеми характерні тільки для гуцульських
говірок Закарпатської області; пор. гуц. колóтавка ‘частина маснички у
вигляді дрючка’ [ГГ: 99]; наддністр. тачáвка ‘валок для розкачування тіста’
(від тачити ‘розкачувати тісто’) [Шило: 251].
2. Продуктивний тип назв знарядь праці та пристосувань: че|салка
‘скребниця, пристрій для чесання худоби’ (Карта № 27), |т'іпалка ‘терлиця
для конопель’ (ВВ, КсП; [Бв.: 144]), |с'ійалка ‘сівалка’ (Нн, НБ, ЛП, МУ),
выір|т'алка, заст. ‘спеціальний пристрій, на який намотували вже випрядене
полотно’ (Бз), |в’ішалка ‘гілка (часто стебло кукурудзи), на яку складали сіно
на полі’ (Гн), |бухалка ‘спеціальне пристосування, в якому били, тіпали
коноплі’ (Вш), пиш|чалка ‘сопілка’ [Сб.: 229]; пор. бойк. вíялка ‘лопата, якою
поливають полотно під час білення’ [Ониш., І: 134]; гуц. снувáлка ‘пристрій
для підготовки основи для тканини’ [Неґ.: 160]; поліс. оджімáлка
‘пристосування, на якому труть білизну під час прання’ [Лис.: 142]. У
сучасній українській літературній мові такі девербативи вживаються досить
часто; пор. літ. сівалка, різалка, саджалка, напувалка тощо [ІСУМ: 23–24].
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3. Непродуктивний тип локативних найменувань: зам’і|талка ‘місце
біля будинку, де скидають виметене з хати сміття’ (КбП), мішáлка
‘обгороджена місцевість, куди заганяють овець після доїння’ [з усíх окóліў по
здóйен’у идýт вíўц’і до однóйі, великойі кошáри, до мішáлки] [Гриц.: 150].
4. Непродуктивний тип назв конкретних предметів: |с'ідаўка ‘сидіння
на велосипеді’ (Карта № 28), ска|калка ‘пристосування, через яке діти
стрибають’ (в усіх говірках), гóйдалка ‘колиска’ [Бв.: 48]. Лексемі |с'і-даўка,
яка функціонує у гуцульких говірках Закарпаття, протиставляється лексема
чоловічого роду с'і|дак на решті території Закарпаття (див. Р. 3., п. 3.2).
5. Непродуктивний тип назв тварин: |б’ігалка ‘молода корова від року
до першого теління’ (Бз); пор. зах.поліс. сíдалка ‘квочка’ [Арк., ІІ: 147]. Такі
лексеми поширені переважно на території гуцульських говірок Закарпаття. У
сучасній українській літературній мові з цим суфіксом можуть утворюватися
ще назви конкретних предметів та назви осіб (метавка, слухавка, порхавка,
щипавка тощо) [ІСУМ: 14].
Суфікс -авиц'-а утворюється непродуктивний тип назв живих істот:
п|йавиц'а ‘п’явка’ (Ск, Трн). У говорах української мови тип продуктивний у
назвах хвороб; пор. бойк. дихавиця ‘задишка’ [Ониш., І: 217]; гуц. дихавиця
т.с. [ГГ: 59]; зах.поліс. дихавéця т.с. [Арк., І: 134].
Суфікс -ак-а. Л.Родніна вважає цей суфікс варіантом суфікс -ак, що
надає словам переважно «несхвального відтінку» [174: с. 63]. У говорах
Закарпаття утворюється непродуктивний тип знарядь праці: ко|пака ‘сапа для
ручного обробітку просапних культур’ (Ск, Вш). У сучасній українській
літературній мові суфікс -ак-а утворює продуктивний тип назв осіб спільного
роду, наприклад, читака, писака, гуляка тощо [ІСУМ: 13].
Суфікс -ал'-а. Г.Аркушин в утвореннях типу праля виділяє суфікс
-ал’-(а): «голосний суфікс [а] наклався на голосний основи інфінітива: прати + (а)л’-а (якщо ж вважати твірною основу теперішнього часу, то мусить
бути використаний саме суфікс -ал’-(а); наросток -л’-(а) виділяємо у
девербативах типу брехля)» [1: с. 348].
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З цим суфіксом утворюється продуктивний тип назв осіб жіночої статі:
ко|пал'а, са|пал'а ‘жінка, що обробляє ґрунт мотикою’ (Карта № 32),
покры|вал'а ‘жінка, яка виконує на весіллі ритуал покривання хустиною
голови молодої’ (Ск, Лп, Нн, МУ, Гр), уши|вал'а ‘жінка, що вишиває за
гроші’ (Cк), пови|вал'а ‘баба-повитуха’ [Сб.: 236], з|вал'а ‘жінка, яка запрошувала на весілля’ [149: с. 183], т|кал'а ‘та, що «тче»’ [ib.: с. 183], п|рал'а ‘та, що
«пере» білизну’ [ib.: с. 183], б|рал'а ‘та, що викопує картоплю’ [ib.: с. 183],
чмовхáля ‘та, що «чмовхáє»’ [24: с. 49]; пор. бойк. мотáля ‘жінка, яка мотає
пряжу’ [Ониш., І: 453]; зах.поліс. копáля ‘жінка, яка копає картоплю’ [Арк., І:
241]. Назви праля [СУМ, VІІ: 515] та ткаля [СУМ, Х: 151] уживаються із тим
самим значенням у сучасній українській літературній мові.
Суфікс -ал'н'-а. Г.Л.Аркушин уважає, що в таких утвореннях
«суфіксальне а наклалося на а мотиватора» [1: c. 349]. Функціонує
непродуктивний тип назв приміщень: в’і|тал'н'а, нове ‘найкрасивіша кімната
в будинку, де приймають гостей’ (Тр), с|пал'н'а ‘кімната, в якій сплять’ (Ск,
Вш, ВВ, Трн). Лексеми вітальня [СУМ, І: 686] та спальня [СУМ, ІХ: 487] є
нормою української літературної мови. У говірках вони зустрічаються без
жодних фонетичних, лексичних та словотвірних змін, що свідчить про
можливе їх засвоєння із літературної мови.
В інших говорах цей суфікс непродуктивний; пор. деякі поодинокі
утворення: бойк. віяльня ‘віяльна лопата’ [Ониш., І: 135]; зах.поліс.
чухрáл’н’а, сушáл’н’а, спáл’н’а [1: с. 349]. У гуцульському говорі лексем із
цим суфіксом ми не виявили.
Суфікс -алниц'-а. Із цим суфіксом утворюються назви на позначення
місця, де відбувається певна дії: каза|талниц'а (Тр), |казалниц'а (Ск) ‘місце у
церкві, де молиться священик’.
Суфікс -ан'-а. Серед віддієслівних іменників із цим суфіксом фіксуємо
непродуктивний тип назв пристосувань: дра|пан'а ‘спеціальна гілка, на яку
складали на полі сіно’ (Бз). В.Німчук відзначає, що суфікс продуктивний у
відсубстантивних іменниках, що вказують на зовнішню ознаку живої істоти
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[149: с. 183]. Також зустрічається назва особи із подвійною мотивацією –
пыс|кан'а ‘пащекуха’ [Сб.: 230], яка у говірці могла утворитися від іменника
|

пысок, вульг. ‘рот людини’ або дієслова пыс|канити ‘пащекувати; базікати’.
Суфікс -аниц'-а бере участь у творенні таких непродуктивних типів:
1. Назви осіб: п|йаниц'а, зневаж. ‘людина, яка постійно випиває’ (Ск,

Вш), го|дованиц'а, |коханиц'а ‘всиновлена дівчина’ [ДЛАЗ: № 340].
2. Назви хвороб: кол'а|ниц'а ‘хвороба свиней, від якої в них паралізовує
кінцівки’ (Дб).
3. Назви їжі: |суканиц'а ‘страва, зварена на воді або молоці з розтертого
в дрібні кульки борошна з водою’ (Ск, НБ, МР, Дв, Гд, Трн), пада|ниц'а ‘опалі
фрукти’ [Сб.: 216].
Суфікс -анк-а. Л.Родніна відзначає, що морф -нк-а виступав після
основ з тематичним голосним -а- (-я-) (бовтанка, оранка, хованка) [174:
с. 70]. Л.Дика віднесла його до високопродуктивних у творенні іменників
жіночого роду [66: с. 11].
1. Високопродуктивний тип назв конкретних предметів: чм|ôўханка,
т|репанка ‘щітка, пристрій у вигляді дерев’яного круга з густо вбитими
високими залізними зубцями для чесання волокна’ (ВЛ), ка|чанка ‘диванліжко без спинки, на якому спали’ (Ск), |миканка ‘гірший ґатунок вовни’
(КсП), |йазанка ‘рюкзак на плечі, в якому можна будь-що переносити’ (Квс),
|

с'ійанка ‘цибуля, яка вирощується для того, щоб її саджали наступного року’

(Ск, Трс, ВВ, Трн), |мазанка ‘глиняна підлога, яку необхідно мазати глиною’
(Дб), т|канка ‘доріжка; різнокольорові нитки’ (ВВ, Дл, КсП), д'і|л'анка (Ск,
ВВ), |д'іл'анка (Гд, Ял) ‘земля, переважно віддалена від будинку для
обробітку’, ко|лысанка [Сб.: 123], гýцанка ‘гойдалка’ [П.,Г.: 41], |маханка
‘спеціальний пристрій, за допомогою якого робили круту нитку, скручуючи її
з кількох тонших ниток’ [Сб.: 169], збиванка ‘назва, пов’язана з густиною
вовни’ [збиванка – то дýже мн’акá вóўна] [Гриц.: 191], лýпанка ‘колоте
поліно на дощечки’ [П.,Г.: 84], сипанка ‘корзина для зерна, картоплі’ [ib.:
173]; пор. лемк. грабáнка ‘в’язка сіна або соломи’ (від грабáти ‘громадити
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сіно’) [Пиртей: 62]; гуц. хíтанка ‘висяча колиска’ [ГГ: 201]; наддністр.
гíданка ‘гойдалка’ [Шило: 91], лáманка ‘прилад для обробки конопель’ [ib.:
159]; поліс. держáнка ‘колодка ножа’ [Лис.: 66].
2. Високопродуктивний тип назв їжі, напоїв та кухонного начиння:
а) назви їжі та напоїв: |сербанка (Ск, МР, Дв, Гн, Тс, Трн; [Бв.: 117]),
х|липанка (Вр) ‘суп (загальна назва)’, лô|пôĭданка (Нн, Лз), лопо|т'анка (ЛП,
РК, Гн, Пл, СП), ло|пи(ы)цанка (Лц, Чн, Лт, Лп) ‘дуже рідка, неякісна страва’,
з|ган'анка ‘пісний суп із квасолі та квашеної купусти’ (Лп), |м’ішанка ‘картопляне пюре’ (Тс), коло|чанка ‘товчена фасоля’ (Нв), |мачанка ‘страва з манної
каші, молока та яєць’ (Ск, Бр, Бз, Гн, СП, Дб, ВБ, Дл), приба|ганка ‘делікатес,
виготовлений у домашніх умовах’ [Сб.: 279], мáчинка ‘яєшня’ [Ж.,П.: 89] (від
ма|чати ‘мокаючи чим-небудь, вибирати рідину’ [Сб.: 169]), зíйгранка ‘один
із видів молочних продуктів’ [тотó молокó, шо зійгрáйе, тотó зíйгранка]
[Гриц.: 167], збиранка ‘їжа вівчарів’ [ни дайý хлóпцеви сéрбати збиранки, то
голóден] [ib.: 263], чіхóвданка ‘вид рідкої страви’ [чіхóўданка – такá рідкá
сéрбаўка] [ib.: 263], д ґанка ‘за такý пустý мáчинку кáжемо, шо д’ýґанка’
[ib.: 264], жмяканка ‘пережмнякана їжа в роті’ [Гриц.: 229; Бв.: 62], гýсл’анка
‘гýсл’анка звéс’а вíўче густé молокó’ [Гриц.: 166], |гусл'енка т.с. (Кв, Лаз, Бг).
Різні фонетичні варіанти суфікса зумовлені переходом у гуцульських
говірках [а] після губних приголосних та р, л, н у [е], [и]; пор. гуцульське за
межами області гýслінка ‘спеціально заквашене густе кип’ячене молоко’
[Неґ.: 55] (від гýслити ‘заквашувати кип’яченим молоком’ [ГГ: 50]). Назва
гýсл’анка, |гусл'енка вживається лише на території Рахівського району; пор.
ще лемк. варянка ‘переварений квас із капусти’ [Пиртей: 38]; бук. ґляґáнка
‘молоко, заправлене кляґом’ [СБГ: 84]; наддністр. засипанка ‘куліш’ [Шило:
124]; поліс. набиванка ‘капуста, що заквашується без води’ [Лис.: 130];
б) лексеми на позначення речей побуту, які не є власне кухонним
начинням, але пов’язані з готуванням та зберіганням їжі: стóйанка ‘вид
бербениці’ [у стóйанці стойíт молокó кóло колиби] [Гриц.: 229], дóўбанка
‘назва миски’ [котрý миску робили самí, доўбáли, – тотó дóўбанка] [ib.: 231],
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пле|т'анка ‘виплетена з мотузків сітка, в якій носили в поле їжу робітникам’
[Сб.: 233]; пор. наддністр. сипанка ‘бочка для зберігання зерна’ [Шило: 238].
3. Продуктивний тип назв процесів, дій, станів: шл'о|потанка ‘період
танення снігу’ (Ск), з|дыбанка ‘побачення’ (Трн), |бабранка ‘непродуктивна,
затяжна праця’ [Сб.: 19], |метанка ‘вільна боротьба (переважно між дітьми)’
[ib.: 171], |м’ін'анка ‘обмін обручками між молодятами’ [ib.: 173], м|н'ацканка
‘штовханина і тиск у натовпі’ [ib.: 175], |мотанка [ib.: 176], |б’іганка [149:
с. 182] ‘метушня’, ско|мытанка ‘лоскотання’ [Сб.: 333], ш|потанка ‘стан, при
якому людина збивається з ніг, зачепившись за що-небудь’ [ib.: 423], |реванка
‘сумування за ким-, чим-небудь’ [149: с. 182], |гул'анка ‘гуляння’ [ib.: с. 182],
ду|ботанка ‘дуботіння’ [ib.: с. 182], |игранка ‘дитячі забави’ [ib.: с. 182],
здиханка ‘вдих, дихання; погибель, конання’ [П.,Г.: 68], нáйманка ‘наймання,
приймання’ [ib.: 110], різáнка ‘різання’ [ib.: 164], єднанка ‘зарплата, що
означало порозуміння, вдача’ [Бв.: 61]; пор. лемк. лапáнка ‘дитяча гра у
квача’ [Пиртей: 157]; бойк. манка ‘лапанка, дитяча забава’ [Ониш., І: 330].
Тип продуктивний у сучасній українській літературній мові; пор. літ.
вибиванка, сватанка та ряд ін. [ІСУМ: 25]. У літературній мові утворюється
ще непродуктивний тип локативних найменувань (схованка) [ІСУМ: 25].
5. Непродуктивний тип абстрактних понять: с|мырданка ‘нежить’ (від
с|мырдати ‘бути сопливим, підтягувати соплі’) [Сб.: 335],

|

хôўзанка

‘ожеледиця, ковзанка’ (від |хôўзатис'а ‘ковзатися’ [ib.: 404].
В обстежуваних говірках наголошується переважно перший склад
кореня, в інших говорах наголошується і суфікс. При творенні іменників
відбувається чергування приголосних за м’якістю / твердістю: /л/ – /л'/
(д'і|лити – д'і|л'анка), /т/ – /т'/ (лопо|тати – лопо|т'анка).
Суфікс -арк-а / -ар'к-а. На думку Г.Аркушина, «цей похідний суфікс
виабстрагувався з дериватів на позначення жінок за певною дією» [1: с. 360].
1. Непродуктивний тип назв будівель та їхніх частин: гу|дарка
‘дерев’яна споруда, в якій коптять м’ясо’ (Карта № 5), су|шарка ‘спеціальна
будівля, в якій висушують на зиму фрукти’ (Трс, СП), зи|мар'ка ‘зимовий
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будиночок десь на полонині або далеко від осель’ (КсП) (від зимувати
‘перебувати зиму десь далеко від будинку, в полі’); пор. гуц. бужáрка
‘приміщення для сушіння фруктів і копченя м’яса’ [ГГ: 30].
2. Непродуктивний тип назв знарядь праці та різних пристосувань:
|

чухтар'ка ‘скребниця, пристрій для чесання худоби’ (Карта № 27),

моло|тар'ка ‘спеціальний пристрій для косіння зерна’ (ВР); пор. лемк.
гоблярка ‘стругальний верстат’ [Пиртей: 60], від гобл вáти ‘стругати дошки
рубанком’, що з нім. hobeln ‘скоблити, скребти’ [ЕСУМ, І: 540].
Деривати утворюються також у лемківських, гуцульських, поліських,
західнополіських говорах, а у наддністрянських та буковинських діалектах
такі лексеми не зафіксовано.
Суфікс -арн'-а. І.Ковалик кваліфікує суфікс -арн'-а як похідний
поліморфемний (-arnj-a ˂ -ar + nj-a) [107: с. 88]. Єдиний непродуктивний
тип, який утворюється у говорах Закарпаття – назви приміщень: пе|карн'а
‘місце, де випікають хліб’ (в усіх обстежених говірках). Лексема пекарня
‘невелике, звичайно немеханізоване підприємство для випікання хліба’
вживається в українській літературній мові [СУМ, VІ: 110].
Суфікс -ачк-а. В.Німчук відзначав, що у говірці села Довге
Іршавського району суфікс -ачк-а «зрідка» утворює іменники з значенням дії
(дôў|бачка ‘чим довбають’) [149: с. 182].
1. Продуктивний тип назв знарядь праці та пристосувань: уби|вачка
‘спеціальне пристосування для вибивання чого-небудь’ (Ск) (від уби|вати
‘вибивати’), дра|пачка ‘вирізана гілка дерева, на яку складала сіно в полі’
(Пл), грим|л'ачка ‘палка з дзвінком, яку тримав у руці один із бетлегенів під
час коляди’ (Нв), наби|вачка ‘пристрій для готування домашньої ковбаси’
(Гр, Клч, Лп), |мыкачка ‘щітка для чесання микання волокна’ (Нн), д|рачка
‘пила, якою вручну розпилювали колоди’ (від драти ‘розпилювати колоди на
дошки’) [Сб.: 78; Бв.: 59], поби|вачка ‘мала сокирка, якою прибивають
дранку’ [Сб.: 235], пол:и|вачка ‘посудина для поливання’[ib.: 252], упа|лачка
‘виплетена з лози або видовбана з дерева велика миска, за допомогою якої
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очищали на вітрі зерно від полови, пилюки’ [ib.: 381], помі|тачка ‘мітла,
віник’ [П.,Г.: 149], тов|качка ‘дерев’яна посудина, в якій товчуть’ [ib.: 193],
дрябáчка ‘назва, пов’язана з кушнірством’ [так краснó вóлос ст’áгне з шкíри
тоў др’абáчкоў] [Гриц.: 242]; пор. лемк. драпáчка ‘щітка для шкіряних виробів’ [Пиртей: 83]; бойк. восікáчка ‘терниця, на якій труть клоччя’ [Ониш., І:
146]; наддністр. райбáчка ‘дошка для прання’ [Шило: 223].
2. Малопродуктивний тип назв їжі, напоїв та кухонного начиння:
ж|вачка ‘жуйка’ (в усіх обстежених говірках), спи|лачка ‘ополоник’ (Ск, МР,
Трн), тоў|качка ‘спеціальна посудина, переважно дерев’яна, в якій товкли
квасолю або картоплю’ (ВБ, ВВ), спилачка т.с. [бýла шче спилачка такá /
велика лижка / шчо неў спилáли молокó / жинтиц’у / гар’áче шос’] [Гриц.:
233], збирачка [тотó фáйна збирачка такá бл’ахóва поливана / тоў фáйно
збирáти вýрду] [ib.: 233]; пор. лемк. одціджáчка ‘одіркована дощечка, через
яку відціджували зварену картоплю’ [Пиртей: 212].
3. Малопродуктивний тип назв процесів, дій: баб|рачка ‘непродуктивна, затяжна, невдячна праця’ (Ск, Трн), игрáчка ‘ігри ягнят’ [Гриц.: 74],
р|вачка ‘поривання до чого-небудь’ [149: с. 182], д|рачка ‘бійка за що-небудь
вартісне’ [ib.: с. 182]; пор. лемк. обрáчка ‘пора, коли орють землю’ [Пиртей:
217] (від обробляти). Лексема драчка у сучасній українській літературній
мові має кілька значень: 1) розм. ‘місце, де оббирають кого-небудь’; 2) розм.
‘збройна сутичка між ким-небудь’; 3. діал. ‘просорушка’ [СУМ, ІІ: 410].
4. Непродуктивний тип абстрактних понять: кор|т'ачка ‘нетерпіння’
[Сб.: 83], мер|чачка ‘волога й холодна погода перед випаданням снігу’ (від
мер|чити ‘бути вологою й холодною (про погоду)’ [ib.: 171], припа|дачка
‘випадок’ [ib.: 283].
5. Непродуктивний тип назв конкретних предметів: нат'і|гачка (Ск,
МР), нат'а|гачка (Квс) ‘наволочка, игрáчка ‘іграшка’ [Ж.,П.: 65]; пор. поліс.
напинáчка ‘велика вовняна хустка’ [Лис.: 133].
6. Непродуктивний тип назв хвороб: гоу|р'ачка ‘жар, підвищена
температура тіла при захворюванні’ (в усіх обстежених говірках) (від
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гу|р'іти, літ. горіти ˂ прасл. *gorěti [ЕСУМ, І: 567]), бо|л'ачка ‘будь-яка
хвороба’ (в усіх обстежених говірках), даў|л'ачка ‘ангіна’ [Сб.: 60].
7. Непродуктивний тип локативних назв: ло|вачка, заст. ‘частина
берега річки, де зупинялися бокори, тобто плоти сплавного лісу’ (КсП).
У сучасній українській літературній мові суфікс -ачк-а продуктивний
ще у назвах осіб: роздавачка, відвідувачка, знищувачка та ін. [ІСУМ: 39]. У
говорах зрідка після губних приголосних може з’являтися епентетичний [л']:
даў|л'ачка, грим|л'ачка та ін. Наголошується переважно суфікс як на
територіїї Закарпаття, так і в інших говорах української мови.
Суфікс -в-а. Із цим непродуктивним суфіксом у говорах Закарпаття
уторюється назва рослини – жа|лива ‘кропива’ (Ск, Нв), від жалити
‘викликати відчуття жару, свербежу, колючи чим-небудь отруйним’.
Суфікс -ўк-а. Виділяємо єдиний дериват із цим суфіксом: б|риўка ‘вівця, рідше коза’ (Нв), що від дієслова б|рикати ‘постійно перебувати в русі’.
Суфікс -иўн'-а. На значній території Закарпаття поширений дериват на
позначення будівлі для зберігання снопів, сіна, соломи тощо – пи|лиўн'а (ВЛ,
РК, Гл, Гн, Бр, Бз), пе|лиўн'а (Гд).
Суфікс -изн-а. Із цим суфіксом у говорах Закарпаття утворюється
непродуктивний тип абстрактних назв: даро|визна ‘все, що подаровано
(переважо спадок)’ (КсП, Лаз). Лексема зустрічається тільки на території
Рахівського району (гуцульські говірки), у гуцульському говорі за межами
Закарпаття поширений дериват даровизнина [ГГ: 56]; пор. лемк. даровизна
‘дар, дарчий запис’ [Пиртей: 72].
Суфікс -илк-а. У говірках Закарпаття наявний єдиний непродуктивний
тип – назви будівель: родилка ‘назва будівлі закритого типу’ [у дóбрім
віўчáрнику и родилка йе окреме // тотó дýже добре / коли стрижка с’а мáйе
котити / та заган’áйут у родилку] [Гриц.: 225]. Дериват зустрічається лише
на території гуцульського говору у Закарпаттті. У діалектах ще утворюються
лексеми з різними словотвірними значеннями; пор. гуц. світилка ‘дружка,
яка тримає при шлюбі свічку за плечима молодих’ [ГГ: 168]; поліс. варилка
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‘приміщення, в якому готують корм для колгоспних тварин’ [Лис.: 40];
зах.поліс. сушилка ‘приміщення для сушіння’[1: с. 380].
Суфікс -ин-а. На думку мовознавців (О.Ф.Пінчук, Г.Л.Аркушин), у
процесі творення нових слів із суфіксом -ин-а, кінцевий голосний -и
дієслівних основ утрачається, в результаті виділяємо формант -ин-а, а не -н-а.
1. Продуктивний тип назв, пов’язаних із рослинністю, полями і под.:
о|палина ‘відходи від зерна’ (Бг, КсП), парни|на (ЛП, МУ), |паренина [Сб.:
217] ‘зяб; земля виорана на зиму під весняну сівбу’ (від пáреновати ‘орати на
зяб’ [Сб.: 218]), рос|тина ‘рослина’ [Сб.: 323], ритвина ‘розрита (кабанами)
земля’ [П.,Г.: 167; Ж.,П.: 127]; пор. наддністр. пáрина ‘поле, залишене на
один рік без посіву’ (від паринáти ‘здійснювати першу оранку’) [Шило: 194].
2.

Продуктивний

тип

назв

конкретних

предметів:

горо|дина

‘примітивна огорожа; обгороджене місце’ (Тс, Чн, Бз, Ск), пр'ата|нина ‘гній
від нариву’ (від п|р'атати ‘запалюючись, утворювати на тілі нарив;
наривати’) [Сб.: 296]; пор. лемк. заглубина ‘заглибина, яма на поверхні’
[Пиртей: 95], ошадина ‘замерзлі краплі води на деревах; іній’ [ib.: 222] (від
ошадíти ‘вкритися інеєм’ [ib.: 223]); бук. мóршіна ‘зморшка на сорочці біля
шиї і на рукавах’ [СБГ: 296]; наддністр. мáщина ‘вапно, яким обмазують
дерево’ [Шило: 172]. В українських діалектах тип високопродуктивний, дещо
менше таких утворень у наддністрянських говірках.
3. Малопродуктивний тип назв їжі та кухонного начиння: смаже|нина
‘свіже випечене м’ясо із щойно заколотої свині’ (Кл), лу|пина ‘лушпайки
картоплі’ (Ск, Дв), о|точина ‘жир, що зв’язує тонку кишку нутрощів’ [Сб.:
215], порзни|на ‘скоромна їжа’ (або від пóрзнити ‘годувати кого-небудь скоромною їжею в піст’) [ib.: 262]), сколóтина ‘маслянка’ [Ж.,П.: 134], прічíна
‘розчин для тіста’ [Бв.: 108]; пор. гуц. причина ‘розчин, закваска для тіста’
[ГГ: 158]; поліс. рóзчина ‘залишена в діжці частина тіста для розчинення
хліба’ [Лис.: 187]; наддністр. лупина ‘лушпайки з яйця’ [Шило: 164].
4. Малопродуктивний тип назв знарядь праці та пристосувань: пра|вина
‘перекладина на річці, де прали білизну’ (Нв), пла|вина ‘саморобний човен’
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(Нв), ‘колода, яку несе річкою повінь’ [Сб.: 232], плавинá т.с. [Бв.: 102],
|

пузина ‘рубель, яким зверху притискується сіно, снопи на возі’ (від |пузинати

‘закріплювати’) [Сб.: 302]; пор. наддністр. держина ‘рядно для перенесення
трави’ [Шило: 106]; див. ще чес. drabina ‘zěbřina v chlévě, na píci’ [MES: 125]
5. Непродуктивний тип назв абстрактних понять: гос|тина ‘пригощання гостей хлібом’ (ВЛ), ‘наступний день весілля’ (Ск, Нв), ‘страви і напої,
якими частують’ [Сб.: 52], у|водина ‘вхід жінки в церкву після пологів’ (Бг).
6. Непродуктивний тип назв приміщень: перек|ладина ‘спеціально
обгороджене в хліві місце для телят, свиней тощо’ (Ял). У сучасній
українській літературній мові назва перекладина вживається у значенні ‘брус,
дошка, палка і т. ін., закріплені кінцями на двох опорах’ [СУМ, VІ: 197].
Суфікс -ин-а утворює ряд лексико-словотвірних типів як у говорах
Закарпаття, так і в інших українських діалектах. Наголос різноскладовий.
Суфікс -енк-а / -инк-а. З цим суфіксом утворюються такі типи:
1. Непродуктивний тип назв горілки: |палинка ‘самогон’ (Дв, ВЛ, МР)
(від палити [ЕСУМ, ІV: 262], -инк-а ˂ -енк-а).
2. Непродуктивний тип назв прикрас: пле|тенка (Пл), п|летинка (Ял),
пле|т'інка (КсП) ‘плетена з ниток на шию прикраса’. Лексема має подвійну
мотивацію: від плести або від плетений, за допомогою форманта -к-а.
Суфікс -иц'-а поширений як в українській літературній мові, так і в
говорах. Може приєднуватися до будь-якої основи (іменникової, прикметникової, дієслівної та ін.) і утворювати ряд словотвірних типів. В.Німчук
відзначав, що суфікс -иц'-а ‒ один з «найпоширеніших суфіксів жіночого
роду. Його зустрічаємо у величезній кількості іменників» [149: с. 178].
1. Продуктивний тип назв знарядь праці та інструментів: греб|лиц'а
‘залізна щітка для чесання худоби’ (Карта № 27), ко|лотвиц'а ‘колода, на якій
рубають, колють дрова’ (КбП), |вудиц'а ‘шпилька; вудка’ [Сб.: 42]; пор. лемк.
греблиця ‘щітка для чесання худоби’ [Пиртей: 62]; бук. мнєдлиця ‘станок для
первинної обробки льону, конопель’ (від мнєдлити ‘тіпати’) [СБГ: 293].
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2. Непродуктивний тип назв місць, площ та земель: тор|говиц'а
‘частина базарної площі, де продають худобу’ (Ск, Пр, КсП, Трн), |парениц'а
‘земля, виорана на зиму та весняну сівбу’ (Нн, НБ); пор. бойк. гириця ‘місце,
в якому марнується добро’ (від гирити ‘марнувати, нищити’) [Ониш., І: 169].
3. Непродуктивний тип назв їжі, напоїв та кухонного начиння: о|жиц'а
‘ложкаʼ (Ск, Вш, Гр) (від лизати), жен|тиц'а [Сб.: 84], жинтиц’ê [Ж.,П.: 55]
‘сироватка’ (від жентíти ‘швидко скисатися від надмірного тепла і виділяти
сироватку’ [Сб.: 84], виводиться від рум. jintíţa ‘сироватка’ ˂ прасл. *žȩtica
‘віджата сироватка’, утворене від *žȩti ‘жати, давити’ [ЕСУМ, ІІ: 193]); пор.
бойк. жвиця ‘живиця, яку жують як ліки або якою чистять зуби’ [Ониш., І:
249]; гуц. обмéтиця ‘рештки борошна, які обмітають у млині’ [ГГ: 135]; бук.
жинтица ‘сироватка з овечого і козячого молока’ [СБГ: 111–112].
4. Непродуктивний тип ботанічних назв: повиі|тиц'а ‘повійка’ (Ск),
пуйтиця т.с. [Бв.: 110] (˂ повиі|тиц'а).
5. Непродуктивний тип назв хвороб: моты|лиц'а ‘хвороба худоби
(худоба постійно крутить головою)’ (Ск, ВВ, Трн) (від моты|л'ати
‘крутити’). Лексема вживається ще в гуцульських (мотелиця т.с. [ГГ: 126]) та
буковинських (мотилица т.с. [СБГ: 297]) говорах.
6. Непродуктивний тип назви тварин: бор|тиц'а ‘кріт’ (Ск, Нн) (від
бор|тити ‘рити землю (про крота)’), пе|рех'ідниц'а ‘корова, що залишилася на
зиму нетільною’ (Карта № 44); пор. бук. вивериця ‘білка’ [СБГ: 50].
Словотвірні типи із цим суфіксом поширені в усіх українських говорах.
Суфікс -іўк-а / -ілк-а. У говорах Закарпаття утворюються такі типи:
1. Малопродуктивний тип назв будівель, місцин та місцевостей:
бу|д'ілка, коп|т'ілка, ку|р'ілка ‘дерев’яна споруда, в якій коптять м’ясо’ (Карта
№ 5), су|ш’ілка ‘стодола, будівля для зберігання сіна, полови’ (Карта № 3),
моло|т'ілка ‘спеціальне пристосування, в якому молотили пшеницю’ (Вш).
2. Непродуктивний тип назв їжі, напоїв та кухонного начиння:
коло|т(к)інка, кôлô|т'ілка ‘те, чим замішували токан, мамалигу’, ‘спеціальний
пристрій для збивання молока’ або ‘посудина для збивання масла’ (Карта
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№ 17); пор. також зах.поліс. до лка ‘посудина для доїння корів’ [Арк., І: 137];
одеськ. дробíлка ‘машинка, що подрібнює виноград’ [Моск.: 32].
3. Непродуктивний тип назв знарядь праці та різних пристосувань:
са|д'іўка ‘пристрій для висаджування картоплі’ (Бз); пор. лемк. облицíвка
‘цегла, призначена для викладання стін без штукатурення’ [Питрей: 205].
4. Непродуктивний тип живих організмів: п|л'існ'іўка ‘вид черв’яка,
який з’являється у вологих місцях’ (Ск).
У говорах Закарпаття не утворюється жодного продуктивного типу із
цим формантом. У наддністрянських говірках утворення із суфіксом -іўк-а /
-ілк-а взагалі відсутні, а у лемківських, бойківських та буковинських наявні
поодинокі деривати. У західнополіських говірках утворюється єдиний тип
назв конкретних предметів. У сучасній українській літературній мові девербативи з суфіксом -іўк-а / -ілк-а утворюються рідше (сажівка ‘невелике
штучне водоймище, в якому розводять рибу’ [СУМ, ІХ: 15]). Послідовно
наголошується суфікс. Зрідка відбувається чергування приголосних звуків за
м’якістю/твердістю: /т/ – /т'/ (моло|тити – моло|т'ілка).
Суфікс -ік-а. Єдиний дериват із цим суфіксом серед локативних назв –
|

пас'іка ‘пасовище, місце, де випасають худобу’ (ЛП).
Суфікс

-іл'-а.

Зафіксований

продуктивний

тип

іменників,

що

позначають особу: ба|в’іл'а ‘нянька’ [Сб.: 19], воуру|ж’іл'а ‘ворожка,
чаклунка’ [ib.: 41], поуру|д'іл'а ‘жінка, яка от-от має народити’ (Ск, Лп, Гр,
Трн); пор. бойк. гребíля ‘жінка, що гребе сіно’ [Ониш., І: 191]; зах.поліс.
родíля ‘жінка, яка народила дитину’ [Арк., ІІ: 123].
Суфікс -ілниц'-а. Єдине утворення – ка|д'ілниц'а ‘кадило, кадильниця’
[Сб.: 137], що від кадити ‘окурювати’ ˂ *kaditi т.с. [ЕСУМ, ІІ: 338].
Суфікс -інк-а. Із цим суфіксом утворюються два непродуктивні типи:
назви на позначення конкретних предметів – пле|т'інка ‘заплетена жіноча
коса, яку після весілля вона вже не розплітає’ (Лз) та назви на позначення
продуктів харчування – п|раж’інка ‘сир, виготовлений вівчарами в полонині’
(Лаз, Бг, КсП). Перша назва зафіксована у верховинських (пле|т'інка), а друга
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– у гуцульських (|праж’інка) говірках. Наголос різноскладовий. У сучасній
літературній мові дериватів із цим суфіксом ми не виявили.
Суфікс -іх-а. Єдине утворення – ва|р'іха ‘ополоник, велика ложка з
довгою ручкою, якою насипають рідку страву’ (Трс, Тр, ВЛ, Гн), ва|рÿха т.с.
(Бр, ВР); пор. зах.поліс. поспíха ‘сорт швидкостиглої картоплі’ [Арк., ІІ: 77].
Суфікс -к-а. “У сучасній українській літературній мові функціонує 56
словотвірних моделей віддієслівних іменників, серед яких модель із суфіксом
-ка за ступенем популярності займає третє місце” [77: с. 38]. М.А.Павленко
відзначав його як суфікс із необмеженими можливостями, який може
приєднуватися до різних частин мови [158: с. 12]. Ряд дослідників у таких
утвореннях вбачали певний російський вплив (О.Пінчук, Н.Захлюпана,
Л.Дика). С.П.Бевзенко наголошує, що це все-таки порівняно нові утворення
не тільки в українській, а й у російській та білоруській мовах [6: с. 130].
Т.В.Сіроштан відзначила високу продуктивність девербативів із суфіксом
-к-а у ХVІІ–ХVІІІ ст., а саме в таких лексико-словотвірних типах: 1) назви
приміщень (мийка ‘підприємство для прання білизни, полотна, перемивання
вовни’); 2) найменування місцевостей, територій за різними ознаками
(вилазка ‘малопомітний або прихований отвір, через який можна пролізти’);
3) найменування умістилищ [185: с. 9–10]. Л.Родніна виділяє декілька
словотвірних значень із цим суфіксом у сучасній українській літературній
мові: 1) «предмет, за допомогою якою виконується дія, здійснюється процес»
(жатка, приманка); 2) «предмет – місце дії» (виварка, ковзанка); 3) «предмет
– суб’єкт дії» (розлітайка, хлопавка); 4) «предмет – об’єкт і наслідок дії»
(виставка, розписка); 5) «предмет або предметний фактор, який так чи
інакше стосується дії, процесу, сприяє їм» (перепустка, пам’ятка);
6) «людина, яку характеризує процесуальна ознака» (вискочка, недоучка);
7) «тварина – носій процесуальної ознаки» (побігайка) [174: с. 66].
У говорах Закарпаття утворюються такі типи:
1. Високопродуктивний тип назв їжі, напоїв та кухонного начиння:
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а) назви їжі та напоїв: |начинка ‘страва з кукурудзяного борошна,
подібна до мамалиги’ (Ск, МР, Ял), на|чинка ‘приправа, заправа’ [П.,Г.: 114],
|

зат'ірка, |зам’ішка ‘мамалига, каша з кукурудзяного борошна’ (Тр, ВЛ, Гн,

Гд), зак|васка ‘тісто, яке залишається для приготування хліба на наступний
раз (використовувалося замість дріжджів)’ (Тш, Ял, Гр), пе|реп’ічка
‘маленька паска, яка випікалася для того, щоб віддати її бідним’ (Лаз, КсП),
|

пудбиўка (МР, Бр, Ск), |п’ідбиўка [П.,Г.: 139; Ж.,П.: 112] ‘суп, заправлений

сметаною (частіше квасоля)’, |полиўка ‘бульйон’ (Вр, Дл; [Гриц.: 263; Бв.:
104]), |п’ітпалка ‘залишки тіста, якого було забагато для хліба, випеченого на
сковорідці’ (Пр), |затерка ‘зупа з білого борошна’ [Сб.: 60], прóварка ‘один із
видів жентиці’ [Гриц.: 182]; пор. лемк. запрáжка ‘пасероване з жиром
борошно як заправка до страви’ [Пиртей: 103], що є похідним від запрáжити
‘смажити’, яке від прáжити ˂ прасл. *pražiti; пор. рос. пряжить ‘смажити в
маслі’, біл. прáжыць ‘пряжити’, чес. pražiti, слц. pražit’ т.с. [ЕСУМ, ІV: 553],
затéрка ‘рідка страва із щипаних шматочків тіста’ [Пиртей: 107]; гуц. грíнка
‘скибка, окраєць, шматок’ [ГГ: 49] ˂ прасл. *grĕnka т.с., від похідного grĕti
‘гріти, жарити’ [ЕСУМ, І: 598], смáжка ‘приправа з кукурудзяного борошна,
цибулі і сметани’ [Неґ.: 160]; бук. нáчинка ‘солодка страва з кукурудзяного
борошна’ [СБГ: 325]; наддністр. зáкришка ‘заправа до перших страв (кріп,
морква, петрушка)’ [Шило: 122]; зах.поліс. запáрка ‘розведена солодка вода з
дріжджами, з якої після бродіння виготовляється самогон’ [Арк., І: 172] і т. д.
Тип

високопродуктивний

майже

в

усіх

українських

діалектах,

малопродуктивний у наддністрянських говірках;
б) лексеми на позначення кухонного начиння: |мыĭка (Ск), |миĭка (ВБ),
по|мытка (Ял) ‘ганчірка для миття посуду’, |покрыўка ‘покришка, череп’яний
чи металевий предмет, яким накривають каструлі’ (НБ), зӱрби|л'оўка ‘те, чим
замішували токан’ (Квс), яке, можливо, пов’язане з українським з брувáти
‘крупно молоти, очищати (про зерно)’ [ЕСУМ, ІІ: 284], |м’ірка ‘дерев’яна
посудина, яка служила мірою ваги (3-5 кг) сипких продуктів’ [Сб.: 173]
(лексема мíрка у говорах може мати подвійну мотивацію: або від мíряти
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‘визначати величину кого-, чого-небудь якоюсь мірою’ [СУМ, ІV: 747], або
від мíра ‘одиця виміру чого-небудь’ [СУМ, ІV: 744]), мíшка ‘знаряддя для
обробки молокопродуктів’ [вýрду йак провáр’уйе та мíшкоў мішáйе / мíшка
мáйе держáк тай шчíтку абó вíник] [Гриц.: 235]; пор. лемк. одкрывка
‘покришка на горщик’ [Пиртей: 210]; гуц. митка ‘ганчірка для миття посуду’
[Неґ.: 113]; зах.поліс. мийка т.с. [Арк., І: 311], помийка т.с. [Арк., ІІ: 69].
У говорах Закарпаття більшу продуктивність мають назви на
позначення кухонного начиння, а в решті українських діалектів – назви на
позначення їжі та напоїв. Віддієслівні утворення у сучасній українській
літературній мові мають широке застосування, проте девербативів на
позначення назв їжі та кухонного начиння дещо менше, ніж на Закарпатті;
пор. літ. паніровка, засмажка, підбивка та деякі ін. [ІСУМ: 14–18].
2. Високопродуктивний тип назв одягу, його частин та прикрас:
|

загоротка ‘хустка великого розміру, яку в основному носили жінки на

плечах в холодну пору року’ (Тр, Гр), за|паска (Дл; [Ж.,П.: 59]), |запинка (Лт)
‘жіночий фартух’ (від запасáти ‘оперізувати’, яке в [ЕСУМ, І: 234]
трактується як похідне від польського pas ‘пояс’, є результатом випадіння j
між голосними о та а і стягнення цих голосних у основі, яка зводиться до
прасл. *pojasъ ‘пояс’ [ЕСУМ, ІV: 302–303]), |вышиўка ‘оздоблення рукавів на
чоловічій сорочці’ (Чн), ме|решка ‘оздоблення будь-якої сорочки’ (Дл), від
мерéжати ‘робити мережку; вишивати’ [ЕСУМ, ІІІ: 439–440], пере|м’ітка
‘заплетена жіноча коса, яку жінки носили після весілля’ (Дл), сп|л'ітка ‘жіноча прикраса на шию’ (Кл), |выбиўка ‘вибивана вручну доріжка, яку вішали на
стіну’ (Лз), |запл'ітка [Сб.: 106; Ж.,П.: 59], пóплітка [П.,Г.: 150] ‘стрічка, що
заплітається в косу’, |засилка ‘петля’ (від засиляти ‘зав’язувати міцно у вузол’) [Сб.: 109], |розточка ‘вставка, клин в одязі з метою розширення, подовження’ [ib.: 320], вýставка [П.,Г.: 31], ýставка [Ж.,П.: 149], вíставка [Гриц.:
212] ‘вишита смужка різної довжини і ширини на плечах чи рукавах сорочки’
[з вістаўкáми потрíбно шче бýло кужухи робити], пíдточка ‘спідня частина
сорочки’ [Ж.,П.: 113]; пор. лемк. вытерáчка ‘ганчірка для витирання взуття’
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[Пиртей: 47]; бойк. зáпинка ‘фартух’ [Ониш., І: 279]; гуц. зáплітка ‘кісник з
кольорових вовняних ниток’ [ГГ: 77; Неґ.: 75], óбгóртка ‘вид поясного одягу
з одного незшитого полотнища’ [ГГ: 134]; бук. графірóвка ‘плісерована спідниця’ [СБГ: 76]; наддністр. вустáвка ‘уставка в рукавах’ [Шило: 87], перемíтка ‘вид головного убору нареченої’ [ib.: 196–197]; слоб. подвязка ‘фартух’ [СЛ: 134]; зах.поліс. пíтточка ‘наточений грубшим полотном низ сорочки’ [Арк., ІІ: 52]. Тип високопродуктивний у всіх говорах української мови та
у сучасній літературній мові; пор. літ. вшивка, плісировка [ІСУМ: 15–16].
3. Продуктивний тип назв різних процесів: з|варка, заст. ‘прання
білизни на ріці’ (ГД), у|борка ‘заробітки на Україні в давні часи, коли люди
їздили збирати буряки, огірки, пшеницю тощо’ (Ск), |заложка ‘заклад, парі’
(Ск), при|вычка ‘звичка’ (в усіх обстежених говірках), |баўка ‘дитяча гра’
[Сб.: 19; П.,Г.: 10; Бв.: 32], |битка ‘бійка’ [Сб.: 24], ва|даска ‘полювання’ (від
вадáсити ‘полювати’, що з угор. vadász ‘мисливець’) [ib.: 33], скир|дôўка
‘скиртування’ [ib.: 332], ст|рôĭка ‘будівництво’ [ib.: 344], зáтинка ‘шо раз
зáт’ато – зáтинка’ [Гриц.: 45], пóзичка ‘борг, позика’ [Бв.: 104]; пор. бойк.
відбíрка ‘сортування дерева’ [Ониш., І: 117]; прóчистка ‘вибіркова вирубка
молодого лісу’ [Неґ.: 147]; зах.поліс. звиска ‘звезення снопів з поля’ [Арк., І:
183]. У говорах української мови, а також у сучасній українській
літературній мові тип високопродуктивний.
4. Продуктивний тип назв знарядь праці та різних пристосувань:
выби|вачка ‘те, чим вибивають одяг, килими тощо’ (Ск, Нн, ЛП, Гр, Дб, Лп,
ВБ), |тычка (Ск, Трн), |тичка (ВВ) ‘палка, яку забивають у землю для виткої
квасолі’, |т'апка ‘сапка для обробітку вручну грядок цибулі, моркви і т. д.’
(НБ), ар|тука (Тр), ар|т'іўка (Пр) ‘сапа, знаряддя для ручного обробітку
просапних культур’, приш|чепка ‘прищіпка, затискач, яким прикріплюють до
мотузки білизну і т. ін.’ (Ск, МР), по|возка ‘віз’ (Тр), промы|катка
‘промокальний папір’ [Сб.: 292], зáщіпка ‘гачок замку на воротях’ [Ж.,П.:
62], прóтичка ‘дріт для чищення люльки’ [Ж.,П.: 123; Бв.: 109]; пор. гуц.
маґлíвка ‘прилад для качання білизни, качалка’ [ГГ: 117] (від маґл вáти
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‘качати білизну’, а мáгель ‘качалка’ через посередництво польської мови
запозичене з нім. Mángel ‘качалка для прасування білизни’ [ЕСУМ, ІІІ: 352]);
ниж.наддніпр. вибивáчка ‘все, чим можна вибивати одяг, килими і т. п.’ [Чаб.,
І: 140]; зах.поліс. тяпка ‘сапка’ [Арк., ІІ: 216].
5. Малопродуктивний тип назв будівель, місцин та місцевостей:
|

загоротка ‘огород’ (Тр, Бр, ВР, Вр, ВЛ, Дб), прист|рôĭка ‘добудова біля

будинку’ (Ск, Гн, Трн), пе|регор'ітка ‘місце, обгороджене парканом, де
тримають курей, рідше свиней’ (Дл, СП, Ял, Бг), óбгородка ‘назва будівлі
відкритого типу’ [óбгородка – тотó лиш на однý ніч] [Гриц.: 219], зимíвка
‘зимíўка – кошара, де зимýйутс’а вíўц’і’ [ib.: 221]; пор. лемк. ґаздíвка ‘господарство’ [Пиртей: 65]; бойк. земíвка ‘хата і хлів у полі’ [Ониш., І: 309]. У
наддністрянських та західнополіських говірках деривати з суфіксом -к-а ми
не виявили. Тип непродуктивний і у сучасній українській літературній мові.
6. Малопродуктивний тип назв інших конкретних предметів: |с'ічка
‘посічена солома; складені колоті дрова; пристрій, який січе стебла
кукурудзи’ (Ск, Тр, Кл, Тс, Дл, ВВ, Бз), |выр'ізка ‘тирса, дрібні частинки
деревини, що падають з-під пилки’ (Чн), |задер'ка ‘скалка’ (КсП, Дл),
|

доточка ‘частина, що приєднується до чого-небудь основного’ [Сб.: 75],

|

завйазка ‘в’зка’ [ib.: 91], мотáлька ‘моток пряжі’ [П.,Г.: 105]; пор. поліс.

