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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ав. ‒ авестійська 

алб. – албанська 

алт. ‒ алтайська 

англ. – англійська 

афг. – афганська 

болг. – болгарська 

бр. ‒ білоруська 

в.-луж. – верхньолужицьке 

венг. – венгерська 

Вип. ‒ випуск 

волин. – волинське 

га – гектар 

ГМТ – географічна місцева термінологія 

ГНТ ‒ географічна народна термінологія 

ГО – географічний об‘єкт 

гот. – готська 

гр. ‒ грецька 

груз. – грузинська 

ГТ – географічний термін 

д. ‒ додаток 

д.-інд. – давньоіндійська 

див. – дивись 

діал. – діалектне 

дісл. – давньоісландська 

ДО – диференційні ознаки 

дпр. ‒ давньопруська 

др. ‒ давньоруська 

дукр. ‒ давньоукраїнська 

ж. р. – жіночий рід 

західнопод. – західноподільське 
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західнопол. ‒ західнополіське 

заххідноукр. ‒ західноукраїнське 

і.є. ‒ індоєвропейська 

ісп. ‒ іспанська 

іт. ‒ італійська 

к. ‒ карта 

км – кілометри 

крим.-тат. ‒ кримсько-татарська 

лат. – латиська 

леб. ‒ лебединський діалект горноалтайської мови 

лит. – литовська 

літ. – літературна 

ЛСГ – лексико семантична група 

луж. – лужське 

м – метри 

макед. – македонська 

мн. – множина 

молд. – молдавська 

н. пп. – населені пункти 

н.-луж. – нижньолузьке 

напр. – наприклад 

народнолат. – народнолатинська 

нідерл. – нідерландська 

нім. – німецька 

норв. ‒ норвезька 

ос. ‒ осетинська 

перс. ‒ персидська 

пол. – польська 

полаб. – полабська 

поліс. ‒ поліське 

пор. – порівняйте 
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прус. – пруська 

псл. – праслов‘янська 

РГТ – Російське географічне товариство 

ред. – редакцією 

р-ну – району 

род. в. – родовий відмінок 

рос. – російська 

рум. – румунський 

с. – село 

с. -наддніпр. – середньонаддніпрянське 

с. р. – середній рід 

середньпол. ‒ середньполіське 

слв. – словацька 

слн. – словенська 

смт – селище міського типу 

спор. – споріднене 

ст. – століття 

ст.-герм. ‒ старогерманська 

ст.-слов. – старословацька 

схв. – сербсько ‒ хорватська 

схід.-лит. – східнолитовська 

східнопол. ‒ східнополіське 

східностеп. ‒ східностепове 

т. д. – так далі 

т. зв. – так звані 

т.с. – те саме 

тат. – татарська 

ТГЛ – тематична група лексики 

тибет. – тибетська 

тис. – тисяч 

тур. – турецька 
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тюрк. – тюркська 

укр. – українська 

фін. ‒ фінська 

фр. – французька 

хорв. – хорватська 

центральностеп. ‒ центральностепове 

цсл. ‒ церковнослов‘янська 

ч. ‒ частина 

чагат. – чагатайська 

чес. – чеська 

шв. ‒ шведська 

ягноб. – ягнобська 
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ВСТУП 

Появі географічних народних термінів сприяє важливий чинник ‒ 

вплив географічного середовища, що зумовлює в процесі осягнення простору 

необхідність створення нових слів для позначення нових географічних 

реалій, уже освоєних і вербалізованих попередніми народами. У них також 

відображено спосіб життя діалектоносіїв, їхній світогляд і світорозуміння, що 

відтворює фрагмент мовної картини  етносу.  

Оскільки географічна „лексика є яскравим свідченням особливостей 

духовної і матеріальної культури народу, вона розповідає про життя слів у 

живому народному розмовному мовленні‖ [120, с. 7]. Найважливішими 

особливостями географічної термінології є її високий інформаційний 

потенціал і яскраво виявлена національно-культурна специфіка, оскільки ці 

терміни, з одного боку, позначають конкретні географічні об‘єкти, а з іншого, 

− тісно пов‘язані з історією та культурою того чи того народу. Своєрідність 

менталітету, історія етносу зумовлює особливості семантики і 

компонентного складу тематичних та лексико-семантичних груп. 

Особливості природних умов, як зазначає В. А. Жукевич, стають причиною 

виникнення багатьох географічних явищ, які  відображені в назвах 

географічних об‘єктів‖ [66, с. 28 ‒ 9]. 

Географічні народні терміни продовжують привертати увагу 

дослідників-мовознавців. До вивчення цієї тематичної групи лексики 

зверталися дослідники слов‘янських мов. Так, основними працями у цьому 

руслі вважають монографію славіста Й. Шутца „Географічна термінологія 

сербохорватської мови‖ [195] та  П. Ніцше „Географічна термінологія 

польської мови‖ [194]. Результати спостережень над унормуванням 

географічної номенклатури знайшли відображення в працях Р. Н. Малько (на 

матеріалі чеської і словацької мов) [95], Е. І. Григоряна (на матеріалі 

болгарської і македонської мов) [Григорян], Е. М. і В. Г. Мурзаєвих (на 

матеріалі російської мови) [Мурзаев 1959], І. Я. Яшкіна (на матеріалі 

білоруської мови) [Яшкін]. Л. Г. Невська проаналізувала семантичну 

типологію балтійської термінології [112]. Ґрунтовним дослідженням 
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слов‘янської географічної термінології на сучасному етапі, беззаперечно, 

можна назвати монографію М. І. Толстого „Слов‘янська географічна 

термінологія: Семасіологічні етюди‖ [154]. 

З-поміж праць українських дослідників варто відзначити 

лексикографічні праці І. Г. Верхратського „Нові знадоби номенклатури і 

термінології природописної, народної, збирані між людом‖ [23], 

П. А. Тутковського „Словник геологічної термінології : (проект)‖ 

[Тутковський], Я. А. Рудницького „Географічні назви Бойківщини‖ [132], 

С. Грабця „Географічні назви Гуцульщини‖ [190], Є. О. Черепанової 

„Словник народних географічних термінів Чернігівсько-Сумського Полісся‖ 

[Черепанова], О. К. Данилюк „Словник народних географічних термінів 

Волині‖ [Данилюк 1997], Т. В. Громко, В. В. Лучика, Т. І. Поляруш „Словник 

народних географічних термінів Кіровоградщини‖ [Громко 1999]. 

Г. Л. Аркушин є автором-упорядником „Словника мікротопонімів і 

мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель‖ [СМПЗУ], 

В. П. Шульгач ‒ „Словника географічних термінів Західного Полісся‖ [183], 

М. М. Габорак уклала словник „Назви гір і полонин Івано-Франківщини‖ 

[Габорак 2008], Н. М. Торчинська, М. М. Торчинський ‒ „Словник власних 

географічних назв Хмельницької області‖ [Торчинська]. 

Систематизацію й аналіз географічної термінології було здійснено в 

роботах М. Юрковського [192], Й. О. Дзендзелівського (приділяли увагу 

вивченню загальних гідрографічних назв на українському просторі) [50], 

П. П. Чучки (описав географічну термінологію в діахронії) [169], 

Т. О. Марусенко [97], М. Л. Худаша [160], Є. О. Черепанової [164], 

А. П. Непокупного [113], Я. О. Пури [126]. В останні десятиріччя пожвавлено 

вивчення географічної термінології в межах окремих ареалів: Т. В. Громко ‒ 

автор праці „Семантичні особливості народної географічної термінології 

центральної України (на матеріалі Кіровоградщини)‖ [40], О. К. Данилюк у 

праці „Географічна термінологія Волині‖ [45] репрезентувала географічну 

термінологію Волині, Н. П. Сіденко ‒ географічну апелятивну лексику 

східностепових говірок центральної Донеччини [137], Потапчук І. М. ‒ 
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народну географічну термінологію в західноподільських говірках [123], 

Шийка С. В. ‒ народну географічну термінологію Рівненщини [181]. 

Проблема ґрунтовного, усебічного дослідження лексики в межах 

конкретних тематичних груп у сучасній вітчизняній лінгвістиці дедалі 

частіше набуває першорядності. Науковий інтерес до народної географічної 

термінології як специфічної групи лексики зумовлений насамперед її 

здатністю зберігати в собі цілісну лінгвістично-географічну історію 

відповідного ареалу. Населення кожного регіону проходило стадію свого 

формування й становлення в конкретних природно-географічних умовах із 

обов‘язковим відображенням цього у словнику. 

Східнослобожанські говірки привертають увагу лінгвістів з різних 

аспектів: діалектичного членування, дослідження фонетичних явищ, 

граматичної системи, синтаксису, просодії, словотворення; змін у лексиці і 

фразеології.  

Результатом є передусім текстографічні праці науковців Луганської 

діалектологічної школи „Сватівщина‖ [134], „Північно-східна 

Слобожанщина‖ [119], „Східнослобожанські українські говірки: навчальний 

посібник‖ [151], „Старобільщина: матеріали фольклорно-діалектологічних 

експедицій‖ [147], а також лексикографічні – „Матеріали до словника говірок 

Східної Слобожанщини: Людина та її риси‖ В. В.Лєснової [Лєснова], 

„Словник українських східнослобожанських говірок‖ К. Д. Глуховцевої, 

В. В. Лєснової, І. О. Ніколаєнко, Т. П. Терновської, В. Д. Ужченка [СУСГ], 

„Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу‖ 

В.Д.Ужченка та Д.В.Ужченка [Ужченко], „Словник діалектної лексики 

Луганщини‖ за ред. З. С. Сікорської [Сікорська 2002], „Словник весільної 

лексики українських східнослобожанських говірок (Луганська область)‖ 

І. В. Магрицької [Магрицька]. К.Д. Глуховцевою укладено ‖Лінгвістичний 

атлас лексики побуту українських східнослобожанських говірок‖ [32].  

Опис різних структурних рівнів східнослобожанських говірок 

здійснювали: Б. А. Шарпило  у праці „Порівняльно-історична характеристика 

українських говорів Східної Слобожанщини‖ та інші праці  [172, 173, 174, 



 

 

11 

 

175, 176, 177, 178], З. С. Сікорська  („Суффиксальное словообразование имен 

существительных в украинских говорах юго-восточного языкового 

пограничья (междуречье Айдара и Калитвы)‖ [141]); Т. П. Терновська 

(„Ковальська лексика українських говорів‖ [152]); Глуховцева К. Д. 

(„Лексика народного быта украинских восточнослобожанских говоров‖, 

„Динаміка українських східнослобожанських говірок‖ [31, 34]);  

В. В. Лєснова  („Номінація людини та її рис у східнослобожанських 

українських говірках‖ [90]);  І. В. Магрицька („Весільна лексика українських 

східнослобожанських говірок‖ [93]),  І. О. Ніколаєнко  („Структура й 

ареальна характеристика лексики традиційного ткацтва в українських 

східнослобожанських говірках‖ [116]), Т. І. Сердюкова („Локативні та 

темпоральні синтаксеми в українських східнослобожанських говірках‖ 

[135]);  А. О. Скорофатова  („Ономасіологія та лінгвогеографія фітономенів в 

українських східнослобожанських говірках‖ [142]); Г. К. Барилова  

(„Кореляція вербальних і невербальних складників у традиційних народних 

іграх (на матеріалі українських східнослобожанських говірок)‖ [7]), 

О. В. Верховод  („Генеза українських східнослобожанських говірок на 

лексичному рівні‖ [22]),  Ю. В. Абрамян  („Динаміка номінацій традиційного 

сільського виробництва в українських східнослобожанських говірках‖ [1]), 

М. О. Волошинова  („Динаміка традиційної предметної лексики в 

українських східнослобожанських говірках Луганщини‖ [27]). У працях цих 

науковців репрезентовано значний за обсягом говірковий матеріал, закладено 

основи історико-діалектологічного аналізу обстежуваних говірок, 

установлено низку закономірностей їх формування й поширення.  

Отже, актуальність дослідження зумовлена тим, що географічні 

терміни українських східнослобожанських говірок північної Луганщини 

мають значний етнолінгвістичний потенціал і не були предметом 

спеціального дослідження та потребують детального опису й уведення до 

наукового обігу. 

Актуальність вивчення народної географічної термінології визначена й 

тим, що вона консервує найдавнішу й новітню природно-географічну й 
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етнолінгвальну інформацію, а відтак лише частково виходить із активного 

вжитку або змінює семантичну структуру основ у зв‘язку з 

екстралінгвальними змінами. Отже, фіксація, класифікація й науковий аналіз 

народної географічної термінології має велике значення для відтворення 

інформації про різночасові умови розвитку мови нашого народу. 

Місцеві географічні терміни точно й адекватно інформують про суть і 

властивості географічних об‘єктів, природних явищ. З огляду на це аналіз 

семантичної структури (сукупності сем) і смислових прошарків лексем є 

важливим не тільки для лінгвістів, а й для географів. 

Здійснення діахронійного підходу надає цінну історичну інформацію 

про архаїчні основи й морфеми, давні мовні явища, міжмовні контакти та ін. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

визначається у реалізації одного із напрямків комплексної наукової проблеми 

„Структурно-семантичне та функціональне дослідження лексичних одиниць і 

граматичних категорій у літературній мові та діалектному мовленні‖, яку вже 

протягом 10 років розробляє кафедра української філології та загального 

мовознавства Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка (Старобільськ), яка пов‘язана з темою відділу діалектології 

Інституту української мови НАН України „Українська діалектна мова 

сьогодні: онтологічний та гносеологічний аспекти‖ (номер державної 

реєстрації 0101U003944). Тему дисертації затверджено на засіданні Наукової 

ради „Українська мова‖ Національної академії наук Інституту української 

мови (протокол № 64 від 19 березня 2013 року). 

Наукова новизна цієї роботи визначена зверненням до ареалу, не 

охопленого дослідженням діалектологічного характеру, систематизацією 

нового діалектного лексичного матеріалу з його точною лінгвогеографічною 

фіксацією. Виявлено лексико-семантичні та тематичні групи географічних 

термінів, вивчені родо-видові відношення між ними. Визначено основні 

структурно-семантичні моделі, показано особливості формування 

східнослобожанської народної географічної термінології Луганщини. 
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Об’єктом дослідження обрано географічну народну термінологію 

українських східнослобожанських говірок Луганщини. 

Предметом дослідження є семантика лексем досліджуваної ТГЛ 

(тематичної групи лексики), структура лексико-семантичних рядів, ареальне 

варіювання у географічній народній термінології українських 

східнослобожанських говірок Луганщини. 

Основна мета − дослідити склад географічних народних термінів 

українських східнослобожанських говірок Луганщини, розкрити специфіку 

значення, здійснити семантичний і лексичний аналізи у зіставленні з 

українською літературною мовою та українськими діалектами. З огляду на це 

постають такі завдання: 

− виявити ідеографічну своєрідність географічної термінології в 

українських східнослобожанських говірках Луганщини; 

− виокремити загальновживані, діалектні й специфічні географічні 

терміни та їхні значення; охарактеризувати їх за походженням; 

− установити структуру тематичної групи лексики географічних 

найменувань та обґрунтувати її специфіку; 

− розкрити семантичні особливості географічних номенів у 

східнослобожанських говірках Луганщини порівняно з літературними 

відповідниками; 

− укласти словник народних назв на позначення географічних об‘єктів 

на означуваному діалектному континуумі; 

− скартографувати окремі явища географічної термінології в межах 

тематичної групи та схарактеризувати її просторову проекцію в українських 

східнослобожанських говірках. 

Методологічну базу роботи складає комплекс взаємозалежних і 

взаємозвʼязаних підходів до дослідження специфіки регіональної 

геотермінології. Основними в роботі обрано описовий, порівняльно-

історичний, зіставний, типологічний, лінгвогеографічний методи. Прийоми 

структурної та ідеографічної класифікації, етимологічного аналізу, 
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процедури методу польового моделювання використано частково, як і 

прийоми  статистичного та соціолінгвістичного методів. 

Географічну апелятивну лексику ареалу вивчено у синхронії та 

діахронії. Структурний метод маніфестований у ряді методик, за допомогою 

яких здійснено моделювання семантичних полів географічних термінів. На 

основі вивчення оточення окремих лексичних одиниць на позначення 

географічних назв у тексті використано методику дистрибутивного аналізу. 

Матеріалом дослідження послужили польові записи географічної 

народної термінології, які було зібрано за допомогою розроблених автором 

програм запису діалектного матеріалу: перша з них спрямована на аналіз та 

розмежування географічної номенклатури на лексико-семантичні підгрупи, 

друга – розрахована на виявлення полісемії у використанні географічних 

термінів. 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що запропонований 

аналіз дає уявлення про семантику говіркових назв географічних одиниць, 

системну організацію географічної лексики, різні типи взаємозв‘язку, 

взаємозумовленості та взаємозалежності лексичних одиниць у межах однієї 

тематичної групи або лексико-семантичної підгрупи, а це, у свою чергу, 

сприятиме подальшому теоретичному розвитку української семасіології, 

зокрема в галузі географічної термінології. Наукове дослідження дає змогу 

розширити уявлення про тісний зв‘язок географічних апелятивів із 

позамовною дійсністю. Крім того, результати дослідження можуть бути 

розглянуті як фрагмент до загальноукраїнських діалектологічних студій. 

Практичне використання результатів дослідження позначене 

можливістю застосування його матеріалів і результатів для подальшої 

розробки проблеми функціонування географічної лексики, уживаної в 

мовленнєвій практиці на території Луганщини. Представлені матеріали 

можуть бути використані в топонімічних розвідках під час етимологічної 

інтерпретації географічних назв, у лексикографічній практиці для укладання 

різноаспектних словників говірок української мови тощо. 

Особистий внесок автора полягає у зборі, систематизації та аналізі 
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географічних народних термінів українських східнослобожанських говірок 

Луганщини. Роботу виконано дисертантом самостійно й одноосібно. 

Апробація результатів дисертації здійснювалася при обговоренні на 

засіданні кафедри української філології та загального мовознавства 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

(Старобільськ). Основні положення і результати повідомлялися на 

Міжнародній науково-практичній конференції „Пріоритети сучасної 

філології: теорія і практика‖ (Львів, 2013), Міжнародній діалектологічній 

конференції „Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов‘янський 

контекст‖ (Київ, 2014), XXIV Міжнародній конференції „Мова і культура‖ 

імені Сергія Бураго (Київ, 2015), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції „Сучасні тенденції в навчанні української, російської та 

іноземної мов у закладах освіти різних типів‖ (Старобільськ, 2015), 

Міжнародній науковій конференції „Трансформація діалектного континууму 

і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедії‖ (Київ 2016). 

Публікацію дослідження складають 9 наукових статей, 5 з яких 

опубліковано у фахових виданнях, уключених до переліку, затвердженого 

МОН України, 1 стаття в іноземному науковому виданні. 

Робота має вступ, три розділи, висновки, список літератури, список 

використаних джерел та додатки. Повний обсяг дисертації – 586 сторінок, з 

них основного тексту – 200 сторінок. У додатках подано Матеріали до 

атласу географічної народної лексики українських східнослобожанських 

говірок (Додаток А), Словник географічних народних термінів українських 

східнослобожанських говірок Луганщини (Додаток Б), Структурно-

семантична характеристика географічних народних термінів на позначення 

рослинного покриву (Додаток В), Структурно-семантична характеристика 

географічних народних термінів на позначення форм водного ландшафту та 

його частин (Додаток Г).  
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РОЗДІЛ І 

ГЕОГРАФІЧНІ НАРОДНІ ТЕРМІНИ  

ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Функційне навантаження географічної народної термінології 

Діалектна лексика − щедре і достовірне джерело для визначення 

можливих значень географічних термінів. Народна мова дає основний 

матеріал для дослідження семантичних процесів, що відбуваються у сфері 

географічної термінології та пов‘язаних із нею інших термінологічних сфер. 

Говірки в багатьох випадках демонтують приклади специфічного, не 

відомого літературній мові семантичного розвитку окремих термінів. У 

діалектах поширені ряд термінів (лексем), зовсім відсутніх у літературних 

мовах, а семантика слова (терміна) нерідко виявляє пряму залежність від 

його географії. 

За своїм характером географічна термінологія майже суцільно 

номінативна. Вона відображає об‘єкти (предмети, іноді явища) зовнішнього 

світу конкретного географічного середовища, ландшафту. Однак її 

залежність від зовнішнього світу виявлена непрямо − безпосередньо й 

механічно [154, с. 14 – 18]. 

Народними (місцевими) в топонімії визнають слова, локально обмежені 

у своєму вжитку, що позначають специфічно місцеві реалії, слова, які 

існують на території одного або близьких у лінгвістичному відношенні 

говірок. 

У сучасній славістиці лексеми на позначення рельєфу і ландшафту 

називають по-різному: географічні терміни [14, с. 2], географічна 

термінологія [48, с. 3; 131, с. 1 – 16; 130; 145; 154, с. 5 ‒ 9], географічні назви 

[132; 190], ландшафтні назви [122, с. 164 – 169; 160], назви навколишньої 

природи [153, с. 227 – 228], географічні апелятиви [98, с. 206 – 255; 

Подольська, с. 44 ‒ 45], топографічні номени, назви топографічних об‘єктів 

[117] і топоапелятиви [73], географічні номени, географічна номенклатура, 
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географічні терміни [168; 169], географічна лексика [47], географічна 

апелятивна лексика [139].  

Такий різнобій у визначенні природи географічної лексики можна 

пояснити тим, що, на думку М. І. Толстого, географічна термінологія „є 

одним із основних резервуарів для топоніміки, насамперед для 

мікротопоніміки, а часто на конкретній території в конкретних діалектах 

посідає проміжне місце між ономастичною у широкому розумінні цього 

слова і номінативною (загальною) сферами мови‖ [154, с. 17]. 

У нашому дослідженні лексеми на позначення рельєфу і ландшафту, 

зібрані в ході польових експедицій, трактуємо як географічні терміни 

(географічна термінологія: гора, болото, ліс, річка, луг, поле, дорога та ін.), 

поширені в усному діалектному мовленні жителів крайнього сходу України, 

які репрезентують повсякденно-побутову (вербалізовану) картину світу на 

відміну від наукової (концептуальної). Підкреслюємо, що географічні 

народні терміни відображають наївну картину світу, під якою розуміємо 

уявлення про світ пересічних носіїв мови, що ґрунтуються на донаукових 

знаннях, загальних поняттях, представлених у мові.  

Аналіз мови крізь призму мовної картини світу дозволяє поєднати 

тріаду „людина – світ – мова‖. Картина світу як глобальний образ 

об‘єктивного навкілля виникає в людини у процесі всіх її взаємостосунків зі 

світом [156, с. 67]. Якщо слідувати за визначенням Ю. М. Караулова, то 

мовна картина світу – „це спосіб існування лексики (словника) у свідомості 

носія‖ [74, с. 274]. Однак традиційний підхід до інтерпретації мовної картини 

світу І. О. Голубовська вважає „лінгвістичним анархізмом‖ [35, с. 65]. 

Сучасне розуміння природи національно-мовних картин світу пов‘язане із 

визнанням того, що субстанційно-ідеальний простір мови, будучи єдиним і 

безперервним, моделює специфічні риси національного світосприйняття і 

національного ладу мислення на всіх стратифікаційних рівнях мовної 

системи через посередництво до знакових, незнакових і суперзнакових 

мовних величин [35, с. 66]. Сьогодні науковці виділяють кілька мовних 
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картин світу, проте найчастіше говорять про наукову й наївну мовні моделі 

світу. Якщо наукова картина світу породжується науковою свідомістю, то 

мовна картина світу є результатом відображення дійсності звичайною, 

наївною свідомістю. Проте „історична практика людства неминуче 

призводить до все ширшого вторгнення наукового знання до сфери 

побутових уявлень, що відбивається фактами мови, або до розширення цих 

побутових уявлень за рахунок наукових понять‖ [3, с. 44]. 

Проте Е. М. Мурзаєв уживає термінологічне словосполучення 

„місцевий географічний термін‖ для позначення „тієї частини складних та 

складених географічних назв (а таких більшість) фізико-географічних 

об‘єктів, які визначають смислове значення топонімів‖ [111]. 

У свій час було запропоновано тлумачення терміна топонімічні 

терміни або народні (місцеві) географічні терміни [Подольська; 150]: 

зокрема, у праці „Словарь русской ономастической терминологии‖ (1978) 

Н. В. Подольська трактує географічні народні терміни як слова місцевої 

діалектної апелятивної лексики, які позначають різновид географічних 

реалій. 

Дослідження діалектної географічної термінології виявило такі 

специфічні, притаманні географічній номенклатурі, ознаки, як архаїчність, 

сталість та наявність регіональної специфіки. 

У місцевій термінології збереглося багато архаїчних слів, які 

притаманні тільки окремим діалектам, що дозволяють судити про історію 

мови і мовних контактах, ареалах терміна, про смислові зрушення, що 

важливі не тільки для лінгвістів, а й для географів [Мурзаев 1984, с. 8]. 

Саме в ГНТ (географічні народні терміни), часто специфічних і 

вузькоспеціалізованих, іноді ховається вказівка на наявність корисних 

копалин, склад і характер рослинного і ґрунтового покриву, форм і типів 

рельєфу і багатьох інших особливостей природного середовища, як і на 

наявність тих чи тих типів поселень, що має значення для топонімічних 

досліджень [154, с. 124]. Причинами, що породжують появу географічної 

термінології, є географічні умови, природне середовище, специфіка 
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матеріальної культури, історія народу, напрям господарства, вони ж 

впливають і на її деталізацію і специфіку. 