висипка ‘щебінь’ [Лис.: 45]; зах.поліс. линка ‘скинута шкура вужа чи гадюки’
[Арк., І: 284], нáточка ‘кротовина’ [ib.: 341]. У говорах Закарпаття тип
непродуктивний, а у наддністрянських та поліських – продуктивний.
7. Малопродуктивний тип назв осіб: |покритка (ВВ, КбП), пóкривка
[Бв.: 104] ‘зведениця’, |назыўка [Сб.: 186], п|розыўка [ib.: 290] ‘прізвисько’,
п|риступка ‘на весіллі подруга молодої з родини молодого’ [ib.: 286], слýжка
‘помічник вівчара’ [Гриц.: 265]; пор. лемк. нагóнка ‘люди, які під час полювання женуть звіра на мисливця’ [Пиртей: 183]; гуц. примíвка ‘жінка, яка
лікує зашіптуванням’ [Неґ.: 144]; наддністр. завитка ‘покритка’ [Шило: 118].
8. Малопродукивний тип назв, пов’язаних із рослинністю: ш|чопка
(Ск), ш|чупка (Бз) ‘насіння дині’ (від шчо|пити ‘лузати насіння’), |сыпка
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‘суцвіття на стеблі кукурудзи’ (Тр), при|садка ‘саджанець’ [Сб.: 284],
п|риск’іпка ‘прищепленй саджанець’ [ib.: 285], жил ка ‘кропива’ [Бв.: 62].
9. Непродуктивний тип назв хвороб: |посопка ‘кір’ (Гд), кóлька ‘болі у
спині’ [Ж.,П.: 76]; пор. лемк. падáчка ‘епілепсія’ [Пиртей: 224]; гуц. кóлька
‘різкий гострий біль’ [Неґ.: 97]; бук. отрýйка ‘розлад травлення’ [СБГ: 373];
наддністр. зáдирка ‘задерта шкіра коло нігтя’ [Шило: 120].
10. Непродуктивний тип абстрактних понять: |ганка ‘що-небудь
неймовірне’ (від ганýти ‘угадувати’) [Сб: 45]; пор. гуц. зáчіпка ‘привід для
бійки, сварки’ [Неґ.: 78].
11. Непродуктивний тип назв істот (тварин): пе|рехутка, пе|рех’ітка
‘корова, яка залишилася на зиму нетільною’ (Карта № 13).
Отже, у говорах Закарпаття ми проаналізували 11 типів із суфіксом
-к-а, 2 – високопродуктивні, 2 – продуктивні, 4 – малопродуктивні, 3 –
непродуктивні. Формант -к-а продуктивний і в інших говорах української
мови. У сучасній українській літературній мові більшу продуктивність мають
варіанти суфікса -к-а (-анк-а, -алк-а, -арк-а, -ачк-а тощо).
Частіше похідні іменники утворюються від інфінітивної основи, зрідка
можуть утворюватися і від основи теперішнього часу: |миĭка ← миĭ-. У
деяких словах може зберігатися т: |митка ← |мити, |покритка ← пок|рити.
Поширеним явищем є усічення твірної основи (с|мажка ← с|мажити).
Суфікс -лиц'-а. Із цим суфіксом утворюється декілька лексем на
позначення знарядь праці та пристосувань: |в’іселиц'а, заст. ‘місце, на якому
карали ворогів (вішали)’ (Лт), граб|лиц'а, греб|лиц'а ‘скребниця, пристрій для
чесання худоби’ (Карта № 27), |тел:иц'а (Вш, МР, Дв, Трс, ВР, Гн, Бз, Гд),
|

телниц'а (Гр, Пр), |терлиц'а [Сб.: 350], тéрлиц’и [П.,Г.: 190] ‘пристрій, на

якому терли коноплі’ (|терлиц'а ˃ теллиця (асиміляція) [65: с. 191]); пор. гуц.
тéртиця ‘знаряддя для тертя льону і конопель; тонка дошка’ [ГГ: 183].
Дериват граб|лиц'а / греб|лиц'а має подвійну мотивацію. Імовірніше, що це
віддієслівне утворення від гребти ˂ прасл. *grebti, *grěbati [ЕСУМ, І: 589–
590]. Можливо, утворилося від іменника граблі ‘сільськогосподарське
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знаряддя, що використовується для згрібання скошених стебел’ [СУМ, ІІ:
151], із прасл. *grabljȩ, яке пов’язане з *grabiti ‘згрібати’ [ЕСУМ, І: 579–580].
Суфікс -лниц'-а / -л'ниц'-а у говорах Закарпаття утворюються три
лексико-словотвірні типи:
1. Продуктивний тип назв знарядь дії: сно|валниц'а (Тр), сно|вал'ниц'а
(НБ) ‘прилад, на якому снують (намотують із клубків) основу для ткання’,
ч|мôўхалниц'а ‘щітка, пристрій у вигляді дерев’яного круга з густо вбитими
високими залізними зубцями для чесання, микання волокна’ (Гд),
зва|р'алниц'а ‘дерев’яна посудина у формі діжки, в якій золили мітки, білизну
або прали’ [Сб.: 121], вішилниц’и ‘жердина для сіна’ [П.,Г.: 28]; пор. лемк.
мазальниця ‘горщик із білою глиною для підмазування печі після щоденного
палення’ [Пиртей: 166]; бойк. зáткалниця ‘дошка для закривання челюстей
печі’ [Ониш., І: 290], качéльниця ‘качалка’ [ib.: 343]; гуц. поливáвниця
‘золільник, дерев’яна посудина, у якій золили пряжу, полотно’ [ГГ: 153].
2. Непродуктивний тип назв будівель та їх частин: |казалниц'а ‘місце,
де священик проводить служіння’ (Ск), |в’іселниц'а ‘шибениця’ [Сб.: 39].
Суфікс

-н'-а. За допомогою цього

суфікса утворюються

два

малопродуктивні типи – назви на позначення конкретних предметів: |дôўбн'а
‘спеціальне знаряддя у вигляді довгого кола, яким розколюють дрова навпіл’
(Тр, Лз, ВР), к|ладн'а ‘копа снопів’ [Сб.: 143] та абстрактні поняття: бр'іх|н'а,
перев. мн. б|р'іхн'і ‘брехня, неправда’ (Ск, Бр, Нн, Лп, Вш, Гр, Дб, Лп),
плат|н'а ‘оплата’ [Сб.: 233], грыз|н'а ‘постійні сварки у сім’ї’ [149: с. 184],
гул'|н'а ‘довгі гуляння’ [ib.: с. 184]. Деривати мають зневажливий відтінок.
Наголошується переважно останній склад.
Суфікс -нин-а. Складний за своїм походженням суфікс -нин-а виник на
базі

суфікса

-ин-а,

ускладнившись

суфіксальним

н,

напевно,

дієприкметникового походження.
Утворюється продуктивний тип назв процесів за певною дією:
жебра|нина ‘милостиня’ (КсП), лама|нина ‘період збирання кукурудзи’ (КбП,
ВВ, КсП), б’іга|нина ‘виконання певної клопіткої роботи’ (Ск), гôĭка|нина
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‘крик’ [Сб.: 50], пута|нина ‘плутанина’ [ib.: 303], мотанина ‘тяганина,
зволікання, клопіт, неспокій’ [П.,Г.: 105]; пор. лемк. ґаданина ‘базікання,
балачки’ [Пиртей: 69], прятанина ‘прибирання; ховання, переховування’ [ib.:
262]; бойк. бабранина ‘халтура (про погану роботу)’ [Ониш., І: 38]; гуц.
мотанина ‘тяганина’ [ГГ: 126]; бук. лапанина ‘хапання’ [СБГ: 253]. В інших
діалектах української мови тип високопродуктивний. Зафіксована також
збірна назва осіб: збиранина ‘нездари, негодяї’ [Ж.,П.: 62].
Суфікс -ниц'-а. Утворюються такі словотвірні типи:
1. Продуктивний тип назв знарядь дії:

|

мыканиц'а ‘спеціальне

пристосування для микання вовни’ (Бр), дра|ниц'а ‘дранка, одна з тонких
дощок, що використовується як покрівельний матеріал’ (Вш, НБ, Трн, Ск),
ко|лотниц'а ‘посудина, в якій збивали молоко’ (Бг), с|нуĭниц'а ‘прилад, на
якому снують основу для ткання’ [Сб.: 336], |зулниц'а [Сб: 131], зулниця [Бв.:
65] ‘дерев’яна посудина у формі діжки, в якій золили мітки, домоткану
білизну або прали’ (від зо|лити ‘золити (про домоткану білизну, полотно)’
[Сб.: 121]); пор. бойк. маґлівниця ‘рубель’ [Ониш., І: 425]; бук. маґлівница
‘рубель для качання білизни’ [СБГ: 272]; поліс. битниця ‘станок для
первинної обробки конопель’ [Лис.: 32], копаниця ‘велика мотика для
копання картоплі’ [ib.: 103]. У інших діалектах тип високопродуктивний.
2. Продуктивний тип назв конкретних предметів: д'іл|ниц'а ‘прохід (в
огорожі і под.)’ [Сб.: 66], у гуцульських говірках Закарпаття лексема ще
вживається у значенні ‘розподіл грошей між учасниками коляди на Різдво’
(Лаз), колóтниця ‘рубана мітка’ [Гриц.: 46], дрýґаниця ‘вóўн’у пр’áжу
дрýджес’а, рóбит’с’а дрýґаниц’у / та с’а плетé рукавиц’і / капчури / свéтер /
снýрки / волóки’ [ib.: 205]. Спірним є походження лексеми д'іл|ниц'а, яке викликає ряд думок серед мовознавців – прасл. *dělьnica може бути утворене
або від прикметника *dělьnъ ‘зв’язаний з поділом, діленням’, або від дієслова
*děliti, або ж іменника *dělъ [178: с. 52]; див. також лемк. мыдниця, мыйниця
‘таз, велика миска для миття посуду’ [Пиртей: 174]; гуц. лýпаниця ‘відколений кусок дерева’ [ГГ: 115]; бук. друґаница ‘удвоє зсукана нитка’ [СБГ: 104].
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3. Продуктивний тип назв їжі, напоїв та кухонного начиння: |п’ікниц'а
‘корито для замішення тіста для хліба’ [Сб.: 231], ‘домашня ковбаса’ (Вш, Тр,
Вр, ТП, Лт), звáрниця ‘один із видів «жентиці»’ [звáрниц’а – жинтиц’а з-під
вýрди] [Гриц.: 183], д’іĭниц’и(ê) (гуц.), д'іĭ|ниц'а, дÿĭ|ниц'а , дуĭ|ниц'а ‘посудина для доїння молока’ (Карта № 19). Дериват д'іĭ|ниц'а та всі його фонетичні
варіанти засфітчують різні рефлекси давнього звука [о] в новозакритих
складах та його поширеність не лише у говорах Закарпаття, а й поза межами.
4. Малопродуктивний тип локативних найменувань та будівель різного
призначення: |ораниц'а (Ск, НБ, ЛП, МР, МУ, Трн), ораниц’и [П.,Г.: 127]
‘рілля, виоране поле’, плеска|ниц'а ‘ґрунт, збитий дощем’ [Сб.: 233], |болниц'а
‘лікарня’ (Ск), різниця ‘місце, де заколювали овець’ [Гриц.: 212], димниця
‘закурена хата’ [Бв.: 57]; гуц. дíльниця ‘загорожа для худоби’ [ГГ: 60].
5. Непродуктивний тип назв істот:
а) назви осіб: уд:а|ниц'а (Ск, КсП), в’ід:а|ниц'а (Лз, Пл, Трн) ‘молода
дівчина, яку вже можна видавати заміж’; пор. лемк. послужниця ‘дівчина, яка
тимчасово прислуговує комусь’ [Пиртей: 246]; бойк. вíрниця ‘вірничка’
[Ониш., І: 130]; бук. відданица ‘дівчина на виданні’ [СБГ: 53];
б) назви фауни: урваниця ‘назва вівці’ [котрé с’а загýбит / та
урваниц’а звут] [Гриц.: 56]; пор. бук. ковтаница ‘дятел’ [СБГ: 215],
наресница ‘дрібна мілководна риба’ [ib.: 320].
Суфікс -овиц'-а. Єдиний дериват із цим суфіксом зафіксовано серед
абстрактних назв – косо|виц'а ‘час косіння та збирання сіна’ (МУ).
Суфікс

-ойін-а.

У

частині

верховинських

говірок

Закарпаття

спостерігаємо єдине утворення з цим суфіксом – пере|бойіна ‘перегородка у
хліві між худобою’ (Ял, Тш, Ст, Тр, Пл) (від пере|бити ‘відгородити’).
Суфікс -онк-а. У говорах Закарпаття побутують деривати ту|шонка
‘консервоване тушковане м’ясо’ (Ск, КсП), згуш|чонка ‘згущене молоко’ (в
усіх обстежених говірках). У говорах української мови суфікс не поширений.
Декілька назв конкретних предметів знаходимо у західнополіських говірках:
дойóнка ‘дійниця’ [1: с. 411], запущóнка ‘ряжанка’ [Арк., І: 175].
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У [СУМ, Х: 332] лексема тушонка подається з ремаркою розм., що
пов’язується з українським тушкувати, діал. тушити ‘варити в закритому
посуді’ або з рос. тушить т.с. [ЕСУМ, V: 689].
Суфікс -унк-а. На території Закарпаття із цим суфіксом утворюється
непродуктивний тип назв знарядь праці: деир'|гунка ‘щітка, пристрій у
вигляді дерев’яного круга з залізними зубцями для чесання, микання
волокна’ (Дл, КсП, Лаз). Назва вживається тільки на території Рахівського
району (гуцульські говірки); пор. також гуц. трісýнка ‘прикраса на
чоловічому капелюсі, зроблена з пір’я та квітів’ [ГГ: 189]; зах.поліс. дерýнка
‘щітка із свинячої щетини для чесання прядива’ [Арк., І: 127].
Суфікс -ух-а. Непродуктивний суфікс -ух-а у говірках Закарпаття
утворює єдиний дериват – коло|т'уха ‘посудина для збивання масла’ (Карта
№ 17). У сучасній українській літературній мові цей суфікс утворює
високопродуктивний тип назв конкретних предметів; пор. літ. колотуха,
тертуха та ін. [ІСУМ: 71], а також назви осіб – щебетуха, кокетуха,
буркотуха, лопотуха та багато ін. [ІСУМ: 71].
Суфікс -учк-а. Єдиний дериват із цим суфіксом зафіксований серед
лексем на позначення їжі: пе|чучка ‘солодка диня, яку запікають і
споживають як їжу’ (Ск, Трс, ВЛ, Вр, Дб) або варіант пе|кучка (Бз) (від
пекти, печи ‘готувати їжу, нагріваючи на вогні або на жару’ [СУМ: VІ: 111]).
Суфікс -ушк-а. Єдине утворення із цим суфіксом серед назв кухонного
начиння – коло|т'ушка ‘посудина для збивання масла’ (Карта № 17).
Суфікс

-шк-а.

Серед

іменників

із

цим

суфіксом

у

говорах

Закарпатської області ми зафіксували лише два деривати назв конкретних
предметів – к|рышка (Трс, Тс, Ск, Трн), |покрышка (Нн, ЛП) ‘покришка на
горшок, каструлю’ і один серед назв осіб – л'опо|ташка ‘жінка, яка багато
говорить’ (Лаз); пор. також мотáшка ‘великий моток пряжі; пристрій для
звивання ниток у мотки’ [ГГ: 126]. Назви на позначення осіб із цим суфіксом
функціонують тільки на території гуцульського говору Закарпаття.
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4.4. Відчислівникові іменники
Відчислівникові утворення – сукупність похідних, твірними для яких
виступають числівники [42: с. 81]. В українській мові таких утворень
порівняно із відсубстантивами та девербативами небагато, і якщо “для їх
утворення використовується обмежена кількість суфіксів”, то у говірках
“можливе використання більшої кількості суфіксів і продуктивність деяких
типів набагато вища” [1: с. 454].
Відчислівникові іменники як в українській літературній мові, так і в
говірках утворюються від чотирьох розрядів числівників – кількісних (власне
кількісних, дробових, збірних) і порядкових. Дериваційною базою для
іменників частіше виступають власне кількісні та збірні числівники, а
словотворчими засобами є суфікси: -к-а, -ик, -ак, -ок, -ин, -ц’-а, -иц’-а [42:
c. 81].
Іменники, мотивовані власне кількісними числівниками:
Суфікс -иц'-а. Поширеним із цим суфіксом є дериват оди|ниц'а (Ск,
Гр), йеде|ниц'а (Ял, Пр, Ст, Лз, Трн) ‘єдина дочка в сім’ї’, у гуцульських
говірках Закарпатської області – оди|ниц'и т.с. (Кс, Дл, КсП, Лаз, Бг). Назва
вживається ще у бойківських (єдиниця) [Ониш., І: 245], гуцульських
(одиниця) [ГГ: 138] та західнополіських (одиниця) [Арк., ІІ: 9] говірках. Як
розм., лексема є нормативною в українській літературній мові [СУМ, V: 629].
Із цим суфіксом утворюється ще непродуктивний тип назв шкільних
оцінок ‒ оди|ниц'а ‘оцінка один’ (лексема поширена на всій території
Закарпаття).
Суфікс -к-а. Високопродуктивний формант -к-а як у говорах
Закарпаття, так і в сучасній українській літературній мові полісемічний.
В.П.Токар відзначав, що «іменники, утворені від числівників першого
десятка (за допомогою суфікса -к-а) в українській, російській та білоруській
мовах виступають як назви цифр і найрізноманітніших предметів, що позначаються ними (шкільні оцінки, назви трамваїв, автобусів, літаків, гральних
карт і т. ін.), назви груп, що складаються з відповідної кількості (напр. трійка
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‒ тройка ‒ упряжка коней, група людей і т. ін.)» [200: с. 27]. На Закарпатті з
цим суфіксом утворюються деривати не тільки від числівників першого
десятка, а й від інших числівникових основ.
1. Високопродуктивний тип назв купюр та автобусних маршрутів:
а) назви купюр: п|йатка ‘5 гривень’, ди|с'атка ‘10 гривень’, два|ц':атка
‘20 гривень’, п’іĭ|с'атка (пйаĭ|с'атка) ‘50 гривень’, |сотка ‘100 гривень’
(поширені на всій території Закарпатської області);
б) назви автобусних маршрутів: чо|тыр'ка (чо|тир'ка, чо|тырка),
п|йатка, |ш’істка, |с'імка, |вус'імка (|в’іс'імка, |вӱс'імка), див|йатка, ди|с'атка,
о|динац':атка (оди|н:ац':атка), два|нац':атка, чо|тырнац':атка (чо|тирнац':атка), пйат|нац':атка, с'ім|нац':атка, дивйат|нац':атка, два|ц':атка.
Деривати цього типу переважають у мовленні міського населення.
2. Високопродуктивний тип назв шкільних оцінок: чо|тыр'ка (чо|тырка) ‘оцінка чотири’, п|йатка ‘оцінка п’ять’, |ш’істка ‘оцінка шість’, |с'імка
‘оцінка сім’, |вус'імка (|в’іс'імка, |вӱс'імка) ‘оцінка вісім’, див|йатка ‘оцінка
дев’ять’, ди|с'атка ‘оцінка десять’, о|дин:ац':атка ‘оцінка однадцять’, два|нац':атка ‘оцінка дванадцять’. Лексеми поширені на всій території Закарпаття.
3. Продуктивний тип назв пристосувань: ди|с'атка ‘дошка товщиною
10 мм’, два|ц':атка ‘дошка товщиною 20 мм’, три|ц':атка ‘дошка товщиною
30 мм’, сôрô|кôўка ‘дошка товщиною 40 мм’, п’іĭ|с'атка ‘дошка товщиною
50 мм’ (лексеми використовуються на всій території Закарпатської області).
Цей тип продуктивний, позаяк, на думку дослідника Г.Аркушина,
продуктивність відчислівникових іменників варто виділяти за іншими
критеріями, ніж, наприклад, відіменникові чи віддієслівні. До продуктивних
типів відносимо інколи і два-три деривати, тому що дощок іншого розміру в
говірках не існувало, відповідно і назви нові не утворювалися [1: с. 454].
4. Малопродуктивний тип назв, пов’язаних з відправленням потягів:
|

с'імка ‘потяг, який відправляється із села Сокирниця о 8.10’ (Ск), див|йатка

‘потяг,

який

відправляється

о

9.20’

(Ск),

ди|с'атка

‘потяг,

який

відправляється о 10.20’ (Ск). Непродуктивність цього типу зумовлена тим,
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що у деяких закарпатських селах відсутня колія для потягів, відповідно немає
потреби в утворенні таких дериватів.
5. Непродуктивний тип назв напоїв: о|дин:ац':атка ‘домашня горілка’,
для чого обов’язково мало використовуватися 11 кг цукру, інакше технологія
приготування не буде витримана (МР). Назву можна віднести до власне
закарпатських регіоналізмів, за межами області відповідників не виявлено,
лише у буковинських говірках ця назва вживається у значенні ‘бердо на
одинадцять пасем’ [СБГ: 361].
6. Непродуктивний тип абстрактних іменників: три|ц':атка ‘30 років;
вік людини від тридцяти до сорока років’ (Ск), п’іĭ|с'атка (пйаĭ|с'атка) ‘вік
людини після п’ятдесяти років’ [шчус' н'а страх бе|ре аш розм’і|н'алам у|же
п’іĭ|с'атку] (Ск).
7. Непродуктивний тип збірних назв осіб: два|ц':атка ‘група людей, що
турбується про матеріальне, фінансове благополуччя церкви в селі’ (Ск, Вш).
Суфікс -нк-а. З цим суфіксом утворюється:
1. Непродуктивний тип назв знарядь праці – д|ванка ‘залізні вила із
двома ріжками’ (Нн, ЛП, МУ), т|ринка ‘залізні вила з трьома ріжками’ (Нн,
Ск, Лп, НБ).
2. Непродуктивний тип назв шкільних оцінок: д|ванка ‘оцінка двійка’
т|ринка ‘оцінка трійка’. Назви поширені на території марамороських говірок
Закарпаття.
Суфікс -ôўк-а. Єдиний продуктивний (замкнутий) тип назв, пов’язаних
з відправленням потягів: три|т'ôўка ‘потяг, який відправляється о 04.00 із
села Сокирниця’ (Ск), пйа|тôўка ‘потяг, який відправляється о 06.00’ (Ск),
ш’іс|тôўка ‘потяг, який відправляється о 18.10’ (Ск), с'і|мôўка ‘потяг, який
відправляється о 19.00’ (Ск), дивйа|тôўка ‘потяг, який відправляється о
22.00’ (Ск), ча|сôўка ‘потяг, який відправляється о 13.30’ (Ск). Сюди також
належить складний дериват двача|сôўка ‘потяг, який відправляється о 15.30’
(Ск)

та

дериват,

утворений

префіксально-суфіксальним

поупуч|н'ôўка ‘потяг, який відправляється о 00.10’ (Ск).

способом,
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Суфікс -ôĭк-а. З цим суфіксом у говорах Закарпаття утворюється
непродуктивний тип назв шкільних оцінок: д|вôĭка ‘оцінка двійка’, т|рôĭка
‘оцінка трійка’. Лексеми вживаються на всій території Закарпаття.
Іменники, мотивовані порядковими числівниками:
Суфікс -ачк-а. Утворюється непродуктивний тип назв рослинності:
три|т'ачка ‘третій раз скошена і висушена трава’ (Ск, Тр, Кл). У
західнополіських говірках цей суфікс утворює ще тип назв тварин: першáчка
‘корова з першим телям’ [Арк., І: 36].
Суфікс -ин-а. Замкнутий тип назв поминальних днів: дивйа|тина
‘дев’ятий день після смерті, сороко|вина ‘сороковий день після смерті’,
годо|вина ‘рік з дня стерті’. Назви вживаються на всій території Закарпаття.
Наголошується суфікс.
Суфікс -іўк-а. Із цим суфіксом утворюється єдиний дериват –
тиж|н'іўка ‘сьомий день після смерті’. Назва побутує тільки на території
гуцульських говірок області (Рахівський район).
Деривати, утворені від збірних та дробових числівників, у говірках
Закарпаття не зафіксовані.
Висновки до Розділу 4:
1) найбільше словотворчих засобів використовується при творенні
відсубстантивних (45%), менше при творенні віддієслівних (37,4%), ще
менше для утворення відад’єктивних (12,6%) та відчислівникових (5%)
іменників жіночого роду. Формуються деривати за допомогою суфіксів
різної продуктивності; див. таблця 2;
Таблиця 2
Найпродуктивніші суфікси для творення іменників жіночого роду
Суфікс

-к-а

-иц'-а

-анк-а

-ин-а

-ниц'-а

-ачк-а

%%

30,1

16

14,2

13,3

5,1

3,5

1,7

1,5

Суфікс

-ан'-а

-их-а

-ишч-а

-н'-а

-арк-а

-нин-а

-ал'-а

решта

%%

1,4

1,4

1,2

1

0,9

0,9

0,8

8,5

-алк-а -арн'-а
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2) деякі лексеми у говорах Закарпаття можуть мати подвійну
мотивацію. Наприклад, у гуцульських говірках Закарпаття утворюється
лексема йази|качка, яку виводимо від іменника йа|зык (за допомогою
форманта -ачк-а), але дериват міг утворитися і від прикметника йазы|ката
(за допомогою суфікса -к-а);
3) специфічним у говорах Закарпаття є суфікс -ын'-а, що пов’язано із
збереженням давнього [ы], -ік-а та -ушк-а. Дериватів, утворених за
допомогою цих суфіксів, не спостерігаємо ні в інших діалектах української
мови, ані в сучасній українській літературній мові;
4) значна частина суфіксів високопродуктивна, тоді як у інших говорах
української мови та сучасній українській літературній мові непродуктивна, і
навпаки. Наприклад, у говірках Закарпаття, а також в ряді українських
говорів поширений високопродуктивний тип назв тканин (утворений за
допомогою суфікса -анк-а): пар|н'анка, траў|л'анка тощо. Сучасна українська
літературна мова утворень такого типу не знає. Продуктивний є також суфікс
-арк-а (во|зар'ка, дры|варка та ін.). У сучасній українській літературній мові,
назви з суфіксом -арк-а не утворюються взагалі. У говіркових групах Закарпаття зрідка утворюються деривати з суфіксом -от-а (б’ід|нота, б’і|сота),
тоді як у сучасній українській літературній мові таких лексем більше (журбота, нуждота, бідота, труднота тощо). Непродуктивний на території
Закарпаття суфікс -ак-а, утворюється тип назв знарядь праці (ко|пака);
5) щодо поширеності суфіксів у досліджуваних нами говорах, то,
наприклад, у верховинських та ужанських говірках Закарпаття поширений
продуктивний тип назв полів, мотивованих назвами культур, які там росли із
суфіксом -анк-а (бу|л'анка, тинґири|чанка), а у марамороських, боржавських
та гуцульських говірках такі деривати відсутні. Зрідка деякі деривати
поширені лише на території гуцульських говірок Закарпатської області
(|л'опаўка, |р'ізаўка та деякі ін.).
Результати досліджень відображені у таких працях [209; 210; 215;
217].
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РОЗДІЛ 5
СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР ІМЕННИКІВ
СЕРЕДНЬОГО РОДУ

5.1. Відсубстантивні іменники
Іменники середнього роду переважно утворюються від субстантивних
та дієслівних, зрідка від прикметникових, ще рідше – числівникових основ.
Суфікс -а / -'а, -е / -'е. Іменники середнього роду на позначення
здрібнілих назв істот (рідше збірних) часто утворюються за допомогою
суфікса -а. Ф.Славський назвав цей суфікс одним із найважливіших у творенні нових слів. Він міг брати участь при творенні форм жіночого роду від
іменників чоловічого роду, абстрактних іменників, збірних назв, а також назв
чоловічого роду [232, І: с. 59]. У говорах Закарпаття утворюються такі типи:
1. Високопродуктивний тип назв істот:
а) назви тварин: ло|ша ‘маля кобили’ (Ск), бы|ча ‘молодий бичок’
(зменш.-пестл. до бык) [Сб.: 25], |гад'а ‘змія’ [ib.: 44], |кача ‘каченя’ [ib.: 139],
меидвеи|д'а ‘ведмежа’ [ib.: 170], потка|н'а ‘щур, пацюк’ [ib.: 268], |кур'а [149:
с. 186], |п’іт'а (Ск, Трн) ‘курча’, |мача ‘кошеня’, пс'а, |гус'а, |ôл'ін'а ‘оленя’,
дику|н'а ‘дитинча диких тварин’, |жабл'а ‘жабеня’, |кôз'а ‘козеня’, кôгу|т'а
‘молодий когут’, сви|н'а, пôрô|с'а ‘порося’ (в усіх обстежених говірках),
с|винча т.с. (Гд), кал’ічá ‘вівця, з якою стався нещасний випадок’ [а|ди, йа|ке
кал’і|ча |йагн’а / шо лиш кол’і|ном |ходит] [Гриц.: 121]; пор. пд.-лемк. пчоля
‘маленька бджола’ [26: с. 60]; зах.поліс. жачá [Арк., І: 200] та ін.;
б) назви осіб: д'ітва|ча ‘дитя’ (в усіх обстежених говірках), ка|л'іча
‘хвороблива дитина’ (Ск), приĭма|ча ‘всиновлений син або дочка’ (ВВ), |копыл'а ‘байстрюк’ [Сб.: 149], циган|ча ‘маленька циганська дитина’ [ib.: 407].
В.Німчук у верхньонадборжавських говірках розглядає ще продуктивний тип назв малих дітей від основ прізвищ і прізвиськ батьків: ковáлча
(Ковáл'), зийкáнча (Зийкáн), зубáчча (Зубáк) тощо [149: с. 153].
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2. Високопродуктивний тип назв конкретних предметів:
а) назви кухонного начиння: во|д'анча ‘кухоль для пиття’ (Вш, Трс, Кл,
Трн, Пр, Тш, Ял, Лз, СП), со|л'анча ‘посудина для солі’ (Тс, Лз, Трн),
бл'а|шанча ‘кухоль для води’ (Рс, Лц, Чн, Ґр, Тр, Бр, Кл), б|л'уд'а ‘невелика
миска’ [149: с. 186]. Лексема во|д'анча широко вживається у верховинських
говірках, побутує як загальновживана. Деривати во|д'анча, со|л'анча,
бл'а|шанча могли утворитися відповідно від во|д'анка т.с., со|л'анка т.с.,
бл'а|шанка т.с., які у свою чергу від вод'а|не гоур|н'а, соул'а|не б|л'уд'атко,
бл'аша|не гоур|н'а; пор. бойк. водянча ‘горня для води’ [Ониш., І: 139];
б) назви одягу та предметів, які пов’язані з його виготовленням: |мôт'а
‘невеликий моток’ (Ск, Трн), |хуст'а ‘жіноча хустина’ (Вр), клуб|л'а ‘невеликий клубок’ [148: с. 186]; пор. бойк. бархáньча ‘хустинка’ [Ониш., І: 45];
в) назви речей побуту: стул'|ча (Гн), с|т'іл'ча (Лз, Трн) ‘стілець без
спинки’ (від сту|лиц' т.с.), ве|ринч'а ‘спеціальне простирадло, в якому
переносили з огорода сіно’ (Гд). Назва ве|ринч'а у говірках Закарпаття
утворилася від діал. веренка ‘невелика верета’ [ЕСУМ, І: 354] та ін.;
г) назви будівель та їхніх частин: хл'іў|ча, зменш. до хл'і|вец' ‘хлівець’
[Сб.: 403], в’і|кинча ‘маленьке вікно на хліві’ (Пр). У лексемі в’і|кинча
спостерігається чергування голосного (/и/ – /ø/ ˂ /о/ ˂ /ъ/ ˂ вікнó) тощо.
В.Німчук уважає, що назви конкретних предметів із цим суфіксом у
говорах Закарпаття могли утворитися за аналогією до назв істот [149: с. 186].
3. Продуктивний тип збірних назв:
а) назви осіб: глу|паче, збірн. до глу|пак ‘нерозсудлива, нерозумна
людина’ [Сб.: 84], жеб|раче, збірн. до жеб|рак ‘жебрак’ [ib.: 84], молод|ниче,
збірн. до молод|н'ак ‘молоде покоління, молодь’ [ib.: 175], прос|таче, збірн.
до прос|так ‘простодушний, нелукавий наївний чоловік’ [ib.: 293], стар|ниче,
зневаж., збірн. до стар|ник ‘старше покоління’ [ib.: 342], чап’іст|раче, збірн.
до чап’іст|рак ‘клишава, неповоротка, незграбна людина’ [ib.: 412];
б) назви істот: здых|л'ача (Ск), здохл'а|ча, збірн. ‘кволі вівці’ [Гриц.:
21]; пор. лемк. быдля, збірн. ‘велика рогата худоба’ [Пиртей: 28];
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в) назви, що пов’язані з сільськогосподарськими роботами: кыр|тин'е,
збірн. до кыр|тина [Сб.: 142], купи|н'а (Трн, Ст, Ял) ‘купа землі, нарита
кротом’, п|ласт'е, збірн. до пласт ‘невелика копиця сіна’ [Сб.: 232];
г) назви пристосувань: бу|туче, збірн. до бу|тук ‘кусок колоди’ (˂ рум.
butuc т.с.) [Сб.: 33], ко|лод'е, збірн. ‘колоддя’ [ib.: 147], кы|маче, збірн. до
кымáк ‘кусок товстої колоди’ [ib.: 142], криў|л'аче, збірн. до криў|л'ак ‘криве
дерево’ [ib.: 153], мок|л'аче, збірн. ‘намокле зрубане дерево, дрова, хворост’
[ib.: 175], мос|тин'а, збірн. ‘підлога’ (Пл) (від мостина ‘половица’ [Грін., ІІ:
447]). Лексема мос|тин'а вживається тільки на території верховинських
говірок.; пор. бойк. мостиня, збірн. ‘брус на долівці хліва’ [Ониш., І: 453];
ґ) назви їжі: шы|шаче ‘м’яка, нерозвинута головка капусти’, від шы|шак
т.с. (Ск, Дв, Нн, ВБ, Вш, МУ);
д) назви одягу та його частин: цу|рача ‘старий поношений одяг’ (Ст,
Трн), панк|личе, збірн. до ‘кольорова стрічка’ (˂ угор. pántlika т.с.) [Сб.: 217];
е) назви кущів, заростей та листя: |лис'ц'е ‘листя (загальна назва)’ (Ск),
|

лис'це

т.с. (гуцульські говірки Рахівського району), |лисц'а т.с. (решта

території області), лап|нича, хам|нича ‘зарості кущів’ (Трн, Лз), |буча, |суча
‘букові дрова’ (Ял, Ст, Гл, Ст, Пр, Лз, Трн), |буче, бу|ча збірн. ‘бук’ [Сб.: 33],
п|рут'е, збірн. ‘палиця’ [ib.: 296], ст|руче, збірн. ‘необтереблений качан
кукурудзи’ [ib.: 344], |тирн'а, вÿл|ша, дуб|л'а(е), граб|л'а ‘граб’, ôр'і|ша,
смер'і|ча, |вир'бл'а(е), трип’і|т'а, кô|лôс'а, |был'а(е), |п’ір'а, павô|рôз'а [149: с.
188]; пор. бойк. вéрб’я ‘вербник’ [Ониш., І: 90];
є) локативні назви: р'і|н:иче, збірн. до р'і|н:ик ‘місце, де знаходиться
гравій, галька, рінь’ [Сб.: 308].
Неоднорідність цього суфікса зумовлена тим, що у різних говірках
давній з походження звук -'а дав різні рефлекси: у селах Сокирниця,
Велятино та Стеблівка (останні два нами не обстежувалися, але вони наявні
на картах [ДЛАЗ]) та у гуцульських говірках області (Рахівський район,
населені пункти від р. Шопурки і на схід) маємо -е / -'е, на решті території –
-а / -'а. Поширеним явищем у говірках області, зокрема і серед дериватів із
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цим суфіксом, є епентетичний л після губних приголосних на місці j
(дуб|л'а(е), граб|л'а, |жабл'а, клуб|л'а). Найбільш поширеним морфологічним
явищем серед дериватів із суфіксом -а / -'а, -е / -'е є чергування приголосних
/к/ – /ч/ (д'іт|вак – д'ітва|ча, ка|л'іка – ка|л'іча), чергування за м’якістю /
твердістю приголосних /н/ – /н'/ (ди|кун – дику|н'а), /с/ – /с'/ (пес – пс'а), /т/ –
/т'/ (кры|хутка – крыи|хôт'е), чергування голосних /е/ – /ø/ (пес – пс'а).
У бойківських говірках, подібно до закарпатських, функціонують
майже ті самі словотвірні типи з однаковою продуктивністю. Така
спорідненість пов’язана з їх належністю до карпатської групи говорів.
Особливу поширеність такий формант із рядом словотвірних типів виявив у
західнополіських говірках [1: с. 37–38, 149–152].
Суфікс -ат'-а. Із цим суфіксом у говорах Закарпаття утворюється
непродуктивний тип назв конкретних предметів ‒ ру|бат'а ‘одяг, заздалегідь
приготовлений господарем на момент смерті’ (Ял), ‘одяг’ (Трн, Лз), що від
руб ‘шов, рубець’; пор. рубець, рубатина, рубаха і под. [ЕСУМ, V: 130‒131].
Лексема ру|бат'а вживається тільки у верховинських говірках Закарпаття.
Суфікс -атк-о. Походження цього суфікса в українській літературній
мові викликає досить неоднозначні думки. Безсумнівним залишається лише
те, що він переважно утворював здрібніло-пестливі форми від назв молодих
істот. В.Самійленко вважав, що “до суфікса -ен-я(т)- приєднувався суфікс
-к- (-ък-), утворюючи складний суфікс: курченя – курченятко” [181: с. 32]. На
думку В.Німчука, “від іменників середнього роду на -’а, -ча, -анча здрібнілопестливі форми утворюються суфіксом -тко. Цей же суфікс уживається для
підсилення здрібніло-пестливого відтінку слів на -ин’а. Таким чином,
утворюються складні суфікси -атко, -’атко, -чатко, -ачатко, -ин’атко” [149:
с. 187]. Г.Аркушин відзначав, що формант -’атк(о) варто розглядати як один
складний афікс [1: с. 66]. Такої точки зору дотримуємося і ми у своїх описах.
З.С.Сікорська, Б.А.Шарпило вважали, що в цьому суфіксі поєднуються
чотири значення: пестливе (зайчатко), зменшено-пестливе (немовлятко, крилятко), зменшене (коліщатко), зменшено-зневажливе (панятко) [184: с. 53].
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1. Продуктивний тип назв живих істот:
а) назви тварин: ти|л'атко ‘молоде теля’ (в усіх обстежених говірках),
ло|шатко ‘молодий жеребець’ (Ск), |бувол'атко ‘буйволеня’ (Ск), |йагн'атко,
зменш. до йаг|н'а ‘ягня’ (ширше назва використовується в гуцульських
говірках Закарпаття, але загалом представлена на всій території області),
качатко, |гус'атко, шчи|н'атко (в усіх обстежених говірках), коу|гут'атко

|

‘півнятко’ [Сб.: 146], ку|з'атко, зменш. до коу|з'а ‘козеня’ [ib.: 147],
коу|т'атко, зменш. до коу|т'а ‘кошеня’ [ib.: 152], |кур'атко, зменш. до |кур'а
‘курча’ [ib.: 156], |пуĭчатко, зменш. до |пуĭча ‘індича’ [ib.: 302], с|вин'атко
‘порося’ [ib.: 327]; пор. лемк. гачáтко, зменш.-пестл. до гáча ‘лошатко’
[Пиртей: 57]; гуц. пóтєтко ‘пташеня, курча’ [ГГ: 156], баранєтко ‘маля
вівці’ (від баранє т.с.) [СГГ: 147], белечáтко, пестл. до белéча ‘назва овечки
білої масті’ [ib.: 147]; зах.поліс. курчєтко ‘курча’ [Арк., І: 272]. У сучасній
українській літературній мові тип високопродуктивний; пор. ведмежатко,
собачатко, індичатко, зайчатко та багато ін. [ІСУМ: 509];
б) назви осіб: неи|бушчатко ‘небога; небіжчик’ (ВЛ) (від небушка т.с.,
ш ˂ ж – асиміляція), жиде|н'атко, зменш.-пестл. до жиде|н'а ‘єврейська
дитина’ [Сб.: 84], ка|л'ічатко ‘дитина-каліка’, перен. ‘нещасна людина’ [ib.:
137], сиґі|н'атко ‘бідолаха, неборак’, від |сиґін' т.с. [ib.: 328], циган|чатко,
зменш.-пестл. до циган|ча ‘маленька циганська дитина’ [ib.: 407]. У сучасній
українській літературній мові фіксуємо небагато утворень із цим суфіксом:
небожатко, дитинчатко, хлопчатко, внучатко, сюди належить також
лексема татарчатко (за національною належністю) та деякі ін. [ІСУМ: 509].
Досить часто такі лексеми у говорах Закарпаття збігаються з
аналогічними дериватами в сучасній українській літературній мові (інколи з
фонетичними відмінностями).
2. Малопродуктивний тип назв конкретних предметів: |зирн'атко,
зменш. до |зирн'а ‘насіння огірків’ (Пр, Бз), ко|рыт'атко ‘коритце’ (МР); пор.
лемк. корытятко, зменш.-пестл. до корытко ‘коритце, дерев’яний кухонний
посуд, в якому місять тісто на хліб’ [Пиртей: 146]; гуц. таборєтко ‘табурет’
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(від здріб. табурє, -єта т.с.) [ГГ: 180]. У сучасній українській літературній
мові тип непродуктивний; пор. коліщатко, горщатко [ІСУМ: 509].
Суфікс -ин'-а / -ин'-е. У сучасному мовознавстві усталилася думка про
те, що цей суфікс утворює лише збірні назви стебел та листя городніх
культур [232, І: с. 39; 173: с. 92; 163: с. 77; 108: с. 60; 66: с. 13]. Однак нам
вдалося виявити у закарпатських та наддністрянських говорах непродуктивний тип поодиноких назв конкретних предметів, а у західнополіських
Г.Аркушин аналізує ще непродуктивний тип назв полів, мотивованих
найменуваннями рослин, які там росли (вузькорегіональний тип) [1: с. 112].
1. Високопродуктивний тип збірних назв листя та стебел городніх
культур: на|тин'а, на|тин'е, вере|жин'а, р'і|пин'е ‘бадилля картоплі’ (Карта
№ 10), огур|чин'а, огур|ч’ін'е ‘листя огірків’ (Карта № 12), пасу|лин'а,
пасу|лин'е ‘лушпайки квасолі’ (Карта № 11), мела|йин'е, шумеи|лин'е,
шуме|лин'а ‘листя та стебла кукурудзи’ (Карта № 15), ды|нин'е, ды|нин'а
‘листя і стебла дині; пусте суцвіття’ (Карта № 14), капус|тин'е ‘листя
капусти’ (Карта № 13), гарбу|зин'е ‘листя і стебла дині або гарбуза’ (ВВ,
КсП), цв’і|тин'е ‘стара трава, яка висохла на корені’ (Гд), морк|вин'а ‘листя
моркви’ [148: с. 188], бура|чин'а ‘листя буряків’ [ib.: с. 188]; пор. бойк. бобинє
‘бадилля бобу’ [Ониш., І: 60], гугурýдзиня ‘стебло кукурудзи’ [ib.: 197]; гуц.
гичині ‘листя городніх рослин’ [ГГ: 45], фасулині ‘бадилля квасолі’ [ib.: 195];
бук. бадилиня ‘бадилля, стебла рослин’ [СБГ: 21], баштаниня ‘гарбузиня’
(від баштáн ‘гарбуз’) [ib.: 38]; наддністр. бандилиня [Шило: 43], бульбинє
‘гичка картоплі’ [ib.: 61]; сх.слоб. картоплиння ‘лушпайки з картоплі’ [ССГ:
92]; зах.поліс. бурачиннє ‘листя буряків’ [Арк., І: 38]; поліс.-наддніпр. калачин’:е ‘листя кукурудзи’ (від калáч’і ‘кукурудза’) [66: с. 13]. Тип продуктивний у всіх говорах української мови. Дослідниця Г.Козачук називає такі утворення як картоплиння, огірчиння, морквиння загальнонародними [108: с. 63].
У сучасній українській літературній мові тип високопродуктивний;
пор. соняшничиння, будячиння, терниння, цибулиння, гарбузиння тощо
[ІСУМ: 645]. У говорах Закарпаття відсутнє подовження.
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Услід за Г.Аркушиним кваліфікуємо цей тип як високопродуктивний,
‘інші деривати зайві’ [1: с. 112]. Але можна назвати його замкнутим, позаяк
нові реалії, а отже, й нові слова не виникають.
2. Непродуктивний тип назв інших конкретних предметів: баґо|вин'е
‘залишки перепаленого тютюну в люльці, які використовуються для жування’ (від баґóв т.с. ˂ угор. bagó ‘тютюн для жування’) [Сб.: 19]; пор. наддністр.
бантинє ‘поперечна балка між двома кроквами’ (від бáнта т.с.) [Шило: 47].
Як на території Закарпаття, так і в інших говорах української мови
наголошується суфікс.
Суфікс -ишч-е в літературній українській мові та діалектах виник на
основі давнього спільнослов’янського суфікса -*isk-, що використовувався
при творенні назв ділянок з-під сільськогосподарських культур [5: с. 70].
Л.Л.Гумецька називала його за частотою використання наступним після
полісемічного суфікса -ье серед назв предметів, який в основному брав
участь у творенні іменників зі значенням місця, де знаходиться або
знаходився предмет, названий в основі [54: с. 99–100]. До продуктивних його
відносять

Я.В.Закревська,

Г.Л.Аркушин,

Л.В.Дика,

Г.В.Шумицька,

малопродуктивних – І.Л.Родніна. Остання вважає, що в сучасній українській
літературній

мові

цей

суфікс

часто

“вносить

у

творення

тільки

модифікаційне значення” (верета – веретище) [174: с. 84].
В.Німчук відзначав, що у говірках Закарпаття існують два варіанти
суфікса -ишче: 1) ненаголошений, у словах на означення місця (д|воришче,
|

солишче); у цьому випадку він утворював якісно нові слова, і 2) наголо-

шений, за допомогою якого в слова вносився лише відтінок згрубілості та
перебільшеності (від|ришче, чере|вишче). Як виняток, автор наводить
деривати топо|ришче ‘ручка топора’, дере|вишче ‘труна’ [149: с. 185].
У говорах Закарпаття утворюються такі типи:
1. Високопродуктивний тип локативних назв із різною мотивацією:
|

садбишче ‘територія з будинком і все, що до нього належить’ (Чн), |в’ін:ишче

‘місце, де стояла копиця сіна’ (Трн, Лз), |ватришче ‘місце, де раніше
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розпалювали вогонь (у полі)’ (Бг; [П.,Г.: 210; Ж.,П.: 155]), |огнишче т.с. [149:
с. 185], г|линишче ‘яма з глиною (переважно на полі)’ [П.,Г.: 35], г|нойішче
‘удобрена земля’ [ib.: 36], |солишче ‘місце в полі, на якому годували сіллю
худобу’ [ib.: 180], |хыжишче ‘місце, на якому була хата’ [149: с. 185],
д|воришче ‘місце, на якому був або є двір’ [ib.: 185], ко|шаришче ‘місце, на
якому була кошара’ [ib.: 185], |путишче ‘місце, на якому проходила дорога’
[ib.: 185], |гÿмнишче ‘місце, на якому спалювали дерево на дерев’яне вугілля’
[ib.: 185], т|равишче ‘місце, на якому росте буйна трава’ [ib.: 185], ва|ловишче
‘місце, де поять худобу з спеціальних посудин, які називаються валóвами’
[150: с. 146], сюди також відносимо лексему |бойішче ‘спеціально відведено
місце у стайні, куди складають сіно на зиму’ (Пл), походження якої невідоме;
пор. бойк. вáтрище ‘місце в полі, де горів вогонь’ [Ониш., І: 86]; гуц. гнó ще
‘місце, де лежав гній’ [Неґ.: 72]; поліс. двóрище ‘місце, де стояла хата’ [Лис.:
64], сéлище ‘місце, на якому стоїть хата’ [ib.: 186]; зах.поліс. смéтище ‘місце,
де скидають сміття’ [Арк., ІІ: 158] тощо.
Тип високопродуктивний і в інших говорах української мови, а також,
як продуктивний, функціонує в сучасній українській літературній мові; пор.
багнище, базарище, торфище та ін. [ІСУМ: 91–92].
2. Малопродуктивний тип назв полів, мотивованих найменуванням
культур, які там росли: |р'іпишче ‘поле, з якого знято картоплю’ (Карта № 6),
ко|лопнишче ‘поле, з якого знято коноплі’ (Карта № 7), йач|м’ін:ишче ‘поле,
на якому раніше вирощували ячмінь’ [П.,Г.: 234]; пор. бойк. кукурýдзище
‘поле, з якого знято кукурудзу’ [Ониш., І: 383]; гуц. яшнище ‘поле, на якому
ріс ячмінь’ [ГГ: 225]; бук. бурачище ‘ділянка землі, де росли буряки’ [СБГ:
43], наддністр. пшеничище ‘місце, де росла пшениця’ [Шило: 222]; сх.слоб.
капустище ‘поле, з якого зібрано капусту’ [ССГ: 92]; поліс. ивсище ‘поле, з
якого скошено овес’ [Лис.: 85]; зах.поліс. присище ‘поле з-під проса’ [Арк.,
ІІ: 89] та ряд ін. У частині говірок області такі лексеми відсутні (Ск, МУ, НБ,
Нн), натомість переважають деривати із суфіксом -ник та -ниц' (див. Р. 3, п.
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3.1.). У сучасній українській літературній мові тип високопродуктивний; пор.
баштанище, гречанище, л цернище, т т нище [ІСУМ: 91–92].
3. Малопродуктивний тип назв конкретних предметів: дере|вишче
‘труна; домовина’(Ск, Дв, Бр, МР, Трс, Дб, ВР, Квс, Ял), каме|нишче ‘велика,
кам’яна брила; вага, тяга’ [П.,Г.: 75]; пор. бойк. вíнище ‘хмиз, що його
кладуть під стіг або ожеред’, похідне від вíник ‘мітла’ [Ониш., І: 129]; поліс.
гужище ‘мотузка для зв’язування накладених на віз снопів, сіна, соломи’ (від
ýжва ‘т.с.’ з додаванням протетичних приголосних [г], [в]) [Лис.: 60];
зах.поліс. пудище ‘підстилка з гілля під стіг сіна’ [Арк., ІІ: 100] і т. д.
4. Непродуктивний тип назв держаків: топо|ришче ‘держак сокири’ (в
усіх обстежених говірках); пор. наддністр. оскíпище ‘держак грабель’, що від
óскіп т.с. [Шило: 190]; зах.поліс. топорище ‘держак сокири’ [Арк., ІІ: 205]. У
сучасній українській літературній мові вживаються лише давні утворення;
пор. топорище, граблище [6: с. 126].
Отже, продовжуючи думку В.Німчука про два типи суфікса -ишч-е,
спостерігаємо подібну картину утворення дериватів і у наших дослідженнях.
Наголошений суфікс -ишч-е наявний ще у назвах держаків та інших
предметів. Проте наголошуваність його у різних говорах відмінна. У
західнополіських говірках, як зауважує Г.Л.Аркушин, наголос може падати
на різні склади (інколи навіть в одному й тому самому слові), напр., гýмнище
– гумнище, двóрище – двурище [1: с. 135].
Суфікс -к-о. С.Самійленко відносить його до іменникових суфіксів, які
виникли на власне українському ґрунті [181: с. 31]. Продуктивність цього
форманта

дослідники

відзначають

по-різному.

Одні

вважають

його

непродуктивним [174: с. 80], інші – малопродуктивним [164: с. 112], Л.Дика
взагалі не виділяє його [66: с. 13], Г.Аркушин називає його продуктивним [1:
с. 160]. Цей формант синонімічний суфіксу -ц-е у говорах Закарпатської
області. Він утворює похідні від тих самих основ, із тим самим значенням,
що й суфікс -ц-е; пор.: в’ідер|ко ‒ в’ідер|це, в’ікин|ко ‒ в’і|конце, дрыў|ко ‒
дрыў|це, |ʒир'калко ‒ |ʒир'кал'це і т. д. [149: с. 187]; пор. укр. літ. пивко – пивце,
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коваделко – коваделце [ІСУМ: 507–508]. Однак поширеність дериватів із -к-о
набагато менша, ніж із суфіксом -ц-е. Тип непродуктивний.
Суфікс -нич-а / -нич-е утворюється шляхом додавання до суфікса -ник
суфікса -'а. В.Німчук відзначав, що такі іменники “означають різні типи
рослинних масивів та заростей, рідше живих істот із зневажливим або
іронічним та гумористичним відтінком” [149: с. 188]
У говорах Закарпаття утворюється продуктивний тип збірних назв
листя, кущів та заростей: пасуў|нича ‘листя квасолі’ (Карта № 11) (від па|сул'а
‘квасоля’, що з угор. paszyly ‘боби, квасоля’ [ЕСУМ, ІV: 312–313]), ды|н:ича,
дыо|н:ича ‘листя дині’ (від |дын'а ‘диня; гарбуз’) (Карта № 14), йафи|н:иче
‘гілки з листям чорниці, використовувані для лікувального чаю’ [Сб.: 429],
дуб|нича(е), бер'із|нича(е), л'ішча|н:ича(е), мали|н:ича(е), йагÿ|н:ича(е) ‘зарість
суниці’ [149: с. 188]. В інших діалектах тип непродуктивний.
Суфікс -нишч-е. І.Ковалик про походження цього форманта писав:
“Назви місця утворювалися від основ прикметників на -н(ий) (-ьн-) за
допомогою суфікса -ищ-е, що пізніше внаслідок пересуву словотворчих
асоціацій та в зв’язку з тенденцією до узагальнення більш виразних суфіксів
змінився в похідний вторинний суфікс -нищ-е” [100: с. 21].
1. Малопродуктивний тип назв полів, мотивованих найменуванням
культур, які там росли: |р'іпнишче ‘поле, з якого знято картоплю’ (Карта № 6),
ме|лаĭнишче ‘поле, з якого знято кукурудзу’ (Карта № 8), |житнишче ‘поле,
на якому вирощували жито’ (Нн; [Ж.,П.: 55]), ка|пуснишче ‘грядка, після
зняття урожаю капусти’ (Дл, КсП); пор. поліс. житнище ‘поле з-під жита’
[Лис.: 73]; зах.поліс. ячнище ‘поле з-під ячменю’ [Арк., ІІ: 290].
В українській літературній мові із цим суфіксом утворюється лексема
пшеничнище [ІСУМ: 91–92]. Тип непродуктивний.
2. Непродуктивний тип інших локативних назв: |хатнишче ‘місце, де
раніше стояла хата’ [П.,Г.: 210], |йамнишче ‘ямкувата місцевість’ [Ж.,П.: 172].
Лексеми поширені лише на території гуцульських говірок Закарпатської
області (Рахівський район).
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3. Непродуктивний тип збірних назв рослин та стебел: ми|лаĭнишче
‘кукурудзяні стебла’ [П.,Г.: 101].
Суфікс -овин'-е. С.Бевзенко відносить похідні назв бадилля різних
рослин із цим суфіксом до пізніших утворень [6: с. 123–124]. Складний із
походження, він утворювався за допомогою суфікса -ин-а, який приєднувався до інтерфікса -ов- [108: с. 61]. Формант -ов-, на думку Я.Закревської,
знаходився між коренем і суфіксом і не змінював значення слова [73: с. 159].
У говорах Закарпаття утворюються такі непродуктивні типи:
1. Тип збірних назв рослин та стебел: сподо|вин'а ‘листя капусти’
(Карта № 13), бобовиня ‘листя квасолі’ [Гриц.: 112]; пор. бойк. буракóвиня
‘листя буряків’ [Ониш., І: 76]; наддністр. маковинє ‘стебла маку’ [Шило:
166]; поліс.-наддніпр. калачо|вин’:е [66: с. 13]. В інших діалектах тип
продуктивний, а в сучасній українській літературній мові – непродуктивний.
2. Тип назв полів, мотивованих назвами культур, які там росли:
бу|л'овин'а ‘поле, з якого знято картоплю’ (Карта № 6), фасу|л'овин'е ‘поле, з
якого зняли квасолю’ (Лт), капус|товин'а ‘грядка після зняття урожаю
капусти’ [ДЛАЗ, № 401].
3. Тип назв конкретних предметів: подо|вин'а ‘стеля’ (Пл) (від діал. під,
по|да т.с.); пор. бук. багновиня ‘грязюка, багно’ [СБГ: 21]; див. ще укр. літ.
кротовиння, пуповиння [ІСУМ: 645]. Тип непродуктивний.
Наголошується суфікс, переважно його другий склад.
Суфікс

-овишч-е

виник

від

-ишч-е,

який

приєднувався

до

прикметникового форманта -ов- і згодом оформлювався у складний суфікс
-овишч-е [102: с. 21; 232, І: с. 43]. Утворюються деривати малопродуктивного
типу, які мають вузьке словотвірне значення “місце, де є, перебуває щось,
назване мотивуючим словом, де є залишки чогось” [174: с. 84].
1. Непродуктивний тип назв полів, мотивованих найменуванням
культур, які там росли: цибу|л'овишче ‘поле, де росла цибуля’ (КсП); пор.
поліс. буракóвище ‘поле, з якого викопано буряки’ [Лис.: 37]; поліс.наддніпр. л’оно|вишче, мако|вишче [66: с. 13].
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2. Непродуктивний тип локативних назв із різною мотивацією:
иг|ровишче ‘місце для забав’ [Ж.,П.: 65]; пор. бойк. грибовище ‘місця, де
ростуть гриби’ [Ониш., І: 192]; гуц. ватрóвище ‘місце, де горів вогонь’ [ГГ:
34]; поліс гробовище ‘кладовище’ [Лис.: 59]. Такі назви трапляються частіше
у бойківських та гуцульських, а також західнополіських говірках. Як
продуктивний функціонує у сучасній українській літературній мові: пор. літ.
грибовище, кладовище, садовище, багновище, стерновище та ін. [ІСУМ: 90].
У закарпатських говірках наголос переважно падає на перший склад
суфікса, така закономірність і у наддністрянських та західнополіських діалектах. Бойківські говірки фіксують різний наголос лексем: кільóвище
[Ониш., І: 352], але грибовище [Ониш., І: 192]. У говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя, як і в сучасній українській літературній мові,
виступають лексеми з наголошеним другим складом суфікса -овишч-е.
Суфікс -ôўл'-а / -іўл'-а / -ул'-е. Із цим суфіксом зафіксована лексема –
кôр|чôўл'а, корч’іў|л'а ‘вид грибів, які за формою нагадують кущ’ (Карта
№ 23), що від корч ‘кущ’, пов’язаного з корінь ˂ псл. *korę (korene) ‘корінь’
[ЕСУМ, ІІІ: 45–46]. Назва могла виникнути за подібністю гриба до куща.
В.Німчук виділяє ще суфікс -ÿўл'-а, фонетичний варіант суфікса -ôўл'-а,
який вказує на збірність [149: с. 188]; пор. дубÿў|л'а, вирбÿў|л'а, кôрчÿў|л'а,
‘кущ’ (марамороські говірки – кôр|чул'е), бере|зÿўл'а, трепе|тÿўл'а ‘осика’,
ор'іхÿў|л'а тощо; пор. також вербóв’я ‘вербы’ [Грін., І: 134]. Тип
продуктивний. У говорах української мови, а також у сучасній українській
літературній мові утворення із суфіксом -ôўл'-а відсутні, що дає підстави
говорити про функціонування цього типу лише у закарпатських говірках.
Суфікс -от'-е. У марамороських говірках закарпатського говору із цим
суфіксом утворюється єдина лексема назв їжі: крыи|хôт'е, збірн. ‘багато
крихіток’ [Сб.: 154]; пор. крых|та, кры|хутка [ib.: 154].
Суфікс -очк-о. Ми зафіксували єдиний непродуктивний словотвірний
тип із цим суфіксом у говорах Закарпаття – назви знарядь праці із здрібнілим
відтінком: дуў|беночко, заст. ‘спеціальний пристрій, яким здавлювали сир’

168

(Гд); у мовленні молодшого покоління (до 30 років) така лексема є
змертвілою (від довбня ‘великий, дерев’яний молот або взагалі велика
дерев’яна палиця з потовщенням на кінці’ [СУМ, ІІ: 330]).
Суфікс -ц-е. В українській літературній мові за допомогою суфікса -ц-е
утворюються іменники середнього роду на позначення переважно здрібнілих
назв предметів [232, І: с. 45]. Деривати із суфіксом -ц-е у літературній мові
мають три модифікаційні значення: зменшено-пестливе (відерце, копитце),
пестливе (борошенце, сальце), пестливе або зневажливе (дільце) [174: с. 106].
Утворюються такі продуктивні типи здрібніло-пестливих назв:
1. Назви, пов’язані з кухонним начинням: ц'і|дилце, зменш. до ц'і|дило
‘посудина, за допомогою якої проціджували молоко або будь-яку іншу
рідину’ (Ск, НБ, Нн, ЛП, Дв, МР, Бр), в’ідер|це, зменш. до в'ід|ро ‘металева
або дерев’яна посудина води’ (в усіх обстежених говірках), ко|рытце, зменш.
до ко|рыто ‘дерев’яна посудина для замішування хліба’ (Ск, МУ), б|л'уц:е,
зменш. до б|л’удо ‘миска’ (Ск), ден|це ‘дно’ [Сб.: 62].
2. Назви їжі: |маселце, здріб. до |масло ‘харчовий продукт, який
виготовляли при збиванні сметани’ (Дв), мн'ас|це (поряд із мн'ас|ко) ‘м’ясо’
(Ск), вин|це [149: с. 187]; пор. зах.поліс. винцé, сальцé [1: с. 229].
3. Назви конкретних предметів: дереў|це, дрыў|це, зменш. до дры|во
‘поліно’ [Сб.: 79], |зиркал'це, зменш. до |зиркало ‘дзеркало’ [ib.: 126], кочілцé
‘оздоблення кожуха вишивкою’ [Гриц.: 212], окóнце ‘вікно’ [Бв.: 95],
пр'адиў|це [149: с. 187]; пор. лемк. дерéвце ‘кусок деревини для різьблення’
[Пиртей: 74]; гуц. кочільцé ‘деталь у ткацькому верстаті’ [ГГ: 103].
Тип високопродуктивний в інших говорах української мови та у
сучасній українській літературній мові; див. [ІСУМ: 88–89]. Особливістю
досліджуваних нами говірок є відсутність назв із зневажливим відтінком, що
відрізняє похідні із суфіксом -ц-е від таких дериватів у сучасній українській
літературній мові. У дериватах із суфіксом -ц-е відбуваються чергуваннях /е/
з нулем звука: (відро – відерцé, мáсло – мáселце) та твердих приголосних із
відповідними м’якими: /л/ – /л'/ (зиркало – зирькальце) тощо.
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5.2. Віддієслівні іменники
Суфікс -ан'-а / -ан'-е. Деривати із суфіксом -ння (-ання, -ення, -іння,
-ування, - вання, -овання) “становлять основну масу українських віддієслівних іменників із загальним значенням опредметненої дії (процесу)” [174:
с. 68]. “Український суфікс абстрактності -ння виник на південноруському
ґрунті в зв’язку з подовженням приголосних після випадіння колишнього
напруженого j у позиції перед j наступного складу (н’ьjе → нн’е)” [123:
с. 212]. Така група іменників частіше утворюється від інфінітива, подібна
тенденція спостерігається як у літературній мові, так і в говорах. Спірним
залишається питання про те, чи такі слова утворюються за допомогою
суфікса -нн(я), чи -анн’-а, -енн’-а, -инн’-а, -інн’-а. М.Плющ, описуючи словотвір української мови, відзначила: “Віддієслівні іменники з словотвірним
значенням узагальненої дії або продукту дії творяться суфіксами -анн-я,
-енн-я, -інн-я, які нашаровуються на суфікс дієслова” [194: с. 249]. Такої ж
думки і Г.Л.Аркушин, виділив три групи: 1) -ан’:-а, -ан’:-е, 2) -ен’:-а, -ин’:-а,
3) -ін’:-а, -ін’-а [1: с. 335, 373, 391]. Ми приєднуємось до цієї точки зору.
Особливістю таких утвореннь є те, що “значення наслідку, предмета –
історично похідне від значення дії. Тому немає жодного віддієслівного
іменника на -енн’а, -нн’а, який би, маючи значення знаряддя чи наслідку дії,
одночасно маніфестував навіть рідкісне, застаріле значення процесу” [39:
с. 79]. Такі іменники часто можуть позначати як процес дії, так і її результат
або навіть конкретизовану дію. Утворюються такі словотвірні типи:
1. Високопродуктивний тип назв опредметненої дії (стану): ла(о)ма|н'е,
лама|н'а ‘період збирання кукурудзи’ (МР, Ск, Трн), ад'істе|рован'е ‘критика’
(від ад'істеро|вати ‘критикувати, ганьбити’) [Сб.: 16], ап|чихан'е ‘чхання’
(від ап|чихати ‘чхати’) [ib.: 18], ар|шован'е ‘копання, перекопування
земельної ділянки заступом’ (від аршо|вати ‘копати, перекопувати земельну
ділянку заступом’, утвореного від аршýв ‘заступ’ ˂ угор. ársó ‘т.с.’) [ib.: 18],
|

бабран'е ‘непродуктивна, затяжна, невдячна праця’ (від |бабрати ‘грязнити,

бруднити’) [ib.: 19], ба|л'імбан'е ‘коливання підвішеного предмета’ (від
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ба|л'імбати ‘коливати таким предметом’) [ib.: 20], ба|нован'е ‘жаль, сум, туга
за чим-небудь’ (від бано|вати ‘жаліти, сумувати, тужити за чим-небудь’) [ib.:
20], |бац'кан'е ‘умочування хліба, картоплі і под. в сметану, олію тощо’ (від
|

бац'кати ‘умочувати хліб, картоплю і под. в сметану, олію тощо’) [ib.: 21],

бачи|л'ован'е

‘вмочування,

занурювання

в

рідкому

середовищі’

(від

бачил'о|вати ‘вмочувати, занурювати’) [ib.: 21], |бехкан'е ‘вдаряння’ [ib.: 23],
|

быван'е ‘місце перебування’ [ib.: 24], |быркан'е ‘звучання, подібне до звуку

працюючого пропелера’ [ib.: 24], б|л'ондан'е ‘пусте базікання’ (від б|л'ондати
‘говорити багато про неістотне’) [ib.: 27], |варован'е ‘захищення, захист’ (від
|

варовати ‘стерегти, берегти, оберігати; [|наĭ т'а |Бох |варуйе у|т:ого |дурн'а]

[ib.: 36], га|л'ôўкан'е, гу|л'укан'е ‘голосне кликання’ (від га|л'ôўкати, гу|л'укати
‘голосно кликати кого-небудь’) [ib.: 44], |гôĭкан'е ‘крик’, [нич ут:ых Мади|йу
неи |чути лиш од|но |гôĭкан'е] (від |гôĭкати ‘кричати’) [ib.: 50], д|рискан'е
‘бризкання (про видавлений сік, м’якоть з фрукта, овоча і под.)’ (від
д|рискати ‘видавлювати під напором дрібними порціями яку-небудь
напіврідку масу’) [ib.: 79], за|чинан'е ‘початок’ [ib.: 116], з|вар'ан'е ‘зоління’
(від зва|р'ати ‘золити (про домоткану білизну, полотно)’) [ib.: 121], з|маган'е
‘постійне старання про збільшення власного достатку’ [ib.: 127], копа|н'е
‘пора обгортання картоплі’ [п|риĭде копа|н'е та неи |буде ча|су |пити
кав’іл'|кы] [ib.: 149], лумуз|лован'е ‘гримання, грюкання’ [шчо там та|ке
лумуз|лован'е?] [ib.: 164]; гуцульське на території Закарпатської області:
роздáваня ‘роздавання худоби господарям після літнього випасання на
полонині’ [Гриц.: 55], задó ваня ‘часткове видоювання молока (коли ще ссе
ягня)’ [ib.: 70], заплíкуваня ‘штучне годування ягнят за допомогою сосок’ [ib.:
71], заливаня ‘годування ложкою’ [ib.: 72], вісмóтр ваня ‘перевірка
вівцематок після ссання ягнят’ [ib.: 72], кочóваня ‘зміна місць випасання
овець’ [чоловíк н’íґде нийé супокíйний з віўц’áми / фурт лиш у кочóван’у] [ib.:
86], продó ваня, протíганя ‘початок доїння’ [ib.: 138], відó ваня,
віклямпуваня, віцяпуваня ‘видоювання останків молока’ [ib.: 139], карбóваня
‘нанесення карбів для позначення здоєних овець’ [ib.: 162], удáваня ‘тотó
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йакá с’а ўдáст вýрда – удáван’а’ [ib.: 179], лишаня ‘один із способів
стриження овець’ [ib.: 199], підрóстаня ‘відростання нової шерсті у
підстрижених овець’ [ib.: 203], дорíзуваня ‘різання поневолі’ [ib.: 213],
сохтóваня ‘призвичаювання’ [ib.: 257]; пор. лемк. бадáня ‘лікарський огляд’
(від бадáти ‘оглядати, слухати’) [Пиртей: 21]; бойк. відгóщування ‘гощення,
гостина’ [Ониш., І: 119]; гуц. балáмбаня ‘дзвонення’ (від балáмбати
‘дзвонити поволі у баламбас’) [СГГ: 135], вінчóванє ‘побажання колядників’
[ГГ: 38]; бук. бáбраня ‘виконання брудної, повільної роботи’ [СБГ: 20];
наддністр. валовáнє ‘притискання землі валком’ [Шило: 65]; зах.поліс. трачовáннє ‘розрізання колоди на дошки’ [Арк., ІІ: 207] та ін. Тип високопродуктивний і в інших говорах української мови (особливо в бойківських та
гуцульських), а також у сучасній українській літературній мові; пор.
бідування, обрізання, влізання, намокання, чиркання та інші [ІСУМ: 608–635].
2. Продуктивний тип назв голосів, що видають тварини: |беўкан'е
‘бекання (про корову, вівцю)’ [Сб.: 21], |гуркан'е ‘видавання загрозливих
звуків (про свиню, кабана)’ [ib.: 54], кодко|дакан'е ‘кудкудакання (про
курку)’ [ib.: 147], |кукан'е ‘кування зозулі’ [ib.: 155], |н'аўкан'е ‘нявчання
(переважно котів)’ [ib.: 209], |рапкан'е ‘видавання качками специфічних
звуків’ [ib.: 305], |рыкан’е ‘рик, рикання тварин, звірів’ [ib.: 307], забéкан’и
‘крик ягняти, козеняти’ [П.,Г.: 57]; пор. лемк. бечáня ‘бекання (про овець)’
[Пиртей: 27]; гуц. блíянє ‘бекання’ (від блíяти ‘бекати (про овець)’) [СГГ:
204], пíвкані ‘подавання голосу, крик (про птахів)’ (від пíвкати ‘подавати
голос, пищати, кричати (про птахів)’) [Неґ.: 133]; зах.поліс. квáканє ‘звуки,
що подають качки’ [Арк., І: 215] та ін. Тип продуктивний також у гуцульських говірках. Для сучасної української літературної мови такі утворення
характерні, але з ремаркою розм. (напр., літ. нявчання, дія до знач. нявчати
[СУМ, V: 459]); див. також гелгання, ричання і таке ін. [ІСУМ: 626–627].
3. Продуктивний тип конкретних предметів, що виникають при
виконанні певної дії: убра|н'а ‘одяг’ [ДЛАЗ: № 153], ў|шииван'е ‘вишиваний
одяг (загальна назва)’ (Дл, Ск), зак|ладован'е ‘мариновані овочі та фрукти на
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зиму’ (Ск), пуд|биван'а ‘суп із квасолі, заправлений мукою та сметаною’ (Нв),
|

кашлан'е ‘кашель’ [Сб.: 140], кова|н'е ‘фурнітура для столярних виробів’ [ib.:

145–146], |оран'е ‘оранка’ [ib.: 214], |паренован'е ‘оранка на зяб’ [ib.: 217];
пор. бойк. лóманє ‘поламане вітром гілля дерев’ [Ониш., І: 417]; наддністр.
пакóванє ‘плечики для верхнього одягу, зроблені з вати’ [Шило: 194];
зах.поліс. в’язáннє ‘стовпи, які потрібні для зведення будівлі’ [Арк., І: 82],
повертáння ‘кінець ниви, де завертають коней під час орання’ [Арк., ІІ: 58] і
т. д. Деривати з таким словотвірним значенням у сучасній українській
літературній мові не утворюються.
Отже, у говорах Закарпаття віддієслівні іменники середнього роду на
-ан'-а / -ан'-е продуктивні (один тип – високопродуктивний, два –
продуктивні). Найбільш поширеними є іменники із значенням дії. Таке явище
спостерігається не тільки в закарпатських говорах, а і в ряді сусідніх –
лемківських,

бойківських,

гуцульських,

а

також

буковинських,

західнополіських та ін. Наприклад, у Словнику І.В.Сабадоша спостерігаємо
близько 300 таких утворень, а у порівняно невеликому словнику лемківських
говірок П.С.Пиртея віддієслівних іменників із суфіксами -ан'-а / -ан'-е
нараховуємо близько 150, а за даними [ІСУМ: 608–635] у сучасній
літературній мові близько 5000 таких лексем. Така статистика свідчить про
високу продуктивність цього типу і постійне його поповнення новими
лексемами як у говорах, так і в сучасній українській літературній мові.
На відміну від літературної мови, у закарпатських говорах не
збереглися подовжені приголосні, а “наголос якщо не падає на кінець слова,
то його ніколи не буває на передостанньому складі” [149: с. 184–185]. У
деяких словах, як зазначав В.Німчук, наголос міг служити засобом
розрізнення значення, напр., копа|н'а ‘період обкопування кукурудзи’ і
|

копан'а ‘процес дії’, с'ійа|н'а ‘посіви’ і |с'ійан'а ‘процес дії’ [ib: с. 185].
Суфікс -бишч-е. Виділення окремого суфікса -бишч-е у говірках та і в

літературній мові в певною мірою ґрунтується на думці І.І.Ковалика: «З
погляду історичного походження такі назви місця утворювалися переважно
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від основ іменника на -ь-ба (пор.: укр. гульба, рос. пастьба, біл. стральба), і
тільки згодом шляхом словотворчого перерозкладу постав вторинний,
похідний суфікс -бищ-е, за допомогою якого на основі дієслів типу укр.
лежати, гуляти, стріляти утворено такі іменники як українське лежбище,
російське кладбище, білоруське стойбище. В зв’язку з цим в усіх цих назвах
треба тепер виділяти похідний суфікс -бищ-е, а не -ищ-е» [100: с. 19].
У говірках Закарпаття виділяємо непродуктивний тип локативних назв:
|

пастбишче, |пастбішче ‘пасовище; місце, де випасають худобу’ (Карта № 9),

рідко вживається також лексема к|латбишче ‘кладовище’ (ВВ, Вд, Трн); пор.
рос. клáдбище ‘место для складывания; погребения’, від

*кладьба

‘укладывание’ [Фасмер, ІІ: 243]. Інших лексем не зафіксовано.
Г.Л.Аркушин подає фонетичні варіанти деривата пáстбишче в
українських говорах:
|

|

пас(т)бишче (сер.поліс.),

|

пастбишче (сх.поліс.),

паз’б’ішче (сер.наддніпр.), пáсбище (слобож.) [1: с. 369], що свідчить про

загальноукраїнський характер цієї лексеми. Особливістю лексеми пáстбишче
є збереження кінцевого т дієслівної основи у девербативах із формантом
-бишч-е. У сучасній українській літературній мові з цим суфіксом
утворюється

декілька

девербативів

(гульбище,

стійбище,

сходьбище,

стрільбище, мольбище) [ІСУМ: 90]. Тип непродуктивний
Суфікс -в-о з колишнього *vo “субстантивує дієслівну основу на -и
(пиво)” [54: с. 101], в результаті чого фонетичним варіантом може виступати
формант -ив-о. С.П.Самійленко відніс віддієслівний словотвірний тип із
суфіксом -в-о (-тв-о) “до характерних рис українського іменникового
словотвору, які зближають українську мову з білоруською” [181: с. 32].
Іменники з цим суфіксом як у сучасній українській літературній мові, так і в
говірках мають переважно словотвірне значення ‘конкретний предмет (назви
їжі, одягу, знарядь праці тощо)’. Л.Родніна зауважує, що залежно від
контексту такі іменники можуть виражати і значення збірності [174: с. 67].
Із цим суфіксом засвідчений тип із загальним словотвірним значенням
‘назви конкретних предметів’ – |лазиво ‘драбина’ (РК), п|р'адиво ‘деталь
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ткацького верстата’ [П.,Г.: 160], м|ливо ‘те, що буде змелене або те, що вже
змелене’ [149: с. 187]; пор. бойк. шитво ‘шиття’ [Ониш., ІІ: 383]; зах.поліс.
шиетво, пиетво [1: с. 370]; див. також питвó ‘питье’ [Грін., ІІІ: 154], шитвó
‘шитье’ [Грін., ІV: 32]. Утворюються ще поодинокі абстрактні назви: |диво,
ж|ниво ‘період жнив’ [149: с. 190].
Словотвірні типи з цим суфіксом непродуктивні і в решті говорів
української мови, а також у сучасній українській літературній мові; пор. літ.
житво, питво, литво, шитво [ІСУМ: 500].
Суфікс -ен'-а / -ен'-е. А.Кримський пов’язував появу -е- з впливом
аналогії прикметникового суфікса -ений [119: с. 123–124]. У сучасній
українській літературній мові деривати із цим суфіксом утворюються
переважно від дієслів доконаного виду з кінцевим -и- або від майбутнього
часу дієслів з основою на приголосний [174: с. 69].
Із суфіксами -ен'-а / -ен'-е на території Закарпатської області ми
зафіксували продуктивний тип назв опредметненої дії: п|летен'е ‘плетіння’
[Сб.: 233]; найбільше таких назв на території гуцульського говору Закарпатської області: пáсеня ‘назва, пов’язана із штучною годівлею ягнят’ [Гриц.:
74], колóченя ‘назва, пов’язана з організацією процесу випасання’ [ib.: 102],
розтягненя ‘назва, пов’язана з процесом руху овець’ [коли пре дýже
розпýстит вíўц’і – та розт’áгнен’а] [ib.: 108], сокóченя ‘догляд; стереження’
[ib.: 128], сóленя ‘соління бринзи’ [ib.: 177], вýдженя ‘назва, пов’язана з
проварюванням «вурди»’ [вýджен’а сисé с’а називáйе / шо чин’а вýрду] [ib.:
178], пáреня [ib.: 203], сýшеня [ib.: 204] ‘назва, пов’язана з обробкою вовни’,
гнóєня ‘назва, пов’язана з овечими добривами’ [овéчий гній дýже дóбрий на
гнóйен’а] [ib.: 214]; пор. лемк. жывлéня ‘харчування’ [Пиртей: 90]; бойк.
блавлéня ‘моріння голодом’ (від блавити ‘морити голодом’) [Ониш., І: 57];
гуц. бáгненя ‘прагнення’ [СГГ: 123], балабýченя ‘вештання, безцільне
ходження’ [ib.: 134], мíшєнє ‘отара овець, у яку зібрано вівці різних
госпдарів’ (від мішєти ‘змішувати вівці різних господарів в одну отару’) [ГГ:
124]; наддністр. кóшеня ‘косовиця’ [Шило: 76] та ін.
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Продуктивний

тип

також

у

гуцульських

та

бойківських,

малопродуктивний – у західнополіських говірках. У сучасній українській
літературній мові словотвірний тип високопродуктивний; пор. складення,
ведення, смалення, видалення та багато ін. [ІСУМ: 636–637].
Суфікс -ен-о. Цікавим в українських закарпатських говірках є
утворення із суфіксом -ен-о: бе|ремено ‘вантаж на плечі людини (мішок,
в’язка і под.)’ (Дв; [Сб.: 22]); від прасл. *bermę, похідне від дієслівної основи
berǫ ‘беру, несу’ і утворено за допомогою суфікса -mę (-men) [ЕСУМ, І: 173].
Сюди належить загальновживана в усіх говорах української мови лексема
веиреи|тено ‘ручне знаряддя для прядіння’, прасл. ˂ *verteno, що із vъrtěti
‘вертіти’ [ЕСУМ, І: 354–355]. Тип непродуктивний і в сучасній українській
літературній мові.
Суфікс -ишч-е. Утворюється непродуктивний тип назв опредметненої
дії: п|рузвишче ‘прізвисько, що є неприємним для його носія’ [Сб.: 296].
Сюди належить також лексема ле|тишче, заст. ‘аеродром’, що з чеськ. letiště
т.с. [Сб: 160]. Тип непродуктивний і в решті говорів української мови та
сучасній українській літературній мові; пор. зборище, згарище [ІСУМ: 91].
Суфікс -ін'-а / -ін'-е, -ин'-а / -ин'-е. Суфікс -інн-я у сучасній
словотвірній системі української мови міг з’явитися двома шляхами: 1)
“внаслідок перерозкладу – з кінцевого ѣ основи – давній суфікс -ниє, -ньє”;
2) “внаслідок фонетичного варіювання суфікса -ення під наголосом (напр.,
значíння поряд із значення, кро ння – крóєння)” [174: с. 69].
В українських говорах Закарпаття із суфіксом -ін'-а / -ін'-е, -ин'-а /
-ин'-е ми зафіксували єдиний високопродуктивний тип назв опредметненої
дії: лиі|чин'е, |л'іч’ін'е ‘лікування’ (Вр, Ск), гоу|в’ін'е ‘піст’ (Ск, Вш),
бл'о|хар'ін'е ‘заняття бляхарською справою’ (від бл'а|харити ‘займатися
бляхарською справою’) [Сб.: 27], бôлôбô|н'ін'е ‘невиразне говоріння;
бурмотіння’ (від боулоубо|н'іти ‘говорити до кого-небудь неясно, невиразно’)
[ib.: 29], г|лумл'ін'е ‘перекривляння кого-небудь’ [ib.: 48], г|нôйін'е ‘удобрювання ґрунту гноєм’ (від гну|йіти ‘удобряти ґрунт гноєм’) [ib.: 49], го|вор'ін'е
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‘говоріння’ [ib.: 49], го|рож’ін'е ‘створення огорожі’ [ib.: 51], гри|бар'ін'е
‘ходіння на гриби’ [ib.: 52], г|руж’ін'е ‘вантаження’ (від гру|зити
‘вантажити’) [ib.: 53], |дар'ін'е ‘дарування, пожертвування’ [ib.: 60], |дымч’ін'е
‘витримування маленької цибулі для садіння в теплі протягом зими’ [ib.: 65],
д'і|вочін'е ‘дівування’ (від д’і|вочити ‘дівувати’) [ib.: 65], |дôйін'е ‘доїння’ [ib.:
70], за|раж’ін'е ‘зараження через рану’ [ib.: 108], з|вôн'ін'е ‘дзвоніння’ [ib.:
122], зна|кôмл'ін'е ‘знайомство’ [ib.: 129], |кôш’ін'е ‘косіння трави, бур’яну і т.
д.’ [ib.: 152], к|решч’ін'е ‘хрещення’ [ib.: 153], |кур'ін'е ‘куриво’ [ib.: 156],
|

кухар'ін'е ‘кухарство’ [ib.: 156], ле|ґінин'е ‘парубкування’ (від ле|ґінити

‘парубкувати’) [ib.: 159], |лушч’ін'е ‘процес, при якому тереблять, лущать
качани кукурудзи, стручки квасолі, гороху і под.’ [ib.: 164], |мал'ар'ін'е
‘робота малярем’ (від |мал'арити ‘працювати малярем (про будівельну
професію)’) [ib.: 167], |машч’ін'е ‘побілка’ [ib.: 170], |мет'ін'е ‘замітання’ [ib.:
171], |м’інин'е ‘обіцянка’ (від м’і|нити ‘обіцяти’) [ib.: 173], моур|душ’ін'е
‘мордування’ (від моур|душити ‘мучити, мордувати’) [ib.: 176], пас|тыр'ін'е
‘пастушення’ [ib.: 218], п|л'існ'ін'е ‘пліснявіння’ [ib.: 233], ры|бар'ін'е
‘риболовля’ [ib.: 307], с|к’іпл'ін'е ‘щеплення’ [ib.: 332], |суж’ін'е ‘осуд’ [ib.:
346], |тыч’ін'е ‘забивання в землю тичок біля стебел тичкової квасолі’ [|дуже
меи|н'і то|то |тыч’ін'е са|муĭ |т'ашко] [ib.: 351], учин'і|н'е ‘наврочення,
навроки’ [ib.: 394], |уч’ін'е ‘навчання’ [ib.: 394], |хар'ін'е ‘прибирання,
чищення, миття, наведення порядку’ [т|реба шче ти|пир' поко|пати / бо тош
п|риĭде |хар'ін'е] [ib.: 402], |хôж’ін'е ‘ходіння, вештання без діла’ [ib.: 404],
розлýчіня ‘роздавання худоби господарям після літнього випасання на
полонині’ [Гриц.: 55], протíганя ‘початок доїння’ [ib.: 138], дó ня ‘доїння’
[ib.: 172], лóмліня ‘назва, пов’язана із «биттям» молока’ [коли лóмит молокá
жбаталóвом / то с’а зве лóмлін’а] [ib.: 198], стéліня ‘один із способів
стриження овець’ [ib.: 205], прядіня ‘назва, пов’язана з обробкою вовни’ [коли
з вóўни рóбл’а нитки – тотó звут пр’áд’ін’а] [ib.: 286], гáпторіня ‘коли дýже
гáўкайе пес та шче й тóўсто – тотó гáпторін’а, гáпторит пес’ [ib.: 286],
кала|муч’ін'а, с|в’іч’ін'а [149: с. 184], кá ня ‘подив, диво’ [Бв.: 69], і т. д.; пор.
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лемк. бавíня ‘забави, безтурботнє проведення часу’ (від бавитися ‘гратися
(про дітей)’) [Пиртей: 21], заселíня ‘заселення, обживання вільних земель’
[ib.: 105]; бойк. дочинíня ‘справа, діло’ (від дочиняти ‘долучати, принднувати’) [Ониш., І: 231]; гуц. дочинíнє ‘клопіт, морока’ [ГГ: 62], кóшіні ‘косіння’ [Неґ.: 99]; бук. хирінє ‘спання’ [СБГ: 611]; наддністр. ґавлíнє ‘незрозуміла розмова’ [Шило: 100] та ін. Тип високопродуктивний в усіх говорах
української мови, а також у сучасній українській літературній мові; пор.
теребіння, ловіння, сидіння, глядіння, бурління та ряд ін. [ІСУМ: 645–649].
Трапляються поодинокі предметні назви |йід'і(и)н'е ‘їжа’ (Лт, ТП; [55:
с. 12]), од'і|н'а ‘одяг’ [ДЛАЗ: № 153], помитин’е ‘сміття’ [ДЛАЗ: № 226],
потеир|тин'е (МУ), потеир|тин'(а) (Ск) ‘дрібна перетерта солома або сіно’.
На стику морфем відбувається чергування приголосних: /д/ ‒ /ж/
(|суж’ін'е, |хôж’ін'е), /с/ ‒ /ш/ (|кôш’ін’е), /з/ ‒ /ж/ (г|руж’ін'е), /т/ – /ч/
(кала|муч’ін'а, с|в’іч’ін'а) перед суфіксом -ін'-а, яке зовсім відсутнє у сучасній
українській літературній мові.
Суфікс -л'-а утворює дериват – з|б’ігл'а ‘плід недоношеної дитини’
(Нв), яке утворено від дієслова збíгти, збігáти ‘утікати, стікати’ (пор. укр.
літ. збігленя ‘викидень’ [ВТССУМ: 441]), д|рысл'а ‘нерозвинутий плід чогонебудь (овоча або фрукта)’ (Бр). Г.Л.Аркушин у частині цих дериватів вбачав
похідний суфікс -j-(а), переважно тих, “твірна основа яких закінчується
губним приголосним, наприклад дримл’а ‘скімля, плаксій’” [1: с. 399]. Тип
непродуктивний і в сучасній українській літературній мові.
Суфікс -л-о. “Сучасна українська мова налічує близько трьохсот
іменників на -ло, де -л- за походженням було суфіксальним. Це переважно
слова середнього роду: мірило, ковадло, шило ” [182: с. 53]. В.В.Німчук
писав, що слова на -л-о “утворюються шляхом відкидання від інфінітива -ти,
тому суфікс приймає форму -а-л-о, -и-л-о: пок|рывало, |чир’кало (тертка),
п|рало (спеціально підібраний камінь, на якому перуть білизну), к|ресало,
к|лепало, |тесало (те, чим тешуть)” [149: с. 185–186]. Л.Родніна виділяє ще й
фонетичний варіант -йло [174: с. 67].
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Суфікс -л-о багатозначний і поліфункціональний. Із його допомогою
утворюються і назви конкретних предметів, і назви осіб. Часто такі іменники
мають словотвірне значення “предмет, за допомогою якого виконується дія”
або значення “процесуальної ознаки предмета” [174: с. 66]. Такої ж думки і
В.Д.Семиряк, який при дослідженні іменникових утворень на -л- виділив
декілька словотвірних значень таких похідних, сформулював словотвірні
моделі, за якими утворюються похідні: 1) “дія → знаряддя дії, те, за
допомогою чого виконується дія: довба-ти → довба-л-о”, 2) “дія → суб’єкт
дії: дріма-ти → дрімай-л-о”, 3) “дія → об’єкт дії: віша-ти → віша-л-о”,
4) “дія → місце протікання дії: стоя-ти → стій-л-о”, 5) “дія → результат дії:
начина-ти → нача-л-о” [182: с. 57]. Подібні моделі утворення нових
дериватів спостерігаються і в українських говорах Закарпаття.
1. Високопродуктивний тип назв осіб: брех|ло ‘людина, яка постійно
говорить неправду’ (Ск, Трн), трос|котало (Ск, КбП, ВБ, КсП), тр'іп|ло (Пр,
Ял, тш, Гл, Ст, Трн, Лз, Пл) ‘людина, яка багато, без упину говорить’,
|

беўкало ‘дитина, що часто плаче’ (від |беўкати ‘голосно ревіти’) [Сб.: 21],

|

гôĭкало ‘крикун’ [ib.: 49], |дыркало ‘п’яниця, який говорить нерозбірливо’

[ib.: 65], к|риндало ‘плаксива, капризна дитина’ (від к|риндати ‘плакати,
вередувати, капризувати’) [ib.: 154], |п’іўкало ‘людина, дитина, що говорить
тонким писклявим голосом’ [ib.: 231], |рембало ‘дитина, яка часто плаче’
[|Анцина д'і|тина ўто та|ке |рембало / рот йуĭ с'а неи за|пират] [ib.: 306],
чи|п'індало ‘базікало’ [ib.: 416], чу|дило ‘дивак’ [ib.: 418], потикало ‘риса
характеру вівчаря; лінивість’ [Гриц.: 259]; пор. бойк. бáцькало ‘людина, яка
щось бруднить’ [Ониш., І: 46], вередило ‘вередун’ [ib.: 90], гáкало ‘людина,
що часто гакає’ [ib.: 157], дурило ‘обманщик, дурисвіт’ [ib.: 325]; гуц. міняйло
‘той, хто збирає по селу ганчір’я, обмінюючи його потім на різні дрібні речі’
[Неґ.: 114], лопóтало [ib.: 107], торкóтало [ib.: 169], фолькóтало [ib.: 176]
‘балакун, базікало’; бук. бóвкало ‘той, що невиразно говорить’ [СБГ: 34];
наддністр. міняйло ‘той, хто збирає і вимінює онучі’ [Шило: 175], тарáкало
‘людина, що багато говорить, базікало’ [ib.: 249]; зах.поліс. брехлó
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‘обманщик, брехун’ [Арк., І: 32], триплó ‘базіка’ [Арк., ІІ: 209] та багато ін.
Часто такі деривати мають відтінок згрубілості або зневажливості.
Тип високопродуктивний в усіх говорах української мови, але
малопродуктивний у сучасній літературній мові; пор. базікало, патякало,
зубрило та деякі ін. [ІСУМ: 513–514].
2. Високопродуктивний тип назв знарядь праці та різних пристосувань:
воро|тило ‘спеціальний пристрій, на який намотували вже виткан полотно,
яке ще потребувало обробітку; вал у кроснах, на який навивають нитки
основи’ (Гд; [Сб.: 41]), кôлô|т'ило ‘спеціальне пристосування у водяній
мельниці, яке обробляло полотно’ (Гр), поме|ло ‘спеціальне пристосування із
кукурудзяного листя для вимивання печі’ (Квс), мо|тило, мото|вило
‘спеціальне пристосування, на яке намотували мітки’ (Вш, Бз, Гд, Трн),
|

чесало ‘скребниця; пристосування для чесання худоби’ (Карта № 27), ц'і|дило

‘прилад для проціджування молока’ (Ск, Дв, Ял, ВВ, Трн, Дл), прик|рывало
‘покришка, череп’яний чи металевий предмет, яким накривають каструлі’
(ТП, Лз), |держало ‘держак батога’ [Сб.: 65], д|руцкало ‘кухонне начиння, за
допомогою якого роблять картопляне пюре’ [ib.: 80], к|лепало ‘на дзвіниці
дерев’яна дошка, по якій діти б’ють дерев’яним молотком у великодню
п’ятницю й суботу, коли дзвонити заборонено’ (від кле|пати ‘вистукувати на
дзвіниці дерев’яним молотком’) [ib.: 144], |писало ‘те, чим пишуть (олівець,
ручка)’ [ib.: 229], то|цило ‘точило’ (від то|чити ‘гострити інструменти за
допомогою точила’) [ib.: 353], |чир'кало ‘рибальська снасть у вигляді
розіп’ятої дерев’яними дужками сітки’ [ib.: 415], да|вило ‘прилад для
давління вареної картоплі’ [147: с. 186], бóдало ‘шило в чиненні постолів’
[Бв.: 36], дýло ‘кузнецький міх’ [ib.: 60], крéсало ‘сталева деталь, якою
викрешували вогонь’ [ib.: 78], правило ‘дрюк, брус’ [ib.: 107]; пор. лемк.
клепáло ‘весь інструмент, необхідний для клепання коси’ [Пиртей: 138]; гал.лемк. ост|рило ‘те, чим гострять’ [26: с. 100]; бойк. в’язало ‘будь-який
прилад, що в’яже’ [Ониш., І: 153], кáчало ‘колісце; прилад, яким розписують
писанки; гойдалка’ [ib.: 343]; гуц. жґрéбло, зґрéбло ‘металева щітка для
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чищення коней, корів, скребниця’ [ГГ: 69], прáло ‘великий камінь, на якому
перуть білизну в річці’ [Неґ.: 143], шýркало ‘палиця, якою заганяють рибу в
сак’ [ib.: 192]; бук. чéсало ‘залізна щітка, якою чистять шерсть корові’ [СБГ:
641]; наддністр. держáло ‘палиця, на яку насаджують помело’ [Шило: 177];
зах.поліс. крéсло ‘залізна пластинка, яку використовували при викрешуванні
вогню’ [Арк., І: 252]; одеськ. заткáло ‘жмут ганчірки, яким затикають димохід, каглу’ [Моск.: 35] і т. д. Тип високопродуктивний в усіх українських
говорах. Найбільше таких утворень у гуцульських говірках.
3. Продуктивний тип назв місць: мо|чило, мо|чело ‘спеціальна яма біля
річки, в якій вимочували коноплі’ (Кл, Бз, Гд, ВВ, Трн), пас|ло ‘пасовище,
місце, де випасають худобу’ (Карта № 9), |с'ідало ‘місце, де несуть яйця кури’
(Ск, Трс, СП, НБ, ЛП, Трн), с'ід|ло ‘сидіння для вершника, яке
прикріплюється на спині коня’ (в усіх обстежених говірках), |лежало ‘місце,
де лежать’ [Сб.: 160], пряслó ‘назва частини загороди для овець’ [Гриц.: 222],
припочивало ‘місце на пла , де вівці відпочивають, коли йдуть у полонину або
з полонини’ [ib.: 222], с|тойало ‘місце, на якому відпочиває вдень на
пасовищі худоба’ [149: с. 186], гайнилó ‘велике приміщення’ [Бв.: 45]; пор.
лемк. ц ркало ‘малий водоспад’ [Пиртей: 336]; бойк. бýркало ‘місце в
гірській річці, де вода пливе з шумом і швидко’ [Ониш., І: 77]; гуц. валило
‘обладнане місце, де обробляють ліжники, сукно’ [ГГ: 33]; бук. бýркало
‘бистрінь у рукаві річки’ [СБГ: 43]; наддністр. прáло ‘місце, де у ставку
перуть білизну’ [Шило: 215] і т. д. У сучасній українській літературній мові
таких утворень порівняно з говірками небагато, напр., сідало, мочило, стійло
[ІСУМ: 514–515]. В основному це лексеми, які вживаються і в діалектах.
4. Продуктивний тип назв конкретних предметів: ва|лило ‘сукно, яке
валяли у водяному млині; валяльня сукна у водяному млині’ (Дл, КсП),
|

лизало ‘цукерка, зроблена в домашніх умовах із розігрітого цукру’ (Ск),

|

цоркало (Ял, Лз, Трн), дзóркало [Бв: 56] ‘брязкальце; іграшка для немовляти’,

ʒ'і|л'ін'кало ‘дзвінок на велосипеді’ (від ʒ'і|л'ін'кати ‘дзеленькати’) [Сб.: 64],
|

зир'кало ‘дзеркало’ [ib.: 126], глядило т.с. [24: с. 51], |кочало ‘котушка для
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ниток; котушка з нитками на ній’ [Сб.: 152], |пискало ‘свистулька, свисток’
[ib.: 297], |пугало, |пужало ‘опудало’ [ib.: 302], цор|котало [ib.: 410], |чупкало
‘примітивний замок’ [ib.: 418], печатлó ‘печені мітки’ [Гриц.: 46], пíйло [ib.:
112], пýйло [Бв.: 110] ‘те, чим напувають овець’, сідлó ‘назва збруї’ [Гриц.:
250], го ло ‘мазь, вазелін’ [Бв.: 51], жялó ‘бджолина голка’ [ib.: 63], кóчало
‘колесо, обруч’ [ib.: 77], кýпало ‘лазня; мінеральні купелі’ [ib.: 80], пирцкало
‘іграшка–опудало, зроблене із листка кукурудзи, між двома прутиками;
дуючи «пирцкало» чинить страхітливі звуки та галаси’ [ib.: 100], пíвкало
‘свисток; дитяча іграшка’ [ib.: 101], пóркало ‘іграшка–тріскачка’ [ib.: 105];
пор. лемк. дзеркáйло ‘дзеркало’ [Пиртей: 7]; гал.-лемк. мастило ‘чир на
молоці варений’ [26: с. 100]; бойк. калатáйло ‘дзвінок з бляхи на шиї корів’
[Ониш., І: 335]; гуц. ґрáбло ‘скребниця’ [ГГ: 54], цідило ‘шматок полотна або
металеве ситечко, через яке проціджують молоко’ [ib.: 207], фíвкало
‘свищик’ [Неґ.: 175]; бук. фарбило ‘речовина для фарбування’ [СБГ: 580];
наддністр. жґрéбло ‘залізна щітка, якою чистять коней’ [Шило: 116] тощо.
У говорах Закарпаття спостерігається різна наголошуваність таких
слів, але частіше наголос падає на перший або другий склад, якщо суфікс
приймає форму -ил-о, то наголошується тільки суфіксальний -и- (ва|лило,
мо|чило, да|вило, с'в’і|тило та ін.).
Поряд із цими дериватами у сучасній українській літературній мові
утворюється непродуктивний тип назв тварин, напр., хр кало, хрокало (про
свиню) та деякі ін. [ІСУМ: 513], чого у говорах Закарпаття не спостерігаємо.
Суфікс -нин'-е. Складний із походження суфікс -нин'-е у говорах
Закарпаття приєднується до дієслів недоконаного виду і утворює єдиний
непродуктивний тип назв їжі: р'іза|нин'е ‘картопляник, оладка з тертої
картоплі’ (Вр), закладова|нин'е ‘мариновані на зиму овочі та фрукти’ (Бр). В
інших обстежених говорах української мови, а також у сучасній українській
літературній мові паралелей не виявлено, що свідчить про специфічність
таких утворень на території Закарпаття.
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Суфікс

-овин'-е. На Закарпатті з цим суфіксом утворюється

непродуктивний тип назв конкретних предметів: пило|вин'е ‘тирса’ [Сб.: 229]
(від пи|лити, пи|л'ати ‘розпилювати навпіл’ (Ск)).
Суфікс -овиск-о. У досліджуваних говорах виявлено дві лексеми із
суфіксом -овиск-о: пасо|виско ‘місце, де випасають худобу’ (Карта № 9)
(локативна назва) та зб’іго|виско, збірн. ‘велика кількість людей’ (Ск). Тип
непродуктивний; див. також гуц. лінóвиско ‘шкіра змії, яку вона скидає на
весні, і, яка, за повір’ям, має магічну силу’ (від ліняти ‘скидувати шкіру’)
[ГГ: 111]; зах.поліс. збиігóвис’ко ‘зібрання людей’ [1: с. 385]; пор. укр. літ.
збігóвисько ‘скупчення різноманітних людей’ [ВТССУМ: 441].
Суфікс -овишч-е складний із походження, виник на базі суфіксів -ище
та -ов- і утворює єдиний малопродуктивний тип назв місць, де відбувалася
певна дія: спи|ровишче ‘місце, де зупиняють овець’ [Гриц.: 102; 148: с. 185],
провер|товишче ‘дорога, якою повертається отара з випасання’ [Гриц.: 103],
мі|ровишче ‘назва пов’язана із процесом доїння “на міру”’ [там / де |мір’айут
на |мірі / сто|ли то|ти / с|тілц’і – то|то мі|ровишче] [ib.: 155–156]; пор. бойк.
звертóвище ‘місце, де легко можна повернути віз’ [Ониш., І: 299], легóвище
‘місце ночівлі худоби на полонині’ [ib.: 406], лежóвище ‘місце, де опівдні
відпочиває худоба’ [ib.: 407]; гуц. легóвишє ‘лігво’ [ГГ: 110].
Суфікс -зтв-о / -ств-о. Серед віддієслівних іменників середнього роду
виділяємо лексему Різдвó (Руздвó, Роздвó), яка фіксується в усіх україн-ських
діалектах як результат фонетичного розвитку давнішого *рожьство
‘народження’, пов’язаного з родити (*рожьство > *розство > *розтво >
різдво) [ЕСУМ, ІV: 92]. Г.Аркушин у західнополіських говірках виділяє
також здирство, обдирство, паскýдство [1: с. 414]. Тип непродуктивний.
Сюди належить також дериват ґаз|дуство, ґаз|дÿство (˂ ґаз|дуўство)
‘нажите

роками

майно’

(уживається

переважно

на

всій

території

Закарпатської області). Тип непродуктивний.
У літературній мові таких лексем дещо більше, ніж у говорах; пор. літ.
баловство, хвастовство і т.д. [ІСУМ: 501–505]. Тип продуктивний.
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Суфікс -ч-а. Із суфіксом -ч-а зафіксовано дериват

|

пудм’інча

‘підмінена, за повір’ям, злими духами дитина’ (від пудм’і|нити ‘підмінити’)
(Тр); пор. зах.поліс. гíнча ‘свиня у стані статевої охоти’ [1: с. 426]. Такі
девербативи утворюються переважно від основ дієслів недоконаного виду. У
сучасній

літературній

мові

тип

непродуктивний,

зафіксоване

єдине

утворення відмінчá, діал. ‘за народним повір’ям, чортеня, яким підмінена
дитина’ [СУМ, І: 606].
Висновки до Розділу 5:
1) для творення іменників середнього роду у говорах Закарпаття
використано

26

суфіксів.

Якщо

говорити

окремо

про

творення

відсубстантивних та віддієслівних іменників, то вони утворюються від
однакової кількості засобів, тобто 14 суфіксів використано для творення
відіменникових дериватів і 15 ‒ для віддієслівних. Деякі з цих суфіксів
беруть участь у творенні і одних, і інших, тому загальна кількість формантів
дещо менша. Продуктивність суфіксів різна; див. таблицю 3. Зрідка
іменники середнього роду можуть утворюватися від прикметникових основ.
Серед відприкметникових іменників виділяємо лексему з суфіксом -л-о:
б’і|лило ‘весільна фата нареченої’ (Зг, Лт, КПс, Пр, Ял, Тш, Ск, Лз, Тр, Пл).
Дериват поширений тільки на території верховинських та ужанських говірок
Закарпатської

області.

В

українській

літературній

мові

цей

тип

продуктивний; пор. літ. молодило, білило, синило, чорнило, жовтило та ін.
Похідні середнього роду утворюються майже в однаковій кількості від
дієслівних (51,8%) та субстантивних основ (48,2%);
Таблиця 3
Продуктивність суфіксів, що беруть участь у творенні іменників
середнього роду
Суфікс

-'a

-л-о

-ан'-а

-ін'-а

-ишч-е

-атк-о

-ин'-а

-ц-е

%%

20,5

16

14

13

5,8

5,1

4,6

4
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2) значна частина словотвірних типів у говорах Закарпаття має майже
однакову поширеність порівняно з іншими говорами української мови та
сучасною українською літературною мовою. Але спостерігаємо і ряд
відмінностей.

Наприклад,

у

говорах

Закарпаття

утворюється

малопродуктивний тип назв полів, мотивованих найменуванням культур, які
там росли із суфіксом -ишч-е (виявлено 3 лексеми, які побутують в
основному на території гуцульських говірок Закарпатської області). В ряді
говірок Закарпатської області переважають деривати цього типу зі
словотворчими засобами -ник та -ниц'. Натомість у інших говорах української
мови та сучасній українській літературній мові тип високопродуктивний;
3) специфічними у говорах Закарпатської області є суфікси -нич-а /
-нич-е, -ен-о та -нин'-е. Із суфіксом -нич-а / -нич-е утворюється тип збірних
назв листя, кущів та заростей (пасуў|нича, дыо|н:ича, йафи|н:иче та деякі ін.).
В інших говорах української мови цей тип непродуктивний. Із суфіксом -ен-о
утворюється єдина назва (бе|ремено), а в сучасній українській літературній
мові деривати такого типу відсутні. Немає в інших говорах української мови,
а також у сучасній українській літературній мові дериватів із суфіксом
-нин'-е. У досліджуваних говірках ми виявили всього два деривати, утворені
за

його

допомогою

(р'іза|нин'е,

закладова|нин'е),

що

свідчить

про

специфічність таких утворень на території Закарпаття;
4) високопродуктивним у говорах Закарпаття, а також у інших
діалектах української мови та сучасній українській літературній мові є суфікс
-ан'-а / -ан'-е. Проте у сучасній українській літературній мові відсутні
деривати із словотвірним значенням “назви конкретних предметів, що
виникають при виконанні певної дії”, типу убра|н'а, ў|шиван'е, зак|ладован'е
тощо. Особливістю досліджуваних нами говірок є й те, що в таких суфіксах
не збереглися подовжені приголосні. Часто наголос у таких дериватах
служить засобом розрізнення значення: |с'ійан'а, |копан'а ‘процес дії’ і
с'ійа|н'а ‘посіви’, копа|н'а ‘період обкопування кукурудзи’.
Результати досліджень відображено у таких працях [214, 216; 217].
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РОЗДІЛ 6
СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР ІМЕННИКІВ
PLURALIA TANTUM

Категорія

числа

в

українській

мові

притаманна

іменникам,

прикметникам, дієсловам, займенникам та числівникам. Переважна більшість
слів української літературної мови та українських говорів Закарпатської
області мають однину/множину, значно менше іменників pluralia tantum.
Порівняно невелика кількість таких слів зумовила недостатнє їхнє вивчення з
погляду словотворення як у сучасній українській літературній мові, так і в
українських діалектах.
Словотвір множинних іменників діалектів української мови представлений частково у працях Л.В.Дикої (полісько-середьонаддніпрянські говірки), Л.Г.Аркушина (західнополіські говірки), Г.В.Шумицької (північнолемківські говірки) та ін. Л.В.Дика виділила 7 суфіксів, які беруть участь у
творенні іменників pluralia tantum у полісько-середьонаддніпрянськах говірках [66: с. 14]. Мовознавець Г.Л.Аркушин у своїй праці наводить 96 суфіксів,
що утворюють множинні іменники від різних частин мови у західнополіських говірках. Г.В.Шумицька виділяє лише два суфікси (-ин(ы) та -к(ы)),
які утворюють абстрактні назви [224: с. 9]. В.В.Німчук, досліджуючи словотвір боржавських говірок Закарпаття, згадує два суфікси: -анц’і, -ôшч’і.
У говірках Закарпаття іменники pluralia tantum утворюються від
субстантивних основ:
Суфікс -аўц'-і. Єдиним утворенням із цим суфіксом, яке нам удалося
зафіксувати, є дериват к|лочаўц'і ‘гриб, подібний до куща’ (Карта № 23) (від
к|лоча(е) ‘грубе волокно, відходи від биття конопель’). Назва виникла,
можливо, за подібністю форми гриба.
Суфікс -анк-ы. Із цим суфіксом утворюється непродуктивний тип назв
конкретних предметів ‒ дереиў|л'анкы (Бр, Гн), дереиўл'ан|кы (Чн, Гд, РК, Вр,
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Пр) ‘саморобні дерев’яні чоботи’ та непродуктивний тип назв грибів ‒
ўтрôўл'ан|кы ‘отруйні гриби (будь-які)’ (МР), вôўн'ан|кы ‘гриби, шапочка
яких ніби покрита мохом’ (МР). Похідні з цим суфіксом у говірках
Закарпаття можна кваліфікувати як слова з подвійною мотивацію, утворені
ще від прикметникових основ, тоді формантом виступатиме суфікс -к-ы.
Суфікс -ин-и. Єдиний дериват із цим суфіксом зафіксований у
гуцульських говірках Закарпатської області ‒ ко|лачини, заст. ‘наступний
день після весілля’ (від ко|лач ‘обрядова весільна булка, яку за традицією
молода розрізувала наступного дня після весілля і частувала нею гостей’);
пор. також гуц. колáчини ‘останній етап перед весіллям’ [ГГ: 97]. У
західнополіських та буковинських говірках (чого не спостерігаємо у
закарпатських) функціонує із цим суфіксом продуктивний тип назв
конкретних предметів; пор. бук. колосини, тільки мн. ‘вимолочені колоски’
[СБГ: 219] (від |колос ‘суцвіття більшості злаків і деяких інших рослин, у
якому квітки розміщені вздовж стрижня’ [СУМ, ІV: 232]); зах.поліс. ожини
‘буяхи’, к’íзлини ‘збиті дві палиці, які накладали на верх солом’яного даху’,
квашелини ‘холодець’ тощо [1: с. 113].
Суфікс -к-и. Із цим суфіксом у говірках зафіксовано кілька
непродуктивних типів:
1. Назви фруктів: пок|р'іўки ‘фрукти, що дозрівають на свято святої
Богородиці’ (Бг).
2. Назви флори: ос'ін|кы ‘осінні квіти’ (Тр).
3. Назви пристосувань: но|жички ‘спеціальне пристосування, яке жінки
спочатку нагрівали і потім вирівнювали чи закручували волосся’ (ВЛ); пор.
зах.поліс. вилки ‘вили’ [Арк., І: 56], дибки ‘високі палиці, за допомогою яких
діти ходили по болоту’ [ib.: 131] та ін. У західнополіських говірках тип
продуктивний [1: с. 159].
4. Абстрактні назви: вичур|ки ‘вечорниці’ (Карта № 49); пор. зах.поліс.
вечорки ‘вечорниці’ [Арк., І: 159], дин’к’í ‘сходини заміжніх жінок для
спільної роботи вдень’ [ib.: 133] (від дин’ ˂ ден’).
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Деякі з цих дериватів можна кваліфікувати як демінутиви (но|жички).
Суфікс -ниц'-і / -н'іц'-і. У говорах Закарпаття із ним утворюється
непродуктивний словотвірний тип абстрактних назв ‒ вичур|ниц'і, виічур|н'іц'і
‘вечорниці’ (Карта № 49), мн'ас|н'іц'і ‘період від Різдва до великого посту’
(Ск, Нн, Кл, Вш, Гр, Нв, Бр, МР); пор. гуц. мнєсниці [ГГ: 124], зах.поліс.
мйасници [Арк., І: 326]. Послідовно наголошується суфікс.
Суфікс -ôўц'-і. Фіксуємо єдиний дериват на території Закарпатської
області ‒ трепе|тôўц'і ‘підберезовик’ (Карта № 22) (від тре|пета ‘осика’).
Суфікс -ôшч’-і. Похідних із цим суфіксом у говірках Закарпаття
небагато ‒ Вô|дôшч’і ‘Водохреща (19 січня)’ (Ск, Вш, Нн, Гр), ра|дôшч’і
‘радість’ [144: с. 7]; пор. зах.поліс. дурошч’í, хвалошч’í [1: с. 202].
С.П.Самійленко вважав, що множинні іменники із суфіксом -ошч-і могли
утворюватися від прикметникових та дієслівних основ [181: с. 29].
Г.Л.Аркушин кваліфікує такі лексеми у західнополіських говірках як
двомотивовані [1: с. 202]. Як у сучасній українській літературній мові
(л бощі, пустощі, гордощі, хитрощі і т. д. [193: с. 38]), так і в говірках
Закарпаття деривати із суфіксом -ôшч’-і виражають абстрактні назви, проте у
сучасній українській літературній мові тип продуктивний; див. [ІСУМ: 269].
Суфікс -ул'к-ы. Єдине утворення із цим суфіксом, яке ми записали у
говірці села Ділове Рахівського району ‒ зимул'|кы ‘квіти, що залишаються на
зиму в ґрунті’; пор. зах.поліс. рогул’к’í ‘пристосування зі стовбура сосни для
просушування глечиків’ [Арк., ІІ: 123].
Суфікс -ц'-і як у говорах української мови, так і в сучасній українській
літературній мові нерідко бере участь у творенні демінутивів. У говірках
Закарпаття фіксуємо непродуктивний тип назв частин будівель або споруд ‒
д|вирц'і ‘хвіртка’ (Ск, НБ, Нн, ЛП, Вш, Гр, Лп, Дб), с|х'іц':і ‘сходи’ (Трн, Пл,
Лз). Із суфіксом -ц'-і також утворюється загальновживана на території
Закарпатської області лексема |гôлоупц'і ‘страва із рисової крупи та листків
капусти’. У сучасній українській літературній мові деривати з цим суфіксом
продуктивні; пор. літ. східці, шанці, капці, дверці тощо [ІСУМ: 265‒266].
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Розглянемо іменники pluralia tantum, утворені від дієслівних основ:
Суфікс

-анк-и

/

-анк-ы.