Дослідники географічної термінології зазначають, що за походженням 

аналізована тематична група належить до найдавніших шарів лексики [154, 

с. 5; 166, с. 170; 21, с. 90]. Вивчення праслов‘янського лексичного фонду, у 

якому переважають саме найменування природних явищ, назви рослин, 

частин тіла живих істот, демонструє соціально-психологічний факт 

концентрації уваги первісної людини на явищах навколишньої дійсності, від 

якої вона залежала [2, с. 270]. 

Географічна термінологія здатна „консервувати‖ в собі „цілісну 

лінгвістично-географічну історію відповідного терену‖, що „може бути 

корисним для розв‘язання численних питань української і слов‘янської 

етимології, історичної лексикології та діалектології [48, с. 2]. 

Регіональна специфіка найменувань географічних об‘єктів полягає не 

лише у вербальному відбитті природних умов відповідного регіону, а й у 

відображенні внутрішніх процесів розвитку мови на різних територіях. 

Специфіка новоствореного діалектного масиву полягає в тому, що при 

формуванні лексичного рівня говірки на новожитній території спостерігаємо 

два формотворчі процеси: адаптація лексичної системи говірок-основ до 

нових умов (екстралінгвістичних і внутрішньомовних) та витворення нової 

регіональної системи географічної номенклатури [137, с. 18 ‒ 19]. 

Формування й функціонування системи географічних термінів 

відбувається під дією природного, внутрішньомовного, соціально-

економічного та інших чинників, які впливають на кількісний набір, якісний 

склад та вживаність географічних номенів діалектоносіями залежно від їхніх 

соціально-демографічних ознак. Важливу роль у формуванні й 

функціонуванні системи географічної термінології відіграє об‘єктивний 

чинник, адже саме „особливість географічного середовища зумовлює 

розгалуження лексико-семантичних ознак для позначення у мові 

географічних понять‖ [107, с. 30]. 
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Географічна народна термінологія давня, стійка, дає широкі 

можливості для порівняльно-історичних студій. Географічний апелятив 

означає певну реалію, за якою закріплене географічне поняття. При цьому 

можуть вживатися і народні (місцеві) найменування, тобто діалектний 

апелятив на позначення географічної реалії [Подольська, с. 47]. 

Важливість збору географічної термінології підкреслював відомий 

російський географ Л. С. Берг, наголошуючи, що „поширення народних 

термінів і ті видозміни змісту, яких вони зазнають у різних місцевостях, 

дають немало вказівок про хід колонізації, переміщення народних мас і 

взаємовплив сусідніх народів‖ [10, с. 100]. 

На думку Т. П. Беценко, географічна термінологія „тим цікава і цінна, 

що є творінням народного генія, результатом багатовікових спостережень 

наших пращурів над навколишньою природою, і не тільки спостережень, а й 

цілеспрямованого використання та зміни природних явищ на основі пізнання 

їх закономірностей‖ [11, с. 42]. З цим важко не погодитись, адже в таких 

термінах значною мірою відбилась історія народу, мови, збереглися перші 

відомості про ландшафтні особливості краю. 

Географічна народна (місцева) термінологія є значним пластом 

територіально обмеженої лексики, що позначає різні об‘єкти ландшафту. 

Вона є частиною лексичної системи, однією з термінологічних систем мови 

або діалекту, тому їй властиві будь-якого роду ономасіологічні та 

семасіологічні процеси, що відбуваються у сфері конкретної, денотативної 

лексики. Л. О. Чернейко, що дослідила функціонування лексичних одиниць 

на позначення географічних реалій на рівні діалектної моносистеми 

(говірки), дійшла висновку, що вони володіють усіма необхідними ознаками 

наукового терміну за винятком одного: висловлюють поняття, вироблене не в 

результаті цілеспрямованого вивчення явища, а в результаті повсякденного 

досвіду [167, с. 7]. Разом із тим місцева географічна термінологія має свою 

специфіку, зумовлену тісним зв‘язком, по-перше, з топонімічними 

утвореннями і, по-друге, з динамічно змінюваними реаліями географічного 

середовища. 
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Своєрідність народних географічних термінів виявляється на рівні 

діалектного континууму: на відміну від наукових їм притаманні 

полісемантизм, експресивність, широка варіативність, складність 

синонімічних відношень. 

У функційному відношенні специфіка народної географічної 

термінології полягає в її пов‘язаності з регіональною топонімією 

(мікротопонімією). У реальності спостерігаємо взаємодію онімів і апелятивів, 

причому взаємоперехід „географічний термін (апелятив)‖, „топонім 

(мікротопонім)‖, зазвичай, ситуативно зумовлений: одне і те ж слово залежне 

від установки мовця може виступати і як термін, і як топонім (мікротопонім) 

[88, с. 8]. 

Методичний аспект розмежування географічного терміна і топоніма 

(мікротопоніма), що функціонують в умовах діалектного мовлення, 

позначений у роботах М. І. Толстого. Дослідник зазначав, що в мовній 

практиці межа між зазначеними категоріями слів носить надто умовний 

характер, бо „в окремих говірках (окремих населених пунктах) географічний 

термін чинності одиничності, унікальності референта, знаком якого він є, 

перетворюється на топонім‖. У цих умовах, на думку М. І. Толстого, 

„різницю між топонімом і географічним терміном можна пояснити 

статистично: топонім − поодинокий, географічний термін − множинний‖ 

[154, с. 201]. 

Географічні терміни та топоніми розрізняються тим, що перші 

називають клас однорідних географічних предметів, а другі іменують окремі 

такі предмети, перші виражають поняття, а другі їх не виражають. Якщо 

географічні терміни позначають, то топоніми прямо називають [85, с. 252]. 

Іншими словами, відмінність зводиться до того, що географічні терміни є 

загальними назвами, а топоніми − власними. 

Близькість ГНТ до топонімічних утворень особливо чітко виявлена на 

функційному рівні. Будучи загальними словами, терміни позначають, а 

топоніми, як власні імена, називають географічні об‘єкти. Але на рівні 

діалектної моносистеми, якою є окрема конкретна говірка, опозиція власне − 
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загальне може порушуватися, адже в окремій говірці рівноправно 

співіснують топоніми (мікротопоніми) як назви, що відображають історичну 

пам‘ять місцевого населення, що неспіввідносні з уживаними діалектними 

словами, інакше кажучи, і ортодоксальні власні, і широко відомі в діалектах 

ГНТ, що виконують у конкретних умовах говірки топонімічну функцію 

(струмок, гай, полонина та ін.). 

Отже, топоніми відображають фізико-географічні особливості 

місцевості, містять відомості про історичні події, особливості громадського, 

економічного і культурного життя населення. Географічні ж терміни є 

основою топонімії, які визначають смисловий зміст топонімів [148, с. 3]. 

Польові дослідження показують, що місцеві жителі часто не 

розрізняють власний або номінальний сенс відомих географічних термінів і 

користуються ними як топонімічними знаками, називаючи ними певні місця 

у своїй місцевості. Отже, різниця між терміном і топонімом може бути 

близькою до нуля. З одного боку, ГНТ як лексична одиниця позначає, 

виражає поняття, з іншого − називає, ідентифікує об‘єкт, виступаючи як 

топонім. 

Інша специфічна риса ГНТ − тісна залежність її семантичного 

наповнення від змінюваних умов географічного середовища. Загалом у 

семантиці пануючим типом є не дискретна, а безперервна система, у якій 

мало закритих галузей [4, с. 119]. Понятійний континуум, що відображає 

різноманіття і динамічний взаємозв‘язок реалій географічного середовища, 

постає особливо нерозчленованим. Організація географічних термінів 

тісніше пов‘язана з об‘єктами, з географічними реаліями – вона 

продиктована, суворо регламентованими реаліями [109; 76, с. 44]. 

Часто доводиться спостерігати семантичні явища не протиставлені, а 

перехідні, синкретичність, ознаки яких не виключають, а доповнюють один 

одного. Так, у слова грядка у Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови [ВТССУМ, с. 264] зафіксовано три значення: земля, 

призначена для вирощування городніх культур; оброблена, підготовлена для 

вирощування городніх культур земля; смуга землі, на якій ростуть городні 
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культури і квіти. Ці значення слова грядка вказують не на різні географічні 

об‘єкти, а на приватні особливості однієї схильної до змін реалії − невеликий 

шматок землі, який спочатку запланований під засадження городніх культур, 

потім оброблений і далі засаджений та квітучий. 

Географічне середовище − лише система можливостей для розвитку 

розгалуженої семантики ГНТ. Географічне середовище створює передумови, 

а сам факт закріплення конкретних значень зі всілякими відтінками 

визначений власне мовними чинниками, які можна позначити як 

дистрибутивні й топонімічні [19]. 

Отже, географічні народні терміни є об‘єктивними інформантами про 

специфіку географічних умов. Вони володіють значним інформаційним 

потенціалом, під яким розуміють сукупність географічної інформації, що 

міститься в терміні, який має науковий і практичний характер, відображає 

специфіку природних умов і ресурсів та особливості їхнього освоєння у 

процесі господарської діяльності. 

 

1.2. Аспекти вивчення географічної народної термінології 

З давніх часів людина цікавиться географічними назвами. У працях 

грецьких і римських філософів та географів можна знайти спроби пояснення 

окремих географічних назв. Життя людини тісно пов‘язане з різними 

місцями: ті, які мають в очах мешканців землі хоч яку-небудь значимість, 

позначаються за допомогою особливих слів ‒ географічних назв [154, с. 3]. 

Будь-яке топонімічне дослідження повинно починатися з вивчення 

народних географічних термінів і не може ігнорувати місцеву термінологію, і 

сучасну, і субстратну, у якій дуже часто такі індикатори вже втрачають 

семантику і переходять у категорію формантів, наче позбавлених смислового 

навантаження. Як зазначає М. І. Толстой, „у багатьох, але не у всіх формантів 

можна відновити семантику шляхом спеціального лінгвістичного 

дослідження‖ [154, с. 99]. 

Географічні народні терміни – невичерпне джерело поповнення 

наукової термінології, адже науковці можуть ввести їх до спеціальної 
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літератури, а самі терміни точно й предметно інформують про зміст та 

нюанси географічного об‘єкта, природного явища, процесу. 

Вивчення географічної термінології стає все більш і більш актуальним і 

в лінгвістичному аспекті, і в межах етнолінгвістики, топоніміки як розділу 

ономастики (у межах мовознавства), а також топоніміки як географічної 

дисципліни. Склад географічної термінології й усебічна інформація про цю 

групу лексичних одиниць для кожного регіону є цінною і важливою не тільки 

для фахівців з топоніміки, але й для діалектологів. Лінгвогеографічне 

вивчення географічної термінології пов‘язане з цілою низкою наукових 

напрямків: дослідження словникового складу мови, діалекту або діалектної 

групи. Насамперед, для географічної термінології актуальним є 

співвідношення споконвічної і запозиченої лексики в інвентарі 

територіальних географічних апелятивів. 

Актуальним є також вивчення динаміки ареалів окремих апелятивів − 

хоча б на рівні тотожності мовної основи на предмет однорідності / 

неоднорідності ландшафту або на предмет виявлення раніше невідомих 

мовних компонентів топонімії регіону. Важливий напрямок у вивченні 

географічних термінів, їх складу та мовної основи пов‘язаний з 

етимологічним дослідженням регіональної топонімії, оскільки положення, 

згідно з яким іншомовні топоніми переважають географічні терміни тієї ж 

мови, з яким вони ідентифікуються, або термінам мови-субстрату або 

адстрату, зберігає свою актуальність і є одним із надійних інструментів при 

етимологізуванні топонімів або при верифікації топонімічних етимологій у 

дискусійних випадках [18, с. 202]. 

Уперше необхідність спеціального вивчення і збирання місцевих 

географічних термінів була усвідомлена географами, перед якими постало 

завдання створення національних наукових термінів. Прагнення позбутися 

зайвого баласту іноземних слів і висловів спонукало вчених приступити до 

збору діалектної лексики [154, с. 6]. 

Цінність їхніх досліджень для філологів насамперед у тому, що 

географічна термінологія збиралась і детально описувалась у 
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безпосередньому зв‘язку з реалемним планом досліджуваної території, як, 

наприклад, у праці словенського географа Р. Бадюри „Народна географія‖ 

[187]. Прагнення географів до створення системи національної наукової 

географічної термінології на основі місцевої знайшло відображення у працях 

Й. Цвііча [161], Е. М. та В. Г. Мурзаєвих [Мурзаев 1982] та ін. 

Російське географічне товариство (РГТ), що виникло в 1845 році, з 

самого початку існування стало центром вивчення місцевої географічної 

термінології, бо на його основі було створено спеціальну комісію з вивчення 

географічних назв. Члени цього товариства звернулися до всіх „люблячих 

Вітчизняне просвітництво‖ із закликом збирати місцеві слова, які позначають 

географічні предмети й поняття. Поступово виникло цінне зібрання, відоме 

під назвою „Матеріали Комісії географічних термінів‖. У роботі цієї комісії 

взяли участь М. І. Надеждін, В. І. Даль та ін. 

Роботи географів із вивчення місцевої географічної термінології 

загалом далекі від основних проблем мовознавства, виявлялися надзвичайно 

цінними для лінгвістів. Це відбувалося через те, що географи, недосвідчені в 

питаннях етимології, семасіології і діалектології, прагнули до важливої для 

сучасної постановки лінгвістичних завдань повноти опису, її системності і до 

співвіднесеності опису системи географічної термінології з системою 

екстралінгвістичною − характеристикою орографічною, гідрографічною, 

кліматичною тощо, іноді територіально незначної і замкнутої географічної 

зони. Так стали виникати паралельні системні описи зовнішнього світу і його 

географічна термінологія [154, с. 7]. 

Дослідженню слов‘янської народної географічної термінології 

присвятили свою наукову діяльність багато вчених. У другій половині 

ХІХ ст. „найсерйознішою спробою порівняльного вивчення слов‘янських 

географічних термінів разом із завданням реконструкції праслов‘янського 

ландшафту („існування‖)‖ стали розділи: „Космографія, метеорологія, фізика, 

географія‖ та „Небо, повітря, земля‖ в монографії А. С. Будиловича 

„Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным 

лексикальным‖ [17]. 
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Системний опис самостійно зібраного поліського місцевого 

географічного матеріалу на широкому загальнослов‘янському тлі з 

урахуванням лінгвістичних, географічних, етнографічних, історичних та 

культурних чинників здійснив відомий слов‘янський етнограф 

К. Мошинський у монографії „Заметки о славянской топографической и 

физиографической терминологии, основанные преимущественно на 

белорусско-полесском материале‖ (1921 р.) [193] та „Pierwotny zasiąg języka 

prasłowiańskiego‖ (1957 р.). 

Першим власне лінгвістичними дослідженнями географічної 

термінології стала монографія Й. Шутца „Географічна термінологія 

сербохорватської мови‖ [195], у якій було здійснено класифікацію 

сербохорватських географічних номенів за словниками та лексикологічними 

працями, виконано порівняльний аналіз уживання номенклатурної лексики в 

різних термінологічних сферах (зокрема в географічній та ткацькій). 

Мовознавець вивів залежність виникнення й функціонування географічних 

термінів від реалемного плану, проаналізував місце сербохорватської 

географічної номенклатури на тлі загальнослов‘янської. Йому вдалося досить 

яскраво показати паралелізм уживання терміна в різних термінологічних 

сферах, насамперед у сфері географічної та ткацькій, деяку залежність 

географічної термінології від географічного середовища, звʼязок обраного 

ним розділу з фонду сербськохорватської лексики з загальнослов‘янським 

фондом [195]. 

Семантичну класифікацію лексики за типами географічних об‘єктів на 

матеріалі Варшавського словника та деяких інших джерел здійснив П. Ніцше 

у монографії „Географічна термінологія польської мови‖ [194]. 

Порівняльний аналіз основних слов‘янських географічних термінів 

здійснено в монографії М. І. Толстого „Славянская географическая 

терминология: Семасиологические этюды‖ [154] на діалектному 

географічному матеріалі Полісся. Автор стверджує, що саме „діалектний 

матеріал є основою будь-якого лінгвогеографічного дослідження, а 

семантика слова (терміна) часто виявляється в безпосередній залежності від 
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його географії‖ [154, с. 15]. М. І. Толстой обґрунтував доцільність вивчення 

лексики методом семантичних полів, упорядкував термінологію (лексема, 

семема, семантична диференційована ознака, амплітуда коливання лексеми і 

т. п.) і застосував спосіб конфронтації матеріалу. Як зазначає С.В. Шийка у 

названій вище праці основну увагу приділено змістовим змінам термінів, 

проблемам порівняльно-типологічного вивчення слов‘янської географічної 

лексики [181, с. 16]. 

Географічні терміни інших слов‘янських мов досить ґрунтовно 

досліджені: у білоруській – І. Я. Яшкіним [186]; у болгарській – 

Е. О. Григорян [Григорян]; у македонській – М. Агрировським; у польській – 

П. Ніцше [194]; у російській – В. І. Дьякова [61], Г. Н. Карнаушенко [75], 

П. Л. Маштаковим [106], В. М. Мокієнком [108], Е. М. і В. Г. Мурзаєвими 

[Мурзаев 1959], Л. Г. Невською [112]; у сербсько-хорватській – Ю. Шутц 

[195]; у чеській і словацькій мовах – Р. М. Малько [96]. 

Значним внеском у розвиток географічної народної термінологічної 

науки були наукові праці О. В. Суперанської „Типы и структура 

географических названий‖ [150], В. В. Докучаєв використовував народні 

назви для позначення основних типів ґрунтів. Цим шляхом пішов 

Г. Ф. Морозов − основоположник російського лісівництва, який розробив 

лісову типологію. У ландшафтознавстві проблему використання народних 

географічних термінів досліджував М. А. Солнцев [146], який упродовж 

десятків років зібрав декілька тисяч російських народних географічних 

термінів. Важливими роботами є: „Названия болот в славянских языках‖ 

Л. В. Куркіної [87], „Балтийская географическая терминология (К 

семантической типологии)‖ Л. Г. Невської [112] та ін. У 1977 р. 

Р. М. Козлова захистила кандидатську дисертацію на тему „Белорусские 

регионализмы праславянского происхождения (на материале лексики 

Восточного Полесья)‖ [82]. Дослідниця запропонувала ряд нових етимологій, 

зокрема для географічного терміна ольос, бр. алѐс, відстоюючи його питоме 

походження. У монографії „Структура праславянского слова (Праславянское 

слово в генетическом гнезде)‖ (1997 р.) вона, обґрунтовуючи правомірність 
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гніздового підходу (етимологічне гніздо *(s)ker- ‗гнути; кривити; крутити; 

вертіти; повертати‘) в етимологічному вивченні слов‘янської лексики, 

першорядного значення надає діалектному матеріалу, вважаючи, що саме 

діалектні свідчення „дають ключ до правильної етимології‖ [83, с. 7]. 

Важливою складовою діалектно-термінологічного дослідження став 

збір „польової‖ інформації й кодифікація її у словниках. На національному та 

регіональному рівнях географічну термінологію в слов‘янських мовах 

представляють такі словники: у російській – П. Л. Маштаков „Материалы для 

областного водного словаря‖ [105], Е. М. Мурзаев, В. Г. Мурзаева „Словарь 

местных географических терминов‖ [Мурзаев 1959], Е. М. Мурзаев „Словарь 

народных географических терминов‖ [Мурзаев 1984]; у білоруській – 

І. Я. Яшкін „Беларускія геаграфічныя назвы: Тапаграфія. Гідралогія‖ [186], 

„Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў: Тапаграфія. 

Гідралогія‖ [Яшкін]; у польській – Я. Сташевський „Słownik geograficzny‖ 

(1959 р.); П. Ніцше „Die geographische Terminologie des Polnischen‖ [194]; у 

чеській і словацькій – Р. М. Малько „Географическая терминология чешского 

и словацкого языков (на общеславянском фоне)‖ [95]; у болгарській і 

македонській – Е. О. Григорян „Словарь местных географических терминов 

болгарского и македонского языков‖ [Григорян]; у сербсько-хорватській – 

Й. Шутц „Die geographische Terminologie des Serbokroatischen‖ [195]. У колі 

цих праць не можна не згадати „Этимологический словарь славянских 

языков. Праславянский лексический фонд‖ за редакцією О. М. Трубачова та 

А. Ф. Журавльова (Вип. 1 – 37; 1974 – 2011 рр.) [ЕССМ], який відкрив шлях 

до вивчення етимології значної кількості географічних термінів, засвідчив 

їхню праслов‘янську архаїку, окреслив ареал поширення на території слов‘ян 

[181, с. 16]. 

Щодо України, то окремі автори наукових та популярних видань у 

кінці ХІХ – на початку ХХ століття при формуванні української термінології 

вдавалися у своїх працях до заміни загальнопоширених інтернаціональних 

наукових термінів і номенклатур словами з діалектної та розмовної мови. 

Зокрема, один із корифеїв українського термінознавства І. Г. Верхратський у 
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книзі „Знадоби до словаря южнорусского‖ [Верхратський] у питаннях 

термінотворення орієнтувався на народно-розмовну мову. У передмові до ІІІ 

випуску „Початків до уложення номенклатури і термінології природописної, 

народної‖ І. Г. Верхратський пише, що він для іншомовних термінів 

намагався відшукувати народні слова [24]. Першим дослідником народної 

географічної термінології в Україні вважають його послідовника 

С. Л. Рудницького (1877 – 1937) − основоположника української 

національної географії. У Львові 1908 р. у „Збірнику математично-

природописно-лікарської секції‖ (Т. 12), вийшла його праця „Начерк 

ґеоґрафічної термінольоґії ‖ [131]. 

Український мовознавець, етнограф, фольклорист Я. Ф. Головацький 

велику увагу приділив поясненню географічних назв Західної України і видав 

„Географический словарь западнославянских и югославянских земель и 

прилежащих стран‖ [Головацький]. 

П. А. Тутковський створив „Словник геологічної термінології‖ 

[Тутковський], до якого ввійшло близько 5 000 українських наукових 

термінів, народні терміни загальнонаціонального поширення, апелятиви, для 

яких відсутні відповідні найменування в літературній мові, іншомовні 

запозичення. 

Українська географічна термінологія достатньо повно представлена у 

словниках Є. І. Желехівського і С. Н. Недільського „Малорусько-німецький 

словар‖ (Т. І – ІІ; 1885–1886 рр.) [Желехівський], Б. Д. Грінченка „Словарь 

української мови‖ (Т. 1 – 4; 1907 – 1909 рр.) [СУМГ], „Словнику української 

мови‖ (Т. І – ХІ; 1970 – 1980 рр.) [СУМ], „Словнику іншомовних слів‖ (за 

ред. О. С. Мельничука, 1985 р.) [СІСМ], „Сучасному тлумачному словнику 

української мови‖ (за ред. проф. В. В. Дубічинського, 2007 р.) [СТСУМ], 

„Етимологічному словнику української мови‖ (за ред. О. С. Мельничука, 

1982 – 2012 рр.) [ЕСМ], „Етимологічному словнику літописних географічних 

назв Південної Русі‖ (відп. ред. О. С. Стрижак, 1985 р.) [ЕСЛГН] та в 

спеціальних географічних джерелах, зокрема в „Географічній енциклопедії 

України‖ (відп. ред. О. М. Маринич 1989 – 1993 рр.) [ГЕУ] та ін. 
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ГНТ різних реґіонів  зафіксована в словниках С. Грабця „Географічні 

назви Гуцульщини‖ (1950 р.) [190], Я. А. Рудницького „Географічні назви 

Бойківщини‖ (1962 р.) [132], Т. О. Марусенко „Материалы к словарю 

украинских географических апелятивов (названия рельефов)‖ (1968 р.) [98], 

Є. О. Черепанової „Народная географическая терминология Черниговско-

Сумского Полесья‖ (1984 р.) [Черепанова], О. К. Данилюк „Словник 

народних географічних термінів Волині‖ (1997 р.) [Данилюк 1997], 

Т. В. Громко, В. В. Лучика, Т. І. Поляруш „Словник народних географічних 

термінів Кіровоградщини‖ (1999 р.) [Громко], О. К. Данилюк „Словник 

народних географічних термінів Волині‖ (2013 р.) [Данилюк 2013]. 

Діалектні географічні назви у значній  кількості зібрано у 

лексикографічних працях В. С. Ващенка („Словник полтавських говорів‖, 

1960 р.) [Ващенко], П. С. Лисенка („Словник поліських говорів‖, 1974 р.) 

[Лисенко 1974], М. В. Никончука („Матеріали до лексичного атласу 

української мови (Правобережне Полісся)‖, 1979 р.) [Никончук] і 

„Сільськогосподарська лексика Правобережного Полісся‖ (1985 р.) [114], 

М. Й. Онишкевича („Словник бойківських говірок‖, 1984 р.) [Онишкевич 

1984], В. А. Чабаненка („Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини‖, 

1992 р.) [Чабаненко]. 

В українській ономастичній науці дослідженню географічних термінів 

присвятили свої роботи Т. В. Громко [Громко 1999], О. К. Данилюк 

[Данилюк 1997], Й. О. Дзендзелівський [Дзендзелівський 1982], 

Т. О. Марусенко [Марусенко 1963], М. В. Никончук [Никончук 1979], 

Є. О. Черепанова [Черепанова 1984], П. П. Чучка [Чучка 1978] та ін. 

Метою дисертаційної роботи П. П. Чучки „История становления 

украинской географической номенклатуры‖ (1981 р.) було дослідження 

процесу розвитку й становлення української географічної номенклатури від 

періоду загальносхіднослов‘янської мовної єдності до сучасного її стану. 

Об‘єктом дослідження для автора послужили народні номени й наукові 

терміни української мови, уживані в різний час для позначення натурогенних 

об‘єктів географічної оболонки Землі. Як зазначає Шийка  С. В. науковець 
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запропонував чітку схему взаємозв‘язку між логічно-предметним поділом 

натурогенних форм оболонки Землі й лексико-семантичними групами 

географічної номенклатури [181, с. 19], яка налічує 10 тематичних груп, що 

поділяються на 29 лексико-семантичних підгруп.  

Науковий розвиток досліджень народних географічних найменувань 

йде у двох напрямках: аналіз окремих  розділів (тематичних груп) й 

узагальнене їх вивчення на окремій території. Першу з них, зокрема вивчення 

позначень рельєфу та його частин, представлено в працях Т. О. Марусенко 

„Назви рівнин в українській мові‖ [101], „Українські назви рельєфів і 

реконструкція праслов‘янської лексики‖ [102], „Назви рельєфу в українській 

мові (деякі назви западин)‖ [100] та П. П. Чучки „Назви вершини гори та 

сідловини в українських говорах Закарпаття‖ [170]. Українські народні 

гідрологічні назви проаналізовано Й. О. Дзендзелівським у статтях 

„Українські назви для „витоку, початку, вершини річки‖ [51], „Українські 

назви для гирла, устя річки‖ [55], „Спостереження над українськими 

народними назвами гідрорельєфу‖ [50], „Українські назви для джерела‖ [56], 

„Українські народні назви гідрорельєфу. Відгалуження річки, рукава річки, 

затоки‖ [53] та ін. Сільськогосподарську лексику досліджував 

М. В. Никончук [114], Л. Т. Вигонна [29], Я. В. Закревська [68], 

О. Л. Бабічева [5]. 

Монографії О. М. Трубачова „Названия рек правобережной Украины: 

Словообразование. Этимология. Этническая интерпритация‖ [155], 

Л. Т. Масенко „Гідронімія Східного Поділля‖ [103], І. М. Желєзняк „Рось і 

етнолінгвістичні процеси Середньонаддніпрянського Правобережжя‖ [64], 

О. П. Карпенко „Назви річок Нижньої Правобережної Наддніпрянщини‖ [79], 

„Гідронімікон Центрального Полісся‖ [77], В. В. Лучика „Автохтонні 

гідроніми Середнього Дніпро-Бузького межиріччя‖ [92], В. П. Шульгача 

„Праслов‘янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції)‖ [183], а 

також дослідження С. О. Вербича „Гідронімія басейну Верхнього Дністра : 

етимологічний словник-довідник‖ [Вербич 2007], „Гідронімія басейну 

Середнього Дністра : етимологічний словник‖ [Вербич 2009], М. М. Габорака 
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„Гідронімія Івано-Франківщини : етимологічний словник-довідник‖ [Габорак 

2010] та ін. сприяли дослідженню низки гідрографічних термінів, які 

знайшли відбиття в назвах вод – найархаїчнішому прошарку онімної лексики. 

У монографії М. Юрковського „Ukraińska terminologia hydrograficzna‖ 

[192], запропонована перша класифікація української гідрографічної 

термінології, у складі якої 6 груп: 1) терміни, які позначають протічні води; 

2) терміни на позначення стоячих вод; 3) терміни, які позначають одночасно 

протічні і стоячі води; 3) терміни, які позначають берегову лінію; 5) терміни, 

які позначають болото; 6) терміни на позначення штучних водних об‘єктів. 

Кожну з цих груп поділено на ‗семантичні гнізда‘ [192]. 

Вагоме науково обґрунтоване дослідження народної географічної 

термінології окремого регіону, насичене лексико-семантичними „польовими‖ 

матеріалами, здійснено в кандидатській дисертації Є. О. Черепанової 

„Географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья‖ [164]. У цій 

роботі розглянуто семантичні зміни (коливання) і переходи в середині 

географічної термінологічної системи, зв‘язок з іншими групами лексики, 

подано ареальну характеристику місцевих географічних апелятивів 

Чернігівсько-Сумського Полісся, проведено порівняльне зіставлення з 

географічною термінологією суміжних територій. На основі детального 

словотвірного аналізу зібраного матеріалу Є. О. Черепанова дійшла 

висновку, що „у сфері місцевої географічної термінології діють усі способи 

утворення, характерні для інших лексико-семантичних груп слов‘янських 

мов: префіксація, суфіксація, префіксально-суфіксальний спосіб, конверсія, 

словоскладання (composita) і синтактичний спосіб утворення‖ [167, с. 12 – 

13]. 

У реґіональному дослідженні Т. В. Громко „Семантичні особливості 

народної географічної термінології Центральної України (на матеріалі 

Кіровоградщини)‖ [39] аналіз здійснювався з синхронічного погляду на 

лексико-семантичні групи ГНТ Кіровоградщини у порівнянні із 

загальновживаними лексемами та говірками інших українських територій, 

слов‘янських мов. Зафіксований і проаналізований матеріал (1787 лексичних 
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одиниць) увійшов до вже згаданого „Словника народних географічних 

термінів Кіровоградщини‖ [Громко].  

До регіональних досліджень належить також кандидатська дисертація 

О. К. Данилюк „Географічна термінологія Волині‖ [45]. Матеріалом 

наукового аналізу стали 970 народних географічних термінів, зібраних 

методом експедиції та анкетування на теренах Волинської області, а також 

відомих із лексикографічних праць і наукових статей. Народні географічні 

терміни Волині зафіксовано в „Словнику народних географічних термінів 

Волині‖ [Данилюк 1997; 2013].  

Аналізуючи склад географічної лексики Волині, дослідниця розкриває 

її специфіку, робить семантичний, лексичний та словотвірний аналіз, у ході 

якого  простежує їхні етимологічні зв‘язки, указує на похідні утворення, 

ареал поширення і називає відповідники (якщо вони є) та споріднені номени, 

зафіксовані в  інших українських реґіонах і слов‘янських землях, завдяки 

чому виокремлює вузьколокальні лексеми [48, с. 5].  

Найновішими регіональними роботам з народної географічної 

термінології є „Географічна апелятивна лексика східностепових говірок 

Центральної Донеччини‖ Н. П. Сіденко [137], „Народна географічна 

термінологія в західноподільських говірках‖ Потапчук І. М. [123], „Народна 

географічна термінологія Рівненщини‖ Шийка С. В. [181]. 

Н. П. Сіденко дослідила й зробила системний структурно-семантичний 

опис географічної апелятивної лексики східностепових говірок Центральної 

Донеччини, виявила чинники формування та функціонування системи 

географічної номенклатури на досліджуваній новожитній території, подала 

лексикографічну характеристику географічної номенклатури східностепових 

говірок та виконала картографування географічної апелятивної лексики в 

межах тематичної групи, подала характеристику її просторової поведінки в 

досліджуваному діалектному масиві. Дослідниця виявила, що у кожній ЛСГ 

можна встановити ядро, навколоядерну та периферійну зони, розподіл 

лексики між якими становить специфіку діалектної системи географічних 
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найменувань Центральної Донеччини порівняно з іншими говірками. Таке ж 

дослідження в інших регіонах провели Шийка С. В. та Потапчук І. М. 

Отже, народна географічна термінологія в слов‘янських мовах вивчена 

в аспекті співвідношення споконвічної і запозиченої лексики, 

етимологічному та системному. Актуальним залишається дослідження 

динамічних процесів у народній географічній термінології у просторі й часі. 

Українська регіональна географічна термінологія стала об‘єктом багатьох 

діалектологічних праць, однак досі не досягнуто повноти репрезентації 

фактичного матеріалу через відсутність свідчень з окремих ареалів України 

та застосування різних за об‘ємом питальників і прийомів опису фактичного 

матеріалу. 

 

1.3. Питанням класифікації народної географічної термінології в 

працях мовознавців 

Кожній країні чи територіально-мовному об‘єднанню притаманна своя 

загальнонаціональна і місцева самобутня географічна термінологія. Попри 

значну розгалуженість, самобутність цього лексичного фонду, йому все-таки 

притаманна певна структурна організація. Однак структурування народної 

географічної лексики – процес неоднозначний. Упродовж історії 

лінгвістичного вивчення географічної термінології різними були підходи 

мовознавців щодо класифікації цієї тематичної групи лексики [123, с. 32]. 

Так, якщо брати до уваги класифікацію географічних термінів загалом, 

то перша спроба семантичної класифікації слов‘янських географічних 

термінів належить Ю. Шутцу [195]. У ній виділено п‘ять класів (А. Гірський 

рельєф. В. Низовинний рельєф. С. Терміни, що позначають ґрунтово-

рослинний покрив; Д. Терміни, пов‘язані з внутрішніми водами. 

Е. Позначення об‘єктів, пов‘язаних з морем) і 77 підкласів загальною 

кількістю 780 термінів. 

Класифікація П. Ніцше [194] частково повторює класифікацію 

Ю. Шутца. Вона нараховує 4 класи і 55 підкласів загальною кількістю 1800 

термінів. В. А. Жукевич в своїй роботі „Общая топонимика‖ [66] у зв‘язку з 
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тим, що географічні терміни різноманітні, поділяє їх на два топонімічні 

класи: 1) терміни узагальнюючі (загальновідомі, що існують та мають свої 

аналоги у всіх мовах): гора (нім. der Berg, англ. mount, ісп. montana, фін. 

vuori), річка (нім. der Fiuβ, англ. river, ісп. rio, фін. joki), селище (нім. das 

Dorf, англ. village, ісп. campo, фін. kylӓ), місто (нім. die Stadt, англ. town, ісп. 

ciudad, фін. kaupunki) та ін. Ці терміни використовують для називання 

найзагальніших понять, відомих у всіх частинах земної кулі; 2) терміни 

деталізуючі. Їх використовують для позначення приватних понять, відомих 

лише в окремих частинах земної кулі, на обмежених ділянках, в окремих 

географічних ландшафтах (нім. „вердер”, тюрк. „карасу”, норв. „фиорд”, бр. 

„поплави” та ін. Виходячи з цього, В. А. Жукевич розподіляє географічні 

терміни за смисловим значенням: 1) терміни загальногеографічні 

(ландшафтні) − степ; 2) гідрографічні − річка, озеро, болото; 3) орографічні 

− сопка, перевал; 4) геоботанічні − ліс, березняк; 5) терміни, які відносяться 

до типів поселень – селище, хутір; 6) економіко-географічні, які в сою чергу 

поділяє на підгрупи: а) промислові − шахта, кар’єр; б) сільськогосподарські 

− нива, вигін; в) транспортні − міст, перехрестя, переїзд [66, с. 36]. 

Е. М. Мурзаєв у своїй роботі „Нариси топоніміки‖ [111] серед 

географічних термінів виділяє дві категорії, виходячи з їхньої поширеності і 

функцій у мові: родові терміни та видові. 

Родові терміни позначають ландшафти, великі елементи рельєфу, 

гідрографії, ґрунтово-рослинного покриву тощо. Такі терміни узагальнюють 

географічні явища і об‘єкти: річка, озеро, болото, гора, піднесеність і т. д. 

Видові терміни характеризують більш обмежені елементи природного 

середовища, типи ландшафтів, а не їхню зональну структуру. Функція 

видового терміна ‒ не узагальнення, а вказівка на розрізнювальну 

спеціалізацію та визначення вузькоспецифічних характеристик об‘єкта: вигін, 

понизок, лог та ін. Саме видовими найчастіше і є місцеві географічні терміни. 

Між видовими і родовими термінами не завжди легко провести чітку і 

постійну межу. Буває, що одне і те ж слово в одній мові виявляється в першій 

категорії, а в іншій − у другій і навпаки. 
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Такий перехід зумовлений смисловим зрушенням – явищем, звичайним 

у географічній термінології, що викликане зміною природних ландшафтів, 

системи господарства, типом населених місць, жител та ін. Семантика одного 

і того ж терміна може бути полярною у двох сусідніх районах і позначати і 

позитивну, і негативну форму рельєфу. В окремих випадках значення одного 

і того ж терміна змінюється в протилежному напрямку. 

В. І. Дьякова запропонувала класифікацію термінів, які пов‘язані з  

особливостями рельєфу (назви височин, горбів, ярів, низинних місць, вибоїн, 

доріг і стежок); а також найменувань, пов‘язаних з характером рослинного 

покриву (назви лісу за ботанічними ознаками, густотою, величиною, якістю, 

за відношенням до інших географічних об‘єктів, назва лугів і галявин; 

найменування, пов‘язані з позначенням ґрунтового покриву; найменування, 

що характеризують особливості гідронімії − назви річок, рукавів, протоків, 

затоків, берегів, назви озер та ставків, боліт і заболочених місцин [61, с. 22]. 

Схожа семантична класифікація Є. О. Черепанової [Черепанова, с. 173 

– 189], її називають чотириступеневою; бо вона містить класи, підкласи, 

рубрики, підрубрики. Усі місцеві ГТ розподілено на 5 класів: І. Рельєф. 

ІІ. Рослинний покрив. ІІІ. Болото. ІV. Води. V. Берег, острів, мілина. Класи, у 

свою чергу, формують 14 підкласів. Підкласи мають дрібніший семантичний 

поділ: рубрики, підрубрики. Класифікаційна схема нараховує 111 

семантичних гнізд та охоплює 2500 місцевих географічних термінів. 

У класифікаційній схемі П. П. Чучки [169, с. 5] центральним поняттям 

є географічна оболонка, у якій виділено такі складові: літосфера, біосфера, 

гідросфера, атмосфера. Ті, у свою чергу, розподілено на: рельєф океанського 

дна, рельєф материковий, зоогенні форми, фітогенні, гідросферу океанічну, 

гідросферу материкову. Тематичні групи утворюють 3 форми рельєфу 

(додатний, нульовий, від‘ємний), 4 фітогенні форми (лісові, кущові, 

трав‘янисті, пустельні) та 3 можливих форми материкової чи океанічної 

гідросфери (проточні та стоячі води, гляціоутворення). Завершує схему 29 

лексико-семантичних груп географічної номенклатури.  



 

 

37 

 

У дослідженні Т. В. Громко [40] матеріал систематизовано за 

тематичними підгрупами, ЛСГ та рядами синонімічних народних ГТ, що 

відтворюють певні семи і згруповані за різними ДО: 

1. Тематична група назв на позначення рельєфу, до якої входять 

тематичні підгрупи номенів на позначення рельєфу та його частин (рівнина, 

низина, долина, яр, яма, підвищення); географічні об‘єкти пов‘язані з 

рельєфом (камінь, печера, місце добування матеріалів для господарських 

потреб); сполучення шляхів (дорога). 

2. Тематична група назв на позначення рослинного покриву (ліс, луг, 

поле). 

3. Тематична група назв на позначення водних об‘єктів та їхніх частин, 

до якої входять: тематична підгрупа назв на позначання болота (болото, 

суша на болоті); протічні і стоячі води та назви їхніх частин (протічні води, 

стоячі води, води протічні і стоячі, ділянки водойми, дно водойми, глибина, 

мілина, берег, острів). 

У роботі О. К. Данилюк [48] запропоновано таку ієрархію класифікації: 

класи, тематичні групи, ЛСГ. Усі місцеві географічні терміни на позначення 

ландшафту (рельєфу) належать до першого класу. До другого класу входять 

терміни, які позначають водні об‘єкти. Третій клас охоплює терміни на 

позначення рослинного покриву. За характером позначуваних об‘єктів 

кожний із цих класів ділиться на тематичні групи. Так, у клас „Рельєф‖ 

входять такі групи: 1. Гора, підвищення (позитивний рельєф); 2. Рівнина 

(нейтральний рельєф); 3. Низина (негативний рельєф). Клас „Гідрорельєф‖ 

має групи: 1. Протічні води; 2. Стоячі води; 3. Болото. Клас „Рослинний 

покрив‖ ділиться на такі групи: 1. Поле, цілина; 2. Луг, пасовище; 3. Ліс. 

Тематичні групи розпадаються на ЛСГ, яких нараховуємо 53. 

Класифікаційна схема виглядає так: 

І. Географічні апелятиви на позначення ґрунтового рельєфу: 

1. Рівнина. 

2. Гора, підвищення (позитивний рельєф): гора, підвищення взагалі; 

вершина гори, пагорба; продовгувате підвищення; гора, поросла лісом; гора 
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без рослинності. 

3. Низина (негативний рельєф): низина взагалі; низина, поросла 

травою; низина біля річки; мокра заболочена низина; низина, залита водою. 

ІІ. Географічні апелятиви на позначення гідрорельєфу: 

1. Проточні води: велика водна артерія; невелика, менша, ніж річка, 

водна артерія; рукав річки; поворот річки, крута зміна напрямку річки; 

центральна швидка течія річки; старе русло річки; джерело. 

2. Стоячі води: викопана яма, що постійно наповнюється водою 

джерела (колодязь); частина водоймища, що вдається в сушу; частина 

водоймища, вільна від заростей; місце, де вибрали глину, пісок; штучна 

водойма; яма, заповнена водою, де вирощують рибу; ділянка, що 

заповнюється водою під час повені; поздовжня яма, рів; мілка ділянка 

водойми. 

3. Болото: болото взагалі; земля, розм’якшена водою; грузьке болото, 

де трясеться, колишеться земля; болото з іржавою водою; торф’яне 

болото; мохове болото; підвищене сухе місце серед болота; дорога через 

болото. 

ІІІ. Географічні терміни на позначення рослинного покриву: 

1. Поле, цілина: ділянка поля; оброблене поле; необроблене поле; поле, 

підготовлене до обробітку; поле, на якому щось росло. 

2. Луг, пасовище: луг, де випасають корів; луг, де косять сіно. 

3. Ліс: великий ліс; малий ліс; рідкий ліс; густий ліс; молодий ліс; 

старий ліс; добротний ліс; сухий ліс; затоплений ліс; ліс, повалений бурею; 

зарості лісу, кущів; прогалина, просіка; купа гілок, лісового сміття; випалене 

місце в лісі; ліс за породою дерев. 

Назви на позначення кожного описуваного поняття групуються за 

етимологічними зв‘язками. У контексті кожної семантичної підгрупи 

звернено увагу на формальну структуру зазначеної групи лексем, її ареал, 

наявність відповідників та споріднених номенів в інших слов‘янських 

регіонах; виділено лексику з її характерними семантичними ознаками, що 

відома лише в досліджуваному регіоні. Відсутність відповідників у інших 
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говірках указує на те, що аналізований термін можна розглядати як 

регіоналізм. Однак недостатнє вивчення народної географічної термінології в 

інших діалектних масивах дозволяє робити лише попередні висновки щодо 

регіоналізмів [48, с. 4 ‒ 5]. 

Основними структурно-семантичними одиницями вивчення 

географічної апелятивної лексики східностепових говірок Центральної 

Донеччини [139] є ТГЛ, центральні та периферійні ЛСГ, вербальні елементи 

дискурсивного характеру, які згруповано за співвідношенням з певними 

семантичними мікрополями. Для аналізованої діалектної системи виявлено 

специфічний характер розподілу лексики між ядром, навколоядерною та 

периферійною зонами кожної ЛСГ. Н. П. Сіденко з‘ясувала, що систему 

географічної термінології східностепових говірок Центральної Донеччини 

формують архаїчні географічні номени, лексичні новотвори та діалектні 

інновації, що також виявляються у розширенні, звуженні або зміні семантики 

географічних апелятивів [137, с. 15 ‒ 24]. 

Як зазначає Басик С. Н., народні географічні терміни поділяють на 

фізико-географічні та соціально-економічні. Фізико-географічні терміни 

належать до найдавнішого пласту мови. Тому найчастіше практично не 

можливо здійснити їхню хронологічну прив‘язку. Природні ландшафти, їх 

компоненти точно деталізовані місцевим населенням у результаті 

багатовікових спостережень за природними явищами і процесами. 

Потрапляючи у сферу практичної діяльності, природний об‘єкт часто втрачав 

первісне значення (наприклад, як природний орієнтир). Змішування 

діалектних одиниць, їхнє контактування призводить до збільшення кількості 

термінів та їхньої деталізації. Крім того, у кожній діалектної зоні народна 

географічна термінологія утворює свою специфічну систему, яка не завжди 

залежить від природних умов. 

На основі аналізу східнослов‘янської топонімії С. Н. Басик виділяє такі 

фізико-географічні термінологічні підгрупи: оронімічні (гора, гряда, купа, 

горб, високе, берег, бердо, вал, верх, дол, суходіл), гідронімічні (річка, речица, 

бистриця, озеро, ставок, ставши, криниця), гелонімічні (болото, багно, 
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вити, бель, мох), літологічні (пісок, глина, камінь, чвир), фітотопонімічні 

(бор, діброва, вільха, березник, пуща) [8, с. 28]. 

Історичні процеси освоєння і зміни природи регіонів Землі протікали 

одночасно. Це явище знайшло відображення в народних географічних 

термінах соціально-економічного плану, виражених у топонімії. У Білорусі 

топоніми, що відображають економічні явища, становлять близько чверті 

назв. Характер становлення термінів цієї групи є своєрідним показником 

рівня соціально-економічного та історико-культурного розвитку народу на 

різних етапах становлення. На відміну від фізико-географічних термінів, 

соціально-економічні терміни добре піддаються датуванню [8, с. 28]. 

У межах словʼянського топонімічного регіону виділяють терміни типів 

поселень (місто, село, двір, слобода, околиця, хутір), будівель та їхніх частин 

(вежа, хата, кам’яниця, каплиця, кляштор, кліть, тік, Осетії, Одріна, хлів), 

виробничі (гута, майдан, смолярня, млин), агронімічні або 

сільськогосподарські (лядо, Осека, Рубань, рубель, полеток, дерть, 

Теребенев), дромонімічні або терміни транспортних шляхів (переволока, 

гать, брід, міст, перехрестя). Народні географічні терміни ‒ основа 

топонімії багатьох регіонів Землі. Вони визначають специфіку реальних 

об‘єктів і є ключем до розкриття етимології географічних назв [8, с. 26 – 30]. 

Купач Т. Г. у своєму дослідженні „Географічні терміни в географічних 

назвах населених пунктів України: семантична класифікація‖ [86], 

наслідуючи дві особливості української топонімічної номінації, виділяє 

основні семантичні категорії термінів – терміни, що мають фізико-

географічне підґрунтя та мотив для називання об‘єктів – поселень, категорія 

термінів, що мають соціально-економічне підґрунтя, категорія термінів, що 

мають естетичне, етнокультурне, сакральне підґрунтя та іменна категорія 

лексем-основ. 

Учений виділив категорії за семантикою географічного терміну: 

І. Категорія термінів, що мають фізико-географічне підґрунтя: 

1) група термінів, що позначають географічне положення – орієнтація в 

просторі, положення відносно до навколишнього середовища, конфігурація 
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та форма – верхній, нижній, середній, вищий, малий, великий, кривий, далекий, 

довгий, глибокий; 

2) група термінів на позначення рельєфу (орографічні терміни) – 

морфологічні ознаки рельєфу, генетичні форми рельєфу – гора, лоб, горб, 

гряда, грива – узагальнене значення гора, підвищення в рельєфі; яма, канава, 

вертеп, вір – заглиблення, провалля; веретія, груд, острів, берег – острів; 

3) група термінів, які визначають ландшафтні особливості – генетичний 

тип ландшафту та інше – долина, болонь – лугова низовина, пасовище; 

полонина – високогірне пасовище; поділ – понижена місцевість, долина; 

левада – заливні луки; 

4) група гідрографічних термінів – типи водних об‘єктів, форма 

водного об‘єкту, всілякі характеристики водного об‘єкту – бистрина, 

безодня, вир, копанка, криниця, чорторий, рукав, устя, вода, бистрий; 

5) група біогеографічних термінів: геоботанічні, ботанічні, зоологічні – 

ліс, бір, гай, кущі, граб, грабинник, дуб, діброва, вільха, вільшанка, осика, 

осичник, хвоїна, тур, заячий, гадюка, щука, вепр, лебідь, звіринець; 

6) група термінів, що позначають механічний склад порід, якість 

ґрунтів, геологію та літологію поверхні та інше – піски, глина, кам’януха, 

галечник. 

ІІ. Категорія термінів, що мають соціально-економічне підґрунтя: 

1) група термінів, які позначають тип та ранг поселення – град, 

городище, хутір, селище;  

2) група термінів, які позначають шляхи сполучення – волок, 

драговина, шлях, гать, гатити, мостити, міст, зимина; 

3) група термінів, які позначають господарську та економічну 

діяльність – тартак – лісопильня; деражня – деревообробні пункти; 

торжище, торг – місце торгівлі; руда, рудня – видобуток корисної сировини; 

гута – вироблення скла; поташ, буда, будка, будник – вироблення поташу у 

поташних будах; дьоготь, смола – смолярництво, виготовлення дьогтю; 

коваль, броня, зубити, сокира, скоба. 
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ІІІ. Категорія термінів, що мають естетичне, етнокультурне, сакральне 

підґрунтя: 

1) група термінів, що відбивають естетичну оцінку об‘єкту або мають 

метафоричне значення – красне, красиве, яскравий, веселий; 

2) група термінів, що вказують на релігійне відношення носіїв мови та 

відбивають культове значення об‘єкту – монастир, чернець, Богоявлення, 

Покрова, мечеть, церква; 

3) група термінів, які позначають етнічне походження носіїв мови – 

печеніг, татари, дуліби, ляхи, поліщуки, обри. 