На

території

Закарпатської

області

утворюються множинні деривати, які нерідко мають значення ще й збірності.
Із суфіксом -анк-и / -анк-ы виникають іменники назв конкретних предметів, а
також абстрактні іменники.
1. Малопродуктивний тип абстрактних назв: сватан|кы ‘заручини,
обряд, за яким дівчина і хлопець, що мають намір одружитися, оголошуються нареченим і нареченою’ (назва загальновживана на всій території
Закарпатської області), до|лажованкы ‘день, коли батьки нареченого запрошували батьків нареченої, щоб домовитися про приготування до весілля’
(Нв), луп|л’инки ‘зібрання людей для того, щоб колективно чистити кукурудзу’ (КбП, КсП, Бг), прибажан|кы ‘задоволення чиїхось бажань (переважно
дітей)’, від дієслова недоконаного виду приба|гати ‘задовільняти’ (Лз, СП).
Лексема луп|л’инки вживається тільки на території гуцульських говірок
Закарпатської області, а також у деяких закарпатських марамороських,
суміжних із гуцульськими говірками в обстежуваній області. Між кінцевим
губним приголосним та суфіксом з’являється епентетичний [л’].
2. Непродуктивний тип назв їжі: р'ізан|ки ‘вермішель домашнього
приготування’ (ВЛ), ресе|л'анкы ‘картопляник, оладка з тертої картоплі’
(СП). Лексема р'ізан|ки з тим самим значенням поширена також в
українських говорах Східної Словаччини [35: с. 146]; пор. ще тре|панкы
‘галушки’ [ib.: с. 146]
У говірках Закарпаття суфікс -анк-и / -анк-ы багатозначний та
омонімічний.
Суфікс -анц'-і. Із цим суфіксом зустрічається єдине утворення на
території Закарпатської області серед назв їжі ‒ р'ізан|ц'і ‘вермішель
домашнього приготування’ (Гд, Рс, Чн), а також лексема із абстрактним
значенням |шептан’ц’і, зневаж. ‘шепіт за спиною, обговорювання’ [149:
с. 187]; пор. зах.поліс. ýрванці ‘галушки із щипаних кусків тіста’ [1: с. 359].

189

Суфікс -и / -ы. У говірках Закарпатської області цей суфікс бере участь
у творенні дериватів від усіченої основи дієслова.
1. Непродуктивний тип назв процесів та дій: об|зори (Нв), |обзеры,
зневаж. (Ск) ‘день перед весіллям, коли батьки та родичі нареченого
відвідували батьків нареченої, щоб домовитися про її придане’ [тат' йа на
|

обзеры не приĭш|ла], пе|реказы ‘дарування подарунків нареченим’ (Ск, Нв).
2. Непродуктивний тип конкретних предметів: |обклады ‘компрес’ (Бр),

|

отпады ‘листя капусти, що залишилося після чишчення’ (Кл), ôтру|би (Ск,

Нн, Вш, Гр), отру|бы (Трн, Пл) ‘висівки зерна, які залишилися на дні бочки’.
Суфікс -ин-и / -ин-ы. Із цим суфіксом в обстежуваних говірках
утворюється єдиний продуктивний тип назв процесів або дій. Утворені
лексеми пов’язані в основному із весіллям або народженням дитини:
за|ручини ‘обряд, за яким дівчина і хлопець, що мають намір одружитися,
оголошуються нареченою і нареченим’ (Гд, РК), до|мовини ‘обряд
домовляння батьків наречених про хід весілля’ (лексема поширена в
гуцульських говірках на території області), роз|в’ідины ‘відвідини молодої
батьками та родичами молодого перед весіллям, щоб дізнатися про придане,
яке отримає наречена після весілля’ (Нв), ог|л'адины ‘обряд знайомства
молодого із житлом майбутніх сватів’ (Нв), при|носины ‘день перед весіллям,
коли родичі наречених приносять до них різні продукти (м’ясо, курей,
картоплю, капусту тощо)’ (Нв), про|водини ‘проведення молодої до молодого
(коли вона йде жити до нареченого)’ (Лаз, Бг), поп|равини ‘наступний день
після весілля, коли родичі знову збираються і продовжують гуляння’ (КсП),
крес|тины ‘обряд хрещення немовляти’ (Ск, НБ, ЛП); пор. бойк. рóдини
‘народження’ [Ониш., ІІ: 180]; пн.-лемк. обзорины ‘оглядини’ (від обзирáти
‘оглядати’) [224: с. 9]; поліс.-наддніпр. ог|л’адини, з|мовини, ви|водини і т. д., а
також назви предметів ско|лотини [66: с. 14]; зах.поліс. запивини ‘попереднє
домовляння про одруження’ [Арк., І: 173].
Закінчення -и / -ы у говірках Закарпаття зумовлене відмінністю,
зокрема,

між

чотирма

групами

говірок

закарпатського

говору

та
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гуцульськими (на території області). Відповідно тільки гуцульським говіркам
притаманна флексія -и, як і в літературній мові, а на решті території фіксуємо
-ы (рідко у верховинських -и).
Г.Аркушин кваліфікує лексему крес|тины (зах.поліс. хрестини) як
двомотивовану [1: с. 113], але в говірках Закарпатської області вона є тільки
віддієслівним дериватом.
Суфікс -к-и / -к-ы. В українських говірках Закарпаття суфікс -к-и / -к-ы
бере участь у творенні множинних іменників таких типів:
1. Непродуктивний тип назв, пов’язаних із обрядом весілля: |дукладкы
‘заручини’ (Нн), |оголошкы (Ск, ВБ), |оголошки, |оглашки (КсП), |оголоски
(ТП, Лт, КП, Зг) ‘оголошення в церкві про шлюб’, |попраўки (ВВ), |попраўкы
(Бз) ‘наступний день після весілля’. На прикладі цих лексем маємо чітке
розрізнення між гуцульськими говірками та рештою говірок Закарпатської
області. У значній частині області більшість таких похідних не вживається
або вживається рідко (марамороські, боржавські, ужанські говірки); пор.
зах.поліс. зáпитки ‘попереднє домовляння про заручини’ [Арк., І: 173].
2. Непродуктивний тип назв конкретних предметів: пе|регро(и)зки (Гд),
пе|регрозкы (Трн) ‘відходи від сіна, які залишаються в яслах у ходоби’ (Гд),
пе|регрызкы ‘залишки їжі від весілля’ (Ск), тер|лики ‘відходи від конопель’
(КсП). Такі деривати лише зрідка поширені в ужанських та гуцульських
говірках Закарпатської області. Високопродуктивний тип у західнополіських
говірках: витяжки ‘чоботи спеціального крою ‒ суцільновикроєний перед і
халяви’ [Арк., І: 61], ‘деруни’ [ib.: 141] та ін.
3. Непродуктивний тип назв пристосувань: ц'іп|ки ‘спеціальне
пристосування, яким притримували вже готове виткане полотно’ (Гд).
Лексема ц'іп|ки може мати подвійну мотивацію: від іменника ціп ‘ручне
знаряддя для молотьби’ [ЕСУМ, VІ: 259] або від дієслова ціпити ‘стискати’
[ЕСУМ, VІ: 260].
4. Непродуктивний тип назв дій: п|р'адки ‘вечорниці’ (Карта № 49);
пор. зах.поліс. прадки ‘сходини жінок для прядіння’ [Арк., ІІ: 82].
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Отже, окремо кожний із цих типів у говірках Закарпаття не виявляє
високої продуктивності, але загалом суфікс -к-и / -к-ы продуктивний.
Суфікс -очк-и. Утворення із цим суфіксом відносимо до вузькорегіональних дериватів, характерних тільки для говірок Закарпаття ‒
загиноч|ки ‘оздоблення жіночої блузки’ (Гд) (від загинати). За межами
Закарпатської області відповідників не виявлено.
Суфікс -ул'-і. Із цим суфіксом у говірках Закарпатської області
зафіксований єдиний дериват серед назв пристосувань – хоу|дул'і ‘спеціальне
пристосування, за допомогою якого діти вчаться ходити’ (Ск); пор. також
запозичене |кôрчул'і ‘ковзани’, з угор. korcsolya т.с. [Сб.: 151].
Суфікс -ун-и. Із цим суфіксом утворюється непродуктивний тип назв
їжі ‒ деру|ни, нове ‘оладка з тертої картоплі’ (ВВ).
Відприкметникові іменники pluralia tantum у говірках Закарпаття
зустрічаються досить рідко. Фіксуємо єдиний множинний суфікс -к-ы. Із ним
утворюється непродуктивний тип назв флори ‒ жоуўт'|кы ‘опеньки’ (назва
утворена за жовтим кольором грибів) (Вш).
У говірках Закарпаття утворюється також невелика кількість іменників
pluralia tantum від числівникових основ:
Суфікс -ан-ы. У сучасній українській літературній мові з суфіксом
-ан-и утворювалися переважно десубстантиви зі словотвірним значенням
«назви осіб за місцем проживання та належності до певного етносу» [198:
с. 157]. Виявляємо єдиний тип, утворений від числівникових основ, ‒ назви
знарядь праці: двойа|ны ‘залізні вила з двома ріжками’ (Пр, Нн), тройа|ны
‘залізні вила з трьома ріжками’ (Пр, Нн), читвир'а|ны ‘залізні вила з чотирма
ріжками’ (Пр, Нн). Тип замкнутий і поширений тільки у двох говірках
Закарпатської області.
Суфікс -анк-и. Із ним побутує замкнутий тип назв знарядь праці,
утворених від тієї ж самої основи, що і деривати із суфіксом -ан-ы: двойан|ки
‘залізні вила з двома ріжками’ (НБ), тройан|ки ‘залізні вила з трьома
ріжками’ (НБ, МУ), читвир'ан|ки ‘залізні вила з чотирма ріжками’ (НБ).
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Висновки до Розділу 6:
1) похідні pluralia tantum у говірках Закарпаття утворюються за
допомогою 20 суфіксів, із якими виявлено словотвірні типи з 10 лексикословотвірними значеннями (назви конкретних предметів, знарядь праці та
пристосувань, частин будівель або споруд, їжі, грибів, фруктів, абстрактні
назви та ін.). Проаналізовано 52 деривати, 56% яких утворено від дієслівних,
32,2% ‒ від іменних, 10,7% ‒ від числівникових, 1,1% ‒ від прикметникових
основ. Високопродуктивними є суфікси -к-и (35%), -анк-и / -анк-ы (27%),
продуктивні ‒ -ин-и (11,5%), -и / -ы (11,5%), малопродуктивні ‒ -ниц'-і /
-н'іц'-і (6%), -ц'-і (6%), -ан-ы (6%), -анц'-і (4%).
З частиною суфіксів (-аўц'-і, -ôўц'-і, -очк-ы, -ôшч’-і, -ул'-і, -ул'к-ы, -ун-ы)
фіксуємо поодинокі деривати;
2) у говорах Закарпаття суфікси -ц'-і, -ôшч’-і характеризуємо як
непродуктивні, а в сучасній українській літературній мові вони продуктивні.
На основі аналізованого матеріалу простежується тісний зв’язок множинних
іменників закарпатського говору та західнополіських говірок. Значна частина
суфіксів (за винятком -аўц'-і, -ан-ы, -анк-и, -и / -ы, -к-ы, -ôўц'-і,

-очк-и,

-ôшч’-і, -ул'-і, -ун-и, -ц'-і) поширені і в західнополіських говірках. Фіксуємо
навіть утворення однакових лексем зі спільним лексичним значенням, але з
фонетичними відмінностями, наприклад закарпатське мн'ас|н'іц'і, крес|тины,
п|р'адки ‒ західнополіське мйасници, хрестини, прядки;
3) часто деякі похідні фіксуємо лише на території гуцульських говірок
Закарпатської області (про|водини, тер|лики, луп|л’инки та ін.). Взагалі більша
частина похідних pluralia tantum поширена переважно у гуцульських та
верховинських говірках. Така закономірність характерна для лексем,
пов’язаних із обрядом весілля. Щодо похідних назв конкретних предметів, то
це переважно поодинокі утворення, характерні для певних говірок. У значній
частині говірок Закарпатської області ряд похідних pluralia tantum не
вживається.
Результати досліджень представлено у таких працях [217; 218].
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ВИСНОВКИ

Проаналізовані похідні іменники говорів Закарпаття дозволяють
зробити такі висновки:
1. За спеціально підготовленою програмою зібрано 2568 похідних
іменників, утворених суфіксальним способом у говорах Закарпаття, а також
1234 похідні в інших українських діалектах та сучасній українській
літературній мові. Від респондентів записано зв’язні тексти (близько 64
годин звучання), що значно поповнило роботу фактичним матеріалом.
2. Суфіксальні іменники у говорах Закарпаття утворюються від
дієслівних основ за допомогою 77 суфіксів (42,6% похідних), від
іменникових ‒ 56 суфіксів (31%), від прикметникових ‒ 19 суфіксів (10,5%),
від числівникових ‒ 8 суфіксів (4,2%), зрідка від прислівників та вигуків.
Отже, переважають похідні, утворені від дієслівних основ.
Переважна більшість суфіксів у досліджуваних говірках багатозначна,
тобто за їх допомогою утворюється декілька словотвірних типів, близьких за
значенням (назви конкретних предметів, назви одягу, назви їжі та кухонного
начиння тощо). Виявлено синонімічні суфікси, які утворюють слова з однаковим або близьким значенням від однієї й тієї самої основи, наприклад,
‘той, хто доїв овець у колгоспі’: -ар (до|йар), -ілник / -іл'ник (до|йілник);
‘дружина або дочка (рідко) мельника’: -к-а (|мел:ичка), -ан'-а (мелни|кан'а);
‘наріст на шкірі людини’: -аўк-а (боро|даўка), -иц'-а (борода|виц'а); ‘хвороба
Боткіна’: -ачк-а (жоуў|т'ачка), -ух-а (жоуў|т'уха) тощо. До однозначних
відносимо лише 30 суфіксів (12,7%): -авиц'-а, -аўц'-і, -ак-а, -ал'-а, -алниц'-а,
-ан-ы, -арн'-а, -атин-а, -ачк-а, -в-а, -ўк-а, -ын'-а, -ік-а, -іл'-а, -ілниц'-а, -іх-а,
-лиц'-а, -н'-а, -ôўц'-і, -ойін-а, -онк-а, -от-а, -очк-и, -ул'-і, -ул'к-ы, -ун-и, -утн'-а,
-учк-а, -ушк-а, -ушн'-а.
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Омонімічними вважаємо суфікси, які, крім основних значень, вносять в
слово новий відтінок (згрубілості, зневажливості, збільшеності тощо – -ин-а,
-ишч-е, -ец' та ін.). У говорах Закарпаття виділяємо такі суфікси-омоніми:
Серед відсубстантивних іменників: -ач1 (план|кач ‘спеціальна сокира з
широким лезом’) – -ач2 (ґембе|хач, зневаж. ‘людина, в якої досить великий
живіт; пузач, черевань’); -ец'1 (драґу|лиц' ‘хвощ польовий’) – -ец'2 (пап’і|риц',
зменш. до па|п’ір' ‘папір’); -ик1 (|роглик ‘тісто з варенням або горіхами
всередині’) – -ик2 (|жебик, здріб. ‘кишеня’); -ник1 (ко|м’ірник ‘завскладом;
квартирант; староста на весіллі’) – -ник2 (а|кацник, збірн. ‘зарості
псевдоакації’); -ок1 (по|долок ‘спідній одяг, який жінки одягали під плаття’) –
-ок2 (п’іша|чок, зменш. до п’і|шак ‘стежка’); -ин-а1 (веп|рина ‘м’ясо кабана’) –
-ин-а2 (берези|на, збірн. ‘зарість молодої берези’) – -ин-а3 (цура|тина,
одиничне ‘бідна одежина’) – -ин-а4 (дору|жина, зменш. до дорога); -ан'-а1
(ре|цан'а ‘велика тепла вовняна хустка з бахромою’) – -ан'-а2 (бембе|хан'а,
зневаж. ‘повнувата жінка’); -к-а1 (ш|ч’ітка ‘пристрій, на якому чесали
повісмо’) – -к-а2 (вуш|лиўка, зневаж. ‘дівчнина, у якої воші’).
Серед відад’єктивних іменників: -ак1 (йас'|н'ак ‘провидець’) – -ак2
(туп|л'ак, зневаж. ‘нерозсудлива, нерозумна людина чоловічої статі’); -к-а1
(тер|нôўка ‘хустка з однотонної тонкої тканини’) – -к-а2 (|хыраўка, зневаж.
‘хвороблива дівчина’).
Серед віддієслівних іменників: -ак1 (те|сак ‘спеціальна сокира, яку використовував тесляр’) – -ак2 (баб|рак, зневаж. ‘повільний у роботі чоловік’);
-нин-а1 (лама|нина ‘період збирання кукурудзи’) – -нин-а2 (жебра|нина,
зневаж. ‘милостиня’).
Демінутиви у говорах Закарпаття утворюються за допомогою суфіксів
-иц' (бара|ниц'), -ик (пôк|рôўчик), -ок (плас|ток), -чик (да|рабчик), -ин-а
(дору|жина), -к-а (|хыжка), -а / -'а (|кача, потка|н'а), -атк-о (ти|л'атко), -к-о
(дрыў|ко), -ц-е (|маселце) та деякі ін. Зневажливий, згрубілий відтінок словам
надають суфікси -ач (пыс|кач), -иск-о (бреха|чиско), -ишч-е (приĭма|чишче),
-ак (глу|пак), -аниц'-а (п|йаниц'а) та багато ін.
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3. За родовою ознакою склад похідних такий: іменники чоловічого
роду

(39,1%

від

загальної

кількості

досліджених

нами

дериватів)

утворюються за допомогою 50 суфіксів, із них 40% дериватів утворено від
дієслівних, 38% ‒ від іменникових, 22% ‒ від прикметникових основ. Рідко
вживаються у досліджуваних говорах похідні чоловічого роду від
числівникових основ. Виявлено типи із 17 словотвірними значеннями.
Похідні жіночого роду (вони складають 39,6%) виникають за допомогою 50 суфіксів. Найбільше таких дериватів утворюється від девербативів
(50%), 28,4% похідних ‒ від субстантивних, 13,5% ‒ від прикметникових,
8,1% ‒ від числівникових основ. За допомогою цих суфіксів від різних основ
утворюються словотвірні типи з 33 словотвірними значеннями.
Деривати середнього роду (18,6% від загальної кількості) виникають за
допомогою 24 суфіксів від субстантивних (42,3%) та дієслівних (57,7%)
основ. Утворюються словотвірні типи з 17 словотвірними значеннями.
Дещо менше у роботі представлені множинні іменники (18,6%). Вони
утворюються від іменникових, дієслівних та зрідка числівникових основ.
4. Говори Закарпаття на словотвірному рівні мають значно більше рис,
спільних, ніж відмінних, з іншими говорами української мови. За допомогою
суфіксів утворюються високопродуктивні типи як у говорах Закарпаття, так і
в інших українських діалектах, а також у сучасній українській літературній
мові. Низка суфіксів говорів Закарпаття виступає однаково продуктивною у
порівнянні з іншими групами говорів та сучасною українською літературною
мовою: серед іменників чоловічого роду це -ак, -ец', -ик, -ник, -ок, -чик тощо;
жіночого роду ‒ -ин-а, -иц'-а, -к-а, -ниц'-а та ін.; середнього роду ‒ -ц-е, -ан'-а
/ -ан'-е і таке ін. Тільки деякі словотвірні типи з цими суфіксами мають різну
продуктивність (часто у говорах Закарпаття вони непродуктивні, тоді як у
інших говорах української мови або в сучасній українській літературній мові
‒ високопродуктивні або продуктивні чи навпаки).
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Дещо більше спільних рис виявляється із бойківськими та поліськими
говірками. Гуцульські говірки за межами області частіше відрізняються
фонетичними варіантами суфіксів.
Більшість словотвірних рис чотирьох груп говірок закарпатського
діалекту (ужанські, верховинські, боржавські та марамороські) спільна, проте
спостерігаються й деякі відмінності. Найчастіше вони проявляються у різних
фонетичних варіантах того самого суфікса, наприклад: -утн'-а ‒ у
марамороських (дры|вутн'а), -ітн'-а – у верховинських та ужанських
(дры|в’ітн'а), -ÿтн'-а – боржавських говірках (дры|в’ÿтн'а) тощо.
У діалектному словотворенні апелятивних іменників цікавим явищем є
власне говіркові словотвірні моделі: наприклад, у літературній мові не
творяться збірні іменники за допомогою суфікса -нич, тобто літературна
основа одиничного іменника + -нич (фасол|нич, ды|н:ич). Закарпатським
уніфіксом можемо також назвати -аз' (рô|бôт'аз'), який за межами Закарпаття
ми не виявили, літературна модель зберігається, а сама лексема є
словотвірним діалектизмом.
5. Виявляємо специфічні риси, які відрізняють закарпатський діалект
від інших говорів української мови, а також сучасної української
літературної мови. Наприклад, деривати чоловічого роду з суфіксом -ач у
говорах Закарпаття утворюють високопродуктивний тип назв осіб за
зовнішньою ознакою (к’еил'у|хач, бембе|хач, боро|дач, гор|бач та ін.), в той час
як у сучасній українській літературній мові виникають лише поодинокі
подібні слова. Або ж навпаки, тип знарядь праці та різних пристосувань із
цим суфіксом у говорах Закарпаття малопродуктивний (план|кач, с'ір|кач та
деякі ін.), а в інших діалектах української мови ‒ високопродуктивний
(бойківських,

гуцульських,

поліських

та

деяких

ін.).

Суфікс

-ец'

високопродуктивний у говорах Закарпатської області та в інших діалектах
української мови (гуцульських, наддністрянських, західнополіських та ін.).
Фіксуємо з ним 5 словотвірних типів (назви осіб, зоологічні та ботанічні
назви, назви конкретних предметів, різних місцевостей та приміщень), а в
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українській літературній мові з цим суфіксом могли виникати похідні лише
серед назв осіб. Словотвірний тип назв рослин (драґу|лиц', чеи|ривиц') із цим
суфіксом у говірках закарпатського говору непродуктивний, тоді як у гуцульських та наддністрянських говорах – продуктивний. Непродуктивний у говорах Закарпаття й суфікс -ил-о (здоро|вило), а в сучасній українській літературній мові цей словотвірний тип високопродуктивний. Високопродуктивним у
говорах Закарпаття є суфікс -ник (зокрема у віддієслівних похідних), а, наприклад, у говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя дериватів
із цим суфіксом небагато.
Найвиразніше на словотвірному рівні простежується різниця між
закарпатським та гуцульським говорами на території Рахівського району
(Зведена карта 1). Наприклад, специфічними є суфікси -ітан' та -ітен',
характерні тільки для гуцульських говірок області (Карта № 2). На решті
території області утворень із цим суфіксом не спостерігаємо. Лексема
гу|селник за межами гуцульських говірок області не вживається (Карта № 36).
У верховинських та ужанських говірках рідше зустрічаються похідні з
запозиченим з угорської мови суфіксом -аш / -ош, на його місці часто
виступає -ар' (ско|тар', соп’іл|кар' та ін.). Більшість похідних із цим суфіксом
повністю запозичені з угорської мови (ми|сарош,

|

танцош, бôў|таш,

осто|лош, галдо|маш, |лампош, |портош, |гул'аш та ін.), досить багато
утворено на власне українському ґрунті за його допомогою (ко|паш,
свал'|баш, сороч|каш, посто|лаш, бес|пекаш, диско|текош, п’інʒ'і|йаш та ін.).
У говорах Закарпаття спостерігається досить чітке розрізнення як на
лексичному, так і на словотвірному рівні гуцульського говору та чотирьох
груп говірок закарпатського діалекту. Меншою мірою виявляється на
словотвірному

рівні

різниця

між

марамороськими,

боржавськими,

верховинськими та ужанськими говірками. Однак простежується деяка
відмінність між ужанськими, верховинськими говірками з одного боку, і
боржавськими та марамороськими – з іншого. Характерним тільки для
ужанських говірок є суфікс -нич (ды|н:ич, фасол|нич), а в решті говірок цей
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суфікс у такому значенні не використовується (за винятком єдиної говірки
с. Нанково Хустського району).
6. На основі зібраного матеріалу створено 50 лексико-словотвірних та 6
зведених карт, на яких показано межу між марамороськими та гуцульськими
говірками на території Закарпаття; нанесено пасмо ізоглос, що охоплюють
центральну частину говірок Закарпаття; представлено пасмо ізоглос, що
окреслюють частину ужанських та верховинських говірок, а саме їхні
північні, східні та південні межі; показано пасмо ізоглос північних меж
верховинських говірок, суміжних із бойківськими; окремо нанесено пасмо
ізоглос марамороських та боржавських говірок.
7. При творенні дериватів відбуваються такі морфонологічні зміни:
1) чергування приголосних: /к/ – /ч/ (моло|ко – мо|лочаник); /х/ – /ш/
(оу|р'іх – оу(у,в)|р'ішок); /ц'/ – /ч/ (поук|рôв’іц' – поук|рôўчик); /г/ – /ж/ (круг –
кру|жок); /л/ – /л'/ (здых|лыĭ – здох|л'ак); /н/ – /н'/ (то|кан – то|кан'аник); /д/ –
/д'/ (гад – га|д'ук); /т/ – /т'/ (слу|тыĭ – слу|т'ак); /с/ – /с'/ (коуўба|са –
коуў|бас'аник); /р/ – /р'/ (пе|ро – |п’ір'аник);
2) чергування голосних: /і/, /у/ – /о/ (віз – во|зок, плут – пло|тина);
3) між кінцевим губним приголосним твірної основи та суфіксом
з’являються епентетичні [й], [л'], [н'] (куп|йанка, сп|л'ух, дым|н'анка);
4) накладання голосних основи і суфікса: б|рал'а, з|вал'а, |б’ігалка,
|

казалниц'а тощо;
5) у гуцульських говірках на місці [а] після м’яких приголосних та

шиплячих маємо [и], рідко [е] (те|л'етник, воло|с'инка, яблоч’инка,
ка|пуск’инка, боб|л'инка та ін.).
Отже, творення апелятивних іменників в українських говорах
Закарпаття відбувається у межах словотвірних типів. Виділення поодиноких
назв є досить умовним, оскільки досліджуваний матеріал у майбутньому
може

бути

доповнений

новими

прикладами.

Інвентар

виявлених

словотворчих афіксів свідчить про добре розвинуту дериваційну систему
говорів Закарпаття, зокрема іменника.
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Додаток А
СПИСОК ІНФОРМАТОРІВ
1. Бабич Марія Олексіївна, 1925 р. н., 8 кл. (с. Водиця)
2. Бабич Михайло Михайлович, 1924 р. н., 4 кл. (с. Лецовиця)
3. Бегені Василина Василівна, 1937 р. н., 4 кл. (с. Загорб)
4. Білич Ганна Михайлівна, 1936 р. н., 4 кл. (с. Сокирниця)
5. Богдан Степан Степанович, 1938 р. н., освіта вища (с. Мала Уголька)
6. Бонгар Йовжій Юрійович, 1922 р. н., освіта 8 кл. (с. Вишково)
7. Букатка Анна Михайлівна, 1934 р. н., 4 кл. (с. Ворочево)
8. Буняк Анна Василівна, 1939 р. н., 7 кл. (с. Ялове)
9. Вальо Поланя Петрівна, 1931 р. н., без освіти (с. Березники)
10. Вамош Ірина Іванівна, 1940 р. н., освіта вища (с. Новоселиця)
11. Веждел Анна Михайлівна, 1931 р. н., 7 кл. (с. Брід)
12. Гаврилешко Анна Андріївна, 1937 р. н., 7 кл. (с. Гайдош)
13. Гаврилешко Єлизавета Петрівна, 1943 р. н., 8 кл. (с. Великі Лази)
14. Гакавець Ольга Степанівна, 1943 р. н., 9 кл. (с. Гайдош)
15. Гамович Марія Юріївна, 1931 р. н., без освіти (с. Перехресний)
16. Гога Юлія Карлівна, 1934 р. н., без освіти (с. Чинадієво)
17. Гоздик Марія Юріївна, 1941 р. н., 4 кл. (с. Тростик)
18. Головей Маргарита Федорівна, 1931 р. н., 6 кл. (с. Велика Лази)
19. Голянич Василь Юрійович, 1931 р. н., без освіти (с. Богдан)
20. Грига Наталія Василівна, 1945 р. н., 6 кл. (с. Торунь)
21. Жолтаній Єлизавета Микитівна, 1941 р. н., 8 кл. (с. Великі Лази)
22. Зеленько Юрій Петрович, 1940 р. н., 10 кл. (с. Люта)
23. Келемен Марія Михайлівна, 1946 р. н., освіта 6 кл. (с. Малий
Раковець)
24. Коліжар Василина Василівна, 1924 р. н., без освіти (с. Кобилецька
Поляна)
25. Копанський Юрій Михайлович, 1925 р.н., 4 кл. (с. Лазіщина)

225

26. Кравчук Федір Іванович, 1946 р. н., 10 кл. (с. Косівська Поляна)
27. Куля Петро Юрійович, 1928 р. н., без освіти (с. Чинадієво)
28. Куцик Василина Іванівна, 1927 р. н., без освіти (с. Тур’я Поляна)
29. Легеза Етелла Іванівна, 1940 р. н., 8 кл. (с. Руські Комарівці)
30. Липчей Юлія Юріївна, 1930 р. н., освіта середня спеціальна
(с. Синевирська Поляна)
31. Личко Анна Петрівна, 1941 р. н., 8 кл (с. Скотарське)
32. Матей Марія Дмитрівна, 1942 р. н., 11 кл., (с. Лазіщина)
33. Медвідь Ганна Василівна, 1947 р. н., 11 кл. (с. Верхнє Водяне)
34. Монич Юрій Олексійович, 1925 р. н., 8 кл. (с. Сокирниця)
35. Мотильчак Ганна Петрівна, 1954 р. н., освіта середня спеціальна
(с. Руське)
36. Мучичка Надія Миколаївна, 1947 р. н., 11 кл. (с. Ґоронда)
37. Німець Маргарита Миколаївна, 1937 р. н., 4 кл. (с. Великі Лази)
38. Опшитош Юлія Іванівна, 1926 р. н., освіта 8 кл. (с. Вишвово)
39. Павлюк Марії Миколївна, 1920 р. н., 4 кл. (с. Великий Бичків)
40. Палінкаш Анна Михайлівна, 1942 р. н., 8 класів (с. Добрянське)
41. Петечел Марія Іванівна, 1945 р. н., 8 кл. (с. Сокирниця)
42. Петечел Христина Юріївна, 1947 р. н., 11 кл. (с. Сокирниця)
43. Петриґа Іван Іванович, 1937. н., 6 кл. (с. Загорб)
44. Петруш Василина Михайлівна, 1941 р. н., 11 кл. (с. Лозянський)
45. Понзель Анна Олексіївна, 1934 р. н., 5 кл. (с. Ялове)
46. Попович Анна Петрівна, 1946 р. н., 10 кл. (с. Тарасівка)
47. Попович Василь Васильович, 1937 р. н., без освіти (с. Тарасівка)
48. Попович Ельза Михайлівна, 1954 р. н., 10 кл. (с. Ганьковиця)
49. Попович Марія Юріївна, 1932 р. н., 4 кл. (с. Колочава)
50. Попович Наталія Михайлівна, 1955 р. н., освіта вища (с. Нижній
Бистрий)
51. Продан Марія Михайлівна, 1947 р. н., освіта вища (с. Добрянське)
52. Пукман Марія Василівна, 1929 р. н., 1 кл. (с. Ділове)
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53. Серп Олена Петрівна, 1933 р. н., 4 кл. (с. Колочава)
54. Стасик Анна Іванівна, 1939 р. н., 8 кл. (с. Тишів)
55. Стегура Марія Олексіївна, 1937 р. н., 4 кл., (с. Люта)
56. Томаш Іван Васильович, 1939 р. н., освіта вища (с. Руські
Комарівці)
57. Фанта Василина Петрівна, 1932 р. н., без освіти (с. Сокирниця)
58. Химишинець Марія Дмитрівна, 1957 р. н., 8 кл. (с. Липецька
Поляна)
59. Чигіль Магдалина Степанівна, 1943 р. н., 11 кл. (с. Квасово)
60. Чубар Олена Василівна, 1927 р. н., 4 кл. (с. Туречки)
61. Ширкова Любов Олексіївна, 1956 р.н., 8 кл. (с. Пилипець)
62. Штелиха Ольга Михайлівна, 1927 р. н., без освіти (с. Костева
Пастіль)
63. Шула Марія Іванівна, 1930 р. н., 8 кл., (с. Верехні Ремети)
64. Юришинець Марія Василівна, 1936 р. н., без освіти (с. Грушово)
65. Юришинець Петро Миколайович, 1931 р. н., без освіти (с. Грушово)
66. Якубинська Єлизавета Вікторівна, 1940 р. н., 8 кл. (с. Великі Лази)
67. Яцько Ольга Андріївна, 1963 р. н., 10 кл. (с. Синевирська Поляна)
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Додаток Б
ЛІНГВІСТИЧНІ КАРТИ
Вступні зауваження
Для підготовки лексико-словотвірних карт використано зібраний
матеріал у 51 населеному пункті Закарпатської області протягом 2009–2011
рр. за спеціально укладеним питальником, в основу якого лягла “Програма
для збирання матеріалів до Лексичного атласу української мови” проф.
Й.О.Дзендзелівського

[62],

“Програма

для

збирання

матеріалів

до

Діалектичного атласу української мови” [170], “Програма для збирання
матеріалів до Діалектологічного атласу українських говорів Закарпатської
області УРСР” [171] та деякі ін. джерела. Матеріал записано фонетичною
транскрипцією, яка переважно така ж, як і в АУМ. Наголос позначається
вертикальною рискою перед наголошеним складом.
Вдалося створити 50 лексико-словотвірних карт і 6 зведених.
Основним критерієм виявлення тих чи інших явищ є, в першу чергу,
протиставлення словотворчого форманта (в нашому випадку – це суфікс).
Тому, як і в «Атласі» Й.Дзенделівського [ДЛАЗ], «Атласі ботанічної
лексики» І.В.Сабадоша [176], Атласі назв їжі й кухонного начиння Е.Д.Ґоци
[55], використана триступенева система протиставлення. Такою є система
протиставлень і в нашому атласі, зокрема протиставлення першого ступеня –
лексичні (за коренями), другого словотворчі (за формантами), третього –
фонетичні. Лексичні протиставлення передаються за допомогою різних форм
заливки геометричних фігур. Словотворчі протиставлення передаються
переважно за допомогою геометричних фігур коло, квадрат, трикутник та
ромб. Фонетичні протиставлення на деяких картах, щоб досягти візуального
сприйняття його читачем і не переповнювати карту, передаються за
допомогою ізоглос, а решта відмінностей (рід, число, різні фонетичні
варіанти) подаємо у коментарях до карт. На деяких картах така послідовність
може дещо змінюватися з метою надання карті більшої виразності.
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Поодинокі назви передаються зірочкою. Трапляються випадки, коли в одній
говірці вживається кілька лексем на позначення однієї й тієї самої реалії. Тоді
спочатку подаються найбільш уживані, а інші – в порядку ступеня їх
використання.
Список населених пунктів
1. Загорб

Великоберезнянського

24. Лецовиця Мукачів.

району.

25. Ґоронда Мукачів.

2. Люта Великоберез.

26. Верхні Ремети Берегів.

3. Костева Пастіль Великоберез.

27. Квасово Берегів.

4. Турички Перечин.

28. Тросник Виноградів.

5. Тур’я Поляна Перечин.

29. Новоселиця Виноградів.

6. Ворочево Перечин.

30. Довге Іршав.

7. Гайдош Ужгород.

31. Брід Іршав.

8. Руські Комарівці Ужгород.

32. Малий Раковець Іршав.

9. Великі Лази Ужгород.

33. Нижній Бистрий Хуст.

10. Перехресний Воловецьк.

34. Липецька Поляна Хуст.

11. Ялове Воловецьк.

35. Нанково Хуст.

12. Тишів Воловецьк.

36. Сокирниця Хуст.

13. Скотарське Воловецьк.

37. Вишково Хуст.

14. Торунь Міжгір.

38. Добрянське Тячів.

15. Пилипець Міжгір.

39. Грушово Тячів.

16. Синевирська Поляна Міжгір.

40. Мала Уголька Тячів.

17. Лозянський Міжгір.

41. Тарасівка Тячів.

18. Колочава Міжгір.

42. Лопухово Тячів.

19. Ганьковиця Сваляв.

43. Водиця Рахів.

20. Голубине Сваляв.

44. Верхнє Водяне Рахів.

21. Березники Сваляв.

45. Великий Бичків Рахів.

22. Чинадієво Мукачів.

46. Кобилецька Поляна Рахів.

23. Руське Мукачів.

47. Косівська Поляна Рахів.
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48. Ділове Рахів.

50. Лазіщина Рахів.

49. Кваси Рахів.

51. Богдан Рахів.
Алфавітний список населених пунтів

Березники Сваляв. 21

Лецовиця Мукачів. 24

Богдан Рахів. 51

Липецька Поляна Хуст. 34

Брід Іршав. 31

Лозянський Міжгір. 17

Великий Бичків Рахів. 45

Лопухово Тячів. 42

Великі Лази Ужгород. 9

Люта Великоберез. 2

Верхнє Водяне Рахів. 44

Мала Уголька Тячів. 40

Верхні Ремети Берегів. 26

Малий Раковець Іршав. 32

Вишково Хуст. 37

Нанково Хуст. 35

Водиця Рахів. 43

Нижній Бистрий Хуст. 33

Ворочево Перечин. 6

Новоселиця Виноградів. 29

Гайдош Ужгород. 7

Перехресний Воловецьк. 10

Ганьковиця Сваляв. 19

Пилипець Міжгір. 15

Голубине Сваляв. 20

Руське Мукачів. 23

Грушово Тячів. 39

Руські Комарівці Ужгород. 8

Ґоронда Мукачів. 25

Синевирська Поляна Міжгір. 16

Ділове Рахів. 48

Скотарське Воловецьк. 13

Добрянське Тячів. 38

Сокирниця Хуст. 36

Довге Іршав. 30

Тарасівка Тячів. 41

Загорб Великоберез. 1

Тишів Воловецьк. 12

Кваси Рахів. 49

Торунь Міжгір. 14

Квасово Берегів. 27

Тросник Виноградів. 28

Кобилецька Поляна Рахів. 46

Турички Перечин. 4

Колочава Міжгір. 18

Тур’я Поляна Перечин. 5

Косівська Поляна Рахів. 47

Чинадієво Мукачів. 22

Костева Пастіль Великоберез. 3

Ялове Воловецьк. 11

Лазіщина Рахів. 50

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

КОМЕНТАРІ ТА МАТЕРІАЛИ ДО КАРТ
Карта № 1
Приміщення для дров
1–3 дры|варка; 4 кла|дôўка; 5–6=1; 7 дро|варн'а; 8 са|раĭ; 9 |шопка,
дро|варн'а; 10 дро|варн'а, дры|варка; 11 дри|варн'а, |шопа, к|л'ітка; 12–14=7; 15
дри|варн'а; 16 дры|в’ітн'а; 17 дри|варн'а, к|л'ітка; 18 дры|вутн'а, во|зарн'а; 19
дры|варн'а; 20 дры|варник; 21=19; 22 дри|варн'а, |шопа; 23–25 |шопа; 26–27
ко|лишн'а; 28 |шопа; 29–30=19; 31 дры|варник, дро|варн'а; 32 дры|варник,
дры|варн'а; 33–35=19; 36 дры|варн'а, ко|лишн'а, |шопа; 37=19; 38 ко|лишн'а; 39
дри|варн'а; 40 дры|вутн'а; 41 дры|вутн'а, во|зарн'а, |шопа; 42 во|зарн'а; 43–
45=28; 46=22; 47–49=28; 50 |шопа, дри|варн'а; 51=28.
Карта № 2
Колода, на якій колють дрова
1–6 |кôўб’іц'а; 7 дры|варка, |кôўб’іц'а; 8–10=1; 11|кôўб’іц'а, дры|варка;
12–14=1; 15 |кôўбиц'а; 16 кôў|бак, дры|вутн'а; 17=1; 18 кôў|банка, |кôўб’іц'а;
19=1; 20–21 дры|в’ітн'а; 22 ки|маки, дры|вÿтн'а; 23–25 ки|мак; 26 |дôўбн'а; 27
дры|вÿтн'а; 28 |кôўб’іц'а, 29 дры|вутн'а; 30=20; 31 дры|вÿтн'а, коў|т'ух; 32=27;
33–40=29; 41 коуў|банка, дры|варн'а; 42 дры|в’ітан'; 43–44=29; 45–46=23;
47=33; 48 дры|в’ітен', дры|в’ітн'а; 49 дры|в’ітан'; 50 кôў|бан, дры|в’ітан'; 51=49.
Див. також [ДЛАЗ, № 230].
Карта № 3
Місце, де складають сіно
1‒5 с'іна|шуў, 6 с'іно|вал, с'іна|шуў, 7=1, 8‒9 пи|лиўн'а, 10‒12 обо|р'іг,
13‒15 |бойішче, 16 ôбу|руг, 17 пÿт, 18=16, 19=10, 20‒21 |оборÿг, 22 чур',
23=22, 24‒27=20, 28‒29=16, 30‒31 |с'ійаниц'а, 32=20, 33‒38=16, 39 пут, 40=16,
41‒42 с'і|нарник, 43‒44 с'іно|шопа, 45‒47 с'і|нарн'а, 48‒50 су|ш’ілка, 51=45.
У н. п. 36, 48 вживається ще прийменниково-іменникова конструкція
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мечут на хл'іў, а в н.п. 44 ‒ |мечут на са|раĭ.
Карта № 4
Курник
1–2 кур|ник, 3–5 ку|р'атник, 6–12=1, 13–17 |царок, 18=1, 19–20=3, 21–

24=1, 25–26 |кецок, 27 |кецко, 28=1, 29 ку|ч:ак, 30 |потач, 31 с'і|дак, |потач,
32=30, 33–34=3, 35–36=29, 37–38 ку|тиц', 39 |кошик, ку|тиц', 40=3, 41 |куча,
|

царок, 42 |царок, ку|тиц', 43–44 ку|тец', 45–49 кул'і|шерник, 50–51=1.
Карта № 5
Дерев’яна споруда, в якій будять м’ясо
1‒6 гу|дарка, 7‒9 дым|н'анка, 10=1, 11‒12 бу|д'ілкы, 13 бу|д'ілка, 14=11,

15‒17 пуд, 18‒19=13, 20‒21 бу|д'іл'ка, 22 чад|ник, кап|т'ілка, 23 кап|т'ілка, 24
чад|ник, 25=23, 26‒27 коп|т'ілка, 28 ку|р'ілка, 29 ку|р'ілка, бу|д'ілка, 30‒51=13.
Карта № 6
Поле, з якого знято картоплю
1–3 гарбу|з'анка; 4–10 крумп|л'анка; 11–13 кроумп|л'анка; 14–15=4; 16–
17 р'іп|ник; 18 р'і|пиниeц’; 19–20=4; 21 |бул'аниц'а; 22–26=4; 27=18; 28=4; 29
бу|л'анка; 30–32=4; 33 p'і|пинец', р'іп|ник; 34–35=16; 36

|

р'іпник; 37

|

p'іпл'аниц'а; 38 |p'іпл'аниц'а; р'і|пиниeц'; 39 |p'іпишче, p'і|пинец'; 40 p'і|пинец',

р'іп|ник; 41–42=18; 43–48 |p'іпишче; 49–50 p'і|пинец; 51=43.
Див. також [ДЛАЗ, № 199].
Карта № 7
Поле, з якого знято коноплі
1–13 колоп|н'анка; 14–17 кôнôп|л'анка; 18 колоп|нишче; 19–20=1; 21=18;
22–25=1; 26 коло|пен:иц'а; 27=1; 28–30 коло|пен:ик; 31=1; 32–38=28; 39=18;
40=28; 41–51=18. У н.п. 41–51 лексема колоп|нишче використовується зрідка,
частіше взагалі не вживається на позначення даної реалії.
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Див. також [ДЛАЗ, № 200].
Карта № 8
Поле, з якого знято кукурудзу
1–3 ми|лаĭнишче; 4–6 тинґири|чанка; 7 киндири|чанка; 8–9=4; 10–18=1;
19–20 кендири|чанка; 21 |был'аниц'а; 22–25 быo|л'анка; 26–27 бы|л'анка; 28–
32=21; 33 |был'аниц'а, ми|лаĭнишче; 34–38=21; 39=1; 40=33; 41–43=1; 44–45
ми|лаĭнишче, ми|лаĭниц'а; 46–49=1; 50–51 мила|йин'е.
Див. [ДЛАЗ, № 198; АУМ, ІІ: № 153].
Карта № 9
Пасовище, місце випасу худоби
1–3 пасо|вис'ко, 4–5 пас|ло, 6=1, 7 |пастбишче, 8–9=1, 10=4, 11–15
|

толока, 16 поло|нина, 17–18=11, 19=4, 20=7, 21=11, 22 |толока, |пастбишче,

23=1, 24=7, 25=1, 26 |поле, 27 |леґелôў, 28–29=11, 30–31=1, 32 |толока,
ко|шара, 33–36=11, 37 |толока, ко|шара, 38 за|вир'б’а, 39–44=11, 45 |хашча, 46
м|лачин, пас'т'іў|ник, 47 |пас'т'ба, |толока, 48 |пас'т'ба, 49 пас'т'іў|ник, 50–51=16.
Карта № 10
Бадилля картоплі
1–7 на|тин'а, 8 |бôл'а, 9 вере|жин'а, 10–12=1, 13–17 бу|л'овин'а, 18
р'і|пин'а, 19=8, 20=1, 21 бул'|бин'а, 22–25=9, 26–28 нат', 29 шче|тина, 30=21,
31=26, 32=21, 33–37, 38 в’і|тина, 39–40=18, 41–42=38, 43–46=39, 47 ба|дил':а,
48=39, 49=47, 50=39, 51 |гичка.
Карта № 11
Листя квасолі
1–5 фасол|нич, 6 пасо|лин'а, 7–9 пасо|л'анка, 10 фасол|нич, луш|пина,
11–15 фасу|л'овин'а, 16 фасо|лин'а, 17=11, 18 пасу|лин'а, 19 пасуў|нича,
пасо|л'анка, 20–25=7, 26–27 гарбу|зин'а, 28–32=18, 33=16, 34–38=18, 39
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пасо|лин'а, 40=18, 41=16, 42=16, 43–44=16, 45 фасо|лин'а, луш|пина, 46–51=16.
Карта № 12
Листя огірків
1–4 огур|чин'а, 5 вогур|чанка, 6=1, 7–10=5, 11–15=1, 16 ôгур|ч’ін'а,
17=1, 18=16, 19=5, 20 ог’ір|чин'а, 21 ôгӱр|чин'а, 22=1, 23=5, 24=1, 25=5, 26–28
ог’ірш|ник, 29=1, 30–32=16, 33–35=16, 36 ôгур|чин'е, 37–38=16, 39 ôгур|ч’ін'а,
огур|чинец, 40–42=16, 43–51 огур|чинец.
Карта № 13
Листя капусти
1–2 шумеи|лин'а, 3–5 шами|лин'а, 6 шаму|рин'а, 7–9 капус|тин'а, 10–
17=1, 16–17=7, 18 |отпады, шаму|рин'а, 19 шумеи|лин'а, ко|чан'а, 20–21=7, 22–
23 капус'т'а|нойе |лис'т'а, 24–32=7, 33–34 хра|буст, капус|тин'а, 35=7, 36
капус|тин'е, 37=7, 38 ко|чан'а, 39 сподо|вин'а, 40–42=7, 43–44=39, 45
шуме|лин'а, 47–51=7.
Карта № 14
Листя дині
1‒3=ды|н:ич, 4‒9 дыо|н:ича, 10‒13 ды|н:ич, дыо|н:ича, 14‒15=1, 16
ды|н:ик, 17=1, 18=16, 19‒20=4, 21=16, 22=1, 23=4, 24=1, 25=4, 26‒32=16, 33
ды|нин'а, 34 ды|н:ик, ды|нин'а, 35=33, 36 ды|н:ик, ды|нин'а, 37‒39=16, 40=34,
41=16, 42‒44 гарбу|зин'а, 45 ви|нин'а, 46‒51=42.
Карта № 15
Листя кукурудзи
1‒2 па|п’іжа, 3‒5 пап’і|жин'а, 6‒8=1, 9 шоло|мин'а, 10‒11=1, 12=3, 13‒26
|

п’ір'а, 27 шу|мола, 28 |шум’іл', 29 шуме|лин'а, 30=28, 31 |шум’іл', |п’ір'а,

32=29, 33‒34=28, 35=29, 36 шуме|лин'е, 37=29, 38=13, 39 шуми|лина,
шуме|лин'а, 40‒41=29, 42=13, 43 п’і|рин'а, |п'ір'а, 44‒51 шуми|лина.
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Карта № 16
Щавель
1‒5 ш|чава, 6 шчаў|ник, 7=1, 8‒9=6, 10‒14=1, 15=6, 16‒17=1, 18 ш|чава,
квас|ниц'а, 19‒21=1, 22‒23=6, 24‒27=1, 28=6, 29‒33=1, 34 квас|ниц'а, 35
ци|цик, 36‒38=6, 39‒42=1, 43 шчаў|ник, ква|сок, 44 ква|сок, 45=1, 46‒51=44.
Карта № 17
Посудина для збивання масла
1–6 з|бушка; 7 зÿрби|лôўка, кôлô|т'іўка; 8–9 зÿрби|лôўка; 10–13 з|бушка,
кôлô|т'іўка; 14–16 мас|л'анка; 17 кôлô|т'іўка, з|бушка; 18 мас|л'анка, кôлô|т'ілка;
19 кôлô|т'ÿўка; 20–21=1; 22–25=19; 26–27 коло|т'ушка; 28–29=14; 30
кôлô|т'ÿўка, з|бушка; 31=26; 32 кôлô|т'ÿўка, коло|т'ушка; 33–37=14; 38
коло|т'уха; кôлô|т'ілка; 39 кôлô|т'ілка, коло|т'уха; 40–50 кôлô|т'ілка; 51 збала|лаĭ,
ко|лотниц'а.
Див. [ДЛАЗ, № 174].
Карта № 18
Посудина для солі
1 ‒14 со|л'анч’а, 15 со|л'анка, 16‒17=1, 18=15, 19 со|л'анка, со|л'анч’а,
20=1, 21=15, 22‒24=1, 25‒34=15, 35 сул'|ничка, 36 со|л'анка, сул'|ничка,
37‒39=15, 40=35, 41‒44=15, 45 с'іл|ниц'а, с'іл|ниц'і , 46 с'іл|ниц'а, со|л'анка, 47
с'іл|ниц'а, 48‒51=46.
Карта № 19
Посудина для доїння молока
1 д'іĭ|ник, 2 д'іĭ|ник, ско|пеиц, 3 ско|пеиц, 4–6=1, 7–9 |жухтар'ка, дуĭ|ник,
10–11 ско|пеиц, 12 ско|пеиц, д'іĭ|ниц'а, 13–15 д'іĭ|ниц'а, 16 дуĭ|ниц'а, 17=13,
18=16, 19–20=3, 21 д'ÿĭ|ниц'а, 22–25 |виндил'ка, 26–27=21, 29=16, 30–34=21,
35–44=16, 45 д'іĭ|ниц'і (одн.), дуĭ|ниц'а, 46=16, 47–50=13, 51 кô|нôўка,
д'іĭ|ниц'а.
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Карта № 20
Кришка для каструлі
1‒3 |прикрыўка, 4 покры|вал'ка, 5 |прикрыўка, фи|делка, 6 покры|вал'ка,
фи|делка, 7=4, 8‒9 фе|деўка, 10‒12=1, 13 |покриўка, фи|делка, 14‒15=1, 16
|

прикрыўка, фи|делка, 17=1, 18 |покрыўка, фе|деўка, 19 |прикрыўка, |покрыўка,

20=8, 21 |покрыўка, фе|деўка, 22‒25=8, 26‒ 27 фи|делка, чеиреи|пан'а, 28‒29
чеиреи|пан'а, 30 фе|деўка, чеиреи|пан'а, 31‒32=28, 33 |покрыўка, фе|делка, 34
фе|делка, 35 фе|делка, чеиреи|пан'а, 36‒37=28, 38 фе|делка, чеиреи|пан'а, 39=8,
40=28, 41‒42 |покрыўка, 43 |покришка, фе|деўка, 44=41, 45‒51 |покришка.
Карта 21
М’ясорубка кухонна
1–6 мйасо|рупка, 7–9 м|линчик, 10–13=1, 14 мли|нец, 15–18 мли|ниец',
19=1, 20=7, 21=15, 22–25=7, 26–42=15, 42–47=14, 48 мли|нец, мли|нок, 49–51
мли|нок.
Карта № 22
Підберезовик
1–6 чир|вин'і, 7 чир|вин'і, бере|зôв’і, 8–10=1, 11–17 п’ідбе|резникы, 18
трепе|тôўц'і, 19 п’іт'уў|каныиц', п’ідбе|резник, 20–25 бере|зôв’і, 26–29
чил:и|н'ак, 30 чеирво|н'ак, 31–33=26, 34 чеирво|н'ак, п’іт'уў|каныиц', 35=30, 36–
37=26, 38 чил:и|н'ух, 39 коза|р'і, 40=26, 41–42=38, 43–47 топулни|ки, 48
тупулни|ки, бу|кôўц'і, 49–50=43, 51 топулни|ки, бу|кôўц'і.
Карта № 23
Гриб, подібний до куща
1–9 кор|чôўл'а, 10–17 к|лочаўц'і, 18=1, 19=10, 20–27=1, 28–29
корчо|ван'а, 30 куреч|кы, кор|чôўл'а, 31–34=1, 35–37=28, 38 =1, 40=28, 41–
42=1, 43–51 шч’іт|ки.