IV. Іменна категорія слів – основ географічних назв населених пунктів: 

1) власні імена, прізвища, клички, прізвиська – антропоніми, 

патроніми; 

2) інші категорії географічних назв, що перейшли в стан терміну і стали 

основою для ойконіму – гідроніми, лімноніми, ороніми, мікротопоніми. [86, 

с. 166 ‒ 167]. 

Вивчення регіональної географічної системи має велике наукове і 

практичне значення. Географічні назви служать додатковим джерелом 

пізнання історії народів та їхніх мов, соціально-економічного та культурного 

розвитку населення нашого краю в минулому і сьогоденні [94]. 

Передаючись від покоління до покоління, від народу до народу, 

географічний термін зазнає фонетичних, морфологічних, семантичних 

перетворень, викликає нові асоціації та мотивації, але внутрішня форма слова 

сторіччями зберігається, просвічується крізь пізніші нашарування. „Саме такі 

слова, – пише А. К. Матвєєв, – особливо цікаві як у власне лінгвістичному, 

так і в історико-культурному відношенні‖ [104, с. 49]. 

Місцеві географічні терміни − ключ до розкриття етимології багатьох 

географічних назв. Це цікавий об‘єкт порівняльного наукового дослідження, 

результатом якого є складання словників географічних термінів. 

Отже, у науковій літературі знаходимо чимало спроб класифікації 

географічних термінів, зокрема й народних, проте єдиного погляду на 

систему географічних найменувань, які функціонують у слов‘янських мовах, 
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ще не сформовано. Такий стан семантизації географічної термінології 

зумовлений складністю самого об‘єкта дослідження, різними підходами до 

класифікації термінолексем, зокрема широким і вузьким розумінням самого 

поняття географічний термін. Дослідження ареальних систем географічної 

термінології враховують особливості місцевого рельєфу і через це також 

мають відмінності при виділенні ЛСГ і підгруп у складі народної 

географічної термінології. 

 

1.4. Загальна характеристика рельєфу Подінцівʼя та особливості 

класифікації географічних народних термінів в українських 

східнослобожанських говірках 

Багато географічних назв, зокрема їхні значення, позначені 

особливостями місцевої топоструктури і нерідко виявляють помітні зміни 

(переходи) в семантиці. У зв‘язку з цим виникає необхідність вивчити риси 

луганського рельєфу. Рельєф визначають як сукупність форм земної поверхні 

в різних масштабах, які складаються з багаторазово повторюваних 

елементарних форм, які чергуються між собою. Форми рельєфу можуть бути 

позитивними (підвищеними), нейтральними (рівнинними) чи негативними 

(зниженими) [ГЕУ, ІІ, с. 345]. 

У східнослобожанських говірках Луганщини, як і в будь-яких інших 

українських народних говірках, кількість слів на позначення різних форм 

рельєфу значно більша, ніж у літературній мові, бо в літературній мові при 

найменуванні різних форм рельєфу враховують найзагальніші ознаки реалії, 

а додаткові залишають без уваги, і тому загальновживані лексеми мають 

узагальнене значення. Діалектні слова називають географічні об‘єкти як 

безвідносно до особливостей реалеми, так і з урахуванням приватних, 

додаткових її ознак. 

Важливим визначальним чинником формування лексико-семантичних 

груп і підгруп у нашому дослідженні є встановлення наявності тих 

властивостей географічного об‘єкта, які виділяють самі діалектоносії. 

Іншими словами, аналізуючи лексичні одиниці, співвідносні з тими чи 
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іншими різновидами форм рельєфу, будемо спиратися на суб‘єктивне 

бачення реалії респондентами. 

Так, наприклад, між ЛСГ назв рівнин, низин, долин існують дуже 

тісні семантичні зв‘язки. Діалектоносії зображують низину, рівнину та 

долину майже однаковими зовнішніми ознаками, а саме: рівна ‒ поверхня, 

вільний простір, гладка місцевість, де нема западин і підвищень. Це 

пов‘язуємо з своєрідним сприйняттям об‘єктів фізичної географії та 

передаванням, при розмові, цих географічних реалій однаковими лексемами. 

Цими трьома термінами (рівнина, низина, долина) у загальному значенні 

можуть позначатися і рельєф, при якому поверхня землі, у межах видимого 

горизонту, є рівною або слабко хвилястою. Ці ж номінації використані для 

називання плоскої або горбистої рівнини, та в рівної плоскої місцевості 

лінійно витягнутої форми. 

Поверхня Луганської області є хвильовою рівниною, що підвищується 

з долини Сіверського Дінця на північ і на південь, де розташований 

Донецький кряж. Він був сформований потужними товщами осадових порід 

стародавніх морів, що колись існували тут. Найвища точка – Могила 

Мечетна – 367 метрів. Найхарактернішою рисою кряжа є чергування 

пагорбкуватих водороздільних площин з глибокими крутобережними 

річковими долинами і сухими балками. У долині рік Міуса і Нагольної 

висота Донецького кряжа знижується, і східні схили переходять у 

Приазовську берегову рівнину. На північ зниження проходить поступово і до 

Сіверського Дінця обривається стрімким виступом, утворюючи мальовничий 

правий берег ріки. У лівобережній частині області простягається 

Старобільська рівнина. На крайній півночі в межі області заходяться вибалки 

Середньоруського узгір‘я. Абсолютні висоти тут поступово знижуються (від 

216 до 50 метрів) на південь і південний захід до долини Сіверського Дінця. 

Уздовж лівого берега ріки тягнеться порівняно неширока (16 – 18 км) 

терасова рівнина, укрита, головним чином, пісками, місцями сформованими в 

дюни [72, с. 9 – 20]. Для Луганщини характерні степові ландшафти, 

представлені сильно розчленованими височинами та річковими долинами. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%83%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
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Перепад висот складає понад 300 метрів. У ландшафті є різноманітні могили, 

серед яких є найвища точка Лівобережної України – гора Могила-Мечетна 

(367 метрів над рівнем моря). Долина головної водної артерії регіону – 

Сіверського Дінця має асиметричну будову, зумовлену крутим скелястим 

правим схилом та пологим лівим берегом, і ширину від 4 до 24 км [125, 

с. 15]. 

Ураховуючи наукові характеристики рельєфу і ландшафту Подінцівʼя, 

а також зібрані в ареалі свідчення про розмежування географічної 

номенклатури на лексико-семантичні групи і підгрупи, у складі народної 

географічної термінології виділяємо тематичну підгрупу найменувань на 

позначення рельєфу та його частин; тематичну підгрупу назв географічних 

об‘єктів, пов‘язаних з рельєфом; тематичну підгрупу народних географічних 

термінів на позначення рослинного покрову та тематичну підгрупу назв на 

позначення форм водного ландшафту та його частин. 

У складі народних географічних термінів на позначення рельєфу та 

його частин виділяємо сім ЛСГ: „рівнина‖ (на позначення нейтрального 

рельєфу та його частин); „низина‖ (на позначення зниженого рельєфу та його 

частин); „долина‖ (на позначення зниженого рельєфу та його частин); „яма‖ 

(на позначення негативного рельєфу та його частин); „яр‖ (на позначення 

негативного рельєфу та його частин); „підвищення‖ (на позначення 

позитивного рельєфу та його частин); „схил‖ (на позначення частин 

загального рельєфу). 

У тематичній підгрупі назв географічних об‘єктів, пов‘язаних з 

рельєфом, виділяємо: ЛСГ найменувань різновидів каменю; ЛСГ „печера‖; 

ЛСГ „місце добування матеріалів для господарських потреб‖; ЛСГ „ґрунт‖; 

ЛСГ „дорога‖. 

Географічні народні терміни на позначення рослинного покриву 

об‘єднані в такі ЛСГ: „ліс‖, „луг‖, „поле‖. 

Назви на позначення форм водного ландшафту та його частин 

репрезентовано ЛСГ: „проточні води‖, „стоячі води‖, „болото‖, „водойми за 

способом утворення‖, „окремі ділянки та частини водойми‖, „берег‖. 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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Виділення ЛСГ засноване на диференційних рисах денотатів, важливих для 

діалектоносіїв. 

 

Висновки до І розділу 

У сучасній науковій літературі лексеми на позначення рельєфу та 

ландшафту, виявлені в говірковому мовленні, називають по-різному, що 

пояснюємо проміжним місцем географічної термінології між ономастичною 

(у широкому розумінні цього слова) і номінативною (загальною) лексикою. У 

цьому дослідженні найменування на позначення рельєфу та ландшафту, які 

побутують в українських східнослобожанських говірках, трактуємо як 

географічні терміни, з допомогою яких репрезентовано повсякденно-

побутову (вербалізовану) картину світу, що є результатом відображення 

дійсності звичайною, наївною свідомістю. 

Дослідники діалектної географічної термінології виявили такі 

специфічні ознаки, властиві географічній номенклатурі: архаїчність, сталість, 

наявність регіональної специфіки, здатність „концервувати‖ в собі 

лінгвістично-географічну історію відповідного ареалу. На відміну від 

наукових термінів, народній географічній термінології властива 

багатозначність, експресивність, широка варіативність, складність 

синонімічних відношень. 

Усе це ускладнює систематизацію географічної народної термінології, 

про що свідчать численні праці вітчизняних та зарубіжних учених, які по-

різному класифікували назви рельєфу та ландшафту. Ураховуючи наукову 

характеристику рельєфу і ландшафту Подінцівʼя, а також зібрані в ареалі 

свідчення про розмежування географічної номенклатури на тематичні 

підгрупи та ЛСГ, у складі народної географічної термінології виділяємо 

чотири тематичних підгрупи: 1) найменування на позначення рельєфу та його 

частин; 2) назви географічних об‘єктів, пов‘язаних з рельєфом; 3) географічні 

народні терміни на позначення рослинного покриву; 4) назви на позначення 

форм водного ландшафту та його частин. 
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Дослідники географічної народної термінології відзначають, що 

народні назви рельєфу і ландшафту – невичерпне джерело поповнення 

наукової термінології, вони мають значний інформаційний потенціал. Серед 

аспектів вивчення народних географічних термінів найбільш актуальним є 

дослідження складу та семантичної структури лексем цієї ТГЛ на всій 

території поширення української мови, опис етимологічних зв‘язків 

апелятивних найменувань з регіональними топонімічними назвами, 

виявлення залежності народних географічних термінів від реалемного плану 

досліджуваної території. Отже, аналіз місцевого географічного матеріалу 

необхідно здійснювати з урахуванням лінгвістичних, географічних, 

етнографічних, історичних та культурних чинників. 

Попри успіхи у вивченні географічної термінології в різних 

слов‘янських мовах, наявності численних регіональних словників, у яких 

репрезентовано географічні народні найменування, назви рельєфу та 

ландшафту потребують подальшого вивчення з метою представлення 

фактичного матеріалу у ще не виявлених ареалах України та систематизації 

місцевих найменувань за вже апробованими методиками. 
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Розділ ІІ 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ГЕОГРАФІЧНИХ НАРОДНИХ ТЕРМІНІВ  

НА ПОЗНАЧЕННЯ РЕЛЬЄФУ ТА ЙОГО ЧАСТИ 

 

2.1. ЛСГ „рівнина” на позначення нейтрального рельєфу та його 

частин 

Результатом спостережень над географічною термінологією північної 

Луганщини є репертуар лексем, виявлений на її теренах на позначення 

рівнини. Це і загальновживані, і локально поширені номени. При зіставленні 

лексем для структуризації зафіксованого матеріалу у мікрополе „рівнина‖ 

були визначені основні ознаки: 1) загальна характеристика ГО; 2) розміри; 

3) заболоченість / незаболоченість; 4) наявність або повна відсутність 

рослинності; 5) розміщення відносно інших ГО. 

За цими диференційними ознаками виявлено лексико-семантичний 

склад аналізованого мікрополя, який виглядає так: 1) ‗рівнина (загальне 

значення)‘; 2) ‗широка рівнина‘; 3) ‗найширше місце рівнини‘; 4) ‗найвужче 

місце рівнини‘; 5) ‗низинна рівнина‘; 6) ‗мокра заболочена рівнина‘; 

7) ‗рівнина, поросла травою‘; 8) ‗рівнина, поросла лісом‘; 9) ‗рівнина в лісі‘; 

11) ‗рівнина на підвищенні‘; 12) ‗рівнина біля підвищення, місце під горою‘; 

13) ‗рівнина між двома горами, горбами‘; 14) ‗рівнина в неглибокій 

западині‘; 15) ‗рівнина в низині‘; 16) ‗рівнина біля річки‘; 17) ‗рівнина, 

утворена колишніми ділянками річкового дна‘. 

Отже, сема ‘рівнина (загальне значення)’ в українських 

східнослобожанських говірках Луганщини маніфестована термінами: 
|
вигон 

(Бабич); до
|
лина (Сват, Лантрат); 

|
луки (Кам, ДО); 

|
оболон’ (Науг);

 
п

|
лош·ч’а 

(Піщ, Павл), п
|
лош·ч’ад’ (Тим), п

|
лоскос’т’ (Сват), плош·ч’и

е|
на (Оборот, 

Трет, Білокур, Білов, Павл, Кам, Піщ, Степ), плаш·ч’и
е|
на (Павл); раў

|
н’іна 

(Ілліч), р’іў
|
нина (Сват, Город, Сем, Мик, Калм, Бар, Зел, Мороз, Терн, Білов), 

р’іўни
|
на (Сич, Лантрат, Трет, Штор), 

|
р’іўн’ава (Мик, Троїц, Парн), 

|
р’іўн’ава 

(Кал), р’іў
|
н’а (Бутк), р’імно

|
та (Ілліч), роў

|
нина (Свистун, Пол), роў

|
н’іна 
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(Степ), 
|
роўно (Вільш); степ (Город, Калм). Зафіксовано й двослівні 

найменування: 
|
роўне 

|
м’ісце (Вільш), глад

|
ка зе

и
м

|
л’а (Бабич) [див. к. № 1]. 

Лексема 
|
вигон ‒ фонетичний варіант слова 

|
виг·ін – у 

східнослобожанських говірках Луганщини має такі значення: ‗рівнина 

(загальне значення)‘, ‗рівнина, укрита травою‘, ‗рівнина на підвищенні‘, 

проте ці семи поширені поодиноко, на відміну від свого основного значення 

‗пасовище‘. Імовірно, назва на позначення рівнини, виникла внаслідок 

тотожності ознак: місцевість, де випасають худобу ‒ рівне поле в умовах 

степу, але з часом це протиставлення було втрачене [39, с. 6]. В інших 

українських говірках семантика лексеми ви́гін обмежено значенням ‗луг 

випасний‘, ‗пасовище‘, але фіксують також і значення ‗рівнина‘ у 

західноподільських говорах та подільських говорах Кіровоградщини [39, с. 6; 

123, с. 245]. 

Репрезентантом семи ‗рівнина (загальне значення)‘ також виступає 

термін до
|
лина (псл. *dolъ „низ, долина‖ [ЕСУМ, ІІ, с. 89]), що походить із 

праслов‘янського *dolina. За формою долина – суфіксальне утворення, що 

складено з іменника діл- та спільнослов‘янського суфікса -ina. 

Найпоширенішим значенням слова є ‗рівнина в неглибокій западині‘. Це 

значення є загальноукраїнським [101, с. 37]. Лексема доли́на, на думку 

Т. О. Марусенко, має деякі специфічні риси говіркового вжитку і демонструє 

або звуження семантики, або її розширення [101, с. 37]. Зокрема, в 

українських говірках доли́на – ‗рівнина, укрита травою‘ та ‗рівнина взагалі‘. 

Ці значення, хоч і близькі до основного, усе ж різняться від нього. У 

першому випадку відбулося семантичне звуження, у другому – розширення 

[101, с. 37]. Саме таке явище ми спостерігаємо на прикладі 

східнослобожанських говірок Луганщини, де лексема до|лина як 

репрезентант ЛСГ „рівнина‖, окрім описуваного, має різні семантичні 

відтінки: ‗рівнина (загальне значення)‘, ‗рівнина, укрита травою‘, ‗рівнина в 

низині‘, ‗рівнина біля річки‘, ‗рівнина в лісі‘, ‗рівнина між двома горами‘, 

демонструючи при цьому явище семантичного синкретизму. Також, як 

зазначає Т. О. Марусенко, в одній і тій же говірці слово може вживано з 
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двома, а то й трьома різними значеннями. Зокрема, у селі Тернівка 

Марківського району лексема до|лина зазвичай функціонує із значенням 

‗рівнина в неглибокій западині‘ та ‗рівнина в низині‘. 

Наступним терміном семи ‗рівнина (загальне значення)‘ є 

найменування 
|
луки (< псл. *lǫka ‗кривизна; затока; вигин річки; місцевість у 

вигині річки; луг‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 302]), який у ЛСГ „рівнина‖ ускладнений 

локативними ознаками: ‗рівнина, укрита травою‘, ‗рівнина в низині‘, 

‗рівнина біля річки‘. Вихідна семантика псл. лексеми *lǫka зумовлена псл. 

*lękti ‗гнути, кривити‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 302]. З огляду на етимологічні корені 

сучасна семантика терміна лу́ка дещо дисонансна, ознаки кривизни в ній 

майже втрачені [181, с. 56], тому в аналізованих говірках збережено 

загальновідоме сучасне значення слова лука́: ‗рівна місцевість, укрита 

трав‘янистою рослинністю, що розвивається протягом усього вегетаційного 

періоду‘ [СУМ, IV, с. 553]. Лексему лу́ки розглядають як похідну від лука́. На 

думку Т. О. Марусенко, „особливістю вживання слова лука́ є досить значне 

поширення форми множини замість однини‖. Таке явище спостережено в 

багатьох населених пунктах Кіровоградщини та Київщини, де на означення 

рівнини, порослої травою, уживають форму множини – лу́ки [101, с. 41]. Не є 

винятком і східнослобожанські говірки Луганщини. За відношенням до 

‗рівнини‘ в інших українських діалектах засвідчено номени і однини, і 

множини (див. д. Б, с. 364 ‒ 365). Серед дериватів на слов‘янському ґрунті 

цю лексему можна співвіднести з: излу́чина, лу́чка, ло́ка, луко́ма, луковина́, 

лучо́к, лука́нъ, ло́чка, палу́ка, па́лучак, прилу́ки [Мурзаев 1984, с. 216]. 

Репрезентантом аналізованої ЛСГ назв є термін обо
|
лон’, утворений від 

псл. *bolonь „трав‘яниста низина‖, його розглядають як похідне від кореня 

bol [ЕССУМ, І, с. 224]. Звертаючись до терміна bolonь (bolnje, obolnje), 

М. І. Толстой зауважує, що основна маса східнослов‘янських діалектів, у 

яких він поширений, зберігає стійку семантику слова з незначними 

модифікаціями: боло́нна, боло́нина, боло́нь, оболо́на, оболо́нина ‗широке, 

відкрите рівне місце при селищі або в полі, поляна‘, блонь ‗відкрита 

місцевість, рівнина, поле‘; абало́нь, абло́на, абло́ньня, абло́нина ‗рівнина, 
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рівне поле‘; бло́нь ‗рівнина, рівна низина‘ [154, с. 75]. Т. О. Марусенко 

зазначає, що давнішнім, первинним значенням цього слова повинно бути 

‗низина біля річки, укрита травою‘, проте на українському ґрунті воно не 

зазнало великих семантичних перетворень, а тільки розширило своє 

значення. Про це свідчить функціонування лексеми в різних українських 

діалектах (див. д. Б, с. 381). 

Для вираження релевантної ознаки рівнини (символічне перебування 

всієї поверхні на одній площині) вживають терміни з псл. основою *plosk- 

‗сплющений‘, що тотожне з плоский, які походять від *plāšktja ‗рівний‘, 

‗плоский‘ [ЕСУМ, IV, с. 452 – 453]. На українському просторі ці лексеми 

зазвичай уживають зі значенням ‗який не має заглиблень і підвищень на 

поверхні; з рівною поверхнею‘ [СУМ, VІ, с. 591]; порівняймо: площина́ 

‗плоскість, рівнина‘ [СУМГ, ІІІ, с. 197]; площина ́ ‗велика ділянка рівної 

поверхні землі, рівнина‘ [СУМ, VI, с. 594], пло́скость ‗плоска передгірна 

спадаюча рівнина‘ [Мурзаев 1984, с. 441]. 

У східнослобожанських говірках Луганщини зафіксовано низку лексем, 

мотивованих прикметником плоский: п
|
лош·ч’а, п

|
лоскост’, п

|
лош·ч’и

е
на, 

п
|
лаш·ч’и

е
на ‒ ‗рівнина (загальне значення)‘, п

|
лош·ч’ад’ ‒ ‗рівнина (загальне 

значення)‘, ‗широка рівнина‘, плоскови
|
на ‒ ‗рівнина на підвищенні‘. 

Очевидною в східнослобожанських говірках Луганщини є зміна кореня площ 

/ плащ у термінах плош·ч’и
|
на, плаш·ч’и

|
на. Із незначними семантичними 

відтінками аналогічні географічні народні терміни побутують в інших 

регіонах України (див. д. Б, с. 403 ‒ 404). 

На досліджуваній території основними географічними термінами на 

позначення рівнини в загальному значенні виступають утворення від 

прикметника рівний (псл. *orvьnъ від і.є. *reu- ‗широкий, просторий, 

відкритий, явний, пристрасний‘ [ЕСУМ, V, с. 87]): раў
|
н’іна, р’іў

|
нина, 

р’іўни
|
на, 

|
р’іўн’ава, р’іў

|
н’ава, р’іў

|
н’а, р’імно

|
та, роў

|
нина, роў

|
н’іна, 

|
роўно. 

Лексема рівнинá засвідчена багатьма відомими лексикографічними працями: 

„равнина, ровное мѣсто‖ [СУМГ, ІV, с. 23] на початку ХХ ст.; рівнинá 

„Досить велика ділянка земної поверхні без істотних западин та підвищень‖ 
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[СУМ, VІІ, с. 549] у середині ХХ ст., рівни́на ‗велика ділянка земної поверхні 

без істотних западин та підвищень‘ [ВТССУМ, с. 1224]) на початку ХХІ ст. 

Це значення лексеми ровни
́
на / ровні

́
на перекликається з рос. ровнять [Даль, 

ІV, с. 99], де спостерігаємо спорадичну зміну суфіксів -ин, -ін. Щодо 

кінцевого наголосу у ГТ рівнинá учені констатують таке: це збереження 

праслов‘янського стану, а наголос на суфіксальному -úна – вторинне явище 

[101, с. 43]. За нашими спостереженнями, лексему р’іўни
|
на, р’іў

|
нина у 

східнослобожанських говірках Луганщини зафіксовано переважно в 

мовленні діалектоносіїв, що мають певну освіту, її функціонування є виявом 

впливу літературної мови на мову місцевого населення. Функціонує ця 

лексема переважно в мовленні молодшого покоління, а представники 

старшого покоління мовців розуміють значення номена, але не 

використовують його, уживаючи лексему 
|
р’іўн’ава. У репертуарі 

репрезентантів семи є чимало фонетичних і словотворчих варіантів ГТ 

рівнина́, вони представлені у народній географічній термінології українських 

говірок на Волині [Данилюк 2013, с. 82], Кіровоградщині [39, с. 8], 

Рівненщині [181, с. 51], Чернігівсько-Сумському Поліссі [Черепанова, с. 108], 

східностепових говірках центральної Донеччини [137, с. 74] та 

західноподільських говірках [123, с. 75]. 

Лексеми 
|
р’іўн’ава, р’іў

|
н’ава відприкметникового походження, у яких 

вирізняємо корінь рівн- та суфікс -ав(а). Утворення за такою моделлю є 

дуже давнім, але в сучасних слов‘янських мовах номен rovn’ava не 

поширений. Українські деривати з суфіксом -яв(а) нечисленні, мають 

наголос на корені. Цей наголос є вторинним по відношенню до давнішого – 

на першому суфіксальному голосному. Первинність місця наголосу -ава, 

(java) на передостанньому складі пов‘язана з самою фонетичною структурою 

суфікса, де наголошений склад, за походженням довгий, інтонаційно 

характеризовано акутом. Пересунення наголосу в українських утвореннях на 

перший склад відбулося під впливом прикметника рі́вний [101, с. 45]. 

У говірках Рівненщини у базовій основі окремих термінів зафіксовано 

спорадичну заміну приголосних -вн- на -мн-, тобто зміну рівн- на рімн-: 
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рімни́на ‗рівнинна місцевість‘ [181, с. 52]. Таку ж зміну приголосних 

спостерігаємо і в східнослобожанських говірках Луганщини на прикладі 

географічного терміна р’ім
|
нота, який також зафіксовано у 

західноподільських говірках [123, с. 74], де дослідниця фіксує семантично 

абсолютно співвідносні терміни рівнота́ і рімнота́. Взаємозаміни [ўн] / [мн] 

у лексемі [
|
р‘іўниĭ] на українському просторі можна простежити у АУМ 

[АУМ, І, к. 96; АУМ, ІІ, к. 87]. 

Термін р’іўно
|
та ‗рівнина‘ походить з давнішнього *rivьnota. За 

формою р’іўно
|
та – суфіксальне утворення за праслов‘янською моделлю від 

прикметникового кореня рівн- та суфікса -ота, який в основному 

використовують у словах з абстрактним значенням. Кінцевий наголос у 

цьому слові – збереження давнього, праслов‘янського наголосу. Цей наголос 

притаманний утворенням із суфіксом -ота, які мають абстрактне значення 

[101, с. 45]. 