292

Карта № 24
Сливова горілка
1–5 слив|йанка, 6 слив|л'анка, 7–11=1, 12–14 сли|в’іўка, 15–25=1, 26–
29=6, 30 слив|н'анка, 31=6, 32=12, 33–48=6, 49 сливо|виц'а, 50 сли|в’іўка,
сливо|виц'а, 51=49.
Карта № 25
Праник
1‒10 п|раĭник, 11‒18 п|ран:ик, 19‒20=1, 21=11, 22‒23=1, 24 п|раўник,
25‒32=24, 33=11, 34=24, 35‒51=11.
Це все фонетичні варіанти (п|ралник ˃ п|раўник і п|ран:ик). Позаяк
інших лексем із цим значенням у досліджуваних говорах не виявлено, то з
метою надання карті більшої виразності фонетичні варіанти подаються як
основні (протиставлення першого ступеня).
Карта № 26
Кошик для трави
1‒13 |кошар, 14‒16 |кошик, 17=1, 18=14, 19‒21=1, 22 |кошар, |кошик,
23‒24=1, 25‒30 ко|шарка, 31 к’iш, 32‒37=25, 38=14, 39‒42=25, 43‒44=1,
45=31, 46 |кошик, к’іш, ко|шарка, 47‒51 |кош’iл'.
Карта № 27
Скребниця для чесання худоби
1‒3 граб|лиц'а, 4‒5 греб|лиц'а, 6 граб|лиц'а,

|

чухтар'ка, 7=1, 8

|

чухтар'ка, 9‒15=1, 16‒17=4, 18‒19=1, 20=4, 21 г|риб’ін', кефа, греб|лиц'а,

22=1, 23=4, 25‒26=1, 27‒29=4, 30 |чесалка, 31=1, 32‒34=4, 35=1, 36=4, 37
ш|ч’ітка, граб|лиц'а, 38‒39=4, 40=1, 41‒42=4, 43 |чесало, 44 |чесалка, |чесало,
45=43, 46=30, 47=1, 48=43, 49=1, 50‒51 греб|ло.
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Карта № 28
Сидіння на велосипеді
1–45 с'і|дак, 46–51 |с'ідаўка.
Карта № 29
Сірник
1–5 ш|ваблик, 6 с|кіпка, ш|ваблик, 7–15=1, 16 сір|кач, 17=1, 18=16, 19–
27=1, 28–29 ма|шина, 30–32=1, 33–34 с|кіпка, 35 ма|шина, ш|ваблик, 36–37
с|пічка, 38=33, 39 сір|кач, сірка|ница, 40–44=16, 45 сирка|ниц’і, 46–51
сірка|ница.
Див. також [ДЛАЗ, № 283].
Карта № 30
Вулик
1 ка|мак, 2 к’і|мак, 3=2, 4 к|ришка, к’і|мак, 5 ки|мак, 6=2, 7–12=5, 13
ки|мак, |ул'iĭ, 14–21=5, 22–23 ки|мак, шап|чанка, 24–27 ки|мак, куш, 28 куш, 29
кы|мак, куш, 30 кы|мак, коп|тар', 31 |вулик, 32 кы|мак, |вулик, 33–34=30, 35–36
|

вул'iĭ, 37 ки|мак, коп|тар', 38 ки|мак, |вул'iĭ, 39=35, 40=31, 41 |ул'iĭ, 42 кы|мак,

|

ул'iĭ, 43–44 ке|мак, |ул'iĭ, 45=35, 46 |вул'iĭ, |ул'iĭ, 47=43, 48=46, 49 |вул'iĭ, 50

пен', |вул'iĭ, 51=35.
Карта № 31
Людина, що обробляє ґрунт мотикою
1‒4 ко|пач, 5 ко|паш, 6=1, 7‒11=5, 12‒14 ко|палник, 15=5, 16=12, 17=5,
18 ко|паш, ко|палник, 19‒37=5, 38‒48=12, 49‒51 са|палник.
Карта № 32
Жінка, що обробляє ґрунт мотикою
1‒2 ко|пал'а, 3‒9 ко|пашка, 10‒14=1, 15=3, 16=1, 17‒37=3, 38
ко|палниц'а, ко|пал'а, 39‒41 ко|палниц'а, 42=1, 43‒45=39, 46=38, 47‒48=39,
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49‒51= са|пал'а.
Карта № 33
Косар
1‒3 ко|сар', 4‒5 ко|сиц', 6 ко|саш, ко|сар', 7=4, 8=6, 9 ко|саш, 10‒25=4,
26‒28=9, 30‒33=4, 34=1, 35‒36=4, 37 ко|сиц', ко|саш, 38‒40=1, 41‒42=4,
43‒51=1.
Див. ще [ДЛАЗ, № 391].
Карта № 34
Коваль
1–2 ко|вал', 3–9 |ковач, 10–15=1, 16–18 ко|вач, 19–20=3, 21=16, 22–25=3,
26–51=16.
Карта № 35
Мельник
1–5 |мелник, 6–9 мли|нар', 10–51=1.
Карта № 36
Музикант, переважно скрипаль
1–17 гу|дак, 18 гус|л'аш, 19–25=1, 26–29=18, 30–36=1, 37–38=18, 39
гус|л'аш, гус|л'ар', 40–42=18, 43–45 гус|л'ар', 46–51 гу|селник.
Карта № 37
Пастух (загальна назва)
1cко|тар', 2 |йугас, cко|тар' (|йугас ˂ угор. juhász ‘вівчар’ [ЕСУМ, VІ:
519]), 3 |йугас, пас|тух, 4 пас|тух, 5–9 пас|тыр', 10–14=1, 15 чере|дар', 16–18=1,
19–20=5, 21–23=15, 24=5, 26=4, 27=15, 28 в’і|чар', чере|дар', пас|тух, 29 =15, 30
чере|дар', пас|тух, 31– 32=15, 33–35=4, 36 чере|дар', пас|тух, 37 в’і|чар',
пас|тыр', 38 чере|дар', чере|даш, 39=4, 40–42=15, 43–45=4, 46 чере|даш, 47
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чере|дар', чере|даш, 48–51=46.
Див. також [ДЛАЗ, № 208].
Карта № 38
Поганий робітник
1–20 pоу|бутник, 21 pоу|бут'аз', 22–24=1, 25–27 нетр'іб|н'aк, 28–29=21, 30
pоу|бутник, баб|рак, 31 баб|рак, 32=21, 33–35 баб|рак, 36 рô|бôт'аз', нетр'іб|н'aк,
баб|рак, 37 pоу|бут'аз', 38–39 pоу|бутник, 40 баб|рак, pоу|бут'аз', 41–51=1.
Карта № 39
Прийомний син
1–3 го|дованиц', 4–6 го|дованик, 7 годо|ванка (сп. р.), 8 го|дованик,
годо|ванка (сп. р.), 9=7, 10–15=1, 16 го|дованиц', го|дованик, 17–18=1, 19–
20=4, 21 го|дованиц', 22=4, 23=9, 24 =4, 25=7, 26–29=4, 30–35=1, 36–39=4, 40–
42 |коханик, 43=4, 44 приĭ|мак, приĭма|ча, го|дованик, 45=4, 46–51 го|дованец.
Карта № 40
Чоловік, який погано чує
1–14 глу|хан, 15 глух|ман, 16=1, 17–18=15, 19–20=1, 21=15, 22–24=1, 25
глу|хан, глух|ман, 26–38=15, 39=1, 40–42=15, 43–49=1, 50–51 глу|хар'.
Карта № 41
Тітка
1‒2 |т'ітка, 3‒9 |т'отка, 10‒17=1, 18 |т'утка, 19‒20=3, 21=18, 22=3,
23‒42=18, 43‒51 |тета.
Карта № 42
Бородавка, наріст на шкірі людини
1–28 борода|виц'а, 29 боро|даўка, 30=1, 31–32 бо|родаўка, 33=1, 34–
37=29, 38=1, 39–40=29, 41–51=1.
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Карта № 43
Хвороба Боткіна
1 –24 жоуў|т'ачка, 25–28 позо|лотник, 29–30=1, 31–32 позо|лота, 33–
37=1, 38–44 жоуў|т'уха, 45 жоуў|т'уха, позо|лотник, 46–51=38.
Карта № 44
Корова, що залишилася на зиму нетільною
1–5 |йал'іўка, 6

|

йалова, 7 йало|веґа, 8–9=6, 10=1, 11

|

йал'іўка,

|

йаловиц'а, 12=1, 13–14 |йаловиц'а, 15=11, 16 |йаловиц'а, |йал'іўка, 17=13, 18

пе|рех’ітка, 19–20=1, 21=18, 22–27=6, 28 |йал'ӱўка, 29=6, 30–31=28, 32–35=18,
36=13, 37=7, 38=18, 39=13, 40 пере|х'ідниц'а, 41–42=6, 43–44=18, 45=13, 46–
51=6.
Карта № 45
Горобець
1 воро|бил', 2 воро|биц', 3=1, 4‒5 воро|бок, 6=2, 7‒9 =4, 10‒17 воро|биц',
18 воро|бок, воро|биц', 19‒34=4, 35 воро|бак, 36 воро|бак, воро|биц', 37‒38=35,
39=2, 40=35, 41–45 воро|биц', 46–51 воро|бец'.
Див. також [АУМ, ІІ: № 144]
Карта № 46
П’явка
1–12 п|йаўка, 13–15 п|йавиц'а, 16=1, 17 п|йавиц'а, п|йаўка, 18–20=1,
21=13, 22–28=1, 29–30=12, 31=1, 32=13, 33=1, 34 п|йаўка, п|йавиц'а, 35–37=13,
38–42=1, 43–51 п|йеўка.
Див. ще [ДЛАЗ, № 283].
Карта № 47
Змія
1‒6 |гадина, 7 |гадина, гад, 8‒10=1, 11=7, 12‒19 гад, 20‒25=1, 26=12,
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27=7, 28‒37=12, 38‒45 га|д'ука, 46 |гад'а, 47 гад, |гад'а, 48‒50=12, 51 |гадина,
гад.
Карта № 48
Клопіт, метушня
1–9 |б’іган'а, 10–14 б’іга|нина, 15–26=1, 27–29=10, 30–32 |б'іганка, 33–
35=1, 36 |б'іган'е, б'іга|нина, 37–51=1.
Карта № 49
Вечорниці
1‒2 п|р'адки, 3‒5 п|р'ахи, 6‒6=1, 10‒15 веич’ір|кы, 16 виічур|ниц'і, 17=10,
18=16, 19‒20=3, 21=1, 22‒23=3, 24 веич’ір|кы, п|р'ахи, 25‒28=3, 29=16, 30
вечӱр|ниц'і, 31‒43=16, 44=30, 45‒51=16.
Карта № 50
Спадок, залишений після смерті батька, матері або діда
1‒5 ву|ц':узнина, 6‒7 мате|риншчина, ву|ц':узнина, 8‒11=1, 12‒15
в’і|ц':іўзнина, 16‒18 д'і|дуўшчина, 19‒20=12, 21 д'і|дизнина, 22=12, 23
стари|на, 24=21, 25‒29=23, 30=21, 31=1, 32 о|ц':ÿўзнина, 33 с|падшчина,
мате|ризнина, 34=1, 35 |н'ан'ужнина, стари|на, 36 ву|ц':узнина, вут'|ц'ушчина,
н'а|н'ушчина, д'і|дизнина, д'і|дузнина, 37

|

д'іднина, стари|на, 38=6, 39

мате|ризнина, 40=6, 41‒42=16, 43‒46=39, 47 мате|ризнина, в’іду|мершчина, 48
в’іду|мершчина, 49‒51=39.
Зведена карта 1
На карті представлено пасмо ізоглос, що окреслює західні межі
гуцульських

говірок

Рахівського

району,

тобто

показує

межу між

марамороськими та гуцульськими говірками на території Закарпаття.
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Зведена карта 2
На карті нанесено пасмо ізоглос, що охоплюють центральну частину
говірок Закарпаття.
Зведена карта 3
На карті представлено пасмо ізоглос, що окреслюють частину
ужанських та верховинських говірок, а саме їх північні, східні та південні
межі.
Зведена карта 4
На карті представлено пасмо ізоглос північних меж верховинських
говірок, суміжних із бойківськими.
Зведена карта 5
На карті нанесено пасмо ізоглос, що окреслюють східні закарпатські
(марамароські) говірки.
Зведена карта 6
На карті представлено пасмо ізоглос поширення боржавських говірок
Закарпаття.
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Додаток В
ПОКАЖЧИК СЛІВ
ад'істерован'е 169

баўка 144

бал'імбас 76

акацник 54

багненя 174

баловство 182

алдомаш 41

багнина 103

балтина 101

анґлиĭка 115

багнище 163

бальок 59

апчихан'е 169

багновиня 166

бандилиня 161

арт'іўка 144

багновище 167

бандурянка 95

артука 144

баґовин'е 162

банічок 59

аршован'е 169

баданя 171

банован'е 170

ас:амбл'ош 42

бадилиня 161

бантинє 162

бабец 45, 46

бадовка 126

банька 115

бабиниц' 49

базарище 163

банячок 58

бабинка 125

базарник 53

баранарь 38

бабица 108

базікало 179

баранец 45

бабиць 45

баїльник 81

баранєтко 160

бабичник 55

байочник 53

баранина 102

бабник 54

байстриця 108

бараниско 50

бабовиц'а 123

байстрючина 102

бараниц' 45

бабрак 74

балабанчик 64

бараниця 108

бабран'е 169

балабученя 174

баранишче 51

бабранина 148

балабушок 59

баранка 116

бабранка 133

баламбаня 171

баранок 59

бабраня 171

баламутка 114

баранчик 64

бабрачка 135

баланкач 39

баранюк 61

бабчарь 38

баланчар 38

Барвинкош 44

бавильник 82

балеǯ’аник 34

Барвінок 44

бав’іл'а 140

балець 44

барівчина 100

бавіня 177

бал'імбан'е 169

барханьча 156
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баршоник 47

бережец 45

был'а(е) 158

баршонівка 125

бережина 103

был'аниц'а 92

батожець 46

березина 102, 103

был'анка 94

батярина 102

березник 54

был'н'анка 118

батярище 52

березовик 56

быркан'е 170

бахурец 45

березÿўл'а 167

быркач 78

бахурець 45

беремено 175

быстриц'а 123

бац'кан'е 170

берестюк 62

быча 156

бац'каник 83

берестянка 126

бычишче 51

бацькало 178

берівка 115

б’ібл'іотекар'ка 113

бачил'ован'е 170

бер'ізнича(е) 165

біболиця 107

баштаниня 161

Берлебаш 44

б’ігалка 129

баштанище 164

бесч’исник 70

б’ігалочка 116

баштанник 54

бетежняк 66

б’іганина 147

баштанянка 94

беит'іжн'ачка 113

б’іганка 133

баюрец 44

бехкан'е 170

бігун 88

бджільник 53

бехман 67

бідак 66

бевкало 178

бечаня 171

бідалашка 113

беўкан'е 171

бзин:ик 54

бідница 123

беôкош 79

бидлина 102

б’іднота 127

беўкошка 113

билец 44

бідота 120

бегунчик 63

биркач 78

бідування 171

без(с)пекаш 42

битка 144

б’іл'авина 102, 122

безв’ірниц' 68

битник 84

б’іл'аўка 125

белечатко 160

битниця 148

б’іл'ак 67

белкотиця 108

бичок 59

б’ілан'а 121

бембехан'а 91

бичук 62

біл’ивка 125

бембехач 39

быван'е 170

білик 70

бервина 100

быдлина 102

білиця 107

бердарь 37

быдля 157

б’ілун 72
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більмач 39

бовгарь 117

борсуч’инка 93

білюк 72

бовгарька 112, 117

борсучка 116

біляк 67

бовкало 178

бортавина 121

б’імбуўка 113

боўтарʼ 37

бортиц'а 139

біньняк 66

боўташ 40

босоркан'а 62, 91

б’ір'іўка 112

богачка 113, 114

бостриц'а 123

б’іруўка 112

богын'а 109

боусуркун 62

б’ісиц'а 108

боґачик 49

босяк 66

б’ісота 120

бодало 179

ботвина 102

блавленя 174

бодачок 58

ботейчик 64

бл'ахуўка 126

боднарʼ 37

боцик 47, 49

бл'ашанка 93, 157

бойішче 163

бочкарʼ 37, 38

бл'ашанча 157

бойкиня 109

бочкораш 42

бл'ашка 115

бойчук 61

бочок 57

блекотица(я) 108

боканчик 47

боярець 45

блєхар 37

боклажок 59

брайцарик 47

близнец 69

бокораш 42, 43

брал'а 130

бліянє 171

бол'ачка 136

бранчик 47

бл'ондан'е 170

болгарка 126

братик 47

бл'охар'ін'е 175

болниц'а 149

братійчик 64

бл'уд'а 157

бôлôбôн'ін'е 175

брат'ук 61

блудник 83, 85

болотина 101

братюк 61

блудниця 123

болотник 53

брач:ик 64

бл'уц:е 168

болташ 40

брашка 115

бляшаник 70

болфиц'а 109

брехач 78

бляшанка 93

боляк 74, 75

брехачиско 50

бляшка 115

боровік 56

брехачка 114

бобинє 161

бородавиц'а 91

бреихливиіц' 68

бобовиня 166

бородаўка 91

брехло 178

бобовйинка 93

бородач 39

бривач 39
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бриўка 136

буженина 122

бурління 177

бригадир'ка 112

буженица 124

бурсук 61

брикун 88

бузина 101

бурчак 75

бринзиник 34

буйкаш 42

бусьок 59

бринз'инка 93

букварец 44

бутелина 101

бринчик 80

букетник 55

бутинарʼ 37

бринькач 77

буківка 126

бутлик 49

бритак 75

букник 54

бутуче 158

бритвар 76

буковина 121, 122

бухалка 128

брихач 39

бул'аниц'а 92

буцик 48

брынʒ'аник 34

бул'анка 94

буцюк 61

бр'іхливиц' 69

бул'овин'а 166

буча 158

бр'іхлиўка 125

бульбавка 91

буче 158

бр'іхн'а 147

бульбениць 46

бучина 100, 103

бр'іхн'і 147

бульбинє 161

бучник 54

брôўз'аник 34

бульманик 49

вабець 80

брусник 56

буляник 56

ваговиц’а 123

брусок 57

бумбусик 47

ваґаш 41

бруфлянка 127

бундар 37

вадаска 116, 144

брушниця 118

бураковиня 166

вадаскарʼ 37

бубнар' 76

бураковище 166

вазонник 54

бубнаш 79

бурачанка 92, 93, 127

вазонок 57

бувол'атко 160

бурачина 103

вакарôўл'аник 34

буволиц'а 107

бурачин'а 161

валашник 84

буденка 125

бурачиннє 161

валило 180

будзик 49

бурачище 163

валівец 44

будзючок 58

бурдугач 39

валівка 115

буд'ілка 139

буркало 180

валівниця 118

будячиння 161

буркованик 85

вал'іўчик 63

бужарка 134

буркотуха 150

вал'кы 86
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валованє 171

ватрик 48

версниц'а 1087

валовец 44

ватришче 162

вер'хнина 122

валовець 44

ватрище 163

верхнинка 115

валовишче 163

ватровище 167

верхняк 67

валок 57, 87

ватряник 34

верченик 70

вал'ок 86

вдовец 45

вершок 57

валуўниц'а 120

вдовица 108

веселиц'а 108

вал'ух 88

ўдовиц'а 107

весільница 119

вандр'іўник 83

вдовиць 45

весн'анка 126

вандруник 83

ведення 175

веснарь 38

вандруўник 83

ведмедиха 104

веснарька 97

вапнар'ка 97

ведмежатко 160

весняник 35

вапнарька 97

веиреитено 175

вечорки 186

варÿха 141

вел’ікан 67

вибиванка 133

варґарʼ 37

веприк 48

вибивач 78

варениця 124

веприна 102

вибивачка 145

варилка 136

веприско 50

вивалок 87

вар'іха 141

вепришче 51

вивериця 139

варкош 79

верб’я 158

виводини 189

варкошка 113

верб’янка 93

видалення 175

варован'е 170

Вербак 33

видбивач 77

варстаток 58

вербник 54

видмедина 103

варташ 42, 43

вербов’я 167

видок 57

вартівник 84

вербуванец 75

вилки 186

варÿха 141

вередило 178

вин:иц'а 106

варянка 132

вережин'а 161

вин'аник 35

Василишче 52

веретарʼ 37

вин'анка 93

васил'ок 58

веретенар 37

виноградиць 46

ватажок 59

вереч:ина 101

винце 168

ватрач 40

веринч'а 157

вир'бл'а(е) 158
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вирбÿўл'а 167

відоюваня 170

вітальня 130

висипка 145

відрізок 86

в’ітерниц'а 119, 124

витяжки 190

віжлун 88

в’ітина 102

вичурки 186

візник 53, 84

вітрениця 123

вичурниц'і 187

в’ікинко 164

в’ітриско 50

виічурн'іц'і 187

в’ікинча 157

в’ітруўка 120

выбивачка 144

віклямпуваня 170

в’ітц'іўзнина 127

выбиўка 143

вікниця 107

віхтелицʼа 108

выглядчык 64

віколицʼа 108

віцяпуваня 170

вызÿрчик 63

віконце 164

в’ічкан'а 92

выірт'алка 128

вільшник 54

в’ішак 74

выр'ізка 145

він:ишче 162

в’ішалка 128

вытерачка 143

вінец 44

вішиваник 71, 85

вышиўка 143

вінииць 44

вішиванка 125

в’іўс'анка 94

віник 164

вішилниц’и 147

вівсянка 94

в’іниц' 44

в’ішчуник 47, 83

в’іўчанка 93

вінище 164

віщівник 83

в’іўчар' 38

вінок 56

віялка 128

вівчарник 55

вінчованє 171

віяльня 130

від:аниц'а 149

в’інчуўник 83

влізання 171

відбірка 144

вірник 83

внучатко 160

відварок 86

вірниця 149

ўнучка 113

відвідувачка 136

в’іселиц'а 146

вовняниця 124

відгощування 171

в’іселниц'а 147

вовнянка 94

відданица 149

в’іс'імка 152

Вовчак 33

віддойник 84

вісл'анка 93

вôўн'анкы 186

в’ідерко 164

віслиц’а 93

вôўтар'ка 117

в’ідерце 164, 168

вісмотрюваня 170

вôўчик 48

відмінча 183

віставка 143

воўчиха 104

відолина 100

в’італ'н'а 130

воўчиц'а 107
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вовчиця 104

Волоченик 71

вудиц'а 109, 138

вогурчанка 95

вонячка 121, 127

вужик 48

вод'анка 93,157

ворач 78

вӱлша 158

вод'анча 157

воринянка 95

вурдяник 35

водильник 82

вориця 107

вус'аник 34

вод’инка 127

ворішок 58

вӱс'аниц'а 92

водишче 109

воркотар 76

вусач 39

водниця 119

воробец 46

вус'імка 152

Вôдôшч’і 187

воробиц' 45

вӱс'імка 152

водяник 35, 70

воробок 59

вуставка 143, 144

водянча 157

воуроуж’ілник 81

вутц'узнина 127

возар'ка 97

воронячка 126

вучар' 38

возик 48

вороска 115

вушливиіц' 68

возовиц'а 122

воротило 179

вушлиўка 125

возок 57

воротниц'а 118

ўшиван'е 171

воївник 84

ворошнина 121

вшивка 144

войетник 83

воуруж’іл'а 140

вязало 179

вокунец 46

ворузка 115

вязаннє 172

волар' 38

ворчик 63

гавкач 40

волениця 107

восікачка 135

гад'а 156

волийкарʼ 37

вôстрôўка 114

гадик 48

волиско 50

вострішок 59

гадишче 51

волишче 51

вошкол'аник 34

гад'ук 61

воловар 37

воячка 113

гадючка 116

воловарь 38

ўр'ішок 58

газôўка 126

воловина 122

втірник 56

газдиня 109

вôлôўка 119

ўтрôўл'анкы 186

гайдаш 43

волос’инка 94

вуĭчаник 34

гайдук 61

волосок 58

вуĭчанка 96

гайник 53

Волочебник 71

вудженя 174

гайнило 180
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гакало 178

гириця 139

гнил'ак 66

галамбец 80

гирька 116

гнил’ик 67

галамбиц' 80

гистик 48

гнилка 126

галаш 41

гиічанка 94, 95

гнилюк 72

галдомаш 41

гичині 161

гнівник 84

гал'ôўкан'е 170

гыкаўка 125

гноєня 174

галузина 101

гыртанка 116

гноїще 163

гам’ішник 70

гычка 117

гнойарка 97

ган'блиўка 125

гіданка 132

гнôйін'е 175

гандаляр 113

гіданка 132

гнойішче 163

гандалярка 113

гінча 183

гоблярка 134

гандл'ар 76

гладун 72

гоув’ін'е 175

ганка 146

глечик 63

говор'ін'е 175

гаптикаш 42

глин'аник 70

година 103

гапторіня 176

глин'анка 95

годинка 116

гарасуўка 119

глинишче 163

годованец' 75

гарбузин'е 161

глинянка 95

годованик 83

гарбузиння 161

глиця 109

годованиц'а 131

гаринґошка 113

глубина 103

годовина 154

гарівник 85

глумл'ін'е 175

годуник 85

гаркун 88

глупак 66

гоїло 181

гат’иник 34

глупаче 157

гойдалка 129

гачатко 160

глухан 67

гôĭкало 178

гачникарь 38

глухар' 67

гôĭкан'е 170

гачучка 116

глухарец’ 46

гôĭканина 147

гач(ш)ник 54

глухарка 116

гол’ик 66

гвоздик 48

глухман 67

голик 70

гелгання 171

глядило 180

голкар 38

гелевач 39

глядіння 177

голôўник 53

гертикаш 42

гнидавиіц' 68

головач 39, 40
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головина 102

городец 45

грибар' 112

головиха 104

городина 103, 137

грибар'ін'е 176

головиц'а 109

гôрôдиц' 45

грибар'ка 112

головиця 106

городиць 45

грибовище 167

головишча 109

городник 56

гримл'ачка 134

голодн'ак 66

городок 58

грызн'а 147

гололедиц'а 108

горож’ін'е 176

грідочник 55

голосниц'а 119

горохл’анка 95

грінка 142

гôлоупц'і 187

горохов’єнка 126

гробар' 37

голубец 45

гороч:ик 63

гробовище 167

голубиць 46

горчик 63

громадільник 81

гоулуб’інка 124

горшок 58

громовиця 124

голубканя 92

горшчар' 37

грудниц'а 119

голяк 66

горщатко 161

грудок 60

гонец 80

гостина 138

груж’ін'е 176

гонець 80

гостювальник 82

грунчик 64

гонихмар'ник 53

грабанка 131

губан'а 91

гон'ілник 81

грабар 76

гугнавиц' 68

гоур'ачка 127, 135

грабл'а 158

гугурудзиня 161

горбач 39

граблиц'а 146

гудак 74

горбун 62

граблище 164

гударка 133

горд'ак 66

грабник 54

гудачок 59

гордощі 187

графиня 109

гужище 164

горішок 58

графіровка 144

гул'анка 133

горлиця 107

гребіля 140

гулеша 121

горнец 44

греблиц'а 138, 146

гул'н'а 147

горнец' 44

греблиця 138

гул'укан'е 170

горнечник 54

грекиня 109

гульбище 173

горниц' 44

гречанище 164

гуляка 129

горниця 118

гречанка 95

гуляш 41

308

гумнишче 163

ґарбарка 112

д'ачиха 104

гуркан'е 171

ґат'кош 40

дванац':атка 152

гуртівник 84

ґат'ош 40

дванка 153

гус'а 156

ґембехач 39

двац':атка 152, 153

гусар 38

ґерґалиця 107

двачасôўка 153

гус'атина 102

ґешефтарь 76

дверці 187

гус'атко 160

ґловачок 59

двирц'і 187

гус'ачка 126

ґляґанка 132

двойаны 191

гусилниц'а 107

ґмерач 78

двойанки 191

гусицʼа 107

ґомбиц'а 108

двôĭка 154

гус'ілниц'а 107

ґондаш 41

двориц' 45

гусл’анка 132

ґорґолиц'а 107

дворишче 163

гусл'аш 79

ґôўбаник 48

дворище 163

гусл'енка 132

ґрабло 181

дворн’ачок 59

гуслінка 132

ґрадусник 54

Демчил'ук 61

гусятина 102

ґрісик 49

денерка 115

гуцанка 131

ґруник 48

денце 168

гушчаўник 54

ґрунтарь 38

деир'гунка 150

ґавдаш 41

ґум’іĭка 115

дерев’янец 69

ґавлінє 177

ґумаш 43

дерев’яник 70

ґаґолиця 107

давило 179

деревишче 164

ґаданина 148

даўл'ачка 136

деревйиник 71

ґаздиско 50

д'аволиц'а 108

дереиўл'анкы 185

ґаздівка 145

д'акан'а 91

деревляниця 123

ґазд'ук 61

дарабаш 42, 43

деревце 168

ґаздуўство 182

дарабчик 63

дереўце 168

ґаздуство 182

дар'ін'е 176

деирехтурка 114

ґаздÿство 182

даровизна 136

держало 179, 180

ґаздын'а 109

даровизнина 136

держанка 132

ґалґаниско 50

дахар' 37

держина 138
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деркач 77

дириўл'анка 126

діжник 53

дерун 88

дис'атка 152

дійник 85

деруни 191

дискотекош 41

д'іĭник 85

дерунка 150

дитинчатко 160

д'іĭниц'а 149

джайворонок 59

дихавеця 129

д'іĭниц’и(ê) 149

дж'іл'ін'кало 180

дихавиця 129

д'іл'анка 131

ǯʼорина 100

д'ичик 47

д'ілниц'а 148

дзвонар 76

дымн'анка 95

дільниця 159

дзеленец 69

дымник 55

д'іраўка 125

дзеркайло 181

дымч’ін'е 176

д'ітвак 156

дзиґарок 57

дын:ик 54

д'ітвача 156

ʒир'калко 164

дын:ич 51

д'ітвачок 59

ʒир'кал'це 164

дын:ича 165

д'ітина 101

дзоркало 180

дыон:ича 165

днина 104

ʒ'убок 60

дынин'а 161

Добош 43

Дзьобак 33

дынин'е 161

добрак 65

дибки 186

дын'ка 116

добр'ачка 113

дивйатина 154

дыркало 178

добуток 88

дивйатка 152

д'івочін'е 176

доўбак 75

дивйатнац':атка 152

д'іўчишча 109

доўбанка 132

дивйатôўка 153

дівчук 61

довбач 77

диво 174

д'ідизнина 127

доуўбинка 114

дивотник 70

дідик 47

дôўбн'а 147

дикар 67

д'ідик 47

доуўган'а 121

дикар' 67

дідинец 49

довжник 70

дикун 72

д'ідиско 50

дôўжник 70

дикун'а 156

дідисько 50

доїлка 140

димниця 149

д'ідишче 52

доїня 176

дин’к’і 186

дідище 52

дойар 76

дин'ки 117

д'ідузнина 127

дойілник 81
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дойін'е 176

дрыварн'а 97

дудаш 43

дойок 87

дрыварник 57

Дудаш 43

дойонка 149

дрыв’ітан' 120

дудка 116

долажованкы 188

дрыв’ітн'а 120

дудлик 80

домар' 38

дрыўко 164

дуйіл’ник 81

домовик 56

дрывутн'а 120

дуĭник 85

домовини 189

дрывÿтн'а 120

дуĭниц'а 149

дорізуваня 171

дрыўце 164, 168

дуйок 87

доружина 103

дрысл'а 177

дукладкы 190

доточка 145

др'імак 74

дуло 179

доходок 57

дробашок 58

дун'анка 94

д’охт’арка 97

дробілка 140

дуплянка 95

дохторка 113

дроварн'а 98

дурец 80

дочинінє 177

Дроздиха 104

дурило 71, 178

дочиніня 177

Дрôзд'ук 61

дурнеша 121

дощовник 71

дротар' 37

дурнило 71

драбина 101

дрÿбл'аш 42

дурошч’і 187

драґулиц’ 46

друґаница 148

дуфлованка 125

драник 71

друцкало 179

дьоргач 78

драниц'а 109, 148

друшка 113

дюґанка 132

дрантина 101

дрябачка 135

дячиха 104

драпан'а 130

дубôўка 126

єдиниця 151

драпачка 134, 135

дубÿўл'а 167

єднанка 133

драчка 134, 135

дубец’ 45

єзикачка 114

дривина 100

дубл'а(е) 158

єрмик 48

дривітня 120

дубленяк 67

єсинина 100

дримл’а 177

дубник 54

жаберина 101

дримл'ух 88

дубнича(е) 165

жабл'а 156

дрискан'е 170

дуботанка 133

жабл'ачка 126

дрыварка 97

дуўбеночко 167

жалива 136
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жалиўл'ак 33

жывленя 174

завитка 145

жалобниця 119

жмыток 57

завйазка 145

жвачка 135

жмяканка 132

заўклубиха 104

жвиця 139

жниво 174

заводок 87

жґребло 179, 181

жовнярчик 64

загиночки 191

жебик 47

жôўт'ак 67

загын'аник 76

жебишче 52

жоуўт'ачка 121

заглубина 137

жебранина 147

жовт’ик 66

загореняк 67

жебраче 157

жоўтик 70

загоротка 143, 145

жених 80, 81

жоуўт'кы 191

заготовач 78

женіх 81

жовтуха 127

загунец 45

жентиц'а 139

жовт’уха 127

задарнина 121

жервінок 59

жоуўт'уха 127

задер'ка 145

живец 69

жовтяк 67

задирка 146

живець 80

жоліб 58

задок 57

живун 72

жолібок 58

задоюваня 170

жиден'атко 160

жолобниц'а 118

зайайиц' 45

жидиско 50

жолобок 58

зайаĭчиха 104

жидок 59

жонишча 109

зайчатко 160

жилавец 69

жорниц'а 109

зайчик 48

жилʼізина 101

журбота 120

зайчиха 104

жилїка 146

жяло 181

закалец 69

жилянка 96

забекан’и 171

закваска 142

жинтица 139

забуток 87

закладован'е 171

жинтиц’ê 139

забыўшливиц' 68

закладованин'е 181

житво 174

заўдаток 87

закришка 142

житн'анка 118

завзяц 69

залеліляк 67

житн'инка 118

завиванец 75

заливаня 169

житнишче 167

зависливиц' 68

заложка 144

житнище 167

зависник 70

замашченик 70
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замерзлюк 72

заткалниця 147

зв’іришче 51

замерзляк 66

заткало 180

звірище 52

зам’італка 129

зачинан'е 170

звôн'ін'е 176

замітник 85

зачинок 87

зворина 101, 103

замітниця 119

зачіпка 146

звун:иц'а 118

зам’ішка 142

защіпка 144

зган'анка 132

замореняк 67

збиванка 131

згарище 175

заморозок 87

збиіговис’ко 182

згыбл'ак 66

запал'овач 77

збиралник 82

згушчонка 149

запарка 142

збиранина 148

зґребло 179

запаска 143

збиранка 132

здирство 182

запивини 189

збирачка 135

здиханка 133

запинка 143, 144

зб’ігл'а 177

здыбанка 133

заплікуваня 170

зб’іговиско 182

здыхл'ак 66

запл'ітка 143, 144

збіговисько 182

здыхл'атина 121

запражка 142

зборище 175

здыхл'ача 157

запущонка 149

звал'а 130

здоровило 71

зараж’ін'е 176

звар'алниц'а 147

здоров’як 66

зарібок 87

звар'ан'е 170

здохл'ача 157

заручини 189

зварка 144

здохлик 70

заселіня 177

зварниця 149

здохл’ик 66

засилка 143

звач 78

здохляк 67

засипанка 132

зведениц'а 123

зеленец 69

засівальник 82

звертовище 182

земівка 145

засмажка 143

зверток 86

Зийкан 156

засовник 85

звиска 144

зийканча 156

заступец 79

звисник 85

зилиниц' 69

затерка 142

зв’іздар' 38

зимар'ка 133

затинка 144

зв’ірина 103

зимарька 97

зат'ірка 142

зв’іриско 50

зимівка 145
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зимул'кы 187

икрянка 96

йафин:ик 54

зир'кало 180

Іваниха 104

йафин:иче 165

зиркал'це 168

іглиц'а 109

йачм’ін:иц'а 119

зирн'анка 93

індичатко 160

йачмін:иц’и 124

зирн'атко 160

їжача 156

йачм’ін:ишче 163

зійгранка 132

їманка 133

Йванишче 52

зйазич 81

йабл'інка 116

йедениц'а 151

змаган'е 170

йаблонина 100

йединачка 113

змерзлик 70

йаблоч’інка 93

йід'і(и)н'е 177

зміток 87

йаблун'ка 116

йіжаня 92

змовини 189

йаблӱн'ка 116

кабанище 51

знакôмл'ін'е 176

йаг’ідник 55

кабатик 47

значок 57

йагідник 54

каблук 62

знищувачка 136

йагн'атко 160

кавал'ок 58

зносок 87

йагн'атник 55

кавал'чик 49

зозулина 102

йагниц'а 107

кавальчик 49, 63

зрубан' 75

йагничник 54

кад'ілниц'а 140

Зубак 33, 156

йагодинка 93

казалниц'а 130, 147

зубачча 156

йагÿн:ича(е) 165

казанчик 64

Зубівка 44

йазанка 131

казаталниц'а 130

зубрило 179

йазикачка 98

каїня 176

зулниц'а 148

йалин:ик 54

каламуч’ін'а 176

зулниця 148

йал'іўка 126

калатайло 181

зӱрбил'ôўка 142

йаловиц'а 123

калачин’:е 161

зурниця 119

йалуўка 126

калачовин’:е 166

ивсище 163

йал'ÿўка 126

калгозничка 112

игольник 54

йамишче 109

калдубец 45

игранка 133

йамнишче 165

калитник 53

играчка 135

йариц' 69

кал'іча 156

игровишче 167

йас'н'ак 65

кал'ічатко 160
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калхозник 53

качкарь 38

к’ізлини 186

каменець 46

кашлан'е 172

кізлиця 107

каменишче 164

кваканє 171

кілок 57

каминец 45

квасец(ь) 46

кільовище 167

капиц'а 108

квасник 70

кільчик 63

капуск’инка 93

кваснина 122

кіпец 45

капуснишче 165

квасниц'а 124

кіпиц 45

капуст'аник 34

квасок 58

кл'аґаниц' 69

капус'т'анка 94

квашелини 186

кладбище 173

капустин'е 161

к’еил'ухач 39

кладн'а 147

капустище 163

кепиц'а 107

кладовище 167

капустовин'а 166

кептарик 47

клатбишче 173

капусьцянка 94

кертик 48

клеветник 83

капці 187

кертина 100

клевец 80

Карабиньош 43

кертиц'а 107

клепало 177, 179

каракулик 48

килавец 69

клепаня 92

карбівник 85

ки(і)л'ухан'а 91

клепач 77

карбованя 170

киселиц'а 108

клепачик 48

картина 101

кислик 70

клецок 57

картоплиння 161

кисляк 67

клинач 40

кас'ір'ка 113

кицька 116

клинец 45

Катерин'ук 61

кымаче 158

клиениц'а 108

катраник 48

кымачишче 52

клинок 59

кача 156

кымачок 59

клинчик 64

качалка 128

кыпл'аток 86

клымпош 79

качало 179

кырвиц'а 109

кл'іпкош 79

качанка 131

кыртина 100

кл'ітка 117

качатина 102

кыртин'е 158

клонцак 74

качатко 160

кыртиц'а 107

клочаўц'і 185

качельниця 147

кыс'л'ак 67

клочаник 71
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клочька 116

коугутишче 51

кôлôт'ило 179

ключканя 92

кодкодакан'е 171

кôлôт'ілка 139

кляпач 40

кôз'а 156

колот(к)інка 139

кмен’инка 92

козар' 38

колотниц'а 148

кмин'анка 92

коз'ачка 93

колотниця 148

книжник 53

козицʼа 107

колотуха 150

кнурик 48

кокетуха 150

колот'уха 150

коблина 101

коул'адник 83

колот'ушка 150

коваделко 165

кол’адувал’ник 82

колочанка 132

коваделце 165

кол'аниц'а 131

колоченя 174

Ковал' 156

колач 40

колпачок 56

ковалча 156

колачини 186

колун 88

кован'е 172

колесар' 37

колька 146

ковач 78

колец 80

комарник 55

ковачка 112

колысанка 131

коминарʼ 37

ковбан 114

коліщатко 161

коминок 60

кôўбанка 114

колодач 40

комірник 53

коуўбас'аник 34

колодаш 43

кондиско 50

ковбасниця 119

колод'е 158

кондишче 51

кôўбиц'а 109

колодиц'а 106

коник 48

кôўбʼіца 109

колодиця 107

конина 102

кôўдошка 113

колодка 115

конище 51

коверец 44

колопен:ик 55

кôнôпл'анка 94

ковпачок 57

кôлôпн'анка 94

кôнôўка 119

ковтаница 149

колопниц'а 108

кôнôўчина 101

кôгут'а 156

колопнишче 163

кон'ухар' 38

коугут'атко 160

колосини 186

коун'ушн'а 120

коугутик 48

кôлôс'а 158

концик 49

когутиско 50

колотавка 128

конюшанка 95

коугутиско 50

колотвиц'а 138

конюшня 120
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копака 129

короставец 69

кôчôн'а 98

копал'а 130

коростаўка 113

кошаришче 163

копал'ник 82

корт'ачка 135

кошениц'а 123

копаля 130

корч’іўл'а 167

кошеня 174

копан'а 172

кôрчôўка 126

кôш’ін'е 176

копан'е 170

кôрчôўл'а 167

кошіні 177

копаниця 148

кôрчÿўл'а 167

кошчавиц' 68

копачка 114

кôрчул'і 191

кошчаўка 113

копаш 79

коршмарʼ 37

краĭка 115

копашка 113

косак 74

крайчик 63

копилиц'а 108

Косик 114

крамарʼ 37

копилюк 61

косиц' 79

крамничарʼ 37

копыл'а 156

косиц'а 108

краўл'анка 92

копылиц' 45

Косичка 114

кресало 177, 179

копылиц'а 107

косовиц'а 149

кресло 180

копылка 113

Костилівка 44

крестины 189, 190

копт'ілка 139

коут'атко 160

кресун 88

коравиц' 68

кот'ачкы 126

крешч’ін'е 176

коржок 58

котик 48

кривавник 71

коритар' 37

котище 51

кривак 66

корыт'атко 160

котьичка 126

криўл'аник 76

корытце 168

коханик 83

криўл'аче 158

корытятко 160

коханиц'а 131

кривун 72

кормник 85

коцик 47

крилянка 96

коровар' 38

кочало 180, 181

криндавиц' 68

кôрôўл'иник 35

кочан 75

криндало 178

кôрôўчина 102

кочин'атина 98

крисаня 92

Кôрôл' 114

кочілце 168

критник 85

королица 107

кочільце 168

крылосник 53

Кôрôл'ка 114

кочованя 170

крысан'а 92
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крыихôт'е 167

купйанка 93

кучка 117

крыхта 167

кур'атина 102

куччик 63

крыхутка 167

кур'атко 160

лабишча 109

крышка 150

кур'атник 55

лавиц'а 106

кроўник 55

кур'ачка 126

лав’іц'а 106

кроумпл'анка 94

кур'ашулник 72

лазиво 173

кромплянка 94

куриіц'а 107

лазок 86

кропивка 117

кур'ілка 139

лаĭдан'а 92

кропивник 84

кур'ін'е 176

ламан'а 169

кротовиння 166

курник 55

ла(о)ман'е 169

кругл’ик 67

куропец’ 46

ламанина 147

кругл'ак 67

курчєтко 160

ламанка 132

кружок 59, 60

курчина 102

лампош 41

крумпл'анка 94

кусник 55

лампошик 48

крупл'инка 93

кусурдак 66

ланцок 57

крутар'ка 113

кутач 39

лапанина 148

кручениця 124

кут'ачкы 126

лапанка 133

куз'атко 160

кутик 48

лапнича 158

кÿзлиц'а 107

кутиц' 45

ласиц'а 107

кукан'е 171

кутка 116

ласичка 116

кукуруʒ’аник 34

куферок 57

ласкавець 69

кукуруʒ'инка 93

кухар'ін'е 176

латица 108

кукурудзище 163

кухар'ка 112

л'ашчок 58

кукурузник 55

кухнянка 95

легінь 52

кулчик 48

кухон:ик 70

леговишє 182

кумиц'а 108

куцак 67

леговище 182

кунчар' 40

куч:ак 33

леґ’іник 47

купало 181

кучеир'аўка 125

леґіник 47

купин'а 158

куч:ик 48

леґінин'е 176

купиц' 79

кучир'авиц' 69

леґ’іниско 50
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леиґ’інишче 51

лишак 74

ломпаш 41

леиґ’інишчук 61

лишаня 171

л’оновишче 166

ледарька 114

лишкар' 37

лопатник 55

лежак 74

лымпак 74

л'опаўка 128

лежманюк 61

л'івак 65, 113

лопи(ы)цанка 132

лежовище 182

лівак 66

лопыцканик 83

лепавиц' 68

л'івачка 113

лôпôĭданка 132

лепаўка 125

л'іжар' 37

лопотало 178

лесниц'а 123

л'інивиц' 69

лопот'анка 132

летишче 175

л'іниўка 125

л'опоташка 150

летрикаш 42

ліновиско 182

лôпôтун 88

лижар' 36

л'ін'ух 72

лопотуха 150

лижник 56

лінюх 88

лопушок 60

лизало 180

ліпак 74

лосюк 61

лизаник 85

л'ісковиц' 69

лоша 156

лизун 88

л'існик 53

лошатко 160

лизунчик 65

лісовина 121

лошиц'а 107

лимариха 104

літрівка 127

лошук 61

линварʼ 37

л'ітрôўка 126

л'убас 76

линка 145

л'іч’ін'е 175

л'убаска 113

лисик 48

л'ішчан:ик 54

лубок 57

лисиц'а 107

л'ішчан:ича(е) 165

лудина 100

лисниц'і 123

лобач 39

Лукаш 43

лисничка 117

ловачка 136

лумузлован'е 170

лисок 59

ловец 79

лупак 74

листок 58

ловіння 177

лупаниця 148

лисц'а 158

лозина 102

лупанка 131

лис'це 158

лозник 54

лупина 137

литво 174

ломанє 172

лупл’инки 188

лиічин'е 175

ломліня 176

лускач 78
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лушч’ін'е 176

матиц'а 107

Мигалиха 104

льокайчик 64

маханка 131

Мигалишче 52

любас 76

махл'ар 76

мид'аник 34

любощі 187

махун 88

мийка 143

люцернище 164

мача 156

миĭка 142

маґельниця 118

мачанка 132

миканка 131

маґлівка 144

мачинка 132

миелаĭник 55

маґлівник 85

машч’ін'е 176

милаĭнишче 166

маґлівница 148

мащина 137

минʼутина 104

маґлівниця 148

меидвеид'а 156

миртвиц' 68

мазальниця 147

медведиц'а 107

мисарош 40

мазанка 131

мед'іўка 126

мискар' 37

макатьорчик 63

меидовик 56

митка 143

маковинє 166

мелайин'е 161

Михаĭл'ук 61, 114

маковишче 166

мелайишче 52

Михаĭл'учка 114

малайчик 65

мелайник 56

мишка 116

мал'ар'ін'е 176

мелаĭниц'а 118, 122

мыдниця 148

малацканик 83

мелаĭнишче 165

мыĭка 142

малин:ича(е) 165

мелаĭчик 64

мыйниця 148

малинник 54, 55

мел:ичка 112

мыканиц'а 148

малинôўка 126

мелник 47, 83

мыкачка 134

манґаловина 101

мел'ник 83

мыл'анина 121

маржина 102

мелникан'а 91

мід’инка 93, 126

март'аник 71

мельник 84

мідяник 70

маселце 168

мерешка 143

м’ізилничок 60

маскалиско 50

мертвиц'а 123

м’ін'анка 133

масл'анка 93

мерчачка 135

м’інин'е 176

мастило 181

метавка 129

міняйло 178

мастілник 81

метанка 133

мір’ин:ик 82

материзнина 127

мет'ін'е 176

м’ірка 142
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міровишче 182

мнєсниці 187

мотак 74

міряк 74

мнясниці 119

моталька 145

мірялка 128

мовчак 75

моталя 130

м’іс'ачник 53

мовчун 88

мотанина 148

м’іх'ір'чик 64

мокл'аче 158

мотанка 133

міцок 57

мокрина 122

моташка 150

мішалка 129

молод’ик 66

мотелиця 139

мішалник 82

молодиц'а 107, 123

мотилица 139

мішєнє 174

молодник 71

мотило 179

мішка 143

молодниче 157

мотильник 54

м’ішчучок 58

молод'ук 72

мотылиц'а 139

мйасник 53

молотар'ка 134

мотовило 179

мйасници 187

молот'ілка 139

моток 86

млачин 49

молот'ілник 81

мотораш 43

млачина 49

молочаник 35

мотузина 100

мливо 174

молочанка 96, 126

мочар' 76

млин:ик 54

молочниц'а 123

Мочарн'ук 61

млинар' 37

молочниця 96

мочело 180

млинар'ка 112

мольбище 173

мочило 180

млиниц' 44

моурдуш’ін'е 176

мт'іт'анка 94

млинок 58

морквец 46

мур'анка 96

мн'акотина 100

морквин'а 161

мур'анок 59

мн'акушка 127

мôрôз'анка 95

мурашина 102

мнʼасина 102

моршіна 137

мурашка 116

мн'аско 168

москалишче 51

мурашок 59

мн'асн'іц'і 187

москаль 52

мурашчулник 62

мн'асце 168

мостин'а 158

мур'ашчулник 62

мн'ацканик 83

мостиня 158

мурник 84

мн'ацканка 133

мосток 60

мухариц'а 107

мнєдлиця 138

мôт'а 157

мушка 116
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набиванка 132

недыбавиц' 68

нявчання 171

набивачка 134

недогарок 87

обгородка 145

н'аўкан'е 171

недоєниця 123

обгортка 144

нагонка 145

недокурок 87

обдирство 182

назыўка 145

недопалок 87

обзеры 189

найманец 69

недоросляк 66

обзірець 79

найманка 133

неидуĭдавиц' 68

обзори 189

наĭмач 78

неидуĭдаўка 113

обзорины 189

намокання 171

незрос'л'ак 66

обклады 189

н'ан'ужнина 127

непранка 125

облицівка 140

напасник 53, 83

неитр'ібн'ак 66

облізениця 123

напиначка 135

нетр'ібн'ачка 113

обманник 84

напувалка 128

нехарник 70

обмежник 85

наресница 149

нечеис'н'ак 66

обметиця 139

нас'ін:ик 55

нешчасник 70

обмінник 84

нат'агачка 135

нивірник 84

оборожець 45

натина 103

низина 103

обпеченик 71

натин'а 161

н'імак 65

обрачка 135

натин'е 161

новина 121

обрашчик 64

нат'ігачка 135

ножички 186, 187

обрізання 171

наточка 145

ножишча 109

обрус'анка 94

нафт'анка 95

носан'а 91

огірчєнка 95

начинка 142

носиско 50

ог’іршник 54

небожатко 160

носишче 51

огл’адини 189

небожчик 64

носілник 81

огл'адины 189

неборачка 113

ноус'ілник 81

оглашки 190

неибушчатко 160

ноцник 71

огнис'ко 50

неивалôўшн'ак 66

ночник 71

огнишче 163

неварок 86

нуждота 120

оголоски 190

нев’істиц'а 108

н'ур'аник 84

оголошки 190
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оголошкы 190

оулуĭничка 112

охітник 70

огородник 53

опалина 121, 137

ошадина 137

огрызок 86

оплотець 44

ощадок 87

огурчин'а 161

оптинач 77

Павлище 52

огурч’ін'е 161

опчина 121

павôрôз'а 158

оджімалка 128

орал'ник 82

паданиц' 75

один:ац':атка 152, 153

оран'е 172

паданиц'а 131

одиниц'а 151

ораниц'а 123, 149

падачка 146

одиниц'и 151

ораниц’и 149

паз’б’ішче 173

одиниця 151

орач 78

пакованє 172

од'ін'а 177

ориц' 79

палинка 138

одкрывка 143

ор'іхÿўл'а 167

Палінкаш 43

одовиц'а 107

ор'іша 158

пампушок 58

одціджачка 135

орішниця 118

памутянка 94

ожениц'а 108

оур'ішок 58

паніровка 143

ожини 186

осетник 55

панкличе 158

ожиц'а 139

ос'інкы 186

пап’іриц' 44

ожишник 56

оскіпище 164

папірник 53

оздоблювач 78

останок 86

пап’іроска 116

озеленювач 78

остина 103

папоротник 55

оконце 168

остолош 40

парадник 70

оламок 86

острило 179

паренина 137

Олексиха 104

отавина 103

парениц'а 139

олениц'а 107

отиран:ичок 57

паренован'е 172

ол'іĭник 53

отиц' 45

пареня 174

олійниця 118

оточина 137

парина 137

ôл'ін'а 156

отпады 189

парн'анка 94

оулуĭник 53

ôтруби 189

парник 55

оулуĭниц'а 118

отрубы 189

парнина 137

олуйниця 118

отруйка 146

партиц'а 108
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паршивиць 69

патякало 179

перех'ідниц'а 139

пасбище 173

пахарь 76

перехутка 146

пасеня 174

пац'ук 61

перина 101

пасербица 108

пацюк 61

першачка 154

пас'іўник 81

пачок 58

песик 48

пас'іка 140

пейсач 39

пеист'унчик 64

паскудник 53

пекар'ка 112

петлʼар 37

паскудство 182

пекарн'а 134

петлигач 39

пасло 180

пекарня 134

Петриха 104

пасовиско 182

пекучка 150

Петрище 52

пасок 57

пеленка 115

печатло 181

пастбишче 173

пелиўн'а 136

печенина 122

пас(т)бишче 173

перебойіна 149

печучка 150

пастбішче 173

перевертанец 75

п’єцок 57

пастир'ка 117

перевертаник 85

пивко 164

пастыр'ін'е 176

перевÿзник 84

пиўник 85

пастівниик 81

перегор'ітка 145

пиўниц'а 123

паст'іўник 81

перегородок 87

пивце 164

пастовник 81

перегрызкы 190

пийак 74

пастувник 81

перегро(и)зки 190

пилиўн'а 136

пастух 88

перегрозкы 190

пилник 85

пасуўнича 165

передняк 67

пиловин'е 182

пасул'аник 34

перейідок 87

пирихідец 80

пасул'анка 94

переказы 189

пирцкало 181

пасулина 103

перекладина 138

писака 129

пасулин'а 161

перемітка 144

писало 179

пасулин'е 161

перем’ітка 143

писариха 104

пасулишче 109

переміток 86

пискало 181

патикаш 43

переп’ічка 142

питво 174

патлач 39

перепочивок 87

пиетво 174
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пишчалка 128

пітточка 144

плецик 48

пишчок 87

п’ічкар' 38

плецлик 48

пысис'ко 50

п’ішачок 58

плискан'а 92

пыскан'а 131

пйаĭс'атка 152, 153

плитарь 38

пыскач 39

пйаница 123

плит'каш 79

пысок 60

пйаниц'а 131

плісировка 144

пыт'каник 84

пйаниш(ч)ник 53

пл'існ'іўка 140

півкало 181

пйатка 152

пл'існ'ін'е 176

п’іўкало 178

пйатнац':атка 152

пл'ічка 115

півкані 171

пйатôўка 153

плішка 115

підбивка 143

пйацок 60

плотар' 38

підбиўка 142

плавина 137, 138

плотина 100

підлизач 39

плаўник 85

плужок 57

підлизувач 78

планетник 53

пляцок 59

підростаня 171

планкач 40

побережник 112

підточка 143

планôўка 120

побережничка 112

підштрикач 78

пласт'е 158

побивач 77

пійло 181

пластєнка 96

побивачка 134

п’іĭс'атка 152, 153

пласток 58

поверник 85

п’ікниц'а 149

плат'анка 94

повертання 172

пілка 116

платина 100

повивал'а 130

п’інʒ’ійаш 42

платн'а 147

повивач 77

п’інц'ірошик 48

платок 56

повиітиц'а 139

піпаш 42

плесканиц'а 149

повозка 144

п’ір'а 158

плет'анка 133

поганинка 114

п’ір'аник 34

плетен'е 174

погарчик 63

п’ір'анка 94

плетеник 70

погибляк 67

п’ірниц'а 118

плетенка 138

погибок 87

п’іт'а 156

плетинка 138

погыбл'ак 66

п’ітпалка 142

плет'інка 138, 140

погнил'ак 66
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погонич 81

полонник 85

поркало 181

погребник 84

полотняник 71

пород’ілниц’и 119

подавалник 82

полохавиц' 68

пôрôс'а 156

подвязка 144

полубічок 58

поуроус'ачка 98

подина 103

пôлуденок 58

поросниц'а 123

подовина 121

полупка 115

пôрôс’учка 98

подовин'а 166

помагалник 82

поросюк 61

подолок 56

помело 179

порт'анка 94

позичка 144

помеирзл'ак 66

порташ 41

позолотник 53

помийка 143

порток 57

пойасниц'а 119

помитин’е 177

портош 41

покладок 87

Помыĭниц'а 122

порубанина 121

покривка 145

помытка 142

поуруд'іл'а 140

покритка 145

пом’ітач 77

порхавка 129

покрывал'а 130

помітачка 135

порховина 122

покрывал'ка 128

помостина 100

поскрібач 77

покрывало 177

помочник 83

послужниця 149

покрыўка 142

Попик 114

посол'анка 94

покрышка 150

попик 47

пôсôн'ок 58

покр'іўки 186

пописко 50

посопка 146

пôкрôв’іц' 80

Попичка 114

поспіха 141

пôкрôўчик 47

поп’іл'анка 93

постолаш 42

покр'ÿв’іц' 80

поплітка 143

посудок 59

пол'ачиско 50

поправини 189

потеиртин'(а) 177

поледиц'а 108

попраўки 190

потеиртин'е 177

поливавниця 147

попраўкы 190

потєтко 160

поливаник 85

поправок 87

потикало 178

пол:ивачка 134

поприǯанка 93

поткан'а 156

полиўка 142

поупучн'ôўка 153

потопленник 84

полиўкаш 41

порзнина 122, 137

поточина 103
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поштар' 37

прикрывало 179

прожерок 87

поштар'ка 112

примівка 145

прозыўка 145

пошташ 43

примівник 84

промыкатка 144

правак 67

прим’іток 86

простак 65

правило 179

приморозок 87

простаче 157

правина 137

примурок 87

простяк 67

пр'адиво 173

приносины 189

протичка 144

пр'адиўце 168

припадачка 135

протіганя 170, 176

прадки 190

припинач 77

протравлювач 78

пр'адки 190

приплодок 87

протруювач 78

праж’інка 140

припочивало 180

протягувач 78

прал'а 130

припускач 77

проходяк 75

пралник 82

присадка 146

прочистка 144

прало 177, 180

присипаник 70, 85

прузвишче 175

праля 130

присище 163

прут'е 158

праник 82

приск’іпка 146

прутик 48

пран:ик 82

приставаш 79

прядіня 176

пр'атанина 137

пристрôĭка 145

прясло 180

прибаганка 132

приступка 145

прятанина 148

прибажанкы 188

притулок 87

прятник 84

прибивач 77

приходец 79

пс'а 156

приварок 86

причина 137

пс'ачка 126

привычка 144

пришчепка 144

псиско 50

приймак 52

прічіна 137

псиц'а 107

приĭмак 74

проварка 142

псишче 51

приĭманец' 75

проварник 85

псище 51

приĭмача 156

провертовишче 182

пс'ук 61

приĭмачишче 51

проводини 189

птахарка 97

приĭмачка 113

провожак 75

пташка 116

приĭшл'ак 66

продоюваня 170

пугало 181
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пудбиван'а 172

пчулник 53

ризник 85

пудбиўка 142

пчӱлник 53, 54

ритвина 138

пудище 164

пшеничище 163

ричання 172

пудм’інча 183

пшеничнище 165

ры(и)бар' 38

пужало 181

пшенишниц'а 122

рыбар'ін'е 176

пузач 39

рабівник 84

рыкан’е 171

пузина 138

р'абун 72

рівец 45

пуĭкун 88

радôшч’і 187

рівчьик 63

пуйло 181

райбачка 135

рідняк 66

пуйтиця 139

рампаш 43

р'ізаўка 128

пуĭчатина 102

р'анд'ош 42

р'ізак 74

пуĭчатко 160

ранник 70, 71

різалка 128

пул'кун 88

ранташ 41

р'ізанин'е 181

пулош 42

рапавка 125, 127

різанка 133

пупиц' 44

рапкан'е 171

р'ізанки 188

пуповиння 166

рвачка 135

р'ізанц'і 188

пупчик 64

реванка 133

Різдво 182

пурус'ук 61

реўливиц' 68

р'ізник 85

пустелник 53

ревчік 63

різниця 149

пустощі 187

рекличок 57

р'ін:ик 55

путанина 148

рембало 178

р'ін:иче 158

путик 48

рембош 79

р'іпин'е 161

путина 101

ресел'анкы 188

р'іпиц'а 108

путишче 163

реисеил'іўка 115

р'іпишче 163

пушкарʼ 37

реселованик 85

р'іпл'аник 34

пчол'ар 37

реселуўка 115

р’іпл’иник 34

пчол'арник 53

рецан'а 91

р’іпл’инка 93

пчолиниец' 49

рецепка 116

р'іпник 55

пчоля 156

решітник 53

р'іпнишче 165

пчулка 116

Рибак 33

р'ішкан'а 92
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рôбôт'аз' 33

ротиско 50

сапал'а 130

роубутник 53

ротишче 52

сапач 40

ровец 45

рубат'а 159

сапливиц' 68

рогачиц'а 107

рубач 78

сачок 60

рогачка 98

рудок 58

свад'баш 41

роглик 48

Руздво 182

свал'баш 41

рогул’к’і 187

рукавка 115

сватанка 133

родилка 136

рукавник 54

сватанкы 188

родина 103

рупл'аник 34

сватач 78

родини 189

русаниц' 45

свин'а 156

роділя 140

ручишча 109

свинар' 38

розбиток 87

ручн'ак 66

свинарка 97

розв’ідины 189

ручник 54

свин'атко 160

роздаваня 170

рядаш 43

свинина 102

роздавачка 136

саб’іўка 112

свининец 49

Роздво 182

сабука 112

свин’ичка 126

роздир'ганка 125

садбишче 162

свин'ка 116

розлучіня 176

саджалка 128

свин'ош 41

розпалаĭданик 70

садилник 82

свинча 156

розточка 143

сад'іўка 140

свистак 74

розтягненя 174

садовина 122

св’іжатина 121

роузумак 33

садовище 167

св’іжина 122

роузумачка 113

сажениц' 80

світилка 136

розчина 137

сажениц'а 123

св’ітич 81

роĭтованка 125

сажівка 140

с'в’ітлиц'а 123

романиц'а 108

Сакалош 43

світован 67

рос'ілниц'а 119

салаш 42

св’іч’ін'а 176

росол'анка 92

Салдобош 44

свойачка 113

росол'ник 55

сальце 168

своячка 113

ростина 137

сан:иц'а 118

сеиґ’ін'аш 40

329

секретар'ка 113

сідець 80

скотар'ка 113

селище 163

с'ідина 121

скотина 102

сербаник 84

с'ідло 180

скоченец 69

сербанка 132

сідло 181

скрипач 78

серпентина 103

с'ідун 72

скупар'ка 113

сестринец 49

с'ійалка 128

слабина 122

сестрицʼа 108

с'ійан'а 172

сливишче 109

сиветка 115

с'ійанка 131

слиўл'анка 93

сивушка 127

с'ікач 77

сливовиц'а 119

сиґін'атко 160

с'імен:ик 55

слинавиц' 68

сидіння 177

с'імка 152

сл'іўйинка 93

сикл'ошка 114

с'імнац':атка 152

с'л'іпак 66

силак 65

с'імôўка 153

сл'іпачка 113

симбраш 43

с'ін'аник 35

сл'іпошка 113

син'ак 66

с'інарн'а 97

сліпун 72

синичка 116

с'іркач 40

слободаш 42

сипанка 131, 133

с'ічка 145

слониха 104

сиридн'ак 65

скакалка 129

слопець 45

сирканиц'а 92

скалач 78

слопиц' 44

сиротиниц' 49

скирдôўка 144

слуўпиц' 44

сироут'ук 61

ск’іблик 49

служка 145

сиротюк 61

ск’іпл'ін'е 176

слут'ак 66

сисачок 59

складач 78

слухавка 129

сыпка 145

складення 175

сльозина 102

сыр'ак 67

склепарь 37

смаженина 122, 137

сівалка 128

сколотина 137

смажка 142

с'ідаўка 129

сколотини 189

смалення 175

с'ідак 74, 129

скомытанка 133

смаркач 78

сідалка 129

скотар' 38

смердюх 88

с'ідало 180

скотарка 97

смеречина 100
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смер'іча 158

соняшничиння 161

старшина 122

сметище 163

сороковина 154

стеблина 102

смитан'аник 34

сôрôкôўка 152

Стеблівка 44

смырданка 133

сорочкаш 41

стелина 100, 101

смыркач 78

сôс'ідиц’а 108

стеліня 176

с'міт'анка 125

сотка 152

стеирн'анка 95

с'м’іт'анка 94

сохтованя 171

стерновище 167

смол’иник 34

спал'н'а 130

стернявка 91

смол’инка 125

спальня 130

стійбище 173

смоляник 71

спилачка 135

стійло 180

смолянка 125

спировишче 182

ст'іл'ча 157

сновалниц'а 147

спл'ітка 143

стôўпчик 64

сновал'ниц'а 147

спл'ух 88

стойало 180

снувалка 128

спл’юх 88

стойанка 132

снуĭниц'а 148

сповивач 77

стол'ар 37

снурок 58

сповиток 86

стол'арка 116

собакар 37

сподина 100

столиц' 44

собачатко 160

сподовин'а 166

стоулиц' 44

совітка 114

споминок 87

столичок 60

сокот'ілник 81

спон:ик 71

страпан'а 92

сокоченя 174

спочивок 87

страшило 71

сол'анка 93, 157

спудниц'а 124

стрижілник 81

сол'анча 157

спузар' 38

стрыĭчаник 34

соленя 174

стаĭн'а 118

стрыĭчанка 96

солишче 163

сталашка 114

стрылец 79

солод'уха 127

старец 69

стрільбище 173

солодушка 127

старина 122

стрôĭка 144

соломн'аник 70

старник 71

стругач 77

соломн'анка 125

старниче 157

стружак 74

солонина 122

старчук 61

струче 158
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стручок 58

сх'іц':і 187

телиц'а 107

студенец' 69

схованка 133

тел:иц'а 146

студеник 70

сходьбище 173

теллиця 146

студениц’и 123

табачник 55

телниц'а 146

студениця 123

табелка 115

темниц'а 123

студинец' 69

таблиц'а 106

теплиц'а 123

стулец 45

таборєтко 160

тепляк 67

стул'ча 157

таборик 48

теребіння 177

стул'чик 48

табуретка 116

терлики 190

стун:ик 54

таĭник 71

терлиц'а 146

ступка 115

таĭстрина 101

терлиц’и 146

суботник 53

таĭстринкаш 42

теирн'аўка 91

суботничка 113

талымпак 74

тернина 102

судина 101

талпаш 42

терниння 161

судник 49

танǯ’ерик 49

тернôўка 125

суж’ін'е 176

танцош 40

тертиця 146

суканиц'а 131

т'апка 144

тертуха 150

супілкаш 42

таракало 178

терьшник 53

сухар' 67

тарильчик 64

тесак 74

сухариця 107

татарчатко 160

тесалка 128

сухарник 54

татище 52

тесало 177

сухорляк 66

татуньчик 64

тесар' 76

сухотник 53

тачавка 128

теслиц'а 109

суча 158

тварожец 44

тиґл'анка 95

сушал’н’а 130

теил'атина 102

тижн'іўка 154

сушарка 133

тел'атиниец' 49

тил'атко 160

сушеня 174

тел'атник 55

тинґиричанка 94

сушець 69

теил'ачка 93

тирн'а 158

сушилка 137

телемпак 74

тискаўка 128

східці 187

тел'итник 53

тичка 144
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тыч’ін'е 176

трепанка 131

тучняк 66

тычка 144

трепанкы 188

тушонка 149, 150

т'іпалка 128

трепетôўц'і 187

тюленина 102

т'іч:анка 96

трепетÿўл'а 167

тютюнище 164

ткал'а 130

трепетник 54

тяпка 145

ткаля 130

трепун 88

убивачка 134

тканка 131

тринка 153

уборка 144

товарєтина 102

трип’іт'а 158

убран'а 171

тоўкан 75

трипло 179

убручка 115

товкач 78

трит'ачка 154

уводина 138

тоўкач 77

трит'ôўка 153

уголина 101

товкачка 135

триц':атка 152, 153

угол'ник 56

тоўкачка 135

трынкаўка 125

удаваня 170

товкун 88

тр'іпло 178

уд:аниц'а 149

тôўс'т'ук 72

тр'іскач 78

удиц'а 109

токан'аник 34 , 35

трісунка 150

удрізок 86

токанич 51

тройаны 191

удушливиц' 68

Тонийиха 104

тройанки 191

укурливиц' 68

топірець 44

трôĭка 154

уличник 53

топоришче 164

трôмпач’анка 94

упалачка 134

топорище 164

троскотало 178

уповивач 77

торбаш 43

труднота 120

ур'адник 84

торговиц'а 139

трумбетарʼ 37

урваниця 123, 149

торкотало 178

трумбеташ 41

урванці 188

торфище 163

трусак 75

ур'ішок 58

тоцило 179

трухл’атина 121

Урстиха 104

травишче 109, 163

тупиц’а 123

урядник 84

травка 117

тупл'ак 66

усл'ін:иц'а 118

траўл'анка 94

т'уч:аник 34

уставка 143

трачованнє 171

т'уч:анка 96

усяник 34
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ут:инок 86

хвор'ак 66

хоуроуш’ілник 81

учарина 101

хирінє 177

хорошун 72

учин'ін'е 176

хитрощі 187

храпливиц' 69

уч’ін'е 176

хыжишче 163

хр'ашчок 60

ушивал'а 130

хыравиц' 69

хребісниця 119

ушчина 100

хыраўка 125

хресник 70

фалач:ик 64

хытр'ак 66

хрестини 190

фарбило 181

х’ідник 85

хр'ін'анка 93

фартушок 57

хітанка 132

хробусниця 118

фасолнич 51

хлипанка 132

хрокало 181

фасулині 161

хлібина 102

хрюкало 181

фасул'овин'е 166

хл'ібиц' 44

худобина 102

фат':овишче 51

хл'ібниц'а 119

хуст'а 157

фівкало 181

хл'івец' 157

хустина 100

ф’іґл'ар 76

хл'іўча 157

цапарь 38

ф’іт'кош 79

хл'іўчик 63

цапик 48

флоєрник 53

хлопець 52

цаписко 50

флокун 61

хлописко 50

цапінар 37

флоцак 74

хлопчатко 160

цапок 59

флудиця 107

хлопческо 50

царок 59

флуєраш 43

хлопчик 47

цвакалка 128

Фогараш 44

хлопчишче 51

цв’ітин'е 161

фолькотало 178

хлопчище 52

целт'аник 71

хамнича 158

хлоупчук 61

цепнар' 37

хараш’ілник 81

хôўзанка 133

цер'куўничка 112

хар'ін'е 176

ходак 75

цибак 34

хатнишче 165

хôж’ін'е 176

цибан 33

хвалошч’і 187

холод'ец 69

цибах 34

хвастовство 182

холодина 104

цибик 34

хватник 84

холодиц' 69

цибок 34
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цибук 34

цуравиц’ 69

черниц'а 123

цибул’иник 34

цураўка 125

черн'іц'і 123

цибулиння 161

цуратина 101

черпак 74

цибулишче 109

цурача 158

чесалка 128

цибул'овишче 166

цурош 42

чесало 179, 180

циганик 48

цуцлик 80

чиўдириско 50

циганча 156

цюркало 180

чил'адина 101

циганчатко 160

чабаниха 104

чил'адник 53

циганчук 61

чадник 55

чил'ан:ик 53

цимбраш 43

чамнюк 72

чил:ин'ак 67

цир'к’іўник 53

чап’істраче 157

чил:ин'ух 72

цир'коўник 53

чапутина 101

чип'індало 178

цир'куник 53

часина 104

чир’кало 177

циркуничка 112

часничанка 93

чириц' 46

цідилник 82

часниечанка 93

чир'кало 179

ц'ідило 179

часнок 58

чиркання 171

цідило 181

часôўка 153

чистун 72

ц'ідилце 168

чатина 101

читака 129

ц'іиґарник 54

чел'ідина 101

читалник 82

цілушка 127

челідинец 49

читвир'аны 191

ц'імбораш 40

чемериц’ê 108

читвир'анки 191

ц'імборик 47

чемерник 55

чишчениц'а 123

цінянка 93

черв’інка 124

ч’іжмар' 37

ц'іпки 190

червивець 69

ч’іпиц' 80

ц'ітронка 116

червиўка 126

чіховданка 132

ц'іфрованик 70

черевач 39

чмôўхалниц'а 147

цоркало 180

черевец 46

чмôўханка 131

цоркотало 181

чередар' 38

чмовхаля 130

цукровиц’а 124

черепок 58

чоботарʼ 37

цукрôўка 120

чеиривиц' 46

чоканка 115
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чоулув’ічок 59

шипил'аўка 125

Шчефаниха 103

чопок 57

шитво 174

шчин'атко 160

чорн'аўка 125

шиетво 174

шч’ітка 114

чорниц'а 123

шитик 80

шчопка 145

чорнушка 127

шинкариха 104

шчупка 145

чортиц'а 108

шышаче 158

щебетуха 150

чотир'ка 152

шістка 152

щипавка 129

чотирнац':атка 152

шістôўка 153

щінюк 61

чотырка 152

шкорушник 54

щучка 116

чотыр'ка 152

шкрепталка 128

ягідниц’и 118

чотырнац':атка 152

шкурдячок 58

ягниця 107

чубук 34

шлайеран'а 91

ядерниця 123

чугун':ак 67

шлиĭка 116

ялохарь 38

чудак 66

шл'опотанка 133

янчарь 38

чудило 178

шмаркун 88

яснец 69

чупкало 181

шнурок 57

ястрябук 61

чупл'ак 66

шорик 58

ячмінниц’и 124

чупок 57

шп’іл'ка 115

ячнище 165

чухрал’н’а 130

шпотанка 133

яшнище 163

чухтар'ка 134

шпур'уўник 84

baranyna 102

шальок 57

шумеилин'е 161

bil’uk 72

шанці 187

шумелин'а 161

bodnar 37

шахматош 42

шупаник 84

bocek 61

швірка 116

шуркало 180

borodacz 39

Шевера 156

шурцик 47

czemerycia 108

шептан’ц’і 188

шчадр'іўник 83

dijnyk 85

шефтар' 37

шчаўник 55

dirawka 127

шивир’а 156

шчедрувал’ник 82

drabina 138

Шимониха 104

шчеинок 59

hunianka 94

шипар'ка 117

шчетина 102

jalůvka 127
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koladnyk 84

ternivka 126

rizanka 126

flanerka 116

četina 101
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Додаток Г
ЗВОРОТНИЙ ПОКАЖЧИК СЛІВ
жа|лива
|

балеґа

|

хыраўка

кучеи|р'аўка

|

|

вышиўка

д'і|раўка

гад'а

меидвеи|д'а

|

б|л'уд'а
|

вшивка
|

назыўка

цураўка

п|розыўка

метавка

одкрывка
|

кôз'а

колóтавка

павô|рôз'а

вíставка

са|б’іўка

ко|пака

ко|ростаўка

Зубівка

писака

вустáвка

са|д'іўка

читака

ýставка

|

покрыўка

|

мед'іўка

баўка

порхавка

брукíвка

бýльбавка

слухавка

валíвка

|

|

с'ідаўка

тачáвка

неи|дуĭдаўка

кош|чаўка

Стеблівка

підбивка

маґлíвка

п’ідбиўка

реисеи|л'іўка

|

р'ізаўка

|

гыкаўка

|

т|рынкаўка

|

|

тискаўка

пудбиўка
|

йал'іўка

Костилівка

выбиўка

зимíвка

рукáвка

чер|виўка

примíвка

ши|пил'аўка

ган'б|лиўка

тиж|н'іўка

б’і|л'аўка

біл’ивка

баршонíвка

теир|н'аўка

полиўка

п|л'існ'іўка

чор|н'аўка

бр'іх|лиўка

берíвка

рáпавка

вуш|лиўка

б’і|р'іўка

лепаўка

л'і|ниўка

літрíвка

щипавка

б|риўка

ар|т'іўка

пóкривка

облицíвка

|

|

л'опаўка

|
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ду|бôўка

б’і|руўка

бадóвка

в’іт|руўка

скир|дôўка

гара|суўка

га|зôўка

бл'а|хуўка

д|вôĭка

сôрô|кôўка

стернявка

т|рôĭка

зӱрби|л'оўка

при|садка

прист|рôĭка

вô|лôўка

б’ід|ка

ст|рôĭка

гô|лôўка

слобідка

отрýйка

с'і|мôўка

ко|лодка

покры|вал'ка

пла|нôўка

óбгородка

сівалка

ма|линôўка

дýдка

снувáлка

кô|нôўка

запрáжка

напувалка

тер|нôўка

смáжка

поупуч|н'ôўка

засмажка

мыĭка

|

ґум’іĭка

|

б’ігалка
сíдалка

хыжка

гóйдалка

нічліжка

саджалка

|

графірóвка

заложка

цук|рôўка
л'іт|рôўка

|

|

плісировка
паніровка

помийка

різалка
|

слýжка

с'ійалка

|

завйазка

цвáкалка

|

выр'ізка

ска|калка

ча|сôўка

по|возка

оджімáлка

дивйа|тôўка

ворýзка

пйа|тôўка

подвязка

вôст|рôўка

|

т'іпалка

|

п’ітпалка

три|т'ôўка

|

пас'іка

тéсалка

ш’іс|тôўка

жилїка

че|салка

кôр|чôўка

к|раĭка

зам’і|талка

б’імбуўка

оранжерейка

шкрéпталка

йалуўка

анґ|лиĭка

выір|т'алка

йал'ÿўка

ш|лиĭка

|

|
|

ресе|луўка

|

миĭка

|

бухалка

ка|чалка
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|

мочáлка

вӱс'імка

різáнка

в’ішалка

грабáнка

мôрô|з'анка

мішáлка

дóўбанка

пищáлка

кôў|банка

стóйанка

|

табелка

з|дыбанка

куп|йанка

родилка

|

|

сербанка

|

с'ійанка

|

миканка

д|ванка

чокáнка

реванка

т|канка

засилка

набиванка

м|н'ацканка

світилка

збиванка

жмяканка

сушилка

вибиванка

траў|л'анка

|

копылка

вішиванка

слиў|л'анка

дробíлка

дуф|лованка

дириў|л'анка

бу|д'ілка

роĭ|тованка

крôў|л'анка

ш|п’іл'ка

схованка

тиґ|л'анка

гнилка
|

варилка
|

ку|р'ілка

|

ганка

кôлô|т'ілка

приба|ганка

моло|т'ілка

роз|дир'ганка

бы|л'анка
|

д'іл'анка

д'і|л'анка

коп|т'ілка

|

б’іганка

поп’і|л'анка

су|ш’ілка

дюґанка

кроумп|л'анка

доїлка

ґляґáнка

крумп|л'анка

Кô|рôл'ка

чіхóвданка

горохл’áнка

бул'ка

лô|пôĭданка

со|л'анка

па|сул'ка

во|д'анка

посо|л'анка

п|чулка

с|мырданка

росо|л'анка

вíялка

попри|ǯанка

кôнôп|л'анка

мірялка

держáнка

мас|л'анка

|

|

с'імка

|

йазанка

віс|л'анка

в’іс'імка

|

мазанка

гýсл’анка

хôўзанка

бу|л'анка

|

|

вус'імка

|
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|

гул'анка

|

бабранка

пасу|л'анка

гýцанка

|

ка|чанка

игранка

лáманка

зíйгранка

їманка

збиранка

|

мачанка

трôмпа|ч’анка

|

п’ір'анка

бурачáнка

непранка

бура|чанка

слиў|н'анка

му|р'анка

гиі|чанка

єднанка

в’іў|с'анка

часни|чанка

вин'анка

ко|лысанка

часние|чанка

гли|н'анка

обру|с'анка

тинґири|чанка

кми|н'анка

сватанка

нáйманка
з|ган'анка

|

|

|

м’ін'анка

пла|т'анка

хр'і|н'анка

пле|т'анка

был'|н'анка

т'іч:анка

ст|рыĭчанка
|

вуĭчанка

метанка

коло|чанка

солом|н'анка

ско|мытанка

моло|чанка

дым|н'анка

с'м’і|т'анка

вôгур|чанка

кôлôп|н'анка

мт'і|т'анка

т'у|ч:анка

ду|ботанка

бл'а|шанка

|

парн'анка

стеир|н'анка
|

|

|

|

мотанка

|

м’ішанка

зирн'анка

лопо|т'анка

конюшáнка

вес|н'анка

шл'о|потанка

бляшáнка

жит|н'анка

ш|потанка

бýденка

дун'анка

гыр|танка

пе|ленка

лапáнка

пор|т'анка

т|репанка

капус'|т'анка

пле|тенка

х|липанка

наф|т'анка

горохов’єнка

|

сипанка

|

|

гусл'енка

маханка

пластєнка

засипанка

ч|мôўханка

огірчєнка

лýпанка

здиханка

бáбинка

барáнка

ло|пи(ы)цанка

доуў|бинка
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с|вин'ка

|

дын'ка

вовнянка

мíд’инка

гоулу|б’інка

глинянка

вóд’инка

чер|в’інка

воринянка

годинка

п|раж’інка

цінянка

го|динка

коло|т(к)інка

кухнянка

йаго|динка

гýслінка

варянка

куку|руʒ'инка

грíнка

икрянка

брин|з'инка

пле|т'інка

бандурянка

сл'іў|йинка

йабло|ч’інка

вівсянка

бобов|йинка

нагóнка

берестянка

капýск’инка

дойóнка

памутянка

палинка

ц'іт|ронка

капусьцянка

смо|лʼинка

згуш|чонка

|

|

|

|

т'апка

р’іпл’инка

ту|шонка

ре|цепка

круп|л'инка

запущóнка

приш|чепка

поганинка

деир'|гунка

висипка

кмен’инка
|

|

|

йаблӱн'ка
йабл'інка

п|рискіпка

дерýнка

зáчіпка

запинка

трісýнка

зáщіпка

т|ринка

верб’янка

воло|с’инка

кукуридзянка

ш|чопка

зáтинка

жилянка

по|лупка

п|летинка

крилянка

п|риступка

йафинка

смолянка

стýпка

мáчинка

крóмплянка

ш|чупка

начинка

дуплянка

тяпка

на|чинка

бул’янка

гри|бар'ка

борсу|ч’инка

бруфлянка

ґарбáрка

ліщинка

баштанянка

з|варка

житн'инка

верхнинка
|

|

|

|

сыпка

|

посопка

342

дры|варка

|

прóварка

задер'ка

ди|с'атка

де|нерка

пйаĭ|с’атка

болгáрка

|

затерка

п’іĭ|с'атка

гу|дарка

|

зат'ірка

два|ц':атка

бужáрка

брига|дир'ка

дивйат|нац':атка

во|зар'ка

зáдирка

два|нац':атка

гно|йарка

чо|тир'ка

о|динац':атка

пекар'ка

пас|тир'ка

о|дин:ац':атка

пе|кар'ка

чо|тыр'ка

оди|н:ац':атка

б’ібл'іо|текар'ка

чо|тырка

с'ім|нац':атка

сто|л'арка

відбíрка

чо|тирнац':атка

зи|мар'ка

швíрка

чо|тырнац':атка

свинарка

|

|

м’ірка

пйат|нац':атка

мли|нар'ка

ка|с'ір'ка

три|ц':атка

вап|нар'ка

у|борка

си|ветка

дохторка

табу|ретка

ши|пар'ка
ску|пар'ка
|

|

деи|рехтурка

|

битка

воўтар'ка

гандалярка

завитка

секре|тар'ка

гоблярка

митка

скотарка

л'у|баска

ско|тар'ка

зак|васка

прóчистка

моло|тар'ка

ва|даска

по|мытка

кру|тар'ка

за|паска

совíтка

д’ох|т’арка

звиска

к|л'ітка

|

|

покритка

|

чухтар'ка

закыска

пош|тар'ка

пап’і|роска

пóплітка

кухар'ка

вихватка

сп|л'ітка

глухáрка

див|йатка

перемíтка

мо|чарка

п|йатка

пере|м’ітка

су|шарка

промы|катка

пе|регор'ітка

|

заплітка
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пе|рех’ітка

богáчка

доб|р'ачка

ш|ч’ітка

бо|гачка

обрáчка

|

ш’істка

ро|гачка

игрáчка

загоротка

падáчка

д|рачка

сотка

припа|дачка

вытерáчка

óбгóртка

одціджáчка

збирачка

кутка

ко|з'ачка

небо|рачка

баламýтка

сво|йачка

гоу|р'ачка

пе|рехутка

тоў|качка

кры|хутка

йази|качка

поуроу|с'ачка

ар|тука

єзикáчка

п|с'ачка

|

|

|

дôў|бачка

|

кур'ачка

|

|

мыкачка

гус'ачка

райбáчка

восікáчка

жоуў|т'ачка

дрябáчка

упа|лачка

три|т'ачка

жабл'ачка

помі|тачка

ж|вачка

даў|л'ачка

кор|т'ачка

вибивáчка

спи|лачка

к’ил'у|хачка

выби|вачка

теи|л'ачка

бре|хачка

наби|вачка

грим|л'ачка

мер|чачка

поби|вачка

бо|л'ачка

першáчка

уби|вачка

приĭ|мачка

пóзичка

пол:и|вачка

роу|чумачка

л'і|вачка

нетр'іб|н'ачка

цер'куў|ничка

ко|вачка

беит'іж|н'ачка

побережничка

ло|вачка

йеди|начка

кал|гозничка

р|вачка

напинáчка

свин’ичка

відвідувачка

дра|пачка

си|ничка

знищувачка

сл'і|пачка

оу|луĭничка

нат'а|гачка

ко|пачка

цирку|ничка

нат'і|гачка

баб|рачка

лисничка

роздавачка

|

|

мел:ичка

344

су|ботничка

воронячка

|

|

мушка

своячка

муш|ка

тичка

воячка

чор|нушка

прóтичка

бідалáшка

д|рушка

котьичка

ста|лашка

коло|т'ушка

при|вычка

б|л'ашка

мотáлька

|

гычка

ко|пашка

кóлька

|

тычка

брáшка

бáнька

пе|реп’ічка

мурашка

бóвгарька

п|л'ічка

пташка

лéдарька

с'ічка

мотáшка

зимáрька

б’ігалочка

л'опо|ташка

вапнарька

нáточка

ме|решка

веснáрька

пíдточка

мишка

гирька

розточка

зáкришка

кицька

к|рышка

клóчька

покрышка

гуляка

плíшка

з|вал'а

зам’ішка

пови|вал'а

мíшка

уши|вал'а

кôўдошка

покры|вал'а

га|ринґошка

т|кал'а

ласичка
|

|
|

|

|

доточка

пíтточка

|

пе|кучка
|

|

кучка

|

ну(ÿ)чка
ў|нучка
уб|ручка

|

|

ручка

|

беўкошка

са|пал'а

пôрô|с’учка

|

варкошка

ко|пал'а

сикл'ошка

б|рал'а

гачýчка

с|л'іпошка

п|рал'а

пе|чучка

сивушка

щучка

солодушка

граб|л'а

гадючка

мн'а|кушка

клуб|л'а

вонячка

цілушка

корчіў|л'а

борсýчка

|

|

жабл'а
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кôр|чôўл'а

стра|пан'а

годо|вина

вирбÿў|л'а

убра|н'а

подо|вина

дубÿў|л'а

шлайе|ран'а

подо|вин'а

бере|зÿўл'а

кры|сан'а

сподо|вин'а

трепе|тÿўл'а

но|сан'а

сороко|вина

ор'іхÿў|л'а

бембе|хан'а

букóвина

кôрчÿў|л'а

ки(і)л'у|хан'а

манґа|ловина

з|бігл'а

ре|цан'а

воловина

|

дôўбн'а

головина

д|рысл'а

пе|лиўн'а

бу|л'овин'а

ба|в’іл'а

пи|лиўн'а

нови|на

поуру|д'іл'а

к|ладн'а

ритвина

воуру|ж’іл'а

даро|визна

дримл’а

даровизна

лісовина

вош|кола

грыз|н'а

капус|товин'а

гу|бан'а

слабина

порхóвина

пуд|биван'а

дра|бина

бер|вина

доуў|ган'а

худо|бина

сви|н'а

лаĭ|дан'а

глу|бина

чил'а|дина

д'а|кан'а

заглубина

перекладина

мелни|кан'а

гли|бина

перек|ладина

пыс|кан'а

хлібина

ошадина

босор|кан'а

б’іл'а|вина

видмéдина

плис|кан'а

пла|вина

с'іди|на

потка|н'а

пра|вина

чел'і|дина

в’іч|кан'а

ота|вина

у|водина

р'іш|кан'а

бортáвина

го|дина

б’і|лан'а

дривина

холо|дина

лама|н'а

морк|вин'а

спо|дина

дра|пан'а

садо|вина

горо|дина

|

копыл'а

|

подина
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ро|дина

кислинá

вут|ц'узнина

лýдина

зозу|лина

сви|нина

су|дина

пасу|лина

єсинина

дôўжи|на

пасу|лин'а

ды|нин'а

бере|жина

поруба|нина

йабло|нина

вере|жин'а

б’іга|нина

соло|нина

свіжинá

ґаданина

задарни|на

св’іжи|на

гôĭка|нина

парни|на

мыл'анина

терни|на

держина

лама|нина

квасни|на

дору|жина

лапанина

вер'хни|на

бере|зина

ба|ранина

ворошни|на

берези|на

жебра|нина

купи|н'а

низи|на

збиранина

лу|пина

жилʼізина

пр'ата|нина

пáрина

лозина

мотанина

стари|на

бузина

пута|нина

уча|рина

галу|зина

прятанина

мар|жина

|

|

|

жаберина

пузина

багнина

пе|рина

моту|зина

д|нина

зв’і|рина

о|палина

смаже|нина

зв’іри|на

стеблина

буже|нина

мок|рина

|

|

паренина

з|ворина

н'ан'ужнина

ǯʼо|рина

быд|лина

в’іт|ц'іўзнина

веп|рина

шуме|лин'а

даровизнина

таĭст|рина

сте|лина

д'і|дизнина

батярина

бутелина

мате|ризнина

мнʼасина

уголина

порзни|на

часина

вíдолина

д'і|дузнина

рубатина

коблина

бид|лина

|
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св’і|жатина

сто|тина

д'ідуўш|чина

дивйа|тина

картина

мате|риншчина

теи|л'атина

кер|тина

пла|тина

потеир|тин'(а)

здых|л'атина

кыр|тина

вут|ц'ушчина

трухлʼáтина

гос|тина

байстрючина

натина

мос|тин'а

мура|шина

на|тин'а

помóстина

старши|на

кочи|н'атина

остина

мáщина

кур'атина

рос|тина

бо|гын’а

цура|тина

хус|тина

ґаз|дын'а

минʼýтина

н'ім|кын'а

качатина

чапу|тина

тур|кын'а

ча|тина

гусятина

од'і|н'а

заĭ|чатина

м|лачина

пере|бойіна

пуĭчатина

бурачина

шче|тина

бура|чин'а

прічíна

товарєтина

барівчина

с|в’іч’ін'а

в’і|тина

кôнôў|чина

кала|муч’ін'а

д'і|тина

корôў|чина

мóршіна

бáлтина

вере|ч:ина

с|таĭн'а

бал|тина

смере|чина

спáл’н’а

дрантина

рóзчина

с|пал'н'а

серпен|тина

причина

чухрáл’н’а

мн'ако|тина

по|точина

в’і|тал'н'а

ско|тина

о|точина

сушáл’н’а

бо|лотина

óпчина

гул'|н'а

пло|тина

огур|чин'а

дры|варн'а

сколóтина

кур|чина

дро|варн'а

сóтина

бучина

ле|дар'н'а

|

|

гус'атина

|

|

|

н'ан'ушчина
|

ушчина

|

ôл'ін'а
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жел'і|зар'н'а

бідота

во|зарн'а

мôт'а

зайаĭ|чиха

пе|карн'а

б’ід|нота

дячиха

с'іч|карн'а

труднота

поспíха

тиґ|лар'н'а

б’ісо|та

ва|р'іха

с'і|нарн'а

кôгу|т'а

соло|д’уха

цук|рар'н'а

к|рыхта

ва|рÿха

ша|фарн'а

|

зайчиха

|

хуст'а

жовтуха

палин|чар'н'а

рубаха

жов|т’уха

моло|чарн'а

заўклу|биха

жоуў|т'уха

тирн'а

головиха

щебетуха

плат|н'а

голо|виха

кокетуха

дры|в’ітн'а

ведмедиха

буркотуха

дры|вутн'а

Дроздиха

колотуха

дры|вÿтн'а

Мигалиха

коло|т'уха

дику|н'а

чабаниха

лопотуха

бр'іх|н'а

Іваниха

тертуха

коу|н'ушн'а

Шчефаниха

бáбица

шивир’á

Тонийиха

|

слониха

|

|

|

п’ір'а
|

кôўбиц'а
ґомбиц'а

кур'а

Шимониха

пасербица

кô|лôс'а

шишкариха

борода|виц'а

пôрô|с'а

лимариха

п|йавиц'а

пс'а

писариха

гус'а

Петриха

ба|бовиц'а

ру|бат'а

Олексиха

сливо|виц'а

п’іт'а

Урстиха

ва|говиц'а

трип’і|т'а

д'а|чиха

тор|говиц'а

журбота

вовчиха

вдовица

нуждота

воў|чиха

ўдо|виц'а

|

|

|

лавиц'а
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одо|виц'а

копи|лиц'а

возо|виц'а

мотилица

вÿс'а|ниц'а

|

йаловиц'а

копы|лиц'а

ковтаница

голо|виц'а

моты|лиц'а

|

ко|лотвиц'а

д'аво|лиц'а

х|л'ібниц'а

цукрóвицʼа

|

буволиц'а

жо|лобниц'а

косо|виц'а

|

жолоб|ниц'а

віколицʼа

|

сан:иц'а

коханиц'а

кыр|виц'а

королица

|

мерт|виц'а

теп|лиц'а

маґлівница

мед|ведиц'а

|

валуў|ниц'а

голо|ледиц'а

|

пиўниц'а

терлиц'а

по|ледиц'а

теслиц'а

йаг|ниц'а

с'в’іт|лиц'а

бíдница

сô|с'ідиц’а

кумиц'а

пе|рех'ідниц'а

ко|лодиц'а

го|дованиц'а

с|пудниц'а

моло|диц'а

уд:а|ниц'а

груд|ниц'а

в’ід:а|ниц'а

зведе|ниц'а

|

удиц'а

пада|ниц'а

йеде|ниц'а

о|жиц'а

відданица

саже|ниц'а

козицʼа

друґаница

оже|ниц'а

граб|лиц'а

п|йаниц'а

буженица

|

вудиц'а

греб|лиц'а
|

|

|

таблиц'а

сирка|ниц'а

іг|лиц'а

плеска|ниц'а

весе|лиц'а
кисе|лиц'а
|

в’іселиц'а

|

мыканиц'а

|

суканиц'а

|

был'аниц'а
кол'а|ниц'а

олениц'а

|

парениц'а

|

чишчениц'а
коше|ниц'а
|

вин:иц'а

оди|ниц'а

бул'аниц'а

клие|ниц'а

тел:иц'а

рома|ниц'а

ус|л'ін:иц'а

віхтелицʼа

дра|ниц'а

йач|м’ін:иц'а

те|лица
|
|

кÿз|лиц'а

|

|

ораниц'а

ме|лаĭниц'а
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мелаĭ|ниц'а

пойас|ниц'а

жен|тиц'а

д'іĭ|ниц'а

к|расниц'а

жинтица

дуĭ|ниц'а

лес|ниц'а

д'ÿĭ|ниц'а

наресница

к’ер|тиц'а

оу|луĭниц'а

голос|ниц'а

кыр|тиц'а

с|нуĭниц'а

порос|ниц'а

бор|тиц'а

|

партиц'а

версниц'а

чор|тиц'а

сно|валниц'а

ко|лотниц'а

бол|фиц'а

сно|вал'ниц'а

во|ротниц'а

рога|чиц'а

казалниц'а

зву|н:иц'а

вôў|чиц'а

зва|р'алниц'а

мо|лочниц'а

ло|шиц'а

каза|талниц'а

пше|нишниц'а

ч|мôўхалниц'а

весíльница

п’ікниц'а

|

|

|

|

|

в’іселниц'а

капиц'а

|

|

кôўбʼіца
|

лав’іц'а
|

лисц'а

телниц'а

|

кепиц'а

гусицʼа

гусилниц'а

|

р'іпиц'а

д'ітва|ча

ка|д'ілниц'а

муха|риц'а

їжачá

д'іл|ниц'а

сестрицʼа

здых|л'ача

зілница

быст|риц'а

здохл'а|ча

ро|с'ілниц'а

бост|риц'а

|

|

гу|с'ілниц'а

куриіц'а

|

мача

приĭма|ча

|

болниц'а

|

ласиц'а

цу|рача

тем|ниц'а

ли|сиц'а

хл'іў|ча

ко|лопниц'а

б’і|сиц'а

пасуў|нича

|

в’ітерниц'а

ко|сиц'а

ды|н:ича

чер|ниц'а

п|сиц'а

дыо|н:ича

п’ірниц'а

латица

хам|нича

матиц'а

лап|нича

чор|ниц'а

повиі|тиц'а

бы|ча

квас|ниц'а

не|в’істиц'а

ка|л'іча

|
|

жорниц'а

|
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кал’ічá

вÿл|ша

смер'і|ча

ло|ша

ковáлча

ко|лод'е

с|т'іл'ча

д|рискан'е
|

кукан'е

гу|л'укан'е

|

|

вир'бл'а(е)

стул'|ча

бехкан'е

дуб|л'а(е)

циган|ча

|

бац'кан'е

|

|

был'а(е)

кашлан'е

во|д'анча

кôр|чул'е

ла(о)ма|н'е

зийкáнча

ба|л'імбан'е

за|чинан'е

со|л'анча

ў|шииван'е

копа|н'е

бл'а|шанча

|

з|вар'ан'е

быван'е

с|винча

зак|ладован'е

в’і|кинча

кова|н'е

ве|ринч'а

лумуз|лован'е

п|летен'е

гíнча

бачи|л'ован'е

баґо|вин'е

відмінчá

ба|нован'е

пило|вин'е

паренован'е

фасу|л'овин'е

|

пудм’інча
водянча
|

буча

|

|

|

варован'е

ад'істе|рован'е

|

бабран'е
|

оран'е

калачо|вин’: е
|

йід'і(и)н'е

суча

ар|шован'е

гарбу|зин'е

зубáчча

з|маган'е

мела|йин'е

ла|бишча

б|л'ондан'е

шумеи|лин'е

голо|вишча

кодко|дакан'е

пасу|лин'е

но|жишча

|

н'аўкан'е

жо|нишча
д'іў|чишча

|

закладова|нин'е

беўкан'е

р'іза|нин'е

га|л'ôўкан'е

ле|ґінин'е

|

ручишча

|

рыкан’е

|

бархáньча

|

гôĭкан'е

ды|нин'е

|

рапкан'е

р'і|пин'е

быркан'е

на|тин'е

гу|леша
дур|неша
ôр'і|ша

|

|

гуркан'е

м’інин'е

помитин’е
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цв’і|тин'е

|

кур'ін'е

ден|це

потеир|тин'е

|

мет'ін'е

винцé

тыч’ін'е

вин|це

кыр|тин'е

|

капус|тин'е

|

л'іч’ін'е

окóнце

дымч’ін'е

в’ідер|це

лиі|чин'е

д'і|вочін'е

мн'ас|це

гоу|в’ін'е

огур|ч’ін'е

калачин:’е

|

за|раж’ін'е
го|рож’ін'е
|

хôж’ін'е

г|руж’ін'е

|

уч’ін'е

|

|

лис'це

|

лис'ц'е

машч’ін'е

ко|рытце

к|решч’ін'е

сальцé

|

лушч’ін'е

|

|

кочільцé

кôш’ін'е

криў|л'аче

дôйін'е

моур|душ’ін'е

мок|л'аче

г|нôйін'е

п|ласт'е

кы|маче

зна|кôмл'ін'е

крыи|хôт'е

глу|паче

г|лумл'ін'е

п|рут'е

жеб|раче

с|к’іпл'ін'е

дерéвце

чап’іст|раче

учин'і|н'е

дереў|це

прос|таче

п|л'існ'ін'е

пр'адиў|це

шы|шаче

бôлôбô|н'ін'е

пивце

панк|личе

з|вôн'ін'е

дрыў|це

л'ішча|н:ича(е)

гри|бар'ін'е

б|л'уц:е

молод|ниче

ры|бар'ін'е

д’іĭниц’и(ê)

дуб|нича(е)

дар'ін'е

чемериц’ê

бер'із|нича(е)

мал'ар'ін'е

жинтиц’ê

мали|н:ича(е)

суж’ін'е
|

|
|

|

хар'ін'е

бл'о|хар'ін'е
|

|

зиркал'це

йафи|н:иче

коваделце

р'і|н:иче

маселце

стар|ниче

пас|тыр'ін'е

ц'і|дилце

йагÿ|н:ича(е)