Дериваційну активність основ рівн-, ровн-, рімн-, мотивовану 

зовнішньою домінантою ‗рівнинна місцевість‘, ‗рівнина‘, відзначено в ряді 

регіональних ономастичних досліджень [181, с. 52; 45, с. 15; 39, с. 8; 98, 

с. 247; 101, с. 43 – 46; 137, с. 73; 123, с. 75]. 

Для найменування рівнини в загальному значенні в деяких населених 

пунктах східнослобожанських говірок Луганщини використовують 

географічний термін степ, який не має загальноприйнятої етимології, проте 

функціонує в українській літературній мові в значенні ‗великий безлісий, 

вкритий трав‘янистою рослинністю, рівний простір, у зоні сухого клімату‘ 

[СУМ, ІХ, с. 686]. Майже те саме відзначає Мурзаєв Е. М.: у літературній 

мові лексему степ уживають для позначення усіляких відкритих рівнинних 

слабкозаселених просторів великих розмірів (також пустель і напівпустель) 

[Мурзаев 1984, с. 367]. Припускають, що термін степ походить від 

східнослов‘янського *сътепь [ЕСУМ, V, с. 409], порівняння *стьпь з лит. 

stiẽpti, stiepiù ‗тягнутися, простиратися‘, лат. stìept ‗тягнути, витягати‘ 

вважають недостовірним. Проте є імовірність, що нім. stерре ‗степ‘ 

запозичене з рос. Особливо цікаве англ. stерре – також запозичене з рос. 
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[Фасмер, ІІІ, с. 755]. Термін степ уживаний у тих населених пунктах, де 

немає чіткої номінації зазначеного географічного об‘єкта. У діалектах 

української мови цей номен займає великий ареал (див. д. Б, с. 442). 

Використання неоднослівних утворень на позначення ‗рівнина 

(загальне значення)‘ 
|
роўне 

|
м’ісце, глад

|
ка зе

и
м

|
л’а, ймовірно, пов‘язане з тим, 

що географічна номенклатура не належить до частотної лексики української 

мови, а також із тим, що розвиток цивілізації призводить до зменшення 

важливості географічної лексики у повсякденному спілкуванні, а отже, до її 

забування, через що діалектоносії, у словниковому складі яких відсутня 

певна лексема, змушені вдаватись до описових конструкцій [137, с. 52]. 

Наступні семи вказують на загальний розмір рівнини та її частин. 

Сема ‗широка рівнина‘ представлена такими народними термінами: 

по
|
л’авина (Білокур), по

|
л’ана (Ілліч, Пол), п

|
лош·ч’ад’ (Вільш), п

|
рост’ір 

(Пол), роз
|
дол’:а (більшість н. пп.). 

Географічний термін по
|
л’ана та його дериват по

|
л’авина у 

східнослобожанських говірках Луганщини є полісемантичними. Термін 

по
|
л’ана зафіксовано в ЛСГ „рівнина‖, „низина‖, „ліс‖ із значенням ‗широка 

рівнина‘, ‗широка низина‘, ‗окрема ділянка лісу‘, ‗окрема ділянка, поросла 

ягідними рослинами‘; по
|
л’авина ‗рівнина в лісі‘, ‗окрема ділянка лісу‘; також 

засвідчено демінутив по
|
л’анка ‗підвищений луг‘. Детальніший аналіз 

номенів зроблено з ЛСГ „ліс‖, де терміни мають більший ареал поширення. 

Лексема п
|
рост’ір (< простерти < псл. *prosterti ‗простерти‘ [ЕСУМ, 

IV, с. 604 – 605]) в українській літературній мові виступає у значенні 

‗необмежена протяжність (у всіх напрямках)‘ [СУМ, Т. VІІІ, с. 298]) та має 

відповідники в інших мовах [Фасмер, ІІІ, с. 380]. В українських говірках, на 

відміну від аналізованих, виявлено деякі фонетичні та морфологічні 

видозміни номена, але семантика майже однакова (див. д. Б, с. 418). 

Найуживанішою на досліджуваній території засвідчено лексему 

роз
|
дол’:а (˂ *orz-dolьje [101, с. 38]), яка, окрім значення ‗широка рівнина‘, 

має ще ‗найширше місце на рівнині‘, ‗рівнина між двома горбами чи горами‘, 

‗широка низина‘: лексема має фонетичні й словотвірні варіанти: роз
|
дол’йе 
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‗найширше місце рівнини‘, роз
|
д’іл ‗рівнина між двома горбами‘, роз

|
д’іл’:а 

‗широка низина‘. Префіксально-суфіксальне утворення роз
|
дол’:а має 

яскраво виражене словотвірне значення масштабності [39, с. 8] і паралелі в 

інших мовах [Мурзаев 1984, с. 475]. Українське значення цього слова є дуже 

давнім, воно близьке до первинного. З огляду на значення префікса роз
|
дол’:а 

спочатку лексема мала означати ‗місце, де діл розходить у всі боки, широку 

долину‘ [101, с. 39]. Але ж все таки українськими дослідниками виявлено ще 

більше розширення семантики, починаючи з назви не тільки широкої долини, 

а й широкої рівнини, низини; при цьому спостережено використання номена 

на позначення всякої долини, низини і рівнини, з формуванням до того ж 

фонетичних варіантів, що виявлено при аналізі і східнослобожанських 

говірок (див. д. Б, с. 427 ‒ 428). 

Значення ‗широке, просторе місце‘ репрезентує номен при
|
вол’:а 

(Бабич, Баг, Вільш, Воєвод, Заг, Тарас) (˂ воля ‗простір, роздолля‘ [ЕСУМ, 

IV, с. 569]), значення якого досить прозоре й відповідає літературно-

нормативному привіл́ля ‗широке, просторе місце, безмежний простір‘ [СУМ, 

VII, с. 574]. В інших українських діалектах спостережено розширення 

семантики з конкретизуючими ознаками та фонетичними коливаннями 

[і] : [о] ‒ середньопол. приві́лля, приво́лля ‗широкі рівнинні луки‘ [181, с. 53]; 

східнопол. приво́лля ‗низина взагалі‘ [165, с. 177]. 

Ознаки розміру частин ГО представлено лексемами на позначення 

‗найширше місце рівнини‘: за
|
лиў (Баран), роз

|
дол’:а (Ілліч, Лантрат, Луг, 

Павл, Парн), роз
|
дол’е (Оборот, Руд, Сват); роз

|
лиў (Баран); ши

|
рина (Ілліч), 

ши
|
рокойе (Ілліч). 

У значенні ‗найширше місце рівнини‘ діалектоносії використовують 

суфіксальні утворення від кореневої морфеми лив- ‒ за
|
лиў (< заливати) і 

ро
|
злиў (< розливати), які вказують на спосіб утворення аналізованого ГО. Ці 

терміни у східнослобожанських говірках Луганщини за своєю семантикою 

виходять за межі однієї ЛСГ ‒ роз
|
лиў має значення ‗найширше місце 

рівнини‘, ‗низина, залита водою‘, ‗повінь, розлиття річки при весняному 

розтаванні снігу‘; за
|
лиў виступає у значеннях ‗найширше місце рівнини‘, 
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‗низина, залита водою‘, ‗мілкий глухий (без витоку) рукав річки‘. 

Відповідники наведених лексем в інших українських діалектах мають 

семантику відносно низини, залитої водою, водних об‘єктів, повені (див. д. Б, 

с. 322, 428), тому вважаємо, що на досліджуваній території відбувся процес 

розширення семантики лексем. 

Терміни ши
|
рина, ши

|
рокойе утворені від кореневої морфеми шир- 

(< псл. širь ‗ширина‘, širъ ‗широкий‘ [ЕСУМ, VI, с. 419]). Подібні терміни з 

близькою семантикою зафіксовані у західноподільських говірках ‒ шир 

‗широка рівнина‘, ‗розгалуження русла річки‘, широта́ ‗широка рівнина‘ 

[123, с. 312]. 

Опозицію, за відношенням до аналізованих слів, виявляє значення 

‗найвужче місце рівнини‘, представлене поодинокими лексемами: вузи
|
на 

(Баран), 
|
вуз’койе (Ілліч), дл’ін’і

|
на (Ілліч), про

|
вулок (Міст), хуш·ч’и

|
на (Заг), 

які виявляють специфічні особливості досліджуваних говірок. 

На позначення звуженого місця на рівнині виступають утворення з 

кореневими морфемами вуз-: вузи
|
на (˂ псл. *ǫzъkъ ˂ onzǔ-kǔ ‗вузький‘) та 

його дериват 
|
вуз’койе. Номен вузи

|
на в аналізованому значенні порівняно з 

літературно-нормативним вузина́ ‗вузьке місце‘ [СУМ, I, с. 783], у 

досліджуваному регіоні з‘явився внаслідок спеціалізації найменування. 

Наслідком російськомовного впливу є використання утворення 

дл’ін’і
|
на, яке виступає з ДО „довжини‖, указуючи на ‗довгу звужену 

рівнину‘ (ймовірно, є кальками російськомовних лексем длина́, дли́нный). 

Термін про
|
вулок в аналізованій мікрогрупі, маючи ДО „розташування‖ 

відносно іншого ГО, набуває відтінку значення ‗вузьке місце на рівнині між 

підвищеннями‘. Використання терміна про
|
вулок в аналізованому значенні у 

мовленні діалектоносіїв з‘явилося внаслідок перенесення ознак за схожістю з 

іншим ГО ‒ прову́лок ‗обмежений двома рядами будинків простір для їзди та 

ходіння між двома вулицями‘ [СУМ, VIII, с. 145]. Етимологічно номен 

про
|
вулок похідний від вулиця ‒ псл. ulica, демінутивне утворення від *ulа 

[ЕСУМ, I, с. 439]. 
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Мотиваційною основою лексеми хуш·ч’и
|
на виступає прикметник 

худий, ознаки якого були перенесені на аналізований термін внаслідок 

метонімізації. 

Сему ‗мокра заболочена рівнина‘ діалектоносії, переважно, 

ототожнюють із тельмографічними та гідрографічними термінами. Так, у 

значенні мокрої заболоченої рівнини виступають такі лексеми: 
|
багва (ВП, 

Оборот), баг
|
но (Пол), баго

|
вин’:а (Оборот), багно

|
вин’:а (Баран), баг

|
н’ука 

(Баран, Сват, Трет), калда
|
ба́н’:а (Заг), ле

и|
ман (Шульг), 

|
луки (Лантрат, Руд), 

|
сарма (Зел), соло

|
нец’ (Міст, Терн), солон

|
чак (Прив, Терн), тр’асови

|
на 

(Вільш) [див. к. № 2]. 

Прикладом семантичного переходу ‗болото‘ ↔ ‗рівнина‘ є дериваційні 

утворені від 
|
багва ‒ баго

|
вин’:а та баг

|
но ‒ баг

|
н’ука, багно

|
вин’:а. Етимологи 

доходять висновку, що слово 
|
багва має слов‘янське походження (˂ псл. 

*bagy; bagъve ˂ і-є. *bhāgū [ЕСУМ, I, с. 109]) та генетично пов‘язане з баг
|
но 

(˂ псл.*bagno *bagъno ‗болото рудого кольору‘), відоме східно- та 

західнослов‘янським мовам, однак фіксують його як тельмографічний 

термін, а не нейтрально рельєфний [39, с. 9]. Хоча Словник за редакцією 

Б. Д. Грінченка подає ба́гва як ‗болотиста низовина, дряговина‘, указуючи на 

низинний характер рельєфу [СУМГ, I, с. 17], з аналізованою семантикою 

названі терміни в інших українських діалектах розширюють коло 

фонетичних варіантів: ба́гва́, багви́ще, багню́ка, багові́ння [98, с. 214]; ба́гва, 

багові́ння [39, с. 9]. 

Не має широкого ареалу на досліджуваній території у значенні ‗мокра, 

заболочена рівнина‘ номен калда
|
бан’:а ‒ утворення від кол

|
доби

е
на 

(< *kъldoba, *kъldobina [77, с. 40]), ознаки якого були перенесені з іншого 

ГО.  

На відміну від літературної мови, у якій слово ли
|
ман визначають лише 

як ‗затока з морською водою в гирлі річки або озеро поблизу моря, іноді 

багате на грязі з лікувальними властивостями‘ [СУМ, IV, с. 485], у 

східнослобожанських говорах назву співвідносено із великою кількістю 

семем. Лексему ли
|
ман зафіксовано зі значенням ‗мокра заболочена рівнина‘, 
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яке ускладнене додатковою локативною ознакою ‗рівнина, укрита травою‘, у 

с. Калмиківка Міловського р-ну ли
|
маном називають ‗луг (загальне 

значення)‘, у с. Байдівка Старобільського р-ну лексемою ли
|
ман засвідчено 

значення, у якому актуалізовано ознаки ‗наявності очерету в низині‘. У 

с. Шульгінка Старобільського р-ну лексема ли
|
ман указує на ‗природне 

водоймище‘, що свідчить про перехід терміна у розряд гідрографічних [див. 

к. № 3]. З етимологічної точки зору найменування ли
|
ман визнають старим 

грецьким запозиченням λειμών ‗вологе, трав‘янисте місце; луг‘, яке 

з‘явилося за посередництва тюркських мов [Фасмер, ІІ, с. 497; ЕСУМ, III, 

с. 233]. Е. М. Мурзаєв зазначає, що лима́н ‒ це мілководна морська затока, і 

пояснює, що в Прикаспійській низині лима́н ‒ витягнуте блюдце, ільменіт, 

низинне пониження від маленького урочища до кількасот гектар. Глибина 

його звичайно незначна, у межах 1 метра. Навесні заливається талими 

сніговими водами, які до літа, зазвичай, зникають, витрачаються на 

випаровування і фільтрацію. Улітку лиман покривається луговою 

рослинністю, а в найбільш глибоких місцях, де зберігається волога, ‒ 

болотною (може мати різні семантичні варіанти, не пов‘язані з водою) 

[Мурзаев 1984, с. 210]. Подібну видозміну ГО в східнослобожанських 

говірках Луганщини спостерігаємо за семантичними переходами терміна 

ле
и|
ман ‒ ‗водойма‘ ↔ ‗рівнина‘ ↔ ‗низина‘ ↔ ‗луг‘. 

Термін 
|
сарма у східнослобожанських говірках Луганщини виступає у 

значенні ‗мокра, заболочена рівнина‘ та ‗мокра, заболочена низина‘, ‗мілина, 

неглибоке місце в річці‘. За відсутності фіксування цієї лексеми в інших 

говірках української мови, вважаємо появу номена 
|
сарма впливом російської 

мови, де основним значенням лексеми є ‗неглибоке місце в річці з твердим 

дном‘ [Даль ІV, с. 141; Фасмер ІІІ, с. 563; Мурзаєв 1984, с. 344]. У 

східнослобожанських говірках Луганщини основне значення номена ‗мілина, 

неглибоке місце в річці‘. 

Полісемантичні терміни соло
|
нец’, солон

|
чак похідні від сіль (˂ псл. solъ 

[ЕСУМ, V, с. 252]), у східнослобожанських говірках Луганщини вони 
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зафіксовані з такими значеннями: ‗мокра, заболочена рівнина‘, ‗болото 

(загальне значення)‘, ‗поле, на якому нічого не родить‘, останнє з яких 

охарактеризовано найбільшим ареалом поширення (зафіксовані номени 

докладніше проаналізовано у ЛСГ на позначення „поле‖.  

Заключним у цій мікрогрупі є полісемантичний термін тр’асови
|
на, для 

якого характерна поява значення ‗мокра, заболочена рівнина‘ на підставі ДО 

„рівна територія, що розмита водою‖. Поширення терміна тр’асови
|
на із 

наведеним значенням свідчить про специфічне розширення семантики 

лексеми тр’асови
|
на в східнослобожанських говірках Луганщини. 

Інші семи вказують на наявність рослинності на місцевості. Сема 

‗рівнина, укрита травою‘ представлена термінами, більшість з яких 

запозичені з інших поняттєвих полів: 
|
вигон (Вільш); 

|
випас (Прив), до

|
лина 

(Зел, Лантрат, Оборот, Сем), ле
и|
вада (Город), ле

и|
ман (Калм), луг (Білокур, 

Бут, ВП, Парн, Терн), лу
|
га (Терн), лугови

е|
на (Город), 

|
луки (Міст, Науг, Павл, 

Руд, Трет), низови
|
на (Оборт), пасо

|
виш·ч’е (Білов), 

|
пас’би

е
ш·ч’е (Баран), 

р’і
|
л’:а (Нов), с’і

|
на (Павл), с’іно

|
кос (Шульг, Заг, Пол), с’іно

|
коси (Вільш), 

сте
и
пе

|
на (Степ); ц’іли

е|
на (Білов, Вівч) [див. к. № 4]. 

Група термінів 
|
вигон, 

|
випас, пасо

|
виш·ч’е, 

|
пас’би

е
ш·ч’е містять 

вказівку на можливість раціонального господарського використання рівнини, 

укритої трав‘янистою рослинністю, і більш поширені зі значенням 

‗пасовище‘, де їх і проаналізовано докладніше. 

У східнослобожанських говірках Луганщини термін ле
и|
вада виступає з 

широкою семантичною амплітудою та утворенням мікроареалів у лексико-

семантичних групах термінів на позначення „рівнина‖, „низина‖, „луг‖, 

„поле‖. Лексема ле
и|
вада, імовірно, зберегла вихідну семантику, притаманну 

середньогрецькій мові: λιβάδι(ον) ‗лука, зрошена рівнина‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 206]. 

На території північної Луганщини ле
и|
вада в ЛСГ „рівнина‖ репрезентує 

географічні реалії: ‗рівнина, укрита травою‘ (Город), ‗рівнина в неглибокій 

западині‘ (Баран, ВП, Зел, Оборот, Павл, Прив, Сват), ‗рівнина в низині‘ 

(Міст, Піщ), ‗рівнина біля річки‘ (Лантрат, Оборот, Терн,). Значення 

‗рівнина‘ − результат семантичного переходу семи ‗присадибна земельна 
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ділянка‘ ↔ ‗рівнина‘ (пор. у значенні ‗присадибна земельна ділянка‘ [СУМ, 

IV, с. 458; СУМГ, ІІ, с. 349]). Аналізований термін зі значенням ‗рівнина‘ 

зафіксовано в інших українських діалектах: у центральностепових говірках 

представлено семи ‗рівнина в неглибокій западині‘, ‗рівнина біля річки‘ [39, 

с. 12], у західноподільських ця лексема виступає з одним значенням − 

‗рівнина біля річки‘ [123, с. 271]. Загалом в обстежених говірках північної 

Луганщини полісемантична лексема ле
и|
вада зафіксована як репрезентант 12-

тьох сем: ‗рівнина, укрита травою‘, ‗рівнина в неглибокій западині‘, ‗рівнина 

в низині‘, ‗рівнина біля річки‘; ‗низина (загальне значення)‘, ‗низина, укрита 

травою‘, ‗низина біля річки‘, ‗низина, залита водою‘; ‗луг (загальне 

значення)‘, ‗пасовище‘, ‗луг сінокісний‘; ‗город, присадибна ділянка‘ [див. к. 

№ 5]. З огляду на це для аналізованого терміна як репрезентанта ЛСГ 

„рівнина‖, „низина‖, „луг‖, „поле‖ інтегральною семою буде ‗ділянка землі‘, 

а на різновид та місце розташування цієї ділянки буде вказувати 

диференційна сема ‗рівнинна ділянка землі‘, ‗ділянка землі в низині‘, ‗лугова 

ділянка землі‘, ‗присадибна ділянка‘. Через те, що термін ле
и|
вада за своїми 

лексико-семантичними варіантами належить одночасно до кількох лексико-

семантичних груп, спостерігаємо явище семантичного синкретизму, де в 

результаті філіації семантична розрізненість лексеми ле
и|
вада почала 

нівелюватися. Так, спостерігаємо вживання терміна для позначення як 

рівнинної, так і низинної ділянки землі, укритої рослинністю. 

У праці П. Ю. Гриценка „Ареальне варіювання лексики‖ лексему 

ле
|
вада представлено як репрезентанта 34 значень на загальноукраїнському, 

молдавському та російському мовному просторі. Дослідник також указує на 

те, що деякі значення аналізованого номена свідчать про його віднесеність і 

до географічної, і до сільськогосподарської лексики з домінуванням „серед 

інших диференційних ознак ‗вільне (від будь-чого) місце, придатне для 

господарського використання‘‖ [38, с. 159]. 

Більшість значень лексеми ле
и|
вада указують не на різні географічні 

об‘єкти, а на приватні особливості однієї, схильної до змін реалії ‒ низини 

або рівнини, укритої травою, що може знаходитися біля річки і в певний час 
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заливатися водою. Значення слова ле
и|
вада дозволяють скласти опис 

відповідної географічної реалії з можливою повнотою: низина (левада) може 

ставати дуже топкою і в‘язкою, або заливатися водою, перетворюючись у 

заливний луг, або пересихати, робитися більш твердою; часто низина або 

рівнина (левада) являє собою сінокісне місце, заросле сінокісними травами, 

де може випасатися худоба або заростає чагарником, дрібноліссям; левада 

може бути в полі, в лісі, на лузі, біля річки. Семантичний синкретизм 

лексеми ле
|
вада указує на типові ознаки місцевої географічної термінології. 

Якщо оцінювати лише відносну значущість окремих сем у значеннях терміна 

з огляду ареального критерію, який полягає в тому, що істотність ознаки в 

смисловій структурі деякого МГТ може верифікуватися його стійкістю 

(повторюваністю) в близьких, пересічних значеннях, що розвиває цей термін 

у різних частинах свого ареалу. Чим частіше повторюється семантична 

ознака терміна, тим він стійкіший, тим вища його значимість [19]. 

Отже, у н. пп. ВП, Город, Лантрат, Луб, Мик, Науг, Нов, Оборот, Парн, 

Павл, Терн, Трет, Сем, Сич інтегральною семою для лексеми ле
и|
вада є 

‗наявність трав‘яної рослинності‘ та несуттєвими є семи ‗площина, залита 

водою‘, ‗місця розташування‘ (у полі, у лісі, на лузі, біля річки, у болоті), які 

варіюються на тлі загальних інваріантних ознак низинності. Хоча у н. пп. 

Бабич, Зел, Розсип, Сват тлумачення лексеми свідчать про суттєвість у 

східнослобожанському ареалі для лексеми ле
и|
вада семи ‗залитісттю водою‘. 

Проміжне положення займає конфігураційна ознака рівнинності. 

Лексема ле
и|
вада в досліджуваних говірках має широку семантичну 

структуру, що характеризує аналізований номен як такий, що перебуває в 

стадії семантичного усталення [137, с. 153]. Дослідники зосереджують увагу 

на чіткій локалізації лексеми у східнослов‘янському континуумі, 

стверджуючи, що „це виразний південний локалізм‖ [38, с. 161]. Для 

просторової поведінки лексеми ле
и|
вада характерна, з одного боку, 

відсутність її на значній території старожитніх говорів – закарпатського, 

лемківського, надсянського, наддністрянського, волинського, 

західнополіського, лише зрідка відзначена і середньополіському, а з другого, 
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− дозволяє припустити, „що український континуум об‘єднує результати 

двох впливів: давнішого, нині згасаючого, і новішого, пов‘язаного з 

східнороманськими впливами‖ [38, с. 161]. Динаміка значень лексеми 

становить безперервний процес, давніші й нові семи, інтегральні й 

диференційні їхні ознаки, базисні і похідні значення співіснують не тільки в 

різних, часто віддалених говірках, а нерідко у тій самій говірці як цілісній 

діалектній системі. Наявність ареалів свідчить про різний ступінь збереження 

давніх значень, неоднакову силу імпульсів. 

У східнослобожанських говірках Луганщини у ЛСГ „рівнина‖ номен 

|
луг має значення ‗рівнина, вкрита травою‘, ‗рівнина біля річки‘, стає 

основою для низки дериватів ‒ 
|
луга, лугови

е|
на ‗рівна місцевість, поросла 

травою‘ та лу
|
жаĭка ‗рівнина біля річки‘. Т. О. Марусенко зазначає, що у 

сучасній українській мові географічний термін 
|
луг (< псл. *lǫgъ [ЕСУМ, ІІІ, 

с. 298]) найчастіше виступає із значенням ‗рівнина, поросла травою‘ (пор. 

укр. літ. луг ‒ заросла травою і кущами лука, що використовують як 

пасовисько та сіножать [СУМ, IV, с. 552]) [101, с. 40]. За умови використання 

діалектного матеріалу інших українських територій з‘ясовано, що дійсно, 

значення ‗рівнини‘ зафіксоване, але, як і в аналізованих говірках, не несе 

основного смислового навантаження (див. д. Б, с. 362 ‒ 363). Також на 

позначення ‗рівнини‘ визначено паралелі у болгарській мові ‒ лъг ‗низька 

сира рівнина, заросла деревами або кущами‘ [Мурзаев 1984, с. 215]. 

М. І. Толстой, аналізуючи перехід лу́г – лу́ка, зазначає, що, за 

свідченнями поліських старожилів, лу́г – боло́то, як і багно́. На багні́ не 

косять, боло́то нерідко скошують, а лу́г (частіше за все) – сінокісне угіддя. 

На думку мовознавця, лу́г не стільки термін, який стосується рельєфу чи 

болота, скільки термін агрономічний, у якому господарський відтінок 

переважає. Тому в різних мовах спостерігаємо у ньому наявність двох 

значень: одного – загальносхіднослов‘янського *lǫgь ‗трав‘яниста земля, 

покіс, пасовисько; дрібнотрав‘яна (не болотиста, не забруднена) рівнина‘, 

другого – характерного для західно- і південнослов‘янських мов – ‗ліс‘ 

[Толстой 1969, с. 110 – 111]. 
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У східнослобожанських говірках ЛСГ „рівнина‖ має у своєму 

семантичному складі полісемантичні терміни з коренем низ-: низови
е|
на 

‗рівнина, укрита травою‘, ‗рівнина біля підвищення, місце під горою‘, 

‗рівнина біля річки‘; ни
е|
зина ‗рівнина біля підвищення, місце під горою‘, 

‗рівнина в низині‘, ‗рівнина між двома підвищеннями‘, 
|
низ ‗рівнина біля 

річки‘. Уживання ГТ 
|
низ, ни

е|
зина, ни

е
зо

|
вина з переліченими значеннями – 

закономірний результат того, що згадувані реалії зазвичай сприймаються як 

понижена територія (пор. семантичний ряд ‗рівнина на підвищенні‘ з 

домінуванням ознак підвищеного рельєфу) [123, с. 82], а значення ‗рівнина 

біля підвищення, місце під горою‘ сформувалося внаслідок традиційного 

сприйняття низини як рівнинної частини місцевості порівняно з височиною 

[39, с. 7]. Низи́на – така частина поверхні землі, рівень якої нижчий за рівень 

тих земних просторів, серед яких вона знаходиться [ЕСУМО, с. 276]. 

Пригадаймо твердження П. Беринди, що рівнина й низина – це одне і те саме, 

не відповідає дійсності, або ж височина (не тільки низина) також може бути 

рівниною [ЕСУМО, с. 276]. Географічні номени низ, ни
е
зо

|
вина, ни

е|
зина 

сягають праслов‘янського лексичного фонду (від псл. nizъ „униз‖ [ЕСУМ, ІV, 

с. 86]), на позначення ‗рівнини‘ широко представлені на українських теренах 

із частотним переважанням останнього (див. д. Б, с. 378 ‒ 379). Порівнюючи 

значення, репрезентовані в говірках української мови, доходимо висновку, 

що терміни ни
е|
зина, ни

е
зо

|
вина у східнослобожанських говірках Луганщини 

розширили своє значення, а отже, семи ‗рівнина біля підвищення, місце під 

горою‘, ‗рівнина між двома підвищеннями‘ є специфічно 

східнослобожанськими. Принаймні, у відомих нам джерелах такі значення не 

зафіксовано. Зазначені особливості виявляють динаміку семантичної 

структури ГТ, що є результатом дії моделі семантичного переходу ‗низина‘ 

↔ ‗рівнина‘. 

В аналізованому лексико-семантичному полі лексема р’і
|
л’:а 

маніфестує семантику ‗рівнина, укрита травою‘ за ДО „рівнина, укрита 

травою, яку збираються зорати‖. Зазначене значення вторинне, але 

демонструє специфічні риси аналізованих говірок. Основне значення рілля 
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представлено у ЛСГ на позначення „поле‖, де його проаналізовано більш 

докладно.  

Визначальними для появи в ГТ с’і
|
на, с’іно

|
кос, с’іно

|
коси значень 

‗рівнина, укрита травою‘ стали ДО „наявність доброго рослинного покриву‖, 

які частіше вживають у східнослобожанських говірках на позначення 

аналогічних реалій у лексико-семантичному полі „луг‖, зокрема, ‗луг 

сінокісний‘. 

Суфіксальне утворення сте
и
пе

и|
на від лексеми с

|
теп перенесене з 

номенклатури назви поля. 

Не основне значення ‒ ‗рівнина, укрита травою‘ ‒ репрезентує лексема 

ц’іли
е|
на, ареал поширення якої більш відомий зі значеннями ‗ділянка поля, 

що заросла бур‘яном‘, ‗необроблене поле‘. Так, термін ц’іли
е|
на в 

аналізованій мікрогрупі ‗рівнини, укритої травою‘ несе ознаки „взагалі 

(ніколи) незайманої (неторканої) рівної частини землі, укритої травою‖, яке є 

досить близьким до укр. літ. цілина́ ‗місце без доріг, неходжене, неїжджене‘ 

[СУМ, ХІ, с. 230], та вказує на розширення семантики цього терміна в 

досліджуваних говірках і дозволяє говорити про його полісемантизм. Досить 

влучно визначає значення терміна Е. М. Мурзаєв: рос. целина́ ‗незаймана, 

неорана земля, але придатна для землеробства, що володіє потенційною 

родючістю‘ [Мурзаев 1984, с. 429]. На розширення семантики звертає увагу 

українська дослідниця Потапчук І. М. указуючи, що слово розширило 

семантику, адже позначає не тільки ‗ще не оброблювану, не орану землю‘ та 

‗недавно освоєні землі‘ [СУМ, ХІ, с. 230], а й ‗необроблені якийсь час землі‘ 

[123, с. 130]. Порівняно із східностеповими говірками Донеччини семантика 

аналізованого терміна виходить за межі однієї ЛСГ: ‗поле, велика безліса 

рівнина‘, ‗непридатна для вирощування сільськогосподарських культур 

земельна ділянка‘, ‗земля, що ніколи не оброблялась‘, ‗луг, земельна ділянка, 

поросла травою‘, ‗луг (у загальному значенні)‘, ‗земельна ділянка, 

призначена для випасання худоби‘ [Сіденко дис., с. 140 ‒ 145]. 

Сему ‗рівнина, поросла деревами‘ у мовленні діалектоносіїв реалізують 

такі терміни: 
|
балка (Білов, Міст), 

|
заросл’і (Баран), 

|
л’іс (Білокур, Оборот, 
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Лантрат, Шульг), л’іс
|
ки (Терн), л’і

|
сок (Байд), л’ісос

|
муга (Вільш, Міст), 

по
|
садки (Терн), сад

|
ки (Баран, Білов, Терн), уз

|
л’іс’:а (Трет, Науг). 

Основну групу назв рівнини, порослої лісом, становлять лексеми, що 

більш активні і в ЛСГ „ліс‖ і виступають з кореневою морфемою ліс-: 

уз
|
л’іс’:а, л’іс, л’і

|
сок, (мн. л’іс

|
ки), л’ісос

|
муга. Термін 

|
л’іс та його демінутив 

л’і
|
сок, (л’іс

|
ки) називають рівнину з поодинокими деревами та дрібними 

деревинними рослинами, композит л’ісос
|
муга передає ознаку рівнини з 

рідким насадженням древ у довжину, уз
|
л’іс’:а вказує на окраїну лісу, 

розташованого на рівнині. На відміну від східнослобожанських говірок, в 

українській мові та її діалектах термін уз
|
л’іс’:а виступає з семантикою ‗край 

лісу‘, не уточнюючи вид рельєфу, на якому знаходиться. Проте слово узлі́сся 

у літературній мові має значення ‗край лісу‘ [СУМ, X, с. 408], з такою ж 

семантикою (‗край лісу‘) лексема уз
|
л’іс’:а представлена і в інших 

українських говірках [45, с. 138; 39, с. 47; 181, с. 108; 123, с. 308; Черепанова, 

с. 179;]. На всіх досліджених українських територіях, окрім частини території 

функціонування західноподільських говірок (де лексема лі́с має локативні 

ознаки: ‗низина, поросла деревами‘, ‗ліс у яру‘, лісо́к ‗ліс у яру‘, ‗рівнина, 

поросла лісом‘, ‗яр, порослий лісом‘, ‗низина, поросла деревами‘ [123, 

с. 247]), те саме явище спостерігаємо і з іншими лексемами, об‘єднаних 

кореневою морфемою ліс-, які вказують на наявність лісу на певній території, 

але не уточнюють характер поверхні, на якій він знаходиться [Данилюк 2013, 

с. 76 ‒ 77; 39, с. 39 ‒ 48; 165, с. 178 – 179; 137, с. 129 – 130; 181, с. 350 ‒ 351]. 

Імовірно, наявність дрібного лісу та чагарнику, незалежно від 

ботанічного виду рослин, на рівній місцевості стала визначальною ДО для 

появи ГТ 
|
заросл’і. 

Термін сад
|
ки з семантичним значенням ‗рівнина, поросла лісом‘ несе в 

собі ознаки рівнини, на якій ростуть плодові дерева, кущі тощо. Термін 

по
|
садки, утворений конфіксаційним способом по-са́д-к-и, зі значенням 

‗рівнина, поросла лісом‘ несе в собі ознаки рівної місцевості, на якій ростуть 

дерева антропогенного походження. В українських діалектах зафіксовано мн. 

по́сатки ‗молоді насадження‘ [181, с. 380]. У мн. термін поса́дки 
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зафіксований у говірках Воронезької області у значенні ‗молодий, 

посаджений сосновий ліс‘ [Дьякова, с. 253]. 

Специфічне функціонування із значеннями ‗рівнина, поросла лісом‘, 

‗рівнина в неглибокій западині‘, ‗рівнина в низині‘ має лексема 
|
балка, 

основне значення якої відносимо до лексико-семантичного поля „яр‖, з якого 

відбулося перенесення ознак ‒ 
|
балка ‗яр, порослий лісом‘, та ‗яр (загальне 

значення)‘. Пояснюємо це тим, що у свідомості мовців термін 
|
балка 

асоціюється зі зниженою територією та наявністю чи відсутністю на ній 

деревинного покриву. 

З урахуванням ДО „місце розташування рівнини відносно інших ГО‖ 

утворено семи: ‗рівнина на підвищенні‘, ‗рівнина біля підвищення, місце під 

горою‘, ‗рівнина в неглибокій западині‘, ‗рівнина в низині‘, ‗рівнина біля 

річки‘, ‗рівнина між двома горбами, горами‘, ‗рівнина в лісі‘. Одну частину 

термінів, які передають ці семи, уже було проаналізовано, друга частина ‒ 

перенесена з інших лексико-семантичних полів. 

Перший ряд географічних народних термінів представляє сема ‗рівнина 

на підвищенні‘: 
|
виг·ін (Лантрат); висо

|
та (Ілліч); воз

|
више

и
н:ост’ (Вільш, 

Прив); на буг
|
ру (Шульг); на

|
г·ірйа (Піщ, Білокур, Павл); над

|
г·ірйа (Терн); 

|
пагорбок (Булав, Міст, Парн, Руд); п

|
лато (Мик, Сват); плоско

|
г·ірйа 

(Оборот); плоскови
е|
на (Город); скали

е|
на (Город) [див. к. № 6]. Така ознака 

для степового та меншою мірою лісостепового рельєфу є малохарактерною 

для північної частини Луганщини, тому терміни, які виступають з основною 

семантикою ‗рівнина на підвищенні‘, не мають широкого ареалу й уживані 

поодиноко. 

Терміни висо
|
та, воз

|
више

и
н:ост’, на буг

|
ру, 

|
пагорбок з основним 

значенням виступають у семантичному полі на позначення „підвищення‖. 

Уживання цих номенів зі значенням ‗рівнина на підвищенні‘ засвідчують 

можливості візуального сприйняття навколишньої території інформантами як 

місцевість підвищеного характеру, що сприяє перенесенню зовнішніх ознак 

на ГО за подібністю. 
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Географічні терміни на
|
г·ірйа, над

|
г·ірйа можна вважати генетично 

спорідненими з огляду на спільні префіксальні морфеми на-/над-, що 

вказують на підвищений характер рівнини. На інших досліджуваних 

українських територіях семантика термінів незмінна [181, с. 357; 39, с. 10; 

Черепанова, с. 138 – 139]. 

До припіднятих рівнин із плоскою або хвилястою поверхнею, 

відділеною схилами або уступами від більш низьких сусідніх територій, 

нерідко застосовують термін п
|
лато. П

|
лато – піднята рівнина з плоскою або 

слабко розчленованою поверхнею, чітко розмежована виступами чи 

обривами, термін запозичений із французької мови (plateau від plat, ‒ 

‗плоский‘, звідти і нім. plateum, рум. platou, молд. платоу. Пор. фр. plat 

‗плоский‘, ‗рівний‘; лат. planitia, planus ‗рівнина‘, ‗плоскість‘ [Мурзаев 1984, 

с. 439]). 

ГТ п
|
лато як ‗рівнина на підвищенні‘ порівняно з літературною мовою 

є акцентуаційно та семантично особливим терміном (див. літ. платó 

‗підвищена рівнина, що підноситься над рівнем моря більше як на 200 м; 

плоскогір‘я‘ [СУМ,VІ, с. 569] або ‗підвищена, різною мірою розчленована 

рівнина‘ [ГЕУ, 3, с. 46]). За словником іншомовних слів О. С. Мельничука, 

слово пла́то позначає ‗підвищену рівнину з плескатою або слабохвилястою 

поверхнею, відмежовану від навколишніх просторів уступами‘ [СІСМ, 

с. 527]. З таким же значенням термін засвідчено і в інших українських 

говірках [98, с. 242; 39, с. 150; 181, с. 55; 123, с. 79; Черепанова, с. 167]. 

Лексема плоско
|
г·ірйа (композитна форма *плоск-о-горье), оформлена 

за допомогою суфікса збірності -ьje [Данилюк 2000, с. 25], мотивована 

атрибутивним словосполученням плоска гора (пор. укр. літ. плоско
|
г·ірйа 

‗високо (за 500 м) піднята над рівнем моря ділянка суходолу з плоскою або 

хвилястою поверхнею‘ [СУМ, VI, с. 592] або „підвищена, різною мірою, 

розчленована рівнина‖ [ГЕУ, ІІІ, с. 46]). Лексема плоскогір’я на всій території 

України, окрім Волині (плоскогі́р‘я ‗підвищення‘ [Данилюк 2013, с. 102]), 

позначає однойменну сему [98, с. 242; 181, с. 376; 123, с. 290]. Це дає 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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підстави зауважити перехід семантики за типом: „височина‖ → „рівнина‖ 

[123, с. 79]. 

За географічними ознаками (крім висоти над рівнем моря) терміни 

пла́то й плоскогі ́р‘я ідентичні [Барков, с. 207; 181, с. 55]. З огляду на це 

вважаємо, що найменування плоско
|
г·ірйа та термін плоскови

е|
на, який указує 

на специфіку вживання, бо немає фіксацій у жодних діалектних 

дослідженнях, можна також вважати генетично спорідненими з огляду на 

спільну кореневу морфему плоск-. 

Термін скали
е|
на у східнослобожанських говірках Луганщини має 

значення ‗рівнини, на краю якої стрімкі схили та (або) гострі виступиʼ. В 

ЕСУМ термін скали́на зафіксовано як ‗щілина, тріщина‘ – псл. skalina, 

*skolba, *skolbina, які пов‘язані зі ска
|
ла ‗великий камінь; скеля‘, у давньому 

значенні щось розколене [ЕСУМ, V, с. 261]. Тому функціонування терміна 

скали
е|
на як ‗рівнина біля підвищення‘ є специфічним для говірок. 

Сему ‗рівнина біля підвищення, місце під горою‘ репрезентують 

номени: га
|
л’ави

е
на (Сват, Город), низи

|
на (Руд), низови

|
на (Ілліч), п·ід

|
г·ірок 

(Піщ), (п·ід
|
горок (Нов, Оборот)), п·ід

|
гор’іўка (Білокур, Білов, Оборот), 

п·ід
|
г·ірйа (Зел, Лантрат, Павл), п·ідн’а

|
т’:а (Вільш), більшість із яких 

характеризується прозорою семантикою. 

Сему ‗рівнина біля підвищення, місце під горою‘ передає ГТ 

га
|
л’ави

е
на, маніфестований у ЛСГ „ліс‖ для реалізації значення ‗окрема 

ділянка лісу‘ та ‗окрема ділянка, поросла ягідними рослинами‘. Термін 

га
|
л’ави

е
на з аналізованою семантикою виступає в уявленні мовців як окрема, 

вільна від дерв та кущів рівна місцевість біля підвищення. З огляду на те, що 

загальновідоме галя́вина має значення ‗поляна звичайно на узліссі або серед 

лісу; прогалина в хлібах, очереті‘ [СУМ, II, с. 22], можемо говорити про 

розширення семантики лексеми га
|
л’ави

е
на у географічній термінології 

східнослобожанського діалектного простору. 

Терміни низи
|
на, низови

|
на демонструють прозорий семантичний 

перехід ‗низина‘ ↔ ‗рівнина біля підвищення‘, реалемно описуючи 
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географічний об‘єкт як місцевість біля підніжжя гори, так відбулося 

перенесення значення за ознакою „місцевість, що біля підніжжя гори‖. 

Найменування п·ід
|
г·ірок, п·ід

|
горок, п·ід

|
гор’іўка, п·ід

|
г·ірйа, 

п·ідн’а
|
т’:а, мотивано ознакою „місце під горою‖ і мають показові 

словотвірні засоби [39, с. 11]. Такі терміни з незначними фонетичними 

відхиленнями та аналогічною семантикою знаходимо в українській 

літературній мові та діалектах (див. д. Б, с. 395 ‒ 396). Термін п·ідн’а
|
т’:а має 

загальновідому семантику ‒ ‗підвищене місце на поверхні землі‘ [СУМ, VI, 

с. 475]. 

Сема ‗рівнина в неглибокій западині‘ представлена такими номенами: 

|
балка (Бут, Науг), до

|
лина (Нов, Терн, Трет), запа

|
дина (Білокур), ле

и|
вада 

(Баран, ВП, Зел, Оборот, Павл, Прив, Сват), по
|
дина (Заг), по

|
дол (Міст), 

р’іў
|
чак (Руд), у

|
пади

е
на (Терн), йа

|
рок (Білов). 

На зниження рівнинної території вказують деривати від дієслівного 

кореня -пад- (< псл. *padati [ЕСУМ, IV, с. 310 – 311]) ‒ запа
|
дина, у

|
пади

е
на 

та ў
|
пади

е
на ‗рівнина в низині‘. Термін запа

|
дина на обстеженій території 

більш уживаний у лексико-семантичному полі „яр‖ та „яма‖ на позначення 

‗яр (загальне значення)‘, ‗неглибокий яр‘, ‗дно яру‘, ‗довга западина‘, ‗площа 

з заглибленим місцем‘, ‗заглиблення в ґрунті невизначеної форми‘, ‗впадина, 

западина‘ [див. к. № 7]. За нашими матеріалами, лексема запа
|
дина 

характеризується семантичним синкретизмом, що зумовлює зрушення 

семантики за типом: „рівнина‖ ↔ „яма‖ ↔ „яр‖. Зважаючи на загальномовне 

запади́на, впа́дина, упа́дина ‗заглиблене місце на чому-небудь; яма, ямка‘, 

‗низьке місце, понижена місцевість‘ [СУМ, III, с. 239; I, с. 348] та відсутність 

фіксування термінів як ‗знижена рівнина‘ у відомих нам джерелах діалектної 

української мови, можна говорити про розширення значення термінів у 

східнослобожанських говірках Луганщини. 

Термін по
|
дина (з псл. *podina) [101, с. 42] у східнослобожанських 

говірках Луганщини у ЛСГ „рівнина‖ має два значення ‒ ‗рівнина в 

неглибокій западині‘ і ‗рівнина в низині‘, які дають можливість зробити 

висновок про наявність у його семантиці ознаки „понижена місцевість‖, яка 
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лежить в основі загальномовного значеня: ‗низинна місцевість, яка іноді 

заливається водою‘ [СУМГ, III, с. 241]. Українська дослідниця 

Т. О. Марусенко вказує, що укр. поди́на ‒ суфіксальне утвореня від під 

‗рівнина в неглибокій западині‘,‗рівнина (загагальне значення)‘ [101, с. 42]. 

Як зазначає Е. М. Мурзаєв, що рос. термін поди́на – це те саме, що под 

‗плоска степова западина, замкнуте зниження‘ [Мурзаев 1984, с. 294], що 

підтверджене утворенням поди́на від праслов‘янського *podъ. В інших 

українських говірках на позначення „рівнини‖ помічаємо лише демінутив 

поди́нка ‗рівнина‘ [98, с. 243]. 

Дериват по
|
дол з кореневою основою -дол- < псл. *dolъ [ЕСУМ, ІІ, с. 89] 

у східнослобожанських говірках виступає зі значенням ‗рівнина в неглибокій 

западині‘ та мн. по
|
доли ‗рівнина біля річки‘. ГТ по

|
дол – фонетичний варіант 

терміна по
|
д’іл, відображає сприйняття рівнини в неглибокій западині як 

низовинної території (див. літ. подìл „низько розташована місцевість; 

низина‖ [СУМ, VІ, с. 746]) і має безсумнівний зв‘язок зі словами: до́л, до, 

доли́на. Відбиті паралелі знаходимо в інших мовах [Мурзаев 1984, с. 296]. 

Назви по
|
дол, мн. по

|
доли та деякі їхні фонетичні варіанти, засвідчені і в 

інших регіонах України, розширюють загальновідому семантику лексеми 

(див. д. Б, с. 406 ). 

Для термінів йа
|
рок і р’іў

|
чак значення ‗рівнина‘ є незвичним, хоч вони 

і сформувалися шляхом природного перенесення назви з іншого ГО за 

суміжністю. Ці терміни поодинокі (йа
|
рок (Білов) і р’іў

|
чак (Руд)) виступають 

з ознаками „рівної пониженої місцевості‖ і в мовленні діалектоносіїв більш 

асоціюються з ‗неглибокою западиною‘. 

Чергову групу назв із семантикою ‗рівнина в низині‘ маніфестують 

лексеми: 
|
балка (Прив), ў

|
пади

е
на (Прив), до

|
лина (Терн), здо

|
линок (ВП, 

Оборот), ле
и|
вада (Міст, Піщ), ло

|
ш·ч’ина (Прив), 

|
луки (Город, Сват), низи

|
на 

(Білокур, Нов), по
|
дина (Трет), у якій очевидна наявність внутрішніх 

нейтрально-рельєфних переходів ‗рівнина ↔ низина‘, ‗рівнина ↔ долина‘ 

[181, с. 54]. 
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Цю сему репрезентує ГТ здо
|
линок, який є префіксально-суфіксальним 

утворенням від -діл/-дол (˂ псл. *dolъ ‗низ, долина‘ [ЕСУМ, ІІ, с. 89]). 

Словник Б. Д. Грінченка фіксує здоли́нок в узагальненому значенні 

‗заглиблення в ґрунті‘ [СУМГ, ІІ, с. 146], на відміну від сучасних українських 

діалектів, які розвинули семантику терміна до декількох значень: здо́линок ‒ 

‗рівнина в низині‘, ‗низина (загальне значення‘), ‗долина між двома горами, 

горбами, підвищеннями‘, ‗заглиблення в ґрунті непевної форми‘ [39, с. 6 ‒ 

19]; здоли́нок ‘рівнина в неглибокій западині‘, ‗заглиблення в ґрунті 

невизначеної форми‘, ‗долина (у загальному значенні)‘ [123, с. 264]. 

Сприйняття рівнини в низині як низовинної території у 

східнослобожанських говірках Луганщини відображено у ГТ по
|
дина (див. 

поди́на, поди́нка „низина‖ [СУМ, VI, с. 743], поди́на „низина місцевість, яка 

іноді заливається водою‖ [СУМГ, III, с. 241]). 

Термін ло
|
ш·ч’ина з семантикою ‗рівнина в низині‘ на Луганщині 

використовують діалектоносії за подібністю основних характеристик до 

іншого ГО, він несе в собі ознаки низиннорельєфного характеру. 

Одне із своїх тлумачень ‒ ‗рівнина біля річки‘ ‒ представляють 

лексемами, одна частина з яких уже була частково описана, друга ‒ 

докладніше проаналізована в інших лексико-семантичних полях, де терміни 

мають основне своє значення: 
|
бере

и
г (Сват, Нов, Білокур, Баран, Білов, 

Бабич, Воєвод), до
|
лина (ВП), луг (Терн), лу

|
жаĭка (Павл), 

|
луки (Сем, Зел, 

Бут, Міст, Руд), ле
и|
вада (Оборот, Терн, Лантрат), низ (Оборот, Піщ, Павл, 

Вільш), низо
|
вина (Піщ, Вільш), пасо

|
виш·ч’е (Бут), 

|
поĭма (Трет), по

|
доли 

(Руд) [див. к. № 8]. 

Термін 
|
бере

и
г із значенням ‗рівнина біля річки‘ виступає з 

диференційною семою ‗рівнинна територія, що межує з водним об‘єктом‘. 

Таке тлумачення терміна 
|
бере

и
г у відомих нам інших українських 

літературних та діалектних джерелах не було виявлено, тому можемо 

говорити про розширення семантики у східнослобожанських говірках 

Луганщини. Подібне значення ‒ ‗рівнина, поросла травою‘, знаходимо лише 

у говірках Рівненщини [181, с. 281]. 
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Термін 
|
поĭма, окрім інтегральної семи ‗рівнина біля річки‘, 

представлений у мовленні діалектоносіїв з диференційною семою ‗рівнина 

біля річки, залита водою‘. 

Термін пасо
|
виш·ч’е вказує на розташування рівнини відносно водного 

об‘єкта, яка через сприятливі умови набуває ознак рослинності та може 

перебувати у раціональному господарському використанні. 

Сему ‗рівнина, утворена колишніми ділянками річкового дна‘ 

репрезентує поодиноко вживаний ГТ 
|
р’ічи

е
ш·ч’е (Зел), який указує на рівну, 

лінійно витягнуту від‘ємну форму рельєфу, утворену дією постійного 

водотоку, що згодом значно зменшився або висох взагалі. Як зазначає 

І. М. Желєзняк, утворення на -ище зазвичай означають місцевість, що 

характеризується наявністю якихось об‘єктів у минулому [63, с. 51]. На 

українському терені аналізований номен здебільшого має значення відносно 

до гідрооб‘єктів.  