го|вор'ін'е

кочілцé

кухар'ін'е

|

|

буче
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ст|руче

Василишче

ле|тишче

садбишче

во|лишче

ро|тишче

же|бишче

|

|

солишче

к|латбишче

цибу|лишче

пáстбишче

пасу|лишче

|

|

коугу|тишче
|

путишче

кыма|чишче

йамишче

приĭма|чишче

пас(т)бишче

Йванишче

бы|чишче

т|равишче

бара|нишче

хлоп|чишче

пастбишче

|

тра|вишче

|

огнишче

дере|вишче

г|линишче

п|рузвишче

каме|нишче

сли|вишче

|

|

паз’б’ішче
|

пастбішче
|

бойішче

в’ін:ишче

стійбище

мако|вишче

леиґ’і|нишче

пáсбище

ва|ловишче

йач|м’ін:ишче

сходьбище

цибу|л'овишче

ме|лаĭнишче

стрільбище

л’оно|вишче

|

иг|ровишче

|

спи|ровишче

|

йамнишче
гÿмнишче

мольбище
гульбище

р'іпнишче

грибовище

мі|ровишче

ко|лопнишче

грибовище

фа|т:'овишче

ка|пуснишче

гробовище

провер|товишче
га|дишче
д'і|дишче

|

хатнишче

легóвище

житнишче

кладовище

|

|

р'іпишче

садовище

кон|дишче

ко|шаришче

лежóвище

во|дишче

зв’і|ришче

буракóвище

хыжишче

д|воришче

багновище

мела|йишче

топо|ришче

стерновище

г|нойішче

веп|ришче

ватрóвище

Мигалишче

но|сишче

звертóвище

моска|лишче

п|сишче

кільóвище

|
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дідище

псище

пок|р'іўки

пудище

татище

прадки

гужище

смéтище

п|р'адки

кукурýдзище

котище

витяжки

граблище

капустище

пе|регро(и)зки

Павлище

торфище

тер|лики

сéлище

бурачище

вилки

кабанище

пшеничище

р'ізан|ки

баштанище

гнóїще

двойан|ки

гречанище

пакóванє

тройан|ки

багнище

валовáнє

читвир'ан|ки

вíнище

вінчóванє

луп|л’инки

конище

квáканє

ц'іп|ки

люцернище

лóманє

вечорки

житнище

мíшєнє

вичур|ки

пшеничнище

бобинє

ячнище

бульбинє

яшнище

маковинє

тютюнище

бантинє

оскíпище

ґавлíнє

но|жички

згарище

дочинíнє

загиноч|ки

базарище

хирінє

забéкан’и

Петрище

трачовáннє

поп|равини

звірище

в’язáннє

запивини

зборище

бурачиннє

з|мовини

двóрище

блíянє

до|мовини

топорище

легóвишє

ог|л'адины

батярище

рô|бôт'аз'

ви|водини

ивсище

ôтру|би

про|водини

попраўки

рóдини

присище

|

|

оголоски
зáпитки
|

оглашки

|

оголошки
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ожини

до|лажованкы

б|р'іхн'і

квашелини

прибажан|кы

к|лочаўц'і

к’íзлини

дереиў|л'анкы

трепе|тôўц'і

колосини

дереиўл'ан|кы

східці

ско|лотини

ўтрôўл'ан|кы

вичур|ниц'і

хрестини

ресе|л'анкы

виічур|н'іц'і

колáчини

вôўн'ан|кы

мн'ас|н'іц'і

ко|лачини

тре|панкы

лис|ниц'і

за|ручини

сватан|кы

мнєсниці

деру|ни

ос'ін|кы

чер|н'іц'і

об|зори

жоуўт'|кы

с|х'іц':і

тéрлиц’и

кот'ач|кы

ýрванці

ораниц’и

кут'ач|кы

р'ізан|ц'і

студеницʼи

|

оголошкы

|

шептан’ц’і

ягідниц’и

двойа|ны

шанці

оди|ниц'и

тройа|ны

капці

поро|д’ілниц’и

читвир'а|ны

вішилниц’и

роз|в’ідины

дверці

ячмíнницʼи

обзорины

д|вирц'і

мйасници

при|носины

ра|дôшч’і

отру|бы

крес|тины

Вô|дôшч’і

|

|

обклады

гôлоупц'і

|

обзеры

хвалошч’í

отпады

рогул’к’í

дурошч’í

пе|реказы

дин’к’í

любощі

попраўкы

хоу|дул'і

гордощі

кôрчул'і

хитрощі

пе|регрызкы

пíвкані

пустощі

пе|регрозкы

фасулині

доў|бак

вал'кы

гичині

Рибак

зимул'|кы

кóшіні

Дзьобак

|

|

|

дукладкы

|

|
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Вербак

незрос'|л'ак

хво|р'ак

Зубак

здых|л'ак

хыт|р'ак

пра|вак

приĭш|л'ак

те|сак

кривáк

др'і|мак

ко|сак

л'і|вак

н'і|мак

тру|сак

бíдак

приймак

жôў|т'ак

с'і|дак

приĭ|мак

бритáк

ходáк

роузу|мак

мо|так

гор|д'ак

неитр'іб|н'ак

сви|стак

кусур|дак

сирид|н'ак

прос|так

гу|дак

голод|н'ак

слу|т'ак

чу|дак

чил:и|н'ак

клон|цак

лежáк

си|н'ак

ф|лоцак

провожáк

йас'|н'ак

куцáк

стру|жак

нечеис'|н'ак

Вовчак

р'і|зак

чугу|н':ак

мовчáк

пийáк

руч|н'ак

бурчáк

згыб|л'ак

неивалôўш|н'ак

ку|ч:ак

погыб|л'ак

ліпáк

лишáк

жалиў|л'ак

с'л'і|пак

в’і|шак

круг|л'ак

телем|пак

клинéц

струж|л'ак

лым|пак

помеирз|л'ак

талым|пак

цибик

гни|л'ак

чер|пак

меидо|вик

погни|л'ак

лу|пак

бе|резовик

си|лак

глу|пак

домовик

б’і|л'ак

бабрáк

туп|л'ак

баб|рак

г|воздик

чуп|л'ак

доб|рак

д’íдик

кыс'|л'ак

сы|р'ак

|

жебик

|

гадик

|

д'ідик
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молод’ик

цигáник

возик

бýдзик
с|к’іблик

мид'аник

п|раник

розпа|лаĭданик

п|ран:ик

|

балеǯ’аник

дож’ǯ’а|ник

дудлик

змерз|лик

|

н'ур'аник

коуў|бас'аник

б|рынʒ'аник

ву|с'аник

куку|руʒ’аник

целт'а|ник

роглик

|

катрáник

лизаник

|

кругл’ик

п’ір'аник

|

вýжик
|

|

|

|

пыт'каник

перевéртаник

бац'каник

капус|т'аник

бíлик

ма|лацканик

горíвчаник

гóлик

м|н'ацканик

гол’ик

ло|пыцканик

кис|лик

к|риўл'аник

гнил’ик

|

|

|

віўчаник

ст|рыĭчаник
|

вуĭчаник

бутлик

чи|л'ан:ик

клоча|ник

каракýлик

вошкол'а|ник

молóчаник
|

здохл’ик

|

здох|лик

рупл'а|ник

л'ішча|н:ик

п|лецлик

па|сул'аник

бурсючаник

цуцлик

бульмáник

бляшаник

єрмик

то|кан'аник

бáбник

ґôў|баник

сми|тан'аник

граб|ник

сербаник

вин'а|ник

погрéбник

бульбаник

глин'а|ник

Волочéбник

по|ливаник

за|гын'аник

верб|ник

вішиваник

с'ін'а|ник

дуб|ник

го|дованик

солом|н'аник

рукáвник

буркóваник

присипаник

плаў|ник

|

|

р'іпл'аник

т'уч:аник

ресе|лованик

|

гушчаў|ник

ц'іф|рованик

|

шчаў|ник

шупаник
сыр'аник
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кропивник

коул'ад|ник

пиў|ник

парáдник

рабівник

у|р'адник

карбівник

чад|ник

лоз|ник

йаг’ідник

кал|хозник

маґлівник

х’ід|ник

пе|ревÿзник

примівник

молод|ник

кукурýзник

гнівник

горóдник

гарівник

огорóдник

бзи|н:ик

шчадр'іў|ник

пас|кудник

б|ринзиник

вандр'іў|ник

блуд|ник

деревйиник

пас'іў|ник

суд|ник

йа|лин:ик

вартівник

урядник

мли|н:ик

гуртівник

студе|ник

віддóйник

пастівник

с'іме|н:ик

читáлник

паст'іў|ник

коло|пен:ик

кô|рôўл'иник

віщíвник

дрéник

с|мол’иник

воївник

плéтеник

кривавник

плетеник

ци|бул’иник

цир'коў|ник

обпéченик

сми|тан’иник

го|лôўник

Волочéник

мíр’ин:ик

кроў|ник

вер|ченик

йафи|н:ик

засóвник

замаш|ченик

пастовник

довжник

ды|н:ик

дощовник

дôўж|ник

леґíник

вандруў|ник

обмéжник

ле|ґ’іник

шпур'уў|ник

лиж|ник

пастýвник

к|нижник

в’інчуў|ник

діжник

чи|л'адник

ризник

цир'к’іў|ник

візник
|

візник

|

р'ізник

|

|

вурд’иник

|

р’іпл’иник

|

гат’иник

|

р'ін:ик

нас'і|н:ик
|

гайник
таĭ|ник
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дійник

хара|ш’ілник

пар|ник

д'іĭ|ник

хоуроу|ш’ілник

стар|ник

дуĭ|ник

у|гол'ник

не|харник

о|л'іĭник

ро|сол'ник

сухарник

оу|луĭник

пчул|ник

вівчáрник

бук|ник

пчÿл|ник

поверник

подавáлник

мураш|чулник

чемер|ник

кол’аду|вал’ник

мур'аш|чулник

ватéрник

шчедру|вал’ник

кур'а|шулник

флоєрник

пома|галник

кóрмник

ко|пал'ник

обмáнник

нивíрник

збирáлник

ранник

ко|мірник

о|рал'ник

баштáнник

пáпірник

п|ралник

потоплéнник

втíрник

мішáлник

малинник

кур|ник

|

мелник

обмíнник

мýрник

мел'ник

вазóнник

|

пустéлник

полóнник

|

|

в’ірник

мурник

квас|ник

коник

мйас|ник

с|пон:ик

на|пасник

пилник

ку|хон:ик

неш|часник

стрижíлник

бáршоник

х|ресник

воуроу|ж’ілник

р'іп|ник

до|йілник

дры|варник

з|висник

ду|йіл'ник

проварник

бесч’исник

го|н'ілник

ц'іи|ґарник

л'іс|ник

ноу|с'ілник

базáрник

кры|лосник

соко|т'ілник

пчо|л'арник

ґ|градусник

моло|т'ілник

комáрник

мастíлник

го|нихмар'ник

садилник
цідилник
|

|

|

зависник

|

кусник

брус|ник
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балясник

вандру|ник

мотильник

хвáтник

сту|н:ик

громадíльник

те|л'атник

в’ішчу|ник

бджільник

йаг|н'атник

а|кацник

баїльник

лопáтник

нóцник

игóльник

ку|р'атник

|

гач(ш)ник

дерев’яник

кле|ветник

|

м’іс'ачник

мідяник

войет|ник

гор|нечник

водяник

букéтник

бабичник

водяник

пла|нетник

|

уличник

вурдяник

тре|петник

йаг|ничник

бараболяник

осет|ник

грідóчник

смоляник

битник

бáйочник

картопляник

калитник

по|мочник

бýляник

те|л'итник

руч|ник

буляник

критник

ночник

весняник

замітник

пйа|ниш(ч)ник

полотняник

охíтник

вáлашник

ватряник

обрашчик

усяник

о|жишник

капýстяник

|

решітник
су|ботник
дивóтник

|

гам’ішник

|

болóтник

ог’ірш|ник

|

позо|лотник

шкорýшник

кеп|тарик

папоротник

вільшник

брайцáрик

сухóтник

тéрьшник

роу|бутник

засівáльник

прятник

гостювáльник

году|ник

мéльник

цир'ку|ник

бавильник

ґ|руник

водильник

|

цапик

попик

|

танǯ’ерик
табóрик

|

ц'імборик
|

шорик

|

веприк
вáтрик
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|

кнýрик
|

воўчик

песик

пôк|рôўчик

лисик

небóжчик
|

ґрíсик

д'ичик

бум|бусик
|

м’і|х'ір'чик
|

горчик

вóрчик
макатьóрчик

|

|

зайчик

вызÿрчик

кабатик

льокáйчик

брáтик

малáйчик

жовт’ик

мелáйчик

|

|

жоўтик

ме|лаĭчик

кýччик

шитик

мие|лаĭчик

кавáльчик

кóтик

крáйчик

тарильчик

котик

ботéйчик

кільчик

кертик

братíйчик

татýньчик

гистик

|

|
|

жóвнярчик
|

фалач:ик
куч:ик

кавал'чик

коу|гутик

кýлчик

рівчьик
|

лампошик

|

кутик

с|тул'чик

п’ін|ц'ірошик

|

путик

балабáнчик

боровíк

п|рутик

казáнчик

рéвчік

п|лецик

бокáнчик

погибок

бóцик

брáнчик

цибóк

кóцик

б|ринчик

перéйідок

|

концик

бегýнчик

жолібóк

шурцик

лизýнчик

зарíбок

бýцик

грýнчик

жоло|бок

бо|ґачик

пеис|т'унчик

воро|бок

кле|пачик

го|роч:ик

б|рач:ик

с|тôўпчик

лу|бок

да|рабчик

хлóпчик

пóправок

|

ва|л'іўчик
х|л'іўчик

|

ʒ'убок

|

пупчик

перепочивок

по|гарчик

с|почивок
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задóк

|

кавал'ок

приварок

покладок

недо|палок

нéварок

óщадок

ва|сил’ок

не|догарок

видок

кілóк

дзиґáрок

жи|док

по|долок

заводок

притýлок

п|рожерок

прип|лодок

óламок

куфéрок

перéгородок

бара|нок

не|докурок

горо|док

мур'а|нок

примýрок

доходок

óстанок

снýрок

грудóк

пô|луденок

ш|нурок

ру|док

шчеи|нок

ква|сок

посýдок

кли|нок

лисóк

боклáжок

мли|нок

ватажóк

коминок

воло|сок

кор|жок

с|поминок

знóсок

|

|

|

|

царок

|

пысок

|

ут:инок

|

ла|зок

зачинок

брусóк

огрызок

в’і|нок

пла|ток

вíдрізок

Барвінок

ýдрізок

жéрвінок

варстáток

возóк

вазóнок

перéміток

заморозок

джáйворонок

змíток

приморозок

пô|сôн'ок

рóзбиток

|

час|нок

спо|виток

|

дуйок

ца|пок

ва|лок

чере|пок

валóк

чо|пок

|

вал'ок

чу|пок

мо|ток

вивалок

відвáрок

звéрток

плужóк
|

|
|

дойок

|

зносок

|

кыпл'аток

|

жмыток

при|м’іток
моток
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пор|ток

полýбічок

га|д’ук

плас|ток

чоулу|в’ічок

ґаз|д'ук

лис|ток

банічóк

гайдýк

мос|ток

бóчок

моло|д'ук

забýток

ст|ручок

каблýк

добýток

м’ішчу|чок

п|с'ук

пйа|цок
к|лецок

|

л’ашчок

бурсýк

х|р'ашчок

пуру|с'ук

пишчок

бра|т'ук

мíцок

будзючóк

тôўс'|т'ук

лан|цок

шкурдячóк

сироу|т'ук

пляцок

банячóк

па|ц'ук

ґловáчок

дробашóк

дівчýк

д'ітва|чок

мурáшок

бичýк

бодачóк

ворíшок

бойчýк

гуда|чок

горíшок

циган|чук

кыма|чок

оу(у,в)|р'ішок

хлоуп|чук

значóк

вострíшок

старчýк

дворн’ачóк

вер|шок

леиґ’іниш|чук

колпа|чок

гор|шок

ло|шук

ковпачóк

балáбушок

замерзлюк

па|чок

пампу|шок

гнилюк

пачок

лопушóк

копилюк

сачóк

фартушóк

білюк

сисачóк

бáльок

лежманюк

п’іша|чок

шальóк

баранюк

рекличок

бýсьок

щінюк

стóличок

цибýк

чамнюк

оти|ран:ичок

чубýк

лосюк

м’і|зилничок

ястрябýк

поросюк

п’єцок

|

|

|
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братюк

жóвтяк

боусур|кун

сиротюк

простяк

б’і|лун

берестюк

Кô|рôл'

віжлýн

пацюк

ци|бан

ко|лун

буцюк

з|рубан'

тре|пун

здоров’як

світовáн

сліпýн

проходяк

тоў|кан

дерýн

погибляк

вел’ікáн

кресýн

бехман

лôпô|тун

залеліляк

глу|хман

чистýн

замерзляк

дры|в’ітан'

ма|хун

замéрзляк

глу|хан

мовчýн

боляк

ко|чан

хорошýн

голяк

м|лачин

п|р'адиво

тепляк

р'а|бун

сухорляк

горбýн

кисляк

живýн

м|ливо

недорóсляк

кривýн

ж|ниво

здохляк

бігýн

Різдвó

передняк

гладýн

Роздвó

дубленяк

с'і|дун

Руздвó

загореняк

ли|зун

житво

замореняк

товкýн

литво

бетежняк

ди|кун

питвó

рідняк

брикýн

пиет|во

вéрхняк

пуĭ|кун

шитвó

тучняк

пул'|кун

шитво

біньняк

ф|локун

шиет|во

міряк

гаркýн

баловство

бóсяк

шмаркýн

хвастовство

біляк

|

|

диво

|

лазиво
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паскýдство

зв’і|риско

белечáтко

здирство

веп|риско

індичатко

обдирство

в’іт|риско

ка|л'ічатко

ґаз|дуство

|

пысис'ко

зайчатко

ґаз|дÿство

но|сиско

пивко

п|сиско

циган|чатко

дрыў|ко

ро|тиско

дитинчатко

ʒир'калко

когутиско

хлопчатко

коваделко

коугу|тиско

татарчатко

в’ікин|ко

пол'а|чиско

внучатко

в’ідер|ко

бреха|чиско

неи|бушчатко

хлопчéско

ведмежатко

ло|шатко

зб’іго|виско

небожатко

коліщатко

збиігóвис’ко

ку|з'атко

горщатко

бувол'атко

баранєтко

ти|л'атко

таборєтко

йагн'атко

пóтєтко

жи|диско

жиде|н'атко

курчєтко

д'і|диско

с|вин'атко

корытятко

|

лінóвиско

|

пасо|виско
ґаз|диско

|

пуĭчатко

|

зирн'атко

дуў|беночко

маска|лиско

шчи|н'атко

збігóвисько

во|лиско

сиґі|н'атко

дідисько

кон|диско

ґалґаниско
бара|ниско
леґ’і|ниско

|

|

кур'атко
|

|

рембало

гус'атко

припочивало

ко|рыт'атко

прик|рывало

огнис'ко

коу|гут'атко

|

ца|писко

коу|т'атко

|

хло|писко

собачатко

бóдало

по|писко

гачáтко

к|риндало

качатко

чи|п'індало

|

чиўди|риско

|

пугало
с'ідало
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|

лежало

пирцкало

ц'і|дило

держáло

д|руцкало

чу|дило

бáцькало

глядило

пужало

хрюкало

ва|лило

|

лизало

патякало

валило

в’язало

клепáло

гайнилó

с|тойало

к|лепало

зубрило

гáкало

кýпало

ост|рило

тарáкало

прáло

дурило

пíвкало

крéсало

воро|тило

|

держало
|

|

п’іўкало

|

чесало

кôлô|т’ило

фíвкало

|

писало

мо|тило

бóвкало

торкóтало

мастило

потикало

цор|котало

то|цило

базікало

трос|котало

мо|чило

гôĭкало

фолькóтало

страшило

ʒ'і|л'ін'кало

лопóтало

гоїло

|

|

кочало

дзеркáйло

|

чупкало

жґрéбло

калатáйло

|

зир'кало

зґрéбло

пíйло

|

чир'кало

с'ід|ло

пýйло

|

дыркало

поме|ло

міняйло

дзóркало

мо|чело

триплó

пóркало

фарбило

тр'іп|ло

цоркало

да|вило

пас|ло

бýркало

правило

крéсло

шýркало

здоро|вило

пряслó

цюркало

мото|вило

печатлó

заткáло

вередило

дýло

пискало

цідило

брехлó

хрокало

|

|
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брех|ло

ф’іґ|л'ар

ско|тар'

жялó

ганд|л'ар

пло|тар'

бе|ремено

во|лар'

дро|тар'

веиреи|тено

с|тол'ар

шеф|тар'

грáбар

пчо|л'ар

пош|тар'

ры(и)|бар'

петлʼáр

да|хар'

гро|бар'

мах|л'ар

блєхáр

линвáрʼ

кра|марʼ

глу|хар'

воловáр

ч’іж|мар '

кон'у|хар'

коро|вар'

до|мар'

в’іў|чар'

бритвáр

корш|марʼ

баланчáр

вар|ґарʼ

буб|нар'

крамни|чар’

боднарʼ

кун|чар'

чере|дар'

|

зв’із|дар'

сви|нар'

бундáр

веретенáр

ву|чар'

ли|жар'

мли|нар'

горш|чар'

лʼі|жар'

коминáрʼ

бал'ім|бас

ко|зар'

бути|нарʼ

л'у|бас

с|пузар'

цапінáр

цибáх

до|йар

дзвонáр

же|них

собакáр
ди|кар'

|

|

мочар’

цепнар'

женíх

коле|сар'

ва|л’ух

тесар'

дрим|л'ух

голкар

гусáр

сп|л'ух

вадас|карʼ

бôў|тарʼ

чил:и|н'ух

мис|кар'

трумбе|тарʼ

л'і|н'ух

п’іч|кар'

вере|тарʼ

пас|тух

боч|кар'

кори|тар'

смердюх

лиш|кар'

чоботáрʼ

лíнюх

пуш|карʼ

воркотáр

сплʼюх

волийкáрʼ

|
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болотюх

завиванец

буквáрец

бабéц

го|дованец'

стáрец

воробéц

вербувáнец

глухарéц’

дубéц’

заблукáнец

ковéрец

калдубéц

нáйманец

дурéц

гóлубец

приĭ|манец'

бахурéц

жилавец

баранéц

баюрéц

килавец

перевéртанец

завзятец

корóставец

студе|нец'

хл'і|биц'

кле|вец

зеленéц

галам|биц'

черéвéц

дзеленéц

воро|биц'

живéц

скочéнец

не|дыбавиц'

валівéц

близнéц

г|нидавиіц'

рівéц

дíдинец

неи|дуĭдавиц'

морквéц

челідинец

к|риндавиц'

вдовéц

студи|нец'

валовéц

каминéц

лóвец

свининец

ровéц

пчо|лини(е)ц'

пирихíдец

сест|ринец

холо|д'ец

вінéц

горóдец

гонéц

приходец

горнéц

по|лохавиц'

бережéц

гор|нец'

кош|чавиц'

творóжец

яснéц

реў|ливиц'

закáлец

загунéц

сап|ливиц'

кóлец

дерев’янец

храп|ливиц'

билéц

кíпец

у|курливиц'

стры|лец

куропéц’

|

стулéц

застýпец

бреих|ливиіц'

|

гугнавиц'

с|линавиц'
|

лепавиц'

кучи|р'авиц'
|

хыравиц'
ко|равиц'

|

цуравиц’

зависливиц'
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бр'іх|ливиц'

ч’і|пиц'

ко|вач

за|быўшливиц'

сло|пиц'

голо|вач

вуш|ливиіц'

ку|пиц'

загото|вач

у|душливиц'

|

л'і|нивиц'

|

йариц'

протягувач

чеи|ривиц'

|

чириц'

підлизувач

л'іско|виц'

пап’і|риц'

оздоблювач

мирт|виц'

дво|риц'

протравлювач

холо|диц'

о|риц'

озеленювач

гô|рôдиц'

ко|сиц'

протруювач

зайайиц'

о|тиц'

петлигáч

копылиц'

ку|тиц'

дьоргáч

ґорґо|лиц'

пôк|рôв’іц'

бурдугáч

сто|лиц'

пок|р'ÿв’іц'

стру|гач

стоу|лиц'

дóвбач

складáч

кл'аґа|ниц'

поскрібáч

колодáч

паданиц'

лобáч

бородáч

бара|ниц'

горбáч

підлизач

пупиц'

|
|

|

ру|саниц'

|

запал'о|вач

рубач

пузáч

сажениц'

гелевáч

тоў|кач

ба|биниц'

чере|вач

підштрикáч

зили|ниц'

звач

с'і|кач

мли|ниц'

видбивáч

ґмéрач

тел'а|тиниец'

вибивáч

балан|кач

сиро|тиниц'

прибивáч

план|кач

в’і|ниц'

побивáч

смаркáч

без|в’ірниц'

по|вивач

смар|кач

гор|ниц'

спови|вач

дер|кач

слуў|пиц'

упо|вивач

быр|кач

кíпиц

бривáч

смыр|кач

|
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сіркáч

ґембе|хач

герти|каш

с'ір|кач

брехáч

буйкáш

пыс|кач

бре|хач

супілкáш

тр'іс|кач

к’еил'у|хач

таĭстрин|каш

лускáч

з|йазич

Палінкаш

припус|кач

то|канич

плит'|каш

бринькáч

ды|н:ич

Лукаш

скалáч

фасол|нич

сороч|каш

патлáч

с|в’ітич

колáч

дарабáш

сáлаш

брихач

свад' |баш

д|рÿбл'аш

наĭ|мач

Берлебаш

посто|лаш

більмáч

свал' |баш

клинáч

торбáш

алдо|маш

при|пинач

приста|ваш

галдо|маш

опти|нач

ваґáш

ґу|маш

сапáч

ґáвдаш

сеиґ’і|н'аш

кле|пач

гайдáш

піпáш

скри|пач

ґондáш

талпáш

кляпач

слободáш

рампáш

ворáч

колодáш

лóмпаш

о|рач

Дудаш

ко|паш

ватрáч

дудáш

Фогараш

пейсáч

рядáш

симбрáш

п’інʒ’ійаш

флуєрáш

сва|тач

полиў|каш

ц'імбо|раш

пом’і|тач

без(с)пе|каш

бокорáш

ку|тач

летри|каш

боко|раш

пýтач

патикáш

бочко|раш

бембе|хач

гаптикáш

моторáш

вусáч

|

|

галаш

|

гусл'аш
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бôў|таш

Карабиньош

обзíрець

трумбе|таш

гýляш

топíрець

бол|таш

воловáрь

бахурéць

ран|таш

бердáрь

боярець

вартáш

гачникáрь

квасéц(ь)

портáш

качкáрь

оплóтець

поштáш

баранáрь

сушéць

рембош

веснáрь

бабиць

Добош

цапáрь

гóлубиць

Салдобош

склепáрь

вдовиць

плитáрь

горóдиць

беўкош

ґрунтáрь

бульбéниць

диско|текош

ґешефтáрь

вéрб’я

Барвинкош

пáхарь

вербóв’я

к|л'іпкош

ялохáрь

ткаля

|

бабчáрь

копáля

|

ґат'кош

янчáрь

праля

|

ф’іт'кош

вáбець

мотáля

Сакалош

рубець

чмовхáля

а|с:амбл'ош

ласкáвець

быдля

осто|лош

червивець

гребíля

пулош

живéць

родíля

лампош

валóвець

пчоля

к|лымпош

сідéць

балáмбаня

ми|сарош

оборóжець

роздáваня

ґат'ош

батожéць

удáваня

шах|матош

бáлець

заливаня

каменéць

карбóваня

цурош

гонéць

сохтóваня

танцош

слопéць

кочóваня

|

|

р'анд'ош
|

варкош

|
|

|

|

портош
|

|
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дорíзуваня

колóченя

обрізання

заплíкуваня

балабýченя

намокання

віклямпуваня

кóшеня

чиркання

віцяпуваня

сýшеня

повертáння

відгóщування

гнóєня

нявчання

відóюваня

бобовиня

складення

задóюваня

буракóвиня

ведення

продóюваня

багновиня

видалення

вісмóтрюваня

газдиня

смалення

протíганя

гугурýдзиня

морквиння

бадáня

грекиня

пуповиння

йіжáня

бойкиня

кротовиння

голубкáня

бадилиня

гарбузиння

ключкáня

бандилиня

картоплиння

клепаня

баштаниня

цибулиння

бáбраня

мостиня

терниння

крисаня

графиня

соняшничиння

підрóстаня

бавíня

огірчиння

бечáня

прядіня

будячиння

лишаня

заселíня

теребіння

вýдженя

стéліня

ловіння

блавлéня

лóмліня

глядіння

жывлéня

дочинíня

бурління

збігленя

гáпторіня

пекарня

сóленя

розлýчіня

дривітня

бáгненя

кáїня

конюшня

розтягненя

дóїня

спальня

пáреня

бідування

вітальня

пáсеня

гелгання

віяльня

сокóченя

влізання

дихавéця
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дихавиця

вíтрениця

дíльниця

дихавиця

кручениця

водяниця

жвиця

недóєниця

деревляниця

головиця

послужниця

вóвняниця

громовиця

різниця

сухариця

колóдиця

єдиниця

вивериця

греблиця

одиниця

гириця

ґéрґалиця

олíйниця

вориця

мнєдлиця

олýйниця

байстриця

мотелиця

вíкниця

обмéтиця

бíлиця

зáткалниця

блекотица(я)

бíболиця

зулниця

белкотиця

ґáґолиця

димниця

тéртиця

горлиця

звáрниця

вовчиця

урваниця

ядерниця

czemerycia

дрýґаниця

вíрниця

drabina

копаниця

гóрниця

četina

лýпаниця

зурниця

baranyna

барáниця

ковбасниця

hunianka

жалобниця

хребíсниця

ternivka

поливáвниця

хробусниця

jalůvka

валівниця

мнясниця

dirawka

маґлівниця

битниця

rizanka

ягниця

замíтниця

flanerka

вóдниця

колóтниця

dijnyk

блудниця

орíшниця

koladnyk

студениця

брушниця

bil’uk

облíзениця

мазальниця

bocek

вóлениця

маґельниця

bodnar

варéниця

качéльниця

borodacz
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Додаток Д
ТЕКСТИ
Марамороські говірки
Спогади з життя
д'іў|кы с'а ўд'і|вали у с|виты / та|к’і ши|рик’і // шир'ін|кы |былиі та|к’і
анґлийан|кы с косич|ками // а п|риплаткы та|к’і наўпе|ред'і / |фаĭними та|кыми
|

б’ілыми полос|ками // фар|тух на спут б|рали / |б’ілыĭ пут ту|ту с|виту //

фар|тух та|кыĭ |б’ілыĭ / ши|рокыĭ та|кыĭ |пойас / на гар|мôшку / шчо|бы ши|роко
сто|йало пут ту с|виту / іс |ч’іпками |пôдôлу // соу|рôчку |фаĭну вы|шивану та|ку
|

мали / на рука|вах / с'у|ды / вы|шиванку та|ку / на рука|вах с |фыдрышками //

но не роз|вит'і хо|дили / а ў шир'ін|ках / анґлийан|ках // та|к’і даў|но |былиі
ширс'т'а|н'і / та|к’і |фаĭн'і // ти|пир' у|же ўни не ў |мôд'і / з |розами // а даў|но
лиш анґлийан|кы та|к’і |фаĭн'і но|сили / |чôрн'і / зе|лин'і / че|л:ин'і // а |бабы
бл'ус|кы та|к’і но|сили с кар|манчиками / йак ши|рôк’і с|виты / ўто даў|но не
|

было п|лат'а / а ши|рôк’і та|к’і с|виты / ў чо|тыр'і |полы / ў три |полы / на

гар|мôшку // |даже у|т'ужили о|бы |была гар|мошка / ск|латкы / ўто назы|валос'а
гар|мошка // даў|но ширс'т'а|н'і та|к’і нит|кы п|р'али та т|кали та|ке ширс'|т'ане
сук|но // та |было мо|чило у Тер|нôвому / ў Д'іб|рôв’і / де млин вод'о|выĭ / та
та|ке |метали кôлô|т'іло та то|то ро|билос'а сук|но ширс'т'а|не / та|ке туўс|те // та
вуйо|ш’і |шили / но |вуйош та|кыĭ |фаĭныĭ / кар|манчикы / |сив’і // лейба|ны
былиі / бо йа |т'амл'у шче с коу|рôвуў хо|дили с'ме / та пуд |вуйошом леĭба|ны

|

былиі / о|ни проупус|кали |дуже / сук|но та|ке |было / шчо |держит дошч // о|но

|

ду|же т'аш|ке / ко|ли на|мокне / но не промо|кало ўс|пôд’і // ўс|нула м пуд тым
|

вуйошом / бо мы с|пали // гри|м’іло / б|лискало / п|робудила м с'а ў|пуночи /

ко|рова пуш|ла / йа так за|помнила // но |аĭбо ўто вуйо|ш’і ўже с'а не |нôс'ат /
д'іў|чата / |д'іти / но ўже та|ке лиш |коло |хиж’і // |н'ан'о / наĭ |буде по|коĭныĭ /
но|сиў |вуйош / леĭ|бан та|кыĭ / безру|каўка // но|сили |л'уде шап|кы іс:о|ломы /
соломн'а|н'і / ши|рôк’і / таĭ куч|мы / не та|к’і йак ти|пир' / аĭ іс йаг|н'ати / та|ка /
ід |гôр'і колпа|чок / та|ка йак си|с'а п|летена // посто|лы но|сили // |былиі
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посто|лы / |р'ізалис'ме во|лы та ту|ту ш|куру вар'|ǯ’или / ш|куру з во|ла /
вар'|ǯ’или / но а|бы ширст' выд|л'ізла / а по|том іс |того посто|лы к|рôйіли / а
дале |фаĭно |нат':оками / та оу|нуч’і на|мотовали / кул'турно ко дис' та |капц'і

|

п|лели ширс'|т'ан'і / но таĭ іш|че ў|нучкуў / йа |т'амл'у / бо йа |мала посто|лы / а
по|тôму / ўже |пос'л'е воĭ|ны лу|пили с|каты // ўже ĭсе при Ру|с'ійі / |пос'л'е
воĭ|ны / с|каты / бо маĭ |даўно не |было тых ко|лес / |камер // а ўже йак |было
пос'л'е воĭ|ны |былиі ко|леса // ко|ли дис' ма|шины постра|дали та лу|пили на

|

та|к’і слô|йі та с тых слô|йу ўже / не с |шкуры / ай іс риі|з'іны та|кôйі / та|к’і шчо
не |было |хôўско // а на сих рос|тане то|та ш|кура / та так / ко|ли мок|ро / |дуже
|

было по|гано // йа |мала ĭ то|ты посто|лы / |хôўзалис'а //
у л'у|ди |были хô|лôшн'і / |тоже с та|кого сук|на / ва|л'алос'а // но хô|лôшн'і
былиі |б’іл'і / не |син'і // |сивыĭ та|кыĭ |м’ішаныĭ / |б’ілыĭ |вуйош таĭ лаĭ|бан // не

|

йа|кас' |куртка ват' шчо аĭ |вуйош // а си|се |было над|раґы / хо|лôшн'і / но там
ўши|вали та|к’і |чôрн'і с полот|на по|лоскы // на |пойас'і быў ри|м’ін' та|кыĭ
ши|рокыĭ / з|найу шчо ўто |мойа сест|ра г|роши зби|рала на ўто // таĭ у ст|рийа
Мига|л’а быў та|кыĭ на м|ного п|р'ашок // та|кыĭ ши|рокыĭ ри|м’ін' быў //
со|рочка |была |б’іла / ши|рôк’і рука|вы // не быў ворот|ник / аĭ так быў на
соу|рôц':і та|кыĭ г’і круг і туĭ йа|залос'а так / не быў та|кыĭ роз|вернутыĭ
ворот|ник // ў |мене дис' і фотог|раф’ійа йе та так ў|шито с'у|ды / таĭ о|коло // но
таĭ туĭ ў|шито // тог|ды |былиі |фаĭн'і сороч|кы // таĭ бун|ды |былиі // йа |дала
|

н'ан'ови |бунду |сему / |сийі / шчо ўмер // ў |него му|зеĭ быў у |хыж’і // а ти|пир'

о|на про|дала / бо ун у|мер // а йа му шче |дала то|ты тан'|ǯ’еры / шчо на ск’і|ну /
таĭ йа|кус' куп|йанку му |дала / таĭ |н'ан'уву соу|рôчку / таĭ |н'ан'овы |ґат'і / та|к’і
ши|рôк’і // ўто |было та|ке / з|найеш / за|метано там дис' на пу|д'і //
а моло|да |была та|ка |фаĭна // |была та|ка вы|бивана со|рочка / |была
|

бунда таĭ у фарту|с'і / не у с|вит'і // |наб’іло фар|тух та|кыĭ |фаĭныĭ / ши|рокыĭ /

|

чисто |б’ілыĭ / |зôўс'ім нич // но ун назы|ваўс'а фар|тух / |фаĭно так ши|роко іс

|

фыдрышам’і |пôдôлу / іс |ч’іпками іт |гôр'і / но таĭ быў іш|че п|риплаток / |дуже

та|кыĭ |фаĭныĭ анґли|йовыĭ із |розами та с по|лосками // ў со|роц':і та та|ка /
|

шита та|ка п|рим’ітка / а на н'уĭ м|ного ў|с'акых та|кых |было |панкличку
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ў|с'акых тых / о|то на |голову // таĭ в’і|нок к|руглыĭ / к|руглыĭ в’і|ночок та|кыĭ
быў іс солом|н'аного / |дуже |фаĭныĭ в’і|ночок // на |шийі |была |ґарда та|ка
ши|рока / п|летена / дру|бин'ка-дру|бин'ка // |ґарда назы|валас'а / ши|рока та|ка
на |шийі // не |было па|ц'орку / аĭ |ґарда // о|то за|м’іс'т' па|ц'орку // о|то |малос'а
плес|ти / нит|ками так наби|ралос'а / разноц|в’етна то|та |ґарда |была // а
дру|бин'ке та|ке / шчо |ледва |нитка прохо|дила // |было инте|ресно // ўна не
|

была золо|тиста / а |разного ц|в’ета / че|л:ена / |жôўта / |разного ко|л'ібера //

коугу|ткы н'і|ко не маў // а |кол'ца хы|ба |дуже д'іс' кул'|турн’і / не |было кол'ц //
а куĭ с'а же|нили та |тоже кол'ц не |было / лиш бо|жилис'а // над йеван|гелийом
к|лали |рукы / шчо не ут|пустит с|вого чоулу|в’іка / не з|м’інит / таĭ же|них так
да|ваў к|л'атву // с|вад'ба |была так г’і ти|пир' / с|ватали // і|шôў сва|тач / пак не
так йак ти|пир' / позна|комилис'а таĭ у|с'о / йа |л'убл'у / йа го |хôчу // ўто |было
даў|но / стари|кы ко|го приб|рали / бо|гат'і за бога|ч’а / а |б’ідноуму |б’ідне
т|реба / та ĭшли с|ватати / ро|дина / с|вôйі / так іш|ли та с|ватали //
догово|рилис'а ко шчо |майе / во|лы ц'і ко|ровы / шчо да|йут / вуз ци йе / де
жити // но так с|ватали / а не ко поул'у|биўс'а тот пу|шôў // ўже по|тôм / ко|ли

|

йа |д'іўчина |была та при|ходили с|ватати / а йа |каву / «вы шчо прийш|ли? што
то|то т|р'апка?» / а йа не ĭду / ли|ґ’ін' дис' по Ру|с'ійі / |нашчо миі|н'і та|кого
лиґ’і|н'а / |хôчу бы м |в’ід'іла шчо ун за ха|рактер // лиш приĭ|ли / |высватали та
ў|з'али / та бут' // так |мойа сест|ра ў шист|нац':іт' |гôду с'а у|д:ала // |высватали
йі таĭ с|вад'ба / роспи|сатис'а не роспи|сала / бо моло|да |была та у |Н'агово / на
д|ругыĭ бук // там с|вад'ба |была / пôв|йус там моло|дыĭ ду|му / |хижу маў // а
ўна гет / та за |нами / та ў|т'ікла // аĭ с'у|ды ў Г|рушово / таĭ о|на с'у|ды ў|т'ікла /
ў Г|рушово // |кажу / «ты миі|н’і не убди|раĭ ли|ц'а // де ты ў|т'ікла? ты ж
о|д:алас'а» // тот приі|шôў за ниў / а ўна ў|т'ікла ў Гли|боке // |кау / ĭди гет / не
убди|раĭте ми ли|ц'а // |мама не |жийе з |н'ан'ом таĭ ты» // «|каже си / но та не
|

хоче н'а» / а йа му ка|зала / но та чо|го с'те с'а жи|ниў // приĭ|шôў / |высватаў /

не хо|дили / н'і нич // а йа с'а на |н'его |диўл’у / не з|найу / шчо |было / а ун
та|кыĭ быў // не з|найу шчо |было на ли|ци / но ун та|кыĭ быў йак по|печеныĭ //
на|кôрмл'у го / но та шчо // ў |мене сест|ра |была |фаĭна / маĭ моло|да // |кажу /
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«не рос|писаныйіс'» // «|аĭбо в’ін|чалис'ме с'а» // «но та йуĭ |буде гр'іх» / но та
шчо ти|пир'» // так і |было // не |буĭс'а / вы|д:алас'а за су|с'іц'кого / таĭ |фаĭно
|

жийе / бо гр'іх бы ка|зати // а тот у|же ўмер і жо|на му ў|мерла / сын на |тôму
м’іс'ц'і ўс|таўс'а // хоу|т'іў са|раку / сирох|ман быў / бат'|кы поўми|рали му //

|
|

даўно быў |ж'івот дур|ныĭ // но а |дал'ше паро|валис'а на с|вад'бу // с|вад'ба /

|

бубен / |гусл'і / за мôлô|дôў при|хôд'ат так йак і ти|пир' / йо|го бат'|кы заби|раут

йі до моло|дого / свад'|буйут і там уста|йес'а // ко|ли заби|рали мôлоу|ду / |дуну /
|

парну / ўс'о гет |нарас / ве|рету |фаĭну //
даў|но |было |т'ашко / |вôўна с'а п|р'ала / сведе|ры |былиі п|литин'і //

с|виты |былиі іс коло|пин' // даў|но |с'ійали ў |поли кô|лôпн'і та не з|нали шчо
ўто нар|котик // кô|лôпн'і с'а поу|с'ійут / |пирв’і кô|лôпн'і |б’іл'і |мыкалис'а / та|к’і
шчо ц'ві|ток / о|то |былиі |б’іл'і кô|лôпн'і / с тых сороч|кы чи|нили // |фаĭно рас
мо|чили |в:ôду / ка|м’ін'ом прикла|дали / пô|тôм выт'і|гали сно|пы / су|шили та
ц'і|пами / та|ке |было |терлиц'а / |выц'іпайут / а пак п|р'али // |была та|ка ш|ч’ітка
іс г|вуз'д'ом іс та|кым / рас |ǯир'гали поу|в’ісмо на с|виты / на сороч|кы / а то|то
к|лоча на ве|реты / на |м’іхы // по два-три |тыжн'і мо|чили кô|лôпн'і у р'і|ц'і /
бы|вало шчо ĭ во|да выд|носила / п|риĭде во|да та лиш поне|се // а по|тôм с'а
|

мычут зи|лин'і кô|лôпн'і / на зе|ленах та|ке / с'іме|на / та|ке с'іме|на леп|ке /

гур'|ке // то|то с'іме|на |рыба |йіла / |гур'і тым си|д'іла // о|то нар|котикы // з|найу
шчо / мы |д'іти |бавилис'а ў |тôму // кô|лôпн'і |мама на|с'ійе о|бы |было |читаво
того п|р'асти / к|лоча таĭ поу|в’ісма // ўто |было |сил'не / |дôўге та|ке // но /

|

зи|лин'і |было маĭ |чорне / і к|лоча / і поу|в’ісмо / а шчо ц'в’і|те / |перва кô|лôпн'і
та |б’іле- |б’іле / йак с|н'іх |было / но пак іс |того т|кали // йа с|виту |мала та|ку /
сô|рôчку м не |мала // а с|виту |мама ми |ш:ила іс |того / пок|рашену ў |чорноче|л:ену // |аĭбо ў нас туĭ |была жи|дука |Титра та меи|н'і ўже |Титра п|лат'ічко
по|шила / |мама моло|ко но|сила // жи|дука |дуже м|ного звоу|йу |мала ў|с'акоуйі
ма|тир'ійі // жи|ды |былиі ба|гат'і / а мы лиш та|ке на кô|лôпн'і // но та йа
п|лат'ічка |мала // |аĭбо |была ў н’а с|вита / а |Титра |кайе / «йоĭ / Ма|р'іко / та де
та|ку с|виту» // |фаĭна та|ка / с пойа|сочками / а не |т'амл'у йа за б|л'узучку /
йа|ка |была / а с|виту |т'амл'у // ўна |была |доста |силна / йа йі |верла // наĭ |буде
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по|коĭныĭ |д'ідо / дис' захвоу|р'іў / та при|н'ус ми та|к’і ч’іжем|кы |ут:ы / де быў у
болници // та йа то|ты ч’іжем|кы шче |т'амл'у / а буш // шчоус' не |т'амл'у

|

посто|лы // з|найу шчо папуч|кы та|к’і ширс'т'а|н'і / |выплетиін'і // |мама не
з|нала плес|ти / аĭ да|вала плес|ти іс |шерсти / та |выц':і з |дôлу ш|куру
путши|вали / о|бы с'а не прô|тôпчовали // йа ў тых папуч|ках хо|дила
ширс'т'а|ных // ĭ |бôс'і с'ме хо|дили на г|рибы // |рано ро|са / |б’іла ро|са / і|деш /
гет пу|пукайут |ногы // |ц'іле |л'іто |боса // наже|не н'а |мама іс ко|ровами /
ко|рова / те|лиц'а / ў йаблу|н'і / а ў йаблу|ни |дуже м|ного |было |тирн'а / та |боса
// та|ке |тирн'е ми с |того на|л'ізе // ув’і|чир'і вун' с|лина ми те|че / вы|дôўбôйу
іг|лôў |тирн'е // |рано маĭ уп|йат / |боса / бо не |было ў шчо с'а ў|бути / но та за
ко|рôвуў б’і|жиш та тер|нина / но не ў|т'амиш у тра|в’і / с|танеш / у|же тер|нина
прило|милас'а // ў|с'ачино |было //
Записано від Юришинець Марі Василівни 1936 р. н., без освіти,
с. Грушово
Розповіді про нечисту силу
каз|кы |былиі |даўно / |былиі ў|с'ак’і // |л'уде |даўно хо|дилиі / ста|р'і /
іс|ходилис'а / бо зи|мôў неи |былиі так телев’ізо|ры / йак ти|пир'кы йе / і |радыийі
неи |было / н'іч неи |было та|кого / |л'уде зыĭш|лис'а // на |пôл'і ўже ро|боты неи
было // ўс'і ґаздо|вали тог|ды / с'ак на сеилов’і / ўс'і на ха|з'аĭств’і с'а заниі|мали

|

/ та зыĭш|лис'а в’:иі|чир'і / та до |пуноч’і си|д'іли там та лиш каз|кы ка|зали / де
ко йа|ке неи|чисте |вид'іў / та с'а|ке // та |пужали ў|ден |одного / а |д'іти / мы
мали си|д'іти |тихо на |постели / та неи с|лôбудно |было гово|рити / бо |л'уде

|

гово|рили // зыĭш|лис'а маĭ буш су|с'іды |около ту|ды // таĭ маĭ із |далеку су|с'іды
/ та зна|кôм’і / о|ден кум / дру|гыĭ су|с'ід / т|рит'ыĭ йак ка|зати / зна|комыĭ // та
зыĭш|лис'а і тог|ды |д'іти си|д'іти |мали |тихо на |постели / бо |л'уде гово|р'ат /
ўто неи |мош |было гово|рити / та |дôти с'ме си|д'іли / шчо зас|пали с'ме //
і|миўс'а |муĭ |д'ідо быў ко|сити / тот шчо поза |мамкуў / за |н'ан'ком муĭ
|

д'ідо быў |Бонґар / а за |мамкуў быў Клу|биц' // і пуш|ли ко|сити з'а|т'і му /

|

н'анко пу|шôў / таĭ |быў у |н'ого дру|гыĭ з'ат' / дру|гуйі сест|ры / бо |мамка |была
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/ таĭ шче ўд|на сест|ра ў |нийі |была / та пушли / а йа пу|шôў ва|лы тр'ас|ти / бо
йа неи знаў шче ко|сити / |кул'ко ми |гôду |было / неиў|кажу / |може / два|нац':іт'
/ |може / ĭ три|нац':іт' / но неи ў|кажу / неи |пôмн'у |точно // і пу|шôў ва|лы
тр'ас|ти // а там вун (|н'ан'ко) учи|ниў у|ту ма|лу |кучу / та быў там у|ден із
Ви|л'атина / І|ван с'а з|ваў / |Чорный І|ван |быў / бо та|кыĭ |чорныĭ |быў / неи
з|нали му фа|милийу / тот |Чорный І|ван ка|зали / |годен чоулу|в’ік / та|кыĭ
вы|сокыĭ быў / а |д'ідо / тот Клу|биц' / учи|ниў уд|ну та|ку ма|лу |хышку // куĭ
вун (|н'ан'ко) ту|ды пу|шôў / там ун іску|пиў тоу|йі пус|тôйі зем|ли буш / бо маĭ
веи|лике |поле / та тот там жиў / таĭ ту|ды пома|гаў |д'ідови / ун му пла|тиў вош
неи пла|тиў / ото ўже неи з|найу / йа д'іт|вак быў і |каже / ош тот л'у|биў |дуже
ку|рити / та пу|шôў / туĭ у нас са|дили дога|ну |даўно / с'у|ды на |пôл'у / туĭ
ко|ниц' се|ла / б|лис'ко / та пу|шôў до|ган наб|рати / так уосе|ни / а |л'уде
дер|жали тог|ды ху|добы / |кôн'і таĭ во|лы / та |таке / та з |кун'ми хо|дили ĭ
на|пасовати / ўто неи с|лôбудно |было пô |пôл'у хо|дити / |дôкиі неи заб|рали
л'уде по |дешчо / таĭ неи поко|сили / аĭбо былиі так’і |л'уде шчо ĭш|ли та

|

пус|тили ўно|чи по|пасти |кôн'і та |дале надвоу|р'і / куĭ |темно шче ду|му
приĭш|ли / а ун там наб|раў дога|ну / таĭ с'у|ды |черес |поле / таĭ с'у|ды мош / та
ĭшôў с'у|ды че|рес |поле / а з |кун'ми там на|пасовали / і|с':ого |бôку се|ла / а ун
зайа|заў у о|ден виі|лах / ка|зали |даўно / та пок|лаў с'ак на |гôлоуву / о|то сы|ре
та т'аш|ке |дôк’і неи |усхне / та с'ак і|миў / та|ке ви|лике |лис'те |было на |тôму /
та с'ак на |голову / та ĭмиў / та ĭ|шôў / а ўты си|д'іли там |тихо шеи|пôчучи
гово|рили / шеп|тали / лиш |тихо ко|сили / абы йіх неи |чути да|леко / а вун
зачаў і|ти / та ўни го |в:ид'іли / |каже ўден |одному / «ĭде неи|чисте! ĭде

|

неи|чисте!» // неи|чисте / бо ўсе за неи|чисте гово|рили / |л'уде і дн'ом бо|йалис'а
// а вун чуў о|то / ўто при|казоваў ун куĭ іс'|ме ко|сили с'у|ды / а йа ўто г’і
д'іт|вак / та с|лухаў / а то|ты |кажут' / «ĭде неи|чисте!» / а йа / |каже |зачаў шче
маĭ сту|пати на н'і / ту|ды / бо ун іш|че маĭ да|леко |быў // куй го ўт'а|мили / та
куĭ с'а |зачаў прибли|жати д:|ним / а |дôтиі си|д'іли / неи ўт'і|кали / а тог|ды
пут|хопилис'а / куĭ у|же прибли|жаўс'а та |зачали т'і|кати / бо|йалис'а / ут
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неи|чистого // но та пак ун так пу|н'ус дога|ну дуо|му / бо л'у|биў ку|рити / та
с'ак за неи|чисте с'а|ке гово|рили //
тош быў у |мене су|с'ід / бо йа ту|ды |дале жиў / у с'уй |вулиц'іи / лиш
ту|ды / у кун|ци маĭ / |жив’іим у|же |дôк’ім неи ўжеи|ниўс'а // ун при|казôваў /
|

лиґ’ін' быў / лиш маĭ ста|рыĭ быў ут |мене / йа шчо / д'іт|вак быў // та ĭ|шôў /

ту|ды до д'і|вок хо|диў / с'у|ды на |Рус'куĭ |вулициі / гу|р'і / та ĭш|ли доу|му / но /
с:ц'імбо|рами су|б’і // ĭак іш|ли / та |каже / там |былиі |берв’і / бо |пôтук т'ук
с'у|ды |дулу |Рус'куў |вулиц'уў / т'ук |пôтук / та |былиі так |берв’і / де
пере|ходити на |вулиц'у / та |одны три |берв’і |былиі та|к’і // ото та|ка туўс|та
дошка |была пок|ладена / та |черес ўто / а|бы |в:ôду неи ĭти |п’іш’і // и |каже /

|

шчо іш|ла / |бочка ка|чалас'а / |дулу вô|дôў тыў / бо |вулиц'оў во|да тек|ла ту|ды
// там куĭ ве|лика маĭ |была во|да та ве|лика / а куĭ ма|ла та |вулиц'оў хо|дили / та
|

каже ка|чалас'а |бочка |дулу вô|дôў / ту|ды / та |вид'іли йак с'а пу|т:ыў |бервиў /

а йак ту|ды ĭш|ла та заĭш|ла пут:о|то а|бы переĭ|ти пут |бервиў / пуд |вôду/ та пак
уĭшла гу|р'і / а ўни на|пудилис'а та поуўт'і|кали / туĭ до х|реста т'і|кали ду|му /

|

бо туĭ од|на |берв’і |была / де пово|рот быў сис' / туĭ |уц':і маĭ гу|р'і |мало / та
т'і|кали вун' до х|реста / бо|йалис'а / шчо ĭде за |ними |бочка ўта неи|чиста //
та|ке пус|те |было / лиш с'а|ке гово|рили //
Записано від Бонгара Йовжія 1922 р. н., 8 кл., с. Вишково
Боржавські говірки
Як спали
|