Завершальною в аналізованій ЛСГ виступає сема ‗рівнина між двома 

горбами, горами, підвищеннями‘ представлена такими народними 

географічними термінами: до
|
лина (Степ, Білокур, Оборот, Терн, Лантрат, 

Вівч), низи
|
на (ДО, Бут, Мороз), м’іж

|
г·ірĭа (Сват), роз

|
д’іл (Сват), роз

|
дол’:а 

(Сват). 

Використання терміна м’іж
|
г·ірĭа (< псл. *medjigorьje [ЕССМ, Вип. 18, 

с. 49] зі значенням ‗рівнина між двома підвищеннями‘ вказує на 

розташування описуваної реалії відносно іншого ГО. 

Термін роз
|
д’іл ‒ деривати від кореневої основи -діл-, утвореней за 

допомогою префікса роз-. І. М. Потапчук виокремлює термін роз
|
д’іл як 

‗широка низина‘, але зазначає, що разом із терміном роз
|
т’ік у 

західноподільських говірках мовці частіше вживають з основним значенням: 

‗розгалуження русла річки‘. Ми вважаємо, що слушною видається думка 

дослідниці Т. О. Марусенко стосовно того, що у найменуванні роздìл 

(‗широка рівнина‘, ‗долина‘) модифікуюча функція префікса збережена 

досить виразно [101, с. 30]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA
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Отже, проаналізувавши географічні народні терміни ЛСГ „рівнина‖, 

доходимо висновку, що переважну більшість назв рівнини складають 

лексеми праслов‘янського походження. Найбільш поширеними є утворення 

від трьох основних коренів: рівн-, низ-, плоск-. Крім того, окремі факти 

свідчать про багатозначність деяких термінів, адже переважна їх більшість у 

межах тієї самої території може передавати різні значення. Погоджуємося з 

думкою Т. О. Марусенко, що нестійкість і коливання значень апелятивів 

рівнин, які у літературній мові виявлено непослідовно, притаманні говіркам. 

 

2.2. ЛСГ „низина” на позначення зниженого рельєфу та його 

частин 

Для визначення складу, структури та ареального варіювання лексико-

семантичної групи „низина‖ виділено такі характерні ознаки: 1) загальні 

властивості ГО; 2) розмір; 3) заболоченість; 4) місце розташування відносно 

інших географічних об‘єктів; 5) наявність рослинності. 

Аналізовану ЛСГ складають мікрогрупи для реалізації таких семем: 

‗низина (загальне значення)‘, ‗низинно-піщане місце‘, ‗широка низина‘, 

‗вузька низина‘, ‗невелика рівнина‘, ‗вузька протяжна низина‘, ‗мокра 

заболочена низина‘, ‗низина, залита водою‘, ‗низина біля річки‘, ‗низина, 

поросла травою‘, ‗низина, поросла очеретом‘, ‗низина, поросла деревами‘. 

Як зазначає І. М. Потапчук, між ЛСГ „рівнина‖ та „низина‖ і „долина‖ 

існують дуже тісні та давні внутрішні зв‘язки. Особливістю їхнього вияву у 

діалектному мовленні є те, що часто для передачі відмінних сем мовці 

послуговуються тими ж самими лексемами. Це пов‘язано зі специфікою 

сприйняття географічних реалій: усе, що вивищується над навколишньою 

територією, називають горою, горбом, підвищенням, а все, що розташоване 

нижче відносно горба, іменують низиною або долиною. Якщо ж простір, про 

який ідеться, простягається умовно на рівні очей інформанта, то його 

кваліфікують як рівнину [123, с. 73]. Тому у ЛСГ „низина‖, „долина‖ дуже 

часто трапляються однакові терміни, які об‘єднують їх з попереднім лексико-

семантичним полем „рівнина‖. 
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Сема ‗низина (загальне значення)‘ репрезентована лексемами, які в 

досліджуваному діалектному континуумі через діяння уже зазначених 

чинників виявляють певну подібність до ‗рівнини (загальне значення)‘: 

|
бере

и
г (Баран, Зел, Нов, Терн), 

|
балка (Міст), 

|
вибалок (Зел, Мик, Оборот), 

ў
|
пади

е
на (Сват), до

|
лина (Сват, Трет), котло

|
вина (Павл), 

|
луг (Марк), 

|
луки 

(Луг, Руд), ле
и|
вада (Сват), ло

|
ш·ч’ина (Калм, Сват), на ни

|
зу (Ілліч), 

|
низ 

(Байд, Вільш), ни
|
зина (Білокур, Білов), низи

|
на (Сич), ни

|
зовĭе (Сват), 

низови
|
на (Вільш, Ілліч), н’із’і

|
на (Ілліч), пони

|
зоўка (Лантрат), по

|
дина (Калм, 

Марк, Трет) [див. к. № 9] . 

Термін 
|
бере

и
г у ЛСГ „низина‖ на території північної Луганщини 

виступає із значеннями: ‗низина (загальне значення)‘, ‗низина біля річки‘, 

‗низина, залита водою‘. М. І. Толстой зазначає, що у більшості поліських 

говірок, як і майже в усіх східнослов‘янських діалектах, псл. *bergъ ‗берег‘, 

‗берег річки чи водойми‘ у багатьох випадках передає не тільки значення 

‗границя суші стосовно до водного простору‘, а й називає ‗границю 

твердішого ґрунту стосовно до болота‘ [Толстой 1969, с. 90]. Порівняно з 

українськими діалектами стосовно ЛСГ „низина‖ термін 
|
бере

и
г має незначні 

фонетичні та морфологічні відхилення, набувши в семантиці додаткових 

ознак „рослинності‖, „залитості водою‖, „заболоченості‖ ГО (див. д. Б, с. 267 

‒ 268). 

У східнослобожанських говірках Луганщини термін 
|
балка у ЛСГ 

„низина‖ має значення ‗низина (загальне значення)‘, ‗низина, укрита травою‘, 

‗широка низина‘, ‗вузька низина‘, ‗низина біля річки‘, ‗низина, поросла 

деревами‘, де цей термін становить перенесення назви на описувані 

географічні об‘єкти з іншого низиннорельєфного ‒ 
|
балка ‗яр (загальне 

значення‘, ‗неглибокий яр‘, ‗яр у степуʼ, ‗яр, порослий лісом‘. Порівняно з 

іншими українськими діалектами для характеристики аналізованого 

географічного об‘єкта значення номена 
|
балка розмежовано за ознаками 

розміру, наявності / відсутності води або рослинності у частинах 

орографічного об‘єкта та іншими ознаками, що є відбитком їхньої мовної 

картини світу (див. д. Б, с. 263 ‒ 254). Етимологію полісемантичного терміна 
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балка докладніше розглянемо у ЛСГ „яр‖, де цей термін реалізує своє 

основне значення. 

Похідний від лексеми-репрезентанта 
|
балка термін 

|
вибалок в 

аналізованому семантичному полі „низина‖ у східнослобожанських говірках 

Луганщини представлено у значеннях: ‗низина (загальне значення)‘, 

‗невелика низина‘. Для лексеми з другим значенням наявне використання 

продуктивного суфіксального форманта -ок, що надає певним реаліям ознаки 

здрібнілості [123, с. 103]. Як зазначає Т. О. Марусенко, префіксально-

суфіксальні утворення від основи бал- є дуже численними та різноманітними. 

Вони побудовані за слов‘янською словотворчою моделлю „префікс + основа 

іменника + суфікс -ъкъ‖ [Марусенко 1963, с. 68]. Лексему ви́балок із 

близьким значенням зафіксовано також і в інших українських діалектах (див. 

д. Б, с. 281). 

Полісемантичний термін ў
|
пади

е
на у ЛСГ „низина‖ виступає з двома 

значеннями: ‗низина (загальне значення)‘ та ‗низина, залита водою‘. У 

мовленні діалектоносіїв основною характеристикою описуваного 

географічного об‘єкта виступає ‗низинна місцевість‘, що вказує на 

інтегральну сему терміна ў
|
пади

е
на. Диференційна сема ‗низина, залита 

водою‘ ‒ результат переходу назви реалії на маркуючу ознаку, зокрема на 

‗вологість, мокроту‘ [39, с. 14]. З семантикою, яка характеризує низинну 

місцевість, аналізована лексема була зафіксована на Кіровоградщині та 

Чернігівсько-Сумському Поліссі у значенні ‗низина, залита водою‘ [39, с. 14; 

165, с. 177]. 

Полісемантичний номен до
|
лина з кореневою основою -дол- < псл. 

*dolъ [ЕСУМ, ІІ, с. 89] у ЛСГ „низина‖ в східнослобожанських говірках 

Луганщини зафіксовано лише з двома значеннями: ‗низина (загальне 

значення)‘ та ‗широка низина‘, на відміну від інших українських говірок, у 

яких на позначення ‗низини‘ номенклатурне слово до
|
лина утворює 

суцільний ареал (див. д. Б, с. 315 ‒ 314). 

Полісемантичний термін котло
|
вина у значенні ‗низина (загальне 

значення)‘ функціонує в мовленні діалектоносіїв за подібністю ознак з іншим 
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ГО. З такою ж семантикою поширений номен у говірках Кіровоградщини 

[39, с. 12] і у Чернігівсько-Сумському Поліссі [165, с. 177]. 

Близькість інтегральних сем лексико-семантичних груп „рівнина‖ і 

„низина‖ усе ж не виключає імовірності набуття терміном ле
и|
вада такого 

значення: ‗низина (загальне значення)‘ (Сват), ‗низина, укрита травою‘ (ВП, 

Лантрат, Оборот, Парн, Сич, Трет), ‗низина, біля річки‘ (Міст, Ілліч, Троїцьк) 

‗низина, залита водою‘ (Бабич, Зел, Розсип,Сват). Значення полісемантичної 

лексеми ле
и|
вада як репрезентанта семи ‗низина, залита водою‘ з виразною 

„низинною‖ семантикою пояснюємо позамовними чинниками: степові 

низинні місця часто заливаються водою [39, с. 50]. Термін ле
и|
вада зі 

значенням ‗низина біля річки‘ у частині Троїцького району виступає з 

ознаками „низина біля річки з різною рослинністю‖, а в с. Лантратівка має 

ознаку „низина в кінці городу з сінокісними травами‖; із значенням ‗низина, 

укрита травою‘ у мовленні діалектоносіїв с. Оборотнівки (Сватівського р-ну), 

у с. Третяківка (Біловодського р-ну) − „низина, залита водою з луговими 

травами‖, у с. Парневе (Біловодського р-ну), с. Верхня Покрова 

(Старобільського р-ну) та у с. Сичівка (Марківського р-ну) − „низина з 

сінокісними травами‖. В інших українських діалектах у семантичному полі 

„низина‖ на позначення описуваного ГО зафіксовано лексему ле
и|
вада за ДО 

„розміру‖, „рослинності‖, „залитості водою‖, „заболоченості‖, 

„розташування відносно іншого ГО‖ та ін. (див. д. Б, 357 ‒ 358). 

Наявність трав‘янистої рослинності як неодмінна характеристика 

низовинної території закріплена у ГТ ло
|
ш·ч’ина, луг, 

|
луки [123, с. 83]. 

Термін ло
|
ш·ч’ина утворено з застарілого діалектного лоск (< др. *лоскь 

‗полога низина, долина‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 296]) з додаванням суфікса -ина, 

подібно до інших географічних термінів (дол + ина, колдоб + ина, низ + ина, 

ухаб + ина...) передає семантику пониженого рельєфу (пор. укр. літ. „т.с., що 

ви́долинок ‗невелика і неглибока улоговина; улоговинка‘‖ [СУМ, ІV, с. 551]). 

В українських говірках лощúна стосовно ЛСГ „низина‖ передає аналогічну 

семантику, з невеликими відтінками, та виявляє деякі розгалуження 

семантичної структури (див. д. Б, с. 362). 



 

 

77 

 

Полісемантичний термін луг у ЛСГ „низина‖ має декілька значень: 

‗низина, укрита травою‘, ‗низина біля річки‘, ‗вузька протяжна низина‘, що є 

близьким до літературно-нормативного луг ‗низина, поросла лісом‘ [СУМ, 

VI, с. 552]. У значній частині українських говірок луг зберігає давнє первинне 

спільнослов‘янське значення ‗низина біля річки, укрита лісом‘, яке в 

результаті семантичного розвитку набуло інших значень [98, с. 40], а також у 

деяких сучасних говірках фонетичних та морфологічних змін (див. д. Б, 

с. 362 ‒ 363). Паралелі також знаходимо і в інших мовах: др. луг ‗ліс‘, 

‗болото‘, ‗низина, поросла травою‘, рос. луг та бр. луг ‗низина, поросла 

травою‘. Порівняння значень в окремих слов‘янських мовах дозволяє 

теоретично відновити вихідне спільнослов‘янське значення ‗низина біля 

річки, укрита лісом‘ [98, с. 144]. 

Етимологію синонімічного терміна 
|
луки було проаналізовано раніше. 

У ЛСГ „низина‖ він має значення ‗низина (загальне значення)‘, та, як і 

попередній термін луг, ускладнений низкою локативних ознак ‒ ‗низина біля 

річки‘ (с. Містки Сватівський р-н), ‗низинна ділянка біля річки з сінокісними 

травами‘ (Троїцький р-н). В Етимологічному словнику у 4 томах за редакцією 

І. І. Огієнка лексема лука́ має значення ‗сіножать; сінокіс‘, а більш давнім є 

значення ‗низька місцевість біля річки, яку часто заливає вода, обхоплюючи 

її формою лука (дуги)‘ [ЕССУМО, ІІ, с. 389]. Таке ж значення терміна за 

відношенням до ‗низини‘ засвідчено в багатьох інших українських говірках. 

(див. д.  Б, с. 364 ‒ 365).  

З-посеред наведених найменувань найбільшу частотність уживання 

виявляють утворення з коренем низ- (з псл. nizъ „униз‖ [ЕСУМ, ІV, с. 86]): 

ни
|
зина, низи

|
на, ни

|
зовĭе, низови

|
на, н’із’і

|
на, пони

|
зоўка, де спостерігаємо 

найпродуктивніший твірний формант – суфікс -ин- ‒ з просторовим 

значенням, та непохідне первинне слово низ,  з відмінковою формою на ни
|
зу. 

Ці терміни серед наведених найменувань є найбільш уживаними на території 

північної Луганщини. За дослідженнями М. Фасмера, основа -низ- властива 

для більшості слов‘янських говірок [Фасмер, ІІІ, с. 73], які успадкували її з 

псл. *nizъ [ЕСУМ, ІV, с. 85 – 86], в основі якого індоєвропейський корінь *ni 
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‗вниз‘, а походження та функції розширювача -z- у слові *nizъ остаточно не 

встановлені [121, с. 258]. Окрім географічного терміна 
|
низ ‗низина (загальне 

значення)‘, який також походить від праслов‘янського *nizъ, з цим же 

значенням стародавнім є термін низи
|
на, що походить із праслов‘янського 

*nizina – (˂*nizъ), з поширеним у географічній термінології суфіксом -ina. 

Слово низи
|
на відоме майже у всіх слов‘янських мовах [121, с. 258], воно є 

загальноукраїнським і найуживанішим серед синонімів із коренем низ- у 

східнослобожанських говірках Луганщини. Терміни ни
|
зина, низи

|
на, (рос. 

низовина, бр. низавіна) ‒ східнослов‘янські утворення з похідним суфіксом   

-ov-in-a (але можливе утворення із суфіксом -na від прикметникового типу 

nizov-j) [101, с. 41]. З подібним значенням названі лексеми зафіксовано в 

українській мові та її діалектах. Словарь української мови за ред. 

Б. Д. Грінченка фіксує лексеми ни́з, низи́на, низина́, низовина́ зі значенням 

‗понижена місцевість‘ [СУМГ, ІІ, с. 563]. У сучасній літературній мові 

лексеми ни́з, низина́, низовина́ також функціонують зі значенням ‗низька 

місцевість; низина‘ [СУМ, V, с. 410 – 411]. У східностепових говірках 

Донеччини семема ‗низинна місцевість (у загальному значенні)‘ 

репрезентована термінами низ, низи́, низи́на, низина́, низовина́ та 

спорадичними репрезентантами семеми ‗низинна місцевість біля річки‘ – 

лексемами низ, низи́на, низина́. Маніфестант ни́з позначає низинну частину 

території населеного пункту і містить сему ‗географічний орієнтир‘, значним 

також є ареал представлення лексемою ни́з семеми ‗поле в низині, придатне 

для вирощування сільськогосподарських культур‘ [137, с. 51 ‒ 53]. 

Функціонування терміна по
|
дина (з праслов‘янського *podina у ЛСГ 

„низина‖) свідчить про наявність у його семантиці ознаки „низинної 

місцевості‖, яка лежить в основі загальномовного значення ‗низина‘ [СУМ, 

VI, с. 433, с. 241]. До речі, у південноросійському ареалі, на території 

функціонування донських говірок, виявлено номен па
|
дина у значенні 

‗низина‘. Отже, лексема па
|
дина добре відома в російських говірках, які 

зазнали значного впливу української мови. Найменування па
|
дина, імовірно, 

з‘явилося в говірках в один з ранніх періодів міграції українців на Дон, 
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закріпилося і поширилося на всій території діалектної зони, розвинувши на 

основі базової семи ‗низинне місце‘ інші значення (зокрема – ‗яма‘) [159, 

с. 85]. 

Із семантикою ‗низинно-піщане місце‘ виступають номени: 
|
п·ісе

и
шче 

(Нов), п·іско
|
виĭ (Оборот), п·і

|
сок (Білокур, Сват), п·і

|
ш·ч’ани

е
к (ВП, Лантрат), 

п
|
л’аж (Павл), 

|
суп·ісок (Трет). 

Номени п·і
|
сок, п·і

|
ш·ч’ани

е
к демонструють чергування кореневої 

основи піс- / пішч- та прозору семантику (< пісо́к < псл. *pěsъkъ [ЕСУМ, IV, 

с. 415]). Функціонування лексеми 
|
суп·ісок указує на домішок глини в ґрунті 

низинного рельєфу (див. д. Б, с. 398 ‒ 400). 

Наступну групу утворюють найменування за ДО „розмір ГО‖. Так, 

найбільшою кількісттю лексем репрезентована сема ‗широка низина‘: 
|
балка 

(Білов), до
|
лина (Білокур, Зел, Луг, Оборот, Сич, Терн), ни

е|
з’анка (Павл), 

роз
|
д’ііл’:а (Піщ), роз

|
дол’:а (ВП, Лантрат, Нов, Оборот, Сич), 

|
поĭма (Трет), 

по
|
л’ана (Ілліч). Меншу кількість лексем зафіксовано з опозиційною 

семантикою ‗вузька низина‘ ‒ 
|
балка (Міст), 

|
йерк (Піщ), яка ускладнена 

додатковими ознаками „протяжності‖ ‒ ‗вузька протяжна низина‘ з 

термінами доў
|
жок (ВП, Оборот), ко

|
са (Лантрат), луг (Нов), про

|
тока (Трет). 

Невеликі розміри ГО засвідчено семою ‗невелика низина‘ ‒ 
|
вибалок (Піщ), 

ни
е|
зинка (Зел, Оборот, Сич). 

Термін до
|
лина, роз

|
дол’:а, роз

|
д’іл’:а ‒ деривати від кореневих основ  

-дол-, -діл-, утворені за допомогою префікса роз- і давніх суфіксів зі 

значенням збірності -ьja, -ьje [45, с. 39; 101, с. 38], виступають 

репрезентантами сем ‗рівнина‘, ‗долина‘, ‗низина‘. При дослідженні фізико-

географічних умов регіону учені констатують, що можна говорити про 

тісний зв‘язок реалій, відбитих у названих значеннях [39, с. 13]. Новотвором 

у східнослобожанських говірках Луганщини виступає термін ни
|
з’анка, який 

відображає унікальність говірок досліджуваного регіону. Номен 
|
поĭма у 

значенні ‗широка низина‘ функціонує в мовленні діалектоносіїв з ознаками 

„висохлої широкої низинної території після повені‖. 
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Термін йерк використовують у східнослобожанських говірках на 

позначення ‗вузької низини‘, утвореної від тимчасових лінійних водотоків 

під час потужних опадів, танення снігу. 

Демінутив доў
|
жок у значенні ‗вузька протяжна низина‘ передає 

ознаки „лінійно витягнутого низинного рельєфу між двома 

найвіддаленішими реаліями‖. Цей термін в аналізованому значенні 

зафіксовано лише на Кіровоградщині [39, с. 13]. Використання 

діалектоносіями номена ко
|
са як ‗вузька протяжна низина‘ пояснюємо 

наявністю подібних основних характеристик в інших ГО. З огляду на 

загальновживане ко
|
са ‒ ‗вузька намивна смуга суходолу в морі, річці тощо, 

сполучена одним кінцем із берегом‘ [СУМ, IV, с. 304] ‒ та відсутність 

фіксації терміна ко
|
са з аналізованим значенням в інших відомих нам 

джерелах, говоримо про розширення семантики лексеми у 

східнослобожанських говірках Луганщини. Лише подібне значення ‗низина 

біля річки‘ знаходимо у дослідженні Т. О. Марусенко [98, с. 232]. Термін 

про
|
тока виник внаслідок перенесення ознак з іншого ГО з домінантною 

ознакою ‗вузька низина‘. Аналізоване значення терміна специфічне для 

східнослобажанських говірок Луганщини, воно демонструє семантичний 

перехід ‗низина‘ ↔ ‗водойма‘. 

Демінутив ни
е|
зинка (< *nizinъka) указує на невеликі розміри ГО та з 

подібним значенням засвідчений у говірках Кіровоградщини [39, с. 13] та 

західноподільських говірках [123, с. 281]. 

Лексико-семантичні підгрупи, що об‘єднують найменування, у значенні 

яких актуалізовані семантичні ознаки „вологий‖, „мокрий‖, „сирий‖, 

„заболочений‖, наповнені різними лексемами. При цьому майже кожне з цих 

найменувань співвідносене з цілим рядом деталізованих значень, що 

варіюються в різних говірках. Наявність у лексем власного семантичного 

об‘єму дозволяє тонко диференціювати особливості низинного рельєфу 

території східнослобожанських говірок Луганщини. Найменування вологого, 

мокрого (залитого водою) або заболоченого низинного місця в свою чергу 

поділяють на підгрупи з урахуванням ступеня вияву ознаки ‗вологості‘. Одну 
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з них становлять назви низьких, залитих водою місць, іншу ‒ тельмографічні 

терміни. 

Відмінні особливості низини відображені лексемами на позначення 

‗мокра, заболочена низина‘ ‒ баг
|
но (Білов, Оборот, Терн), баг

|
н’ука (Баран, 

Лантрат), бо
|
лото (Байд, Баран, Білокур, Ілліч, Луг, Трет), гни

е|
луха (Оборот), 

мок
|
рота (Нов, Сем), 

|
сарма (Зел), тр’асови

|
на (Павл, Піщ, Руд), тр’асо

|
виц’а 

(Мороз) [див. к. № 10]. Указані номени полісемантичні, основні значення 

яких відносимо до тельмографічних термінів. Болота в прямому сенсі слова 

на території східнослобожанських говірок порівняно поширені мало. 

Визначення ‗мокра, заболочена рівнина‘, яке супроводжують тельмографічні 

терміни, ми наводимо з урахуванням ознак, що виділяються самими 

діалектоносіями. Зазвичай, під болотистим місцем на півночі Луганщини 

розуміють топке, довго не просихаюче місце. 

Основними назвами на позначення ‗мокра, заболочена низина‘ 

виступають лексеми баг
|
но, баг

|
н’ука, які більш активні в лексико-

семантичному полі „болото‖. Перенесення в аналізоване поняттєве поле 

можна пояснити характером реалії, на позначення якої вони вживані. Сама 

реалія передбачає перехід ‗низина‘ ↔ ‗болото, багно‘ [181, с. 59]. 

Полісемантичний термін багно́ (< псл. *bagъno,*bagno [ЕСУМ, I, с. 110]) 

природно вважати в ряді його значень різновидом боло́та ‗болото (загальне 

значення)‘, ‗болото, розрідження внаслідок дощів‘, ‗багно, розріджена земля 

з стоячою, прогнилою водою‘ [181, с. 59]. Зазначена семантика загальних 

назв боло́то, багно́ пов‘язана зі змістовим переходом ‗болото → бруд‘, тому 

їх доречніше розглядати в інших тематичних мікрополях. У цьому ж 

лексико-семантичному полі звертаємо увагу на одну з диференційних ознак, 

описану бінарним взаємозв‘язком ‗низина ↔ болото‘ [181, с. 59]. Ця лексема 

з такою ж семантикою представлена і в інших українських діалектах (див. д. 

Б, с. 261 ‒ 262). 

Термін бо
|
лото у східнослобожанських говірках Луганщини у ЛСГ 

„низина‖ виступає зі значенням ‗заболочена низина‘, ‗низина, залита водою‘, 

у мовленні діалектоносіїв функціонує на позначення низинного болота, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
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утвореного в низинах, де збираються ґрунтові води. М. І. Толстой, 

характеризуючи особливості вживання аналізованої лексеми в 

східнослов‘янських діалектах, указує на дві основні семи: ‗низинність‘ та 

‗багнистість‘ [Толстой 1969, с. 144]. Термін боло́то функціонує на території 

всієї Славії і є узагальненим гідрологічним терміном (боло́то < псл. *bolto 

[ЕСУМ, I, с. 227]). За винятком деяких локальних випадків, його значення 

стійке: ‗низький простір, зазвичай заповнений стоячою водою‘ [Толстой 

1969, с. 144 – 145]. За відношенням до ‗низини‘ аналізований термін 

засвідчений і в наших українських говірках (див. д. Б, с. 270 ‒ 272). 

Термін гни
е|
луха ‒ асоціативне утворення від прикметника гнилий – 

указує на незмінювану реалію, ‗низину із стоячою прогнилою водою і 

гряззю‘. Цей термін несе більше тельмографічне значення. Стосовно 

„низини‖ словотвірні й фонетичні варіанти терміна поширені в українських 

говірках Чернігівсько-Сумського Полісся ‒ гнило́вина, гнилу́ха ‗мокра, 

заболочена низина‘, гниля́вина ‗низина, залита водою‘ [165, с. 177] та 

Кіровоградщини ‒ гнилу́ха, гни́льник ‗заболочена низина‘ [39, с. 13]. 

Аналізований ряд термінів продовжує репрезентувати утворення від 

кореневої морфеми мок- (˂ псл. *močiti, *mokrъ [ЕСУМ, III, с. 449]). Термін 

мокро
|
та з давньою тельмографічною семантикою та його дериват 

мокро
|
тин’:а ‗низина, залита водою‘ мають об‘єднувальну ознаку ‒ 

„вологість низинної території‖. Словотвірні та фонетичні варіанти 

описуваного терміна помічаємо також в інших українських говірках із 

схожою семантикою (див. д. Б, с. 371 ‒ 372). 

Основою для появи терміна 
|
сарма ‗заболочена низина‘ стало 

перенесення ознаки з водних об‘єктів, зокрема ‗мілина, неглибоке місце в 

річці‘. 

Основною для появи полісемантичного найменування тр’асови
е|
на 

‗заболочена низина‘, ‗низина, залита водою‘, тр’асо
|
виц’а ‗заболочена 

низина‘ стала ознака „низинна територія, що розмита водою‖. За 

відношенням до „низини‖, з незначними морфологічними змінами, 

аналізовані номени фіксують в інших українських говірках: трясовина́ 
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‗заболочена низина‘ [123, с. 84; 98, с. 251], трясина́ ‗заболочена низина‘ [45, 

с. 137; 98, с. 251]. Лексема трясови́на із значенням ‗заболочена низина, 

болотисте топке місце‘ функціонує на території Воронезької області 

[Дьякова, с. 318]. Більш докладно цей термін проаналізовано у складі ЛСГ 

„болото‖, де зафіксовано його основне значення (див. д. Б, с. 451 ‒ 453). 

Сему ‗низина, залита водою‘ репрезентують лексеми: 
|
бере

и
г (Нов), 

бо
|
лото (Білов, Луг), ў

|
пади

е
на (Оборот), вод’а

|
не (Бабич), за

|
лиў (Баран), 

за
|
топле

и
н’:а (Баран, Руд), ле

и|
вада (Бабич, Зел, Розсип, Сват), мо

|
ч’ар (Ант, 

Бонд, Брус), мок
|
рота (Баг, ВД, Новостр), мокро

|
тин’:а (Сич), 

|
поĭма 

(Розсип, Трет), роз
|
лиў (Руд), тр’асови

|
на (Піщ) [див. к. № 11]. 

Низина, залита водою, зазвичай, знаходиться біля водойми, на березі. 

Це і лягло в основу відповідної семи ГТ 
|
бере

и
г [39, с. 14]. Зауважимо, 

Т. В. Громко через відсутність досліджень народних географічних термінів 

східнослобожанських говірок Луганщини припустилася хибної думки про 

специфічне функціонування цього терміна з аналізованим значенням в 

українських говірках Кіровоградщини [39, с. 14]. 

Функціонуванню терміна вод’а
|
не з аналізованою семою сприяли 

екстралінгвальні чинники ‒ поява надмірно зволоженого ґрунту низинної 

ділянки землі. Через відсутність фіксування в інших українських говірках 

лексеми вод’а
|
не ‗низини, залитою водою‘, вважаємо своєрідним 

східнослобожанським утворенням. 

Префіксальні утворення від кореневої морфеми лив- роз
|
лиў 

(< розливати) і за
|
лиў (< заливати) ‒ (< лити < псл. liti, *lьjǫ ‗лити‘, lьjati 

*lějǫ [ЕСУМ, ІІІ, с. 245]) з аналізованим значенням були зафіксовані в інших 

українських говірках: розли́в, розлі́в, зали́в ‗низина, що залита водою‘ [123, 

с. 300]; розли́в ‒ ‗низина, залита водою‘ [Данилюк 1997, с. 120]. Порівняймо 

рос. зали́в ‗прибережна смуга, низина, залита водою‘ [Дьякова, с. 108]. 

Утворений за від кореневої морфеми -топ-, термін за
|
топле

и
н’:а (від 

топити), на думку етимологів, сягає *topniti ‗тонути‘ [ЕСУМ, V, с. 598 – 599; 

Фасмер, ІV, с. 78 – 79]. Цей номен із значенням ‗низина, залита водою‘ у 

східнослобожанських говірках Луганщини виступає з ознакою „низина, яка 
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затоплюється водою під час повені‖. Подібні лексеми з деякими варіантними 

виявами терміна зафіксовано в інших українських говірках (див. д. Б, с. 328). 

Лексема ле
и|
вада стала репрезентантом семи ‗низина, залита водою‘ з 

виразною „низинною‖ семантикою у зв‘язку з позамовними чинниками: 

наявністю степових низинних місць, що часто заливаються водою [39, с. 50]. 

Денотативне значення для полісемічного терміна мо
|
ч’ар є ‗болото, 

багнюка‘, однак у східнослобожанському ареалі він набув нового значення 

‗низина, залита водою‘. Причиною зсуву значення терміна мо
|
ч’ар у 

східнослобожанських говірках Луганщини можна вважати позалінгвальні 

чинники: існування на дослідженій території сирих та вологих ділянок 

низинного рельєфу. Термін мо
|
ч’ар як ‗низина‘ має паралелі в інших 

українських говірках (див. д. Б, с. 372 ‒ 373). 

Лексема 
|
поĭма виступає з інтегральним значенням ‗низина, залита 

водою‘ та функціонує в розумінні діалектоносіїв з диференційною семою 

‗низина, залита водою під час повені‘. Термін 
|
поĭма, імовірно, є 

запозиченням з російської мови, де виступає з подібним значенням ‒ ‗низьке 

місце, яке заливається водою під час повені‘ [Ожегов, с. 546]. В українській 

мові таку реалію номінує загальновживана лексема запла́ва ‗частина річкової 

долини, що затоплюється під час весняної повені‘ [СУМ, ІІІ, с. 261]. Із 

близькими значеннями ‒ ‗мокра, заболочена низинність‘ [98, с. 243], ‗мокра, 

заболочена низовина‘ [Данилюк 1997, с. 104] знаходимо термін 
|
поĭма і в 

інших українських діалектах. 

На реалізацію семи ‗низина біля річки‘ зафіксовано терміни: 
|
балка 

(Зел), 
|
бере

и
г (Білокур, Лантрат, Мик, Оборот, Парн, Сват, Трет), гаĭ (Нов), 

луг (Горд), 
|
луки (Міст), ле

и|
вада (Міст, Троїцьк), 

|
поĭма (ВП), р’ічкови

е|
на 

(Оборот, Терн). 

Місцевість біля річки, у цьому випадку низину, зазвичай називають 

|
бере

и
гом (пор. т.с. [Черепанова, с. 28; Громко, с. 14; Данилюк 2013, с. 12; 98, 

с. 216]). Аналізовану сему наповнюють лексеми, які репрезентують 

семантичний перехід ‗ліс‘ ↔ ‗низина біля річки‘ – гаĭ [Толстой 1969, с. 348 – 

352] ‗луг‘ ↔ ‗низина біля річки‘ – луг [Толстой 1969, с. 110 – 111]. Термін гаĭ 
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зі значенням ‗низина біля річки‘ виступає з диференційною ознакою 

„невелика кількість деревинних рослин на низинній території біля річки‖. 

Термін 
|
поĭма, окрім інтегральної семи ‗низина біля річки‘, 

представлений у мовленні діалектоносіїв із диференційною семою ‗низина 

біля річки, залита водою‘. 

Р’іч’кови
е|
на як ‗низина біля річки‘ – утворення від відносного 

прикметника річковий з конкретизуючим географічним значенням форманта  

-ин(а) [39, с. 14]. Порівняно з іншими українським діалектами термін 

річковина́ у значенні ‗низина біля річки‘ виявлено на Кіровоградщині, з 

таким же значенням виступають терміни річкови́на, річкови́ця у Чернігівсько-

Сумському Поліссі [165, с. 173]. Термін ле
и|
вада ‗низина біля річки‘ в 

Троїцькому районі виступає з ознаками ‗низина біля річки з різною 

рослинністю‘. 

Значення ‗низина, укрита травою‘ набувають найчастотніші дублетні 

найменування 
|
балка (Білов), луг (Білокур), ле

и|
вада (ВП, Лантрат, Оборот, 

Парн, Сич, Трет). 

Термін ле
и|
вада із значенням ‗низина, укрита травою‘ у мовленні 

діалектоносіїв у с. Оборотнівка та с. Лантратівка виступає з ознакою „низина 

в кінці городу з сінокісними травами‖, у с. Третяківка – „низина, залита 

водою з луговими травами‖, у н. пп. Парн, ВП, Сич ‒ „низина з сінокісними 

травами‖. 

Сему ‗низина, поросла очеретом‘ маніфестують найменування: 

болот
|
н’ак (Сват), 

|
заросл’і (Баран, Білов, Парн), 

|
заросл’і ками

|
шом (Ілліч), 

ко
|
миш (Заг, Міст, Пол), 

|
комиш·і (Павл), ко

|
мишник (Міст), ку

|
ш·ч’і (Баран), 

ли
е|
ман (Байд), оси

е
тн’а

|
га (Павл), оч’е

|
рет (Вільш, Луг), оч’е

и
ре

и|
та (Калм, 

Нов, Степ), оч’е
и|
ретник (ВП, Оборот, Трет), оч’е

и
ре

и
т

|
н’ак (Лантрат, Сват) 

[див. к. № 12]. Більшість із представлених лексем мотивано ботанічною 

назвою рослин, що утворюють геоботанічний об‘єкт [137, с. 164]. 

Появі терміна болот
|
н’ак зі значенням ‗низина, поросла очеретом‘ 

сприяли позамовні чинники, а саме те, що в низинних болотах, де збираються 

ґрунтові води, завдяки багатому мінеральному складу ґрунтових вод низинні 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
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болота мають рясну рослинність і зазвичай вкриті зеленими мохами, високою 

густою осокою, очеретом, заростями верби, вільхи та берези. 

Наявність скупчення великої кількості очерету в низькій місцевості 

стала визначальною ДО для появи ГТ 
|
заросл’і, 

|
заросл’і ками

|
шом, ку

|
ш·ч’і. 

На наявність очерету в низині також указує термін за́рості, поширений на 

Волині, що несе семантику ‗місце в озері, поросле очеретом‘, за́рость ‗місце 

у водоймі, поросле очеретом‘ [Данилюк 2013, с. 54], у західноподільських 

говірках за́рослі ‒ ‗мілке, поросле очеретом та рогозою місце в кінці ставу‘ 

[123, с. 263]. Термін куш·
|
ч’і з аналізованою семантикою у відомих нам 

джерелах не було виявлено, тому можемо говорити про розширення 

семантики терміна у східнослобожанських говірках Луганщини. 

Продовжує маніфестувати сему ‗низина, поросла очеретом‘ 

етимологічно прозора лексема ко
|
миш (мн. 

|
комиші) (імовірно, запозичене з 

тюрк. *kаmуšlаɣ) та суфіксальний дериват ко
|
мишник. Термін ко

|
миш є 

загальновживаним і виступає у значенні ‗висока водяна або болотяна 

багаторічна рослина родини осокових‘ [СУМ, IV, с. 245]. Порівняно з 

іншими українськими діалектами аналізований термін та його деривати 

поширені лише на Донеччині у східностепових говірках: коми́ш, комиші ́

‗зарості очерету біля водойми‘ [137, с. 241]. 

У східнослобожанських говірках Луганщини зафіксовано лексему 

оси
е
тн’а

|
га зі значенням ‗низина, поросла очеретом‘, хоча загальновживане 

значення цього номена таке: ‗багаторічна або однорічна рослина родини 

ситникових, схожа на очерет‘ [СУМ, V, с. 762]. 

Репрезентантами аналізованої семи виступає лексема оч’е
и|
рет (< псл. 

*čertъ [ЕСУМ, IV, с. 243]) з похідними оч’е
и
ре

и|
та, оч’е

и|
ретник, 

оче
и
ре

и
т

|
н’ак, хоч таке значення для них не є загальновживаним: очерéт 

„багаторічна водяна або болотна трав‘яниста рослина родини злакових з 

високим стеблом і розлогою пірамідальною волоттю‖ [СУМ, V, с. 831], але 

аналізоване значення достатньо поширене по всій український території 

(див. д. Б, с. 388).  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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Завершує аналіз ЛСГ „низина‖ група термінів на позначення ‗низина, 

поросла деревами‘: 
|
балка (більшість н. пп.), гаĭ (ВП, Зел, Оборот, Трет), 

|
гайок (Міст), 

|
заросл’і (Білов), 

|
поросл’і (Білов), п

|
рил’ісок (Міст), п

|
рол’ісок 

(Міст), сад
|
ки (Нов). 

Використання діалектоносіями терміна гай та його суфіксального 

демінутива 
|
гайок зі значенням ‗низина, поросла деревами‘ указує на 

розташування невеликої кількості деревинних рослин на низинній території. 

З подібною семантикою лексему гай зафіксовано в українських говірках 

Кіровоградщини (гай ‗низина, заросла деревами‘ [39, с. 15]). Отже, 

спостерігаємо семантичний перехід терміна ‗ліс‘ ↔ ‗низина‘. 

Імовірно, наявність дрібного лісу та чагарнику, незалежно від 

ботанічного виду рослин, у низькій місцевості стала визначальною ДО для 

появи ГТ 
|
заросл’і, наявність молодого дрібного лісу ‒ 

|
поросл’і, які є 

похідними утвореннями від коренів дієслів заростати, порости. Лексема 

поросля́ в значенні ‗великий сосновий ліс‘, за дослідженням М. І. Толстого, 

поширена майже на всій території Білоруського Полісся. Термін поросл‘а́ 

‗паросль молодого лісу, який виріс самосадом на піщаних ґрунтах‘ 

відзначений на Східному Поліссі [Толстой 1969, с. 42 – 44]. Лексема за́рослі з 

близьким значенням ‗низина, поросла травою‘ зафіксована лише в 

українських говірках Волині [Данилюк 2013, с. 54]. Лексема по́рослі в 

українській мові та її діалектах виступає із загальновживаною семантикою 

‗молодий ліс‘ [СУМ, VII, с. 283], набуваючи при цьому фонетичних та 

морфологічних варіантів (див. д. Б, с. 410 ‒ 411). 

Терміни п
|
рил’ісок, п

|
рол’ісок зі значенням ‗низина, поросла лісом‘ 

несуть у собі ознаку „частини лісу, розташованого в низинній території‖. 

Порівнюючи значення номенів в українській мові та її діалектах із 

східнослобожанськими говірками, спостерігаємо, що вони виступають з 

ознаками лісу та його стану, місця розташування відносно іншого ГО, але не 

вказують при цьому вид рельєфу, на якому знаходиться цей ліс, хоча 

фонетична варіативність термінів досить висока (див. д. Б, с. 413, 417). 
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Термін сад
|
ки зі значенням ‗низина, поросла лісом‘ несе в собі ознаки 

низини, на якій ростуть плодові дерева, кущі антропогенного походження. 

Дослідження слів, що репрезентують у східнослобожанських говірках 

Луганщини ЛСГ „низина‖, показало, що основна група термінів утворена від 

кореневої морфеми низ-, має суцільний ареал поширення. Ареали інших 

найменувань на позначення низини чітко не протиставлені, у більшості своїй 

перетинаються. У багатьох випадках деякі лексеми, наприклад, по
|
дина і 

ни
|
зина (і їхні деривати) є абсолютними синонімами або виявляють ознаки 

полісемантичності і в конкретній групі назв виражають лише деяку частину 

свого змістового наповнення. 

 

2.3. ЛСГ „долина” на позначення зниженого рельєфу та його 

частин 

Лексико-семантичний ряд-перехід ‘низина’ → (до більшої якості 

низини) → ‘долина’, або ‘низина’ (< псл. *nizina [ЕССМ, Вип. 25, с. 141]) → 

‗дол‘ (< псл. *dolъ [ЕСУМ, II, с. 89]) → ‗долина‘ (< *dolina [ЕСУМ, ІІ, с. 89]) 

указує на тотожність релевантних ознак лексем для позначення низини і 

долини [181, с. 63], і, зважаючи на усну форму побутування цієї групи 

лексики та комплексне сприймання геоморфологічних утворень мовцями, 

ЛСГ „долина‖ має багато найменувань, що структурують попередні ЛСГ 

[123, с. 88]. Майже всі релевантні ознаки, які поєднують лексеми в цій ЛСГ 

визначенні у тлумаченні терміна до
|
лина – від‘ємна, лінійно витягнута форма 

рельєфу з одноманітним падінням. Зачатковими формами річкових долин є 

балки та яри, утворені непостійними (періодичними) водотоками. У молодих 

долин дно буває нерозвиненим, укрите піщаними валами, горбами, конусами 

виносу, а схили підходять до самої річки, будучи одночасно берегами річки, 

що протікає у ній. Схили долини можуть бути високими або низькими, 

крутими або пологими. По крутизні обидва схили долини бувають 

однаковими або різними (асиметричними) [ГЕУ, І, с. 351]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84%D1%83)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Сему ‗долина в загальному значенні‘ виражають географічні народні 

терміни: ў
|
пади

е
на (Сват), до

|
лина (у більшості н. пп.), по

|
д’іл (Нов, Оборот), 

поло
|
нина (Павл). 

Основними маніфестантами цієї групи виступають народні терміни з 

кореневими основами діл-, дол-: до
|
лина і префіксальний іменник по

|
д’іл. 

Закономірним є найчастотніше побутування з аналізованим значенням 

лексеми до
|
лина [123, с. 88]. На думку науковців, українське діл має 

праслов‘янські корені, однак, зберігаючи свою давню семантику, термін діл 

як географічний апелятив виходить у діалектах із ужитку [181, с. 63]. 

Причину цього Т. О. Марусенко вбачає в багатозначності слова (воно означає 

ще ‗низ‘ – протилежно до ‗верх‘). Для уникнення полісемії замість лексеми 

діл вживають суфіксальний дериват доли́на, семантика якого лише 

географічна [101, с. 37]. В українській літературній мові та її діалектах 

зафіксовано словотвірні та фонетичні варіанти терміна з тотожним або 

близьким значенням (див. д. Б, с. 315 ‒ 316; 406). 

Полісемантичний термін ў
|
пади

е
на у східнослобожанських говірках 

Луганщини у ЛСГ „долина‖ виступає зі значенням: ‗долина (загальне 

значення)‘, ‗долина між двома підвищеннями‘; а також найменування 

у
|
пади

е
на ‒ ‗глибока і вузька долина‘. Терміни ў

|
пади

е
на, у

|
пади

е
на – деривати 

від дієслівного кореня -пад- (< псл. *padati [ЕСУМ, IV, с. 310 – 311]). Вони 

мають основне низинно-рельєфне значення, синонімічне значенню „долина‖, 

і вказують на глибше зниження території, ніж загальномовне значення 

‗заглиблене місце на чому-небудь, яма, ямка; протилежне виступ‘, ‗низьке 

місце, понижена місцевість‘ [СУМ, І, с. 748]. В українських говірках у 

лексико-семантичному полі „долина‖ термін від -пад- зафіксовано з такими 

значеннями: запади́на ‗долина (загальне значення)‘, впа́дина, пади́на, ‗долина 

між двома горбами, горбами, підвищеннями‘, запади́на ‗долина потоку‘ [39, 

с. 16]; впа́дина, запа́дина ‗долина (загальне значення)‘ [165, с. 177]; впа́дина 

‗долина між двома горбами‘, запади́на ‗долина між двома горбами‘, ‗долина 

потоку‘, заподо́к ‗глибока долина‘ [98, с. 222, с. 228]; впа́дина ‗вузька 

долина‘, запа́дина ‗долина‘, ‗невеликі долини на полях‘ [181, с. 301, с. 327]; 
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впа́дина ‗долина між двома горбами, підвищеннями‘, запади́на ‗долина між 

двома горбами, підвищеннями‘ [123, с. 251, с. 262]. 

Місцеве населення вживає термін поло
|
нина (від псл. polje „відкрите 

місце, простір, рівнина, поле, рілля‖ [ЕСУМ, ІV, с. 487]) у значенні ‗долина 

(загальне значення)‘ головним чином за ознакою ‗наявність трави, 

рослинності‘. Слов‘янський мовний ґрунт демонструє семантику терміна у 

такому вигляді: псл. полнъ ‒ ‗відкритий‗, ‗рівний‘, ‗пустий‘, ‗повний‘, 

‗неплодорідний‘; поліс. полон ‒ ‗чисте, вільне для пасовища або сінокосу 

місце‘; слв. і чес. plan ‒ ‗широка рівнина‘, ‗плоскогір‘я‘, ‗гірська тераса‘; слн. 

plan ‒ ‗рівнина‘, ‗відкрита безліса місцевість‘, planja ‒ ‗альпійський луг‘, 

‗пасовище‘ [Мурзаев 1984, с. 450]. Використання терміна поло
|
нина є не 

типовим для східнослобожанських говірок. Поширення номена можемо 

простежити географічно: укр. літ. полони́на ‗безліса ділянка верхнього поясу 

Українських Карпат, яка використовується для пасовиська та сінокосу‘ 

[СУМ, VII, с. 94]; у говірках Українських Карпат полони́на – альпійсько-

субальпійські луки [6, с. 11 – 12]; на території говірок південно-західного 

типу лексему зафіксовано Я. А. Рудницьким ‒ бойківське połonýna ‗гірське 

пасовище‘ [132, с. 28], С. Грабцем ‒ гуцульське połonyná ‗гірське пасовище 

над кордонами лісів, гірський луг‘ [190, с. 45]. У відповідях на „Анкету‖ 

Т. О. Марусенко слово полóнúнá ‒ ‗гірська рівнина, пасовище‘ відзначено у 

Житомирській, Вінницькій та Дніпропетровській областях [98, с. 243]; у 

західноподільських говірках лексема полони́на функціонує зі значенням 

‗рівнина (загальне значення)‘ [123, с. 76]; в українських говірках Волині 

спостережено лексеми полони́на ‗гора, поросла лісом‘, поло́нь ‗рівнинна 

місцевість‘ [Данилюк 2013, с. 105]; у говірках Кіровоградщини зафіксовано 

значення ‗долина (у загальному значенні)‘ [39, с. 16]. 

Незначною кількістю термінів представлена сема ‗долини між двома 

підвищеннями‘: 
|
балка (Сват), ў

|
пади

е
на (Білокур, ВП, Нов, Оборот, Піщ, 

Сват), м’іж
|
г·ір’йа (Кам, Павл, Сват), р’іў

|
чак (Сват). 

У східнослобожанських говірках Луганщини термін 
|
балка у ЛСГ 

„долина‖ виступає зі значеннями ‗долина між двома підвищеннями‘, ‗вузька, 
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протяжна долина‘, ‗глибока і вузька долина‘, ‗вузька долина‘, де цей термін 

становить перенесення назви на описувані географічні об‘єкти з іншого 

низиннорельєфного ‒ 
|
балка ‗яр (загальне значення)‘, ‗неглибокий яр‘, ‗яр у 

степу‘. Термін ба́лка з семемою ‗долина (загальне значення)‘ знаходимо у 

західноподільських говірках [123, с. 238]; на Кіровоградщині лексему ба́лка 

вживають для позначення ‗вузької, протяжної низини, долини‘ [39, с. 16], у 

Т. О. Марусенко ба́лка ‒ ‗долина річки‘ [100, с. 64 – 65] Етимологію 

полісемантичного терміна 
|
балка докладніше розглянемо у ЛСГ „яр‖, де цей 

термін реалізує своє основне значення. 

Використання терміна м’іж
|
г·ір’ĭа (< псл. *medjigorьje [ЕССМ, Вип. 18, 

с. 49] зі значенням ‗долини між двома підвищеннями‘ вказує на 

розташування описуваної реалії відносно іншого ГО. У східнослобожанських 

говірках Луганщини також фігурує ця лексема у лексико-семантичному полі 

„рівнина‖ у значенні ‗рівнина між двома підвищеннями‘. Обидва значення 

свідчать про набуття терміном ознак конкретизації, порівняно з 

загальновживаним міжгі́р’я ‗місце, простір між горами‘ [СУМ, IV, с. 727], та 

про розширення семантики, порівняно з іншими українськими діалектами, у 

яких зафіксовано більшу кількість фонетичних та морфологічних варіантів 

(див. д. Б, с. 368). 

Значення терміна р’іў
|
чак у ЛСГ „долина‖ конкретизовані з 

урахуванням приватних ознак: ‗долина між двома підвищеннями‘