даўно |были |зам’іс'т' пос|тил' солможа|кы / іс:о|ломы // ĭ пасуў|нича

к|лали // йа |пôмн'у / |баба з |д'ідом шче ко|ли |жили // а та|койе іс па|сул'і
зби|рали та ш:и|вали та|кыĭ мат|рац та то|то на|били таĭ ўс'о / шче ĭ блы|хы
былиі ў |тôму / рос|казовали / е|ге / ста|р'і |л'уде / а ти|пир' та|кого ни|йе //

|

Записано від Попович Ельзи Михайлівни 1954 р.н., 10 кл., с. Ганьковиця
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Про шаш
іс |шаша |даўно пле|ли на по|ды / таĭ к|рыш’і чи|нили с |того / пле|ли /
покры|вали тым // о|то та|ке мйа|к:ойе / та|койе г’і куĭ косте|рева / лиш та|ке маĭ
тус|те / маĭ ши|рокойе // та заў|то се|ло |Шашвар' / бо ў нас |дуже то|го мно|го
рос|те по |вапах // |даўно |было ма|лойе се|ло / ти|пир' с'а ўчи|нило ве|ликойе та
маĭ ма|л'і поул'а з|найете та |заўто то|го маĭ |мало //
Записано від Гоздик Марі Юрі вни 1941 р.н., 4 кл., с. Тростник
Про обробіток конопель
кô|лôпн'і нарос|ли / а мы ўто |мыкали / |мылиі / мо|чили / мо|чили с'ме у
вапах / так у ву|д'і / а ўто пак |мытиі т|реба |было / |умыти / о|бы |чистойе та пак

|

так // а шче чи|нити пр'а|диво / а п|р'асти / йоĭ // но / а |дале зва|р'али с'ме /
к|лали е|ге та|к’і |бочкы / |былиі ў нас маĭ ма|л'і / та зва|р'алос'а / |пôп’іл'у с'а
|

сыпало на |н'ого із дрыў / із акац|вы / а|бы |добре / шчо |угорит' / о|то |пôп’іл' /

гор'іс|пуза / |дале мылиі / а |дале п|р'али / а |дале пак т|кали // пок|р'іўц'і /
оуб|русы / ўс'о т|кали / шче ў н'а йе та|к’і |фаĭн'і ў|шиван'і // уши|валис'ме
д'іў|кам о|бы |было / ў |мене |было пйат' д'і|вок та йа т|кала м|ного / о|бы |было
|

каж’д'ӱĭ //
Записано від Гоздик Марі Юрі вни 1941 р.н., 4 кл., с. Тростник
Про війну
|

доста |было б’і|ды при вуĭ|н’і / рузу|м’ійете / бо хо|дилис'ме с'а п|р'атати

|

аде ў пиў|ниц'у // на |виĭчур та ўже ўс'о / т|реба |было с'а п|р'атати // йа |тоже

дуже б’ідо|вала / ў |мене |бат'ка |былиі ў|з'али ў |лагер / йед|ного б|рата ў |лагер

|

/ ĭ йед|ного / ĭак |каут / у ка|туни при ма|д'аре // мы с'а з |мамкуў ус|тали |туĭкы /
рузу|м’ійете // |дали нам |былиі / ў нас |было туĭ |ш’іс'т' в’іўц' // но не мош
ка|зати / |чисн'і |былиі |л'уде / хоут' ме|н'і |было за три|нац':іт' / |мамка |тоже шче
не ста|ра |была / |аĭбо нич нам |п’ідлого не ро|били // ўни с|пали |аде у тур|наци
/ а д'і|ди ў |хиж’і / стар|ш’і // но / розу|м’ійете // но а ўбы та|кыĭ |дуже / та б’іды
не ро|били // ў |мене та|кыĭ |н'ан'ко быў / знаў шчос' учи|нити / з|найете /
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п’і|шôў / |туĭкы ў нас млин быў та шчôс' там |тôму поу|мух та |дали |мало му|кы
/ |ипен не |дуже с'ме гô|лôдн'і / у|мерти не мош |было // |было ў|с'ако / бо |кау не
|

было н'і|кого / рузу|м’ійете // на |виĭчур |чуйу ʒ|вôн'ат / у|же т|реба с'а ĭти

п|р'атати / бо |дуже ме|тали туĭ о|ты св’іч|кы йа|к’іс' // ма|лам |была та ĭш|лам /
ĭс'і / де к|лункы / |йамы ко|палис'ме та ĭшлам / вез|лам тыч|кы / там іс'|ме си
чи|нили п|р'ататис'а // |аĭбо йа с'а |ниґда не п|р'атала / а |бапка ў н'а |была ста|ра /
та|ка г’і йа ти|пир'кы та |дуже не хо|т'іла ўми|рати та п|р'аталас'а ў то|ты йам|кы
// |т'ашко / |было //
Записано від Шули Марі Іванівни 1930 р.н., 8 кл., с. Верхні Ремети
Верховинські говірки
Як давно одягалися
|

с'ійали ко|нопл'і таĭ лен // а |дале пак |мыкали то|то / ма|чали |в:оду // а

шче руч|на та|ка |терлиц'а |была / шчо с'ме так су|б’і то|то ро|били / п|р'адиво
то|то // пак то|то п|р'али / ро|били п|р'адиво та|койе на ку|дил'у // тог|ды п|р'али
на вере|тено // ўто ку|дил’а |была ĭ вере|тено // о|то ўруч|ну // а пак ізро|били
ўже та|к’і е|ге / шчо нô|гôў / мош |было кру|тити / а туĭ пуш|чати // таĭ так с'а
|

мали // а |дале полот|но ро|били // к|лали к|росна / |сам’і со|б’і ро|били // но / а

|

дале |мали та|к’і сук|н'і / кат|рани / сороч|ки вы|шиван'і // |л'уде |мали |ґат'і таĭ

риі|мин'і // до|машн'ойе ўс'о |было // хо|дили у пос|толах / таĭ о|нуч’і ту|ды /
рем’ін'|ц'і ўр'ізо|вали с |кôж’і // а маĭ |б’ідн'і дериў|л'аники |мали // дериў|л'ана
п’і|дошва / зго|ри |було |мало // дис' к’іт' |было |цуравых то|панк’іў вôт' чô|б’іт /
та с |того ро|били |ôбуў // таĭ кесте|мены |жоны |мали / |запинки // ўс'о |было // а
ў мôлô|дôйі буў оуб|рус та|киĭ на |гôлôву // шче т|реба |было та|кыĭ кесте|мен /
|

мала чер|веным пов|йазовати |гôлôву / а д |гôр'і д|ругыĭ // два |были кесте|мени

// таĭ в’і|ниц' быў / а п’ід в’і|ниц' б’і|лило / ве|ликиĭ пла|ток |б’ілиĭ //
Записано від Гамович Марі Юрі вни 1931 р.н., без освіти,
с. Перехресний
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Про готування їжі
но / іс |ч’ибр'а ў нас |были горни|ц'і / палач’ін|тôўка / ресе|л'іў быў /
ро|билис'мо |киĭзликы // к|румпл'і |были ў|с'ак’і / |тирт'і галуш|кы (крумпл'а|н'і)
/ к|румпл'і п|риĭман'і / м|н'ат'і / |жарин'і к|румпл'і // фа|сул'а |была / суп /
коло|чена фа|сул'а / коло|т'іўка та|ка іс йа|лиіц'і / а мош і приĭ|мати моло|ком /
фа|сул'а с ка|пустôў // |ратота ўсе |была // уб|йе |йаĭц'а / ту|ды |мало моло|ка
до|бавит / ту|ды шче му|кы та ўто |ратота // а |п’ікниц'у ўсе ро|били / |шôўдир'і
бу|дили / ў ск|л'анки не за|катували // буд'іл|кы |ран'ше |были на пу|д'і / |комин
с'а в’ідкри|ваў / то|то с'а на пу|д'і |фаĭно поу|в’ішало / а |комин с'а в’ідкри|ваў /
дым не ĭ|шôў гу|р'і / а ĭшôў на п’іт / так с'а бу|дило // |мус'ат |бытиі с|т'іл'ц'і
та|к’і / ин|шак о|то бы с'а зава|лило / по-|нашому ка|жут бан|тины // а на
бан|тину ўc'о / ĭ кол|басы / ĭ |гуркы / там ўс'о поу|в’ішат // шôĭт ро|били // а шче
|

даўно ро|били |кашу / |была та|ка / с|тупа назы|валас'а / ўто та|койе |было

|

дерево вы|сокойе / а туĭ о|так |было при|мером йак в’ід|ро / а з|вир'хы на то|то /

чим тоўк|ли у дв’і |рукы та та|кыĭ ма|жар // з|дôлу с|тупа / а з|вир'ха ма|жар /
о|то с'а ма|жар к|ликало // а там |сыпали |йариц' / по-|нашому |йариц' ўто
йач|м’ін' // поли|вали ўто вô|дôў / ўто тоўк|ли / тоўк|ли / по|ка в’ін с'а не
|

вылушчиў / а пô|тôм тô|ту |кашу змы|вали / ўна та|ка |была |фаĭна // вôдôў

поли|вали і |доўго / |доўго тоўк|ли // та ўто не |робл'ат у|же |даўно //
Записано від Буняк Анни Василівни 1939 р.н., 7 кл., с. Ялове
Про одяг
п|р'али |вôўну / но та ўто п|р'али ĭ т|кали / ўто |было та|койе р'іт|койе / а
ўто |было спиц'і|ал'но та|койе ва|лило / шчо там во|да тым |била / кру|тила //
вы|нимаш з|в’іт:и і о|но ўже гус|тойе // а шче |было та|койе / з йед|ного |боку
глат|койе / а з йед|ного |космы |были та|к’і / ĭ та|койе |было // но та і с |того / і с
|

того |была |гун'а // а так но|сили пр'а|дивнойе / к|личес'а пр'а|дивнойе / із л'ну /

із коно|пил' ро|били домот|канойе полот|но / то|то |рôк’іў с'імди|с'ат на|зат // у
л'у|ди на |ґат'і |гачник быў / пле|ли спец'і|ал'но / лиш о|то циган|кы пле|ли у
два|нац':іт' ни|ток / а мы пле|ли у три / но мош п|лести у чо|тыр'і / у пйат' / а
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ўни пле|ли у два|нац':іт' // у два|нац':іт' ни|ток о|то т|реба |было |выплести // ўто
па|раднойе |было / а з |дôлу |были кытич|кы і то|ты кытич|кы шче ĭ |в’іс'іли // а
на тых |ґат'ох шче ĭ на|шито |было / о|то та|ка |мода |была // |инакого не |было //
а па|радна ба|гац'ка |д'іўка |мус'іла |мати |уйош // в’ін быў іс вôў|ны / по|шитыĭ
так г’і ти|пир'кы п’ід|жак // |были ў|с'ак’і |ґуʒикы / ĭ зи|лин'і / ĭ чер|вин'і
пона|шиван'і // |сукн'а |была / а |поверд |сукн'і і|шôў кат|ран // |сукн'а |была
р'а|шена і |тоже |были туĭ у|с'ак’і пант|ликы на|ш’іт'і / а з|вирх'а кат|ран //
|

фодры |были на |н'ому // |коло |шийі ўс'о |было поз|берена / а туĭ |было

|

рôсп’ірка / о|то в’ідкри|вали і д'і|тиĭ кор|мили // і так |были рука|вы / так

р'а|шин'і / |дуже м|ного полот|на ĭшло // на йед|ну |сукн'у ĭш|ло на|в’ірно дес'
чо|тыри |метры полот|на // а по|том у|же |были |чоботы за|качован'і // о|то
но|сила |мама / а пак но|сила |д'іўка / о|то ў ру|ц'і но|сили / убу|вали дис' |коло
|

церкви / |бос'і ĭш|ли // |было о|так твер|дойе / а туĭ з |дôлу |была |кожа мйат|ка /

о|то с'а так за|качовало / заў|то с'а так і к|ликало // о|ни па|радн'і |были // но а
жо|на но|сила два кесте|мены / |зосп’іт / но ўже с’а йак в’і|д:ала / о|то
моло|диц'а к|ликали / чер|вениĭ с'ак у зат зав|йазаниĭ і на к’ін'|ц'і |были то|т'і
па|радн'і кыти|ц'і |в’іс'іли / а з|вир'ха пак д|ругыĭ / по|вир'х то|го мо|нисто /
п|летенка / о|но пле|лос'а // і ўто так |было йак і|де г’і |вышиўка і так то|то
мо|нисто |было // а |з:аду |было на |ґôмб’іц'і / о|то там кап|чали // о|то та|койе
ши|рокойе |было / на три |персты // о|но кра|сивойе |было // |ноша |была
інте|ресна // |косы / |пантлик / і ўто |в’іс'іло ду|лу пле|чима // б’і|лило |было /
фа|та ў мôлô|дôйі // кле|бан'а |была / на |нийі к|лали в’і|ниц' з бир|в’інку / а пак
б’і|лило // |сукн'а |б’іла / кат|ран |б’ілыĭ і то|та кле|бан'а на гоулу|в’і //
Записано від Буняк Анни Василівни 1939 р.н., 7 кл., с. Ялове
Ужанські говірки
Готування їжі
а з|найеш / |даўно ўс'о маĭ |добре быо|ло // быў у нас / |т'амн'у / та|ке / но
йак / дуў|беночко / тым да|вили сыор // ро|били і к|л'аґаныĭ сыор // |мама б|рали
|

рôнз'у іс куз|л'ати / вот' іс ти|л'ати / та с |того ро|били та|кыĭ скри|пач /
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к|л'аґаныĭ сыор // а |рôнз'а / то|то же|лудочок із ма|лин'кого куз|л'ати / вот'
ти|л'ати / |док’і шче не |йіс'т' / лем |циц'ат моло|ко // а |зам’ішку ро|били / вот'
галам|биц' / та|койе |лôшкôў ме|тали і то|то |д'іти |л'ублат' // то|то ва|рили у
гу|в’ін'е / бо ўто мош іс па|сул'уў // а ма|лисник пек|ли |даўно на Пет|ра / на
капус'ц'а|нôму лист|кови // пак |іс'ме кри|шили / сме|тануў мас|тили і то|то с'ме
|

йіли / іс тинґири|чанойі муки // ўс'о |было //
Записано від Гаврилешко Анни Андрі вни 1937 р.н., 7 кл., с. Гайдош
Легенда про походження назви села Туречки
но та Тур'еч|ки |зато шчо ко|лис' |была ца|риц'а / там іш|че ĭ ти|пир'

|

замок у |Невиц'кому йе // |турс'ка |д'іўчина / то|та ўже |цар'ова |дочка // вун

пано|ваў туĭ ко|лис' / іс |Туркы // а вун п’і|шоў на с|войу |зимл'у / а йі|йі ту
за|лишиў / на |нашуĭ // но та ли|шиў йі за ца|риц'у // но та |зато Тур'еч|ки /
Ве|лика Ту|риц'а / шчо |турки тут проізош|ли / ў|с'ак’і / таĭ ус|талос'а Ту|риц'а
Ве|лика // но та так |было //
Записано від Чубар Олени Василівни 1927 р. н., 4 кл., с. Туречки
Звідки з’явилася картопля
нам у|читил' ко|лис' по|йас'н'уваў за ам’іи|р'іц'к’і к|румпл'і // то|ты
ам’іи|р'іц'к’і к|румпл'і з |Амириік’і приш’іко|вали / но / та на Йеў|ропу // а неи
з|нали йак то |йісти / но та йе|ден / йак / то коро|л'іўство |было / та ко|рôл' ўз'аў
то|ты к|румпл'і / поса|дили то|ти слу|ги / но а ўни |йіли то|то шчо з|вир'ха /
на|тин'а / таĭ |каже / «шчо ты заг|наў? / та та|койе неи|добройе» // но / а неи
попро|силис'а же йак |йісти // пу|тум вес|нôў почиш|чали гр'аз' / но |дешчо
та|койе па|лили // но та порос|коновали / а там к|румпл'і // покушту|вали / а то
|

добройе / ту / ус|пôд'і // і так проізош|ло / Бог з|найе / ко|ли то |было //
Записано від Чубар Олени Василівни 1927 р. н., 4 кл., с. Туречки
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Як давно їжу готували
галам|биц' о|то ка|пуста с'а пр'ажит' / а соло|нинуў |фаĭно / а |сыра до
|

того / а с |гôрчика перекла|дут на |тал'ір / так |будеш |ниткуў |р'ізати йак

но|жом // |мойа |мама так |н'іґда не |р'ізала |ниткуў // так з|найете зва|рила
галам|биц'/ ў|з'ала |тал'ір'і та|к’і |бул'ш’і / у|з'ала |кант'а (дл'а во|ди гор|н'а) / а
тог|ды |мама ма|чала |лôшку |в:оду і так крас|нин'ко р|вала / галуш|ки та|к’і
ме|тала к|лала // о|то так с'а в’ід':іл'ало // |р'ізали ĭ |ниткуў / ан та|к’і с|к’іблики
ве|лик’і / ро|ж:арила соло|нину іс ка|пустуў / а од|р'ізала |сира / ў |йедно ск|лала
/ а ўто так поу|р'ізала і мы так |йіли //
Записано від Букатки Анни Михайлівни 1934 р. н., 4 кл., с. Ворочево
Про хвороби
ўто |л'уди ўми|рали / крôў тек|ла // ўто |было страш|не // ўми|рали |д'іти іс
мат:и|р'ами / нап|риклат / у |мого |бат'ка |мама по|мерла і|с:ыном |разом / ў
йед|ну йіх тру|ну пок|лали / в’іт чер|в’інки // ўто страш|не йак |л'уде ўми|рали
то|д'і // не |было |нийакого лиі|ч’ин'йа / ўто захво|р'іло / ўс'о / пуш|ло на |цинтар'
// та де / ўто по три / по чо|тири л'у|ди ў нас іс |хиж’і ĭш|ло // таĭ гер|тика |была /
рак не быў // |было та|ке / шчо а|борты ро|били / са|м’і су|б’і / за|разу за|несли і
ўми|рали |жоны // а так |вôздух с|в’іжыĭ // а так не |было |рака // та де ўто г’і
ти|пир' // |пос'л'е |воĭны / о|то |л'уде гô|лôдн'і |были / а|ле же|бы / а так йак
ти|пир'кы шчо / ўсе |л'уде ў дос|татку / ўсе |майут'/ а та|к’і х|вôр'і // но не |было
холо|дил’ник’іў // |л'уде не |йіли пере|мерзлу нич м|йасо / аĭ |йіли нату|рал'не /
за|р'ізаў / |такуĭ йіў // засо|лиў та со|ленойе йіў // а ти|пир'а холо|дил'ники // та
шче / |маĭже / два / три |м’іс'ац'і м|йасо ў холо|дил'нику / мош і рӱк // та шчо с
т|ого // і у|т:ого |може |быти рак // о|но же пере|мирзат' / шчо там у |тôму йе //
ў|шитке кладе|ме ў холо|дил'ник // |але / ĭ коў|баску йі|ме / чорт з|найе йа|ку
йі|ме // йа то|ты шп’і|качкы |дуже |л'убл'у // |каж’д'у |пинз'ійу ўна ми|н'і ку|пуйе
/ аĭ на с|вôйу зарп|лату / бо йа |л'убл'у то|то |йісти // йа су|б’і дв’і зва|р'у / ме|н'і
дô ў|б’іда нич не т|реба / а ниі м|йасо // соло|нину неи йім іс х|л'ібом / а бес
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х|л'іба // йа |л'убл'у же|бы |чуствовати аш йа йім шôс' // а с х |л'ібом о|то
пере|мелеш таĭ неи|йе //
Записано від Букатки Анни Михайлівни 1934 р.н., 4 кл., с. Ворочево
Будні людей
іс |дерева та|койе з|наву / г’і пак дериўл'ан|ки ка|зали // ан пак же|бы
іс:о|ломы та не но|сили // не ўс'і хо|дили ў дериўл'ан|ках // так з|наву же |д'іти
пак до ш|коли хо|дили / бо ўто тог|ды так не ўста|вало та з|наву аш
дериўл'ан|ки // а ўто / ко|ли ĭшли кури|дором / о|то / з|найеш / то|т'і дош|ки та
то|то так |гупкало / гри|м’іло // там не бы|ло н'іч’ / лиш с'а|койе г’і зроб|лено та
лем над'і|вали на |нôгу та с'т'і|гали так //
а йак то |даўно п|р'али / ўши|вали // мы с'а |мучили тог|ды // йа ĭш|ла на
тан'ц'і та |малам гу|маки на |ноги / риі|зинов’і гу|маки на |тан'ц'і // а ў нас

|

до|рога |була то|го / бо|лото / |йами / бо|лото // та с'ме ĭшли / та с'ме там / |але
с|тали / та с'ме ĭшли ў р'і|ку гу|маки |мôти / та |так |іс'ме ĭшли на |тан'ц'і / у|с'ако
/ не|бого / |было // та де то|то |мôлуд' ти|пир'і з|найут //
йед|н'і кô|нôпл'і |были / |тел:и |йакос' та пак ве|рин'і с г|рубого полот|на
|

бôли / |бôли руч|ники / ўти|ралис'мос'а / зна|йеш г|рубойе та так д|рапало // так

|

іс'ме но|сили у то|то на р'і|ку та там у р'і|ку ма|чали // іс ого|рода но|сили /

|

такойе у|же дос|тиглойе / ўсы|хало / а но|силис'ме на п|лич’ох на р'і|ку та йа

д'іў|ч’а |мала |бôла / но та так // а |мати пуш|ла у р'і|ку / с|тала / ў|з'ала мо|тыку
ыи там у |вôду то|то зама|чала ыи бо|лото на то|то к|лала / о|бы вô|да не ў|з'ала //
но / ўже |мало то|то |вумокло та бы |мало пом|н'акло / бо ўто твер|ди / кô|нôпл'і
// но / о|то та|койе твер|дойе |было // та пак пôм|н'акло та так / з|найеш / пуш|ла
ў р'і|ку на|зат та ўже ўни|мала / не з|найу |кул'ко то|то ў р'і|ц'і с|тойало / но та / а
так наме|тала на |берех та / з|найеш / |вôда та то|то на п|лич’і і та|к’і мотуз|ки
|

бôли / а то / з|найеш / |дука йа понес|ла ду|мука / то|то м’і|н'і |начало |дулу

пле|чима те|чи // ма|лам |бôла / не з|найу ў йа|ку м к|ласу хо|дила та лем йа
|

тул'ко |мало за|помнила // «|мамо / |кажу / тат' ўто м’і|н'і |дулу п|лечми те|че» //

|

мати |каже / «наĭ |мало те|че» // е|ге / йак |уĭн'ала з р'і|ки / но та / з|найеш /
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пок|лала на бе|режок / у|бы |мало с|текло // «|зарас / |каже / |мало сте|че / |але
мутус|ки |пушчу та нав|йажу т'а та бу|деш |нести ду|мука» // аĭ та|ка |тел:иц'а
|

бôла з|роблена та пак |іс'ме то|то |тел:и / у|бы мн'ат|койе |бôло // ку|дил'ку

та|кум ма|лин'ку |мала пак / з|наву / п|р'алам // вере|тено / шчо тре|бало на то|то
за|поўнити / же|бы |было // |каже |мати / «|доти / |д'іўко / с|пати не |пуĭдеш /
|

дока вере|тено не |буде |поўнойе // а йа / з|найеш / шче ĭ |нитки на|чало / та

тре|бало ку|сати / то|то пô|в’ісмо / бы лем то|нин'ка |нитка |бôл // йа |дуже г|рубу
пуш|чала |нитку / а |мати |каже / «|д'іўко / |тун'шу пуш|чаĭ» // то тре|бало так
|

але ру|кôў су|кати / с|линити / о|бы то|нин'ко |бôла // тог|ды мы с'а |мучили /

ти|пир'ка |добре |жити //
Записано від Легези Етелли Іванівни, 1940 р.н., 8 кл., с. Руські
Комарівці
Розповіді з життя
а|ле / на |лаўки сиди|ме та кусточ|ки переми|вайеме / ко|ли коу|му //
|

леквар'ме |іс'ме ва|рили та пак |іс'ме сп’і|вали / |коло |того / су|шили слиў|ки /

|

сушн'ійе // |сушн'а о|то чорнос|лиў |сушат' // та слиў|ки на то|та / а там і |вичар'

та уже к|лали ог|н'а та закот|лошили йіх // вичур|ки |бôли / не |бôло теле|в’ізора
// та с'а с|хôǯ'овали на вичур|ки / сп’і|валис'ме |коло |сушн'ох / д'іў|ки / та
п|р'али / на п|р'адки хо|дили // на вичур|ках мы п|р'али //
|

с'ійали кô|нôпл'і / а кô|нôпл'і ма|чали / ро|били та|койе полот|но / т|кали //

у р'і|ц'і ма|чали // во|зили ту іс чу|жих сел / де не |бôло р'і|ки та ту во|зили // а на
коликиі понаби|вали та пак йак |умокли та то|то перемы|вали / |жоны ĭш|ли /

|

сп’і|вали / сп’і|вали // тре|пали кô|нôпл'і / т|репанка |бôла та|ка / а пак ч|мôўхали
/ ч|мôўханка |бôла / а пак на шч’іт' че|сали / а пак п|р'али // вере|тено |бôло /
к|росна с'а к|ликало // а там на|вили то|т'і нит|ки і так п|р'али // |шили х|лôпоум
нага|в’іц'і аĭ |жонам в’іґа|ни / то |даўно / ко|ли ми шче д'ітва|ки лем та|к’і // а
то|то фар|били / ко хô|т'іў |начервено / |былиі фар|би та|к’і //
ко|ли мы шче ма|л'і |бôли / теле|в’ізора не |бôло / |лампа го|р'іла / |коло
|

лампи с'ме п|р'али // с|в’ітло |бôло лиш у ш’іĭ|с'атôму / у ш’іĭ|с'ат |першôму
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заво|дили с|в’ітло / йа уд:а|валас'а ў ш’іст'ід'і|с'атôму не |бôло шче н'і|йакого
с|в’ітла // а ко|ли с'ме / Мар|ґ’іто / ма|л'і |бôли / |бôли та|к’і |санки / а мы |бôс'і /
а ĭш|ли / |мало с'а пос|пушчали |дули |берегом // от су|с'іди до су|с'іди |бôс'і
хо|дили по сн'і|гови таĭ не |кашлали так йак ти|пир' //
ко|ли гар|мошка загу|ла і тог|ди мош тан'ц'о|вати // д'іў|чата танц'о|вали //
там на |бирц'і / Мар|ґ’іто / Йан|ко на гар|мош’ц'і граў / а мы танц'о|вали // |бôло
|

весело / ко|ли на шан|цу |с'іли / хот' де / д'іў|чата ўже сп’і|вали // ти|пир' е|ге і

на с|вад'б’і не сп’і|вайут //
йа шос' нич не памйа|тайу / шчо то мы |йіли // не з|найеш / Мар|ґ’іто / шо
с'а ва|рило |йісти? // |аĭно / чир іс тинґи|ричанôйі му|ки / а ва|рили йак ту|ту /
|

зам’ішку / а на |миску та пак а|ле ў кругô|ву / |вилкуў |ваǯ'али / |доўкола /

доўкола / же|би приес|тило // к’іт' так росколо|тити з моло|ком та ўно с'а

|

роур|л'ізе / а так пос|тило о|но ўже |было та|койе твер|дойе / а так посо|лили
|

мало ўто / поцук|рили та мас|тили вô|дôў іс |тиўчар'а // галуш|ки о|то лем у

не|д'іл'у |бôло / на п|разник // рос|качовали так та так і|с:иром / с ка|пустуў //
тог|ди |кажǯ’ыĭ т|римаў кô|рôву та |бôло моло|ка / |сиру / с|метани / ў|шитко
|

бôло // галам|биц' ро|били / ўто |тоже та|койе іс тинґи|ричанôйі му|ки / лем о|но

су|хойе ўже / а ка|пусти нап|р'ажити / циі ўже с:ô|лôткуў / циі с квас|нôў // а
|

бôло шчо ĭ не п|р'ажили // тат' п|росто з|найу |наша |баба ў|з'ала з гор|дова /

потр'ас|ли // гор|дôў о|то |бочка // ка|пусту к|лали до |бочки // квас|нили ка|пусту
до |бочки // та |уĭн'али / потр'ас|ли / по|том поола|йили / поола|йили / так йак
мыо ти|пир' |чиниме / за|д'іли |палиц' до ф|л'ашки та так а|ле |мало попи|сали /
попи|сали |мало таĭ аĭ // так мыо про|жили // здô|рôв’і за|куски |бôли // а ти|пир'
у|же йе шчо |йісти та мыо не |гôдн'і // ўже нам не|добройе / бо за ўс'е го|вориме
/ |даўно |л'іпшойе |бôло //
па|сул'у на ко|лôчин'а / |аĭбо ўто ĭ ти|пир' |вар'ат // па|с'ула / к|румпл'і там
// до |того / до |тôйі па|сул'і к|румпл'і // так о|то росколо|тити / а зап|ражовати
т|реба о|лайом / ц'і |запражку з му|ки п|ражити // ма|лисники пек|ли /
к|ремзлики // не так йак ти|пир' на скôвô|рôц':і с'а пек|ло / а на |гôлум
шпар|гиĭт'і / на б|л'ас'і // а |наш’і |мати у |гôрчаткôв’і та|кôму пек|ли ўсе на

390

гôлоуму шпар|гиĭт'і / а пак нап|ражили ци|бул'і / бы |бôло чим по|лити / а ўже

|

то|т'і ма|лисники на |тал'ір / а ўже ў |тôму ц'і мас'т' |бôла / ц'і о|лаĭ / у |тôму
ци|бул'у так ола|йили / мас|тили / перек|ладовали / та|к’і |бôли |дôбр'і // а так
нам ве|село |бôло / ц'і |бôс'і с'ме с'а |мало пô|хôўзали / так |добре |бôло //
с|в’ін'і ўсе |р'ізали // та кум до |кума ĭшôў / с'а|к’і ку|ми / йак на
св’і|жатину та сп’і|вали / |мало |упйе |палинки // не та|к’і йак ти|пир' |р'ізали / не
т|римали та|к’і // за|р'ізали / посо|лили / не |бôло моро|з'ілки / со|лили /
поку|рили // дым|н'анка |бôла та|ка / даў|но |былиі та|к’і |комена // ку|рили на
пу|д'і // там |комин быў / а с |комина с'а|ка тру|ба / а там заты|кали о|бы ĭшло на
пут // йа шче памн'а|тайу / мы ко|ли |жили ў |н'ан'а та там та|кыĭ ши|рокыĭ
|

комино / шчо ĭ |небо |бôло |видно / та|кыĭ пло|теныĭ / пло|теныĭ тот |комин быў

/ а там / до |того |комина |ваǯ’или та так ку|рили //
шче памн'а|тайу і ў нас быў пец / аĭ то|то ў пе|цу пек|ли хл'іп // на
|

тыжд'ін' напек|ли хл'іп // |даўно |каж’д'ыĭ у хи|жах маў пец // а не ў пи|ридн'уĭ

|

хиж’і |бôло / бо так |бôло йед|на |хижа / дру|га // та ў си|ридн'уĭ быў пец // а

|

д'іти на пе|цу си|д'іли та с'а г|р'іли / бо там быў пец / ту х |л'іба пек|ли / у

вир'|хови шче быў / п|лити |бôли / шпар|гиĭт та|киĭ / та там ва|рили |йісти /
з|гôр'і / а |д'іти с'а з|бôку г|р'іли // та|койе йак |кухн'а |бôла // тог|ди п|росто |с'іни
|

бôли / так ка|зали // у |с'ін'ох пек|ли / так ка|зали // та / |кажу / хл'іп напек|ли на

|

тыж’д'ін' / чо|тыри хл'і|биска та|к’і // ва|ган'ка |бôла та|ка / та |дошка на йа|к’іĭ

|

били хл'іп // о|бы к|руглиĭ бôў та тре|бало го дуб|р'і |утрепати // а пô|тôм на

ло|пату / а до |пеца // на |голыĭ пец // а йак быў у|же спи|чениĭ та тыў ло|патуў
с'а ўби|раў // а |бôла шче ĭ то|та ко|черга / шчо гран' угр'і|бати // крас|но гран'
|

угребсти / бо |бôло та|койе шчо ĭ рос|пуўс':а хл'іп // да|ко шче ĭ |мôкрôў

|

р'андуў умы|ваў // |мойа |мама ўсе |мôкрôў |р'андуў |умыла / же|бы |порох не

быў // |мало г|рени ту спе|реду ли|шили // йа з|найу ош |мало ли|шали г|рани /
кот|риĭ йа|киĭ пец // аш |добре п'ук та не тре|бало / ош не |добре п'ук та ўсе
ли|шали |мало // рос|пал'овали су|хыми ду|бовыми дры|вами / бу|кôв’і ват'
гра|бôв’і / |наĭл'іпш’і бу|ков’і //
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а |даўно / йа з|найу / ў нас |хижа |бôла неве|лика / а|ле / Мар|ґ’іта з|найе /
|

доки шче ў|тиц' жиў / |к’іл'о ўто на|рода |бôло / аш с'а ку|рило / шчо х|лопи

ку|рили // а йак |жони с'а зыĭш|ли та ўз'а|ли хл'іп та |нате / од|р'іште /
покуш|туĭте / так |гостили / йа|киĭ ім хл'іп напек|ла // та |каж’д'уĭ да|ла /
нем|ного су|б’і |р'ізали / так а|ле / |мац'іц'ко уд|р'ізали / пôп|рôбувати // |бôло
шчо ґаз|дин'а |р'ізала / так |бôли с'ме ĭ|з'іли / |мац'іц'ко с'ме так |р'ізали / лем
угош|чали / ўто |бôла гос|тина // а ти|пир'а // а пак йак у|же ву|ц':а не |бôло та
пак у|же |жоны так хо|дили / |пôўна |хижа ўсе |бôла // а з|найеш / д'і|тино / ту
ў|шитка |мова |собрана ў о|дин бу|кет / і |чис'ка / і сло|вац'ка / і ма|д'ар'с'ка // мы
с'а ро|дили при |чехах / памн'а|тайу ма|д'ару / шчо ўже туĭ |бôли / же по|тôм
|

рус'к’і // |наш’і |мати / не|бушчатко / пак ка|зали пйат' дер|жаў пере|жили //
Записано від Гаврилешко Єлизавети Петрівни, 1943 р.н., 8 кл.,
с. Великі Лази
Як давно одягалися
|

кабати |бôли / |сукн'а / та|к’і ши|рôк’і |мали ўс|пôд'і |б’іл'і |кабати //

оп|л'іч’а |шили та|койе йак бл'ус|ки // на |с'ато |мали па|радн'і |б’іл'і // |каж’д'а
жо|на |мала |мати по|вир'хы / |в’іс'іти |мало так / зубоч|ки / же|бы па|радно |бôло
// а та|к’і ўто |былиі сук|н'і / ко ба|гач быў та маў |б’іл'і / пл'іс'і|рован'і у|же / а ко
б’ід|н'іше та ко йа|к’і / так йак і ти|пир' / ко йа|к’і маў // в’і|з'ітка |бôла / б|л'уска
та|ка // а д'іў|ки ĭшли ў не|д'іл'у до |церкви бес |хус'т'ат / хот' би йа|ка зи|ма |була
// а ти|пир' бес |того не мош і|ти до |церкви // |кондоры |бôли та|к’і // |хус'т'а
|

тепле на п|лич’і // |бôли |делинч’а / па|радн'і |хус'т'а іс тон|кого полот|на // таĭ

тер|нôўч’а |бôло / о|то |чорнойе / г|рупше / |баб’і ўже // йа з |мат'ір'йу |бôла ўже
ў |церкв’і / ма|лойе м д'іў|ч’а |бôла / мы |мали два |кондоры та ў |кондоур'ім
бôла // а |д'іти ĭшли с таĭст|рами до ш|коли // |бôли хоут' з |йакого полот|на //

|
|

бôло у вô|лôс'а та|койе шчо ўп’і|кати / та|койе / но|жички |бôло // а на г|рани

г|р'іли то|т'і но|жички / а ўто та|к’і |волни |бôли / а|ле та|койе ў гоулу|в’і ро|били
// |чот:ы |бôли / |кôнт'і ро|били / |ленти ўже |бôли / |пантликы с'а к|ликало //
ў|с'ачино |бôло //
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йа йак с'а о|д:ала та хо|дилам ў |чôрнôму / до |церкв’і |чорныĭ |в’іґан /
|

чорныĭ шурц // йа |мат'ір |нашу |ниґда не памн'а|тайу лем ў |чôрнôму // моло|да

жо|на йак с'а о|д:ала |мала лем у |чôрнôму хо|дити // тот шурц на |сôб’і |мала /
|

кабат ци в’і|ґан та так хо|дили // хы|ба ўже с|тар'і |бôли та та|киĭ ха|лат |мали

р'а|биĭ // о|д:аламс'а / за|вилин'а до |чорного // аĭ ў |нид'іл'у по с|ват'б’і |мус'ілам
і|ти ў |тôму |чôрнôму до |церкв’і // а ти|пир'а |чорнойе на жа|лôбу / а тог|ды
моло|диц'а пуш|ла ў |нид'іл'у до |церкви ў |чôрнôму // а даў|н'іше пак |мало ко
но|сиў с|в’ітле // но|сили моулу|д'і |мало та|койе / но а|ле не так г’і ти|пир' //
ти|пир'а с|тарôйі жо|ни ни|йе / йа|ке моло|да |майе |хуст'а / та|ке ĭ ста|ра //
нафар|бит' вô|лôс'е с|тара жо|на / |зуби ўс|тавит' та |каже / йе шче моло|да //
Записано від Гаврилешко Єлизавети Петрівни, 1943 р.н., 8 кл.,
с. Великі Лази
Гуцульські говірки
Різдво
ко|ли св'а|тиĭ |веч’ір / ми |п’існо // ц'і|ле гу|в’ін'е ў нас н’іх|то не |йіст' /
ўс'о |п’існо / ко|ли на са|миĭ |шосте ч’ис|ло / |з'ірочка |перша з'іĭ|де і ми ўс'і
с'і|дали за ве|ч’ер'у // но ў нас у тоĭ час у|же по|вин:а |бути у|с'уди чисто|та / так
шчо по|милис'а у |ван’:іĭ / |нав’іт' і то пос'т'і|райе |мама // і ўс'і два|нац':іт' ст|раў
ми |мали ва|рити / |мус'іли |бути на с|тол'і то|т'і ст|рави // там буў х|л'іпчик /
хтос' ўра|ховуваў / там буў м’ід на с|тол'і / обовйаз|ково маў |бути с'іл' /
во|дичка с'ваш|чен:а / ку|т'а / о|то ў нас ка|зали пше|ничка зап|раўлена / з|варена
/ зап|раўлена го|р'іхами / |медом / и|з'умом / пше|ничка та|ка / гоулуп|ц'і /
ва|ренички / кар|топл'а / уз|вар / о|то сухоф|рукти / о|то нази|валос'а // шче
обовйаз|ково |майе |бути |риба на сто|л'і // і то пак ми фаĭ|нин'ко ўс'і ста|йемо /
|

з'ірочка на |неб’і с'а пойа|вила / ўс'і помо|лилис'а / то|д'і с'і|даĭмо |йісти //

|

першиĭ рас во|ди с'аш|ченôйі по|пробували / то|д'і почи|найемо ку|т'у і так по

|

хôду ў|с'ак|і ст|рави // но / то |йіли іс |ôпшч’ойі / ўс'і |д'іти // но то |зарас ми

серв’і|руйемо // ну і |пот'ім з|разу ў нас |д'іти ĭдут' кол'аду|вати / у нас д'іточ|ки
до два|нац':іт' |м’існого кол'а|дуйут' / ко|ли ми пове|чер'али / |дотики н'іх|то не
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с|м’ійе з |хати |виĭти // |нав’іт' іс|нуйе та|киĭ о|бичаĭ / шчо не |гудно / |кажут'
жо|нам і|ти іс |хати / шче чоулу|в’іки наĭ і|дут' до вас п|рот'агом дн'а / |ж’ін'ц'і
н'іку|да / ми |дома // но / а д'іточ|ки ĭдут' кол'аду|вати / ми |мали до два|нац':іт'
|

м’існого / |чуйемо трем|б’іта // трем|б’іче кол'ад|ник с|таршиĭ / вата|жок //

нази|вайес'а ва|тага / тоĭ шчо збе|раў кол'адни|к’іў с|тарших // то ў нас на
|

церкву ўс'і г|рош’і ĭшли // в’ін то|д'і трем|б'іч’е / в’ін скли|кайе // |чуйут' / ага /

у Ко|панс'кого трем|б’іта / з|начит' ту|ди ўс'і |л'уди с|ход'ат'с'а / добро|вол'ц'і /
хто |хоче кол'аду|вати // ўс'о / д'іточ|ки ма|л'і до|дому / с|тарш’і ĭдут'
кол'а|дуйут' у |кожну |хату / необми|нути н'і|йаку |хату / |б’ідну / ба|гату / аш би
йак у |горах // ўни ĭсе кол'а|дуйут дис' с|перет дн'а // с|перет |зор'ами / поч|не
св’і|тати / то|д'і ĭде |кож’д'иĭ до|дому / уми|вайес'а / хто шче ус|п’іў л'аг|нути /
|

добре / попередр'і|мати / з|разу на с|лушбу / до |церкви // у |церкв’і приĭш|ли на

с|лушбу / откол'а|дуйут' с'в’аш|чен:иков’і / прокол'аду|вали ў |церкви і ўс'і
г|рош’і там за|лишили / ўни так ус'і три дн'і зноў п’іш|ли / з церкви приĭш|ли /
л'а|гайут т|рошки подр'і|майут' // |понад |веч’ір зноў с'а зби|райут ўс'і
кол'адни|ки / там |була у них трем|б’іта // трем|б’іта обовйаз|ково |майе |бути /
ўже |були цим|бали / ск|рипка / і со|п’ілку ўже сохто|вали / хто |майе / і
шутку|вали // но ў нас та|киĭ о|бичаĭ / шчо ў |хату не ĭ|дут' / на дво|р'і
кол'а|дуйут' / трем|б’іта так трем|б’іче / ўто так |фаĭно / на дву|р'і зи|ма / сн'іх
у|се ў нас па|де / мо|роз / сн'і|жок па|де / ў|с'уди |чути трем|б’іту / кол'адни|ки та
шут|куйут' з |нами / |кажут' / «та |так ис'|мо з|мерзли / |чулис'мо шчо в:ас йе
|

чимос' зог|р'ітис' / у нас та|к’і х|вор'і / один / |кажут' / за кол'адни|ка / та|киĭ

х|вориĭ / так би с'а хо|т'іў поуг|р'іти» / та |бис'мо до |хати пус|тили // ў|с'ако та|к’і
ко|л'адки кол'а|дуйут'/ |н'іби шут|куйут' // но / а так / нап|риклад / ми ви|носили
на дв’ір / ви|носемо погос|тити йіх / ци ўже ви|но / хто шчо |майе // но а|бо йе
ўже так шчо ў |хату йіх запус|кайут' та покол'а|дуйут у|же ў |хат'і таĭ то|т'і ўже
музи|канти // п’ід |музику ĭ ми ўже с'п’і|вали ĭ кол'аду|вали // і так ўс'і три дн'і
во|ни кол'а|дуйут / а |пот'ім з|робл'ат |п’іс'л'а кол'а|ди / |такуĭ |перша не|д'іл'а / у
не|д'іл'у |веч’ір / не ў су|боту на не|д'іл'у / а ў не|д’іл’у |веч’ір / а|би не |було
п|разника // зби|райут'с'а музи|канти // |кож’д'иĭ кол'ад|ник з тих чолов’і|к’іў /
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шчо сам коладу|ваў і бе|ре с|войу |ж’інку і с|хôд'ат'с'а ўже до нас до|дому / до
|

татка і там |рôбл'ат / ўто с'а ўже назы|вала д'іле|ниц'а / |л'ічут' то|т'і г|рош’і / та

то|т'і оп|ришки / хто с|к’іл'ки закол'аду|ваў за три дн'і св'ат / ци д|вац':ат' пйат'
|

тис'ач / ци |дес'ат' |тис'ач / они с'а |д'іл'ат' // п|лат'ат' |тôму / шчо хо|диў із |ними

/ тремб’і|таш / чоулу|в’іка / т|рошки там шчос' / |може / |йакшчо сог|ласн'і
запла|т'ат йо|му трембі|таш / тот со|б’і т|рохи і ўни по|гос'т'ат'с'а ўс'і і д|руг’і
г|рош’і ўс'і до |церкви не|сут // у |церкви с'аш|чен:ик викли|кайе на Ва|сил'а /
чотир|нац':ате |с'ічн'а / то|д'і с'аш|чен:ик п’ідби|вайе та|к’і йак о|ч:оты і ўни
то|д'і викли|кайут' / шчо та і та бри|гада с|т'іл'ки-то на |церку пода|рила // маĭ
с|корше / йак ĭдут' до |церкви / |першиĭ ден' / йа шче за|була ска|зати / і|дут' на
с|лушбу / іс |церкви / |п’ісл'а с|лушби і|дут' кол'аду|вати шче до с'аш|чен:ика
до|дому // ус'і гет параф’і|йани / хто |хоче / хто буў |б’іл'а |церкви / |кул'ко йе
чоло|в’ік / ци |дес'ат' / ци д|вац':іт' / ци сто чоулу|в’ік // ўс'і ста|йут на дво|р'і /
там трем|б’іта трем|б’іче / о|ни с'а дôгô|вôр'уйут / там та|ка красо|та // п’ід час
с|лушби |рано / тремб’і|таш хо|диў два рас тремб’і|тати / йоĭ ме|н'і аш |серце
з|жало // так да|леко затрем|б’іче три рас / ко|ли ʒ|вонит' у |церкв’і і так |п’ісл'а
с|лушби // і так у|с'і гур|том / ус'і до|ход'ат' до с'в’аш|чен:ика // с'в’аш|чен:ик
|

тоже пригош|чайе / не|се ĭ |вотки / ĭ ви|на кол'адни|кам / ў|с'акого пи|т'а /

|

ж’інка на п’ід|нос'і за|куску // покол'аду|вали |фаĭно ĭ по до|мам // то ми так

запамйа|тали // то|му шчо нас / д'іў|чат / н'і|куди не пус|кали / а так ми з|нали /
шчо ўже Кол'а|да / |можна до два|нац':іт' |часу // то ў нас д'іў|чатка по|парно так
кол'а|дуйут / по д|войе / од|на бе|ре г|рош’і / тош ми |д'ілимос’а // а ў |хату не
пус|кайут' / лиш п’ід в’ік|ном // та так / «с|лоб’ідно кол'аду|вати» // |кажут' /
«с|лоб’ідно / кол'а|дуĭте!» // а так покол'а|дували / на по|р'іх с|тали / |винесли
нам коп’іĭ|ки і по|б’ігли |дал'ше // оĭ / йа|ка то |рад'іст' бу|ла //
Записано від Матей Марі Дмитрівни 1942 р. н., 11 кл., с. Лазіщина
Казка про працьовиту жінку
рос|кажу вам / йак ўдна |ж’інка |т'ашко прац'у|вала / шчо за|галом |ц'ілиĭ
|

тижден' во|на с'в’атку|вала //
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ў понед'і|лок ни|ме |жати / таĭ ни|буде п|р'асти / бо то |перша д|нина ў
|

тыжни / ни|можна ро|бити // а в’іў|торок |так'іж |такиĭ / а ў се|реду с|пала / бо

ве|лика |серед |тижн'а д|нинон'ка нас|тала // а ў чет|вер' / чет|вертиĭ ден' /
|

йеколи ро|бити // о|так |тижден' ме за |тижнем |ж’інц'і прохо|дити // а ў

пйат|ниц'у |так’іж |вона |н'іч’о ниро|била / «бо по|мерл'і г|н'івайутси / |йакби йа
ро|била / йа би |навит' у су|боту ĭ |лице ниўми|вала / бо пос|л'ідна д|нина” //
а ў ни|діл'у таĭ чоло|в’ік |зачаў гово|рити / «оĭ / ізл'і|заĭ / |ж’інко / с |печи
шос' |йісти зва|рити» // |ж’інка ў п|лач’і / ў голо|си / йела в’ідр'і|кати / «йак ти
|

можеш ĭ |таке гово|рити / чоло|в’іч’е / Бох приз|начиў нед'і|лен'ку |шоби ĭ

ниро|бити» //
йа низ|найу йак за|доўго |сис'а |ж’інка |жила / в’і|даў ўна бес ро|боти
жит':а зак'ін|чила // йеў за |нейу това|ришки |йейі голо|сили / так шчо |голу /
бес со|рочки / ў тру|ну ĭ поло|жили / кот|ре |т'іло |було |г’ірше пок|ришкоў
нак|рили // та йак п|риĭшли |п’іп ис |д'иком |т'іло хоро|нити / о|так йа це
сп’і|вайу / «же бис' / |ж’інко / |кож’д'у д|нину ў |тижни ни с'в’а|тила / бис' |гола /
бес со|рочки ў тру|н'і ни ло|жила» //
Записано від Матей Марі Дмитрівни 1942 р. н., 11 кл., с. Лазіщина
Обряд прощання молодих зі своєю родиною в день весілля
зби|райутс|и моло|да и д|рушки за |руку и му|зику ск|рипку стано|вишис'и
за ст'іл по |ходу |сонц'а / здоĭ|майучи |шипку (кри|сан'у) / перехрес|титис'а и
с|тароста го|ворит / «благосло|ви / |Господи / сих соп|ружник’іў ў да|леку
до|рогу / |котр'і соби|райутс'а се|го дн'а / йак благосло|виў ўже |Адама и |Йеву»
// |п’ісл'а к|ладе кри|сан'у на |голову и го|ворит / «оĭ / даĭ / |Боже / |добриĭ час /
йак у л'у|диĭ так у нас / и шчас|ливу го|дину / розве|сел'ім ро|дину» // н на|зад
сто|ла / с'і|дайе з моло|дими // за ўс'і т|ри |рази об|ходу |наўколо сто|ла / а ко|ли
про|ходит |поперед ро|дини / |перед сто|ла / ўс'і три |рази гово|рит' / «с|лава
Й|сусу Х|ристу» // за т|ретим |разом остано|витис' |перед ро|динуў и начи|найеш
про|сити п|рôшч’і в’ід |нин'а // моло|да |дôўжна ў|пасти на ко|л'іна /
начи|найучи в’ід |нин'а и го|ворит' /
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«|нин'ку м’іĭ |р'ідниĭ / йа в’ід|хоǯу в’ід Вас (си|се го|ворит / коли
в’ід|ходит моло|да гет |жити) // доро|г’і |нин'ку! ви ме|не к’іш|кали / воспи|тали
/ |в’іростили йак сл'ід / шчо йа не ка|л'іка / допомог|ли ме|н'і здо|бути ку|сок
х|л'іба дл'а сво|йейі |будучности // а те|пер' йа ста|йу на с|войі к|рила // п|рошу /
вас / про|с'т'іт і одпус'|т'іт ми|н'і ўс'і мо|йі про|вини / |йак’і йа до те|пер' |перед
|

вами прови|нила и благосло|в’іт' ме|не на с'у шчас|ливу до|рогу мо|його

майбут|н'ого жи|т'а» //
«|мамко |мойа доро|га! ви ме|не ро|дили / с|воими груд'|ми пле|кали /
|

ноч’и не ўси|пили // |може / йа вас дес| нипос|лухала / низро|била то / шчо ви

ме|н'і ска|зали / д'іг|нала вам // ви / ме|н'і / |мойа |р'ідна |мамко / прос'|т'іт /
отпус'|т'іт и благосло|в’іт' ме|не на |сейу шчас|ливу до|рогу» //
«сест|рички |мойі доро|г’і та |р'ідн'і! |в’іросли ми ў|куп’і / за од|ним
сто|лом / |може / йа дес' нисправед|ливо посту|пила |перед |вам’і / посва|рила
вас // прос'|т'іт и одпус'|т'іт ми|н|і и благосло|в’іт' ме|не на си|с'у шчас|ливу
до|рогу» //
«и ви / доро|г'і та |р'ідн'і |мойі б|рач:ики // з ди|тинства до |нин'ішн'ого
дн'а |в’іросли ми ў|куп’і / |йіли с|пали / ĭ забаў|л'алис' / за |котриĭ час / |може /
йа допус|тила о|шипку / оскор|била вас |деч’ім // п|рошу вас / прос'|т'іт /
отпус'|т'іт ми|н'і и благосло|в’іт на си|с'у шчас|ливу до|рогу //
и так вуĭ|ки / |тети / на|нашки / су|с'іди и п|роч’і // |п’ісл'а т|ретого |разу
об|хода сто|ла и |п’ісл'а п|рошч’іў в’і|вод'ат на дв’ір моло|дих до |перет |хати и
друш|ки / и ўс'і и на|зад вер|тайес'а з мôлô|дôў ў |хату и обовйас|ково з
му|зиком // и просит стари|н'у / «доро|г’і |нин'ку / таĭ ви / |р'ідна |мамко!
сест|рички и б|рач:ики / мо|йі |мил'і / таĭ ви / ўс'і / |тети / вуĭ|ки / вуĭ|ни / су|с'іди
и сус'ід|ки / таĭ / ви / ўс'і |гос'т'і чес|н'і / |буд'те лас|кави / хо|д'іт з |нами» //
и так |п’ісл'а |сего и|дут до в’ін|ч’ін’и // в’ід|ходи в’ід |в’інч’ін’и / дома
ўстр'і|чайут на д|ве'рах // с|тароста за|водит моло|дих за ст'іл и |сам с'і|дайе
|

коло них // почи|найетс'а гос|тина //
Записано від Матей Марі Дмитрівни 1942 р. н., 11 кл., с. Лазіщина
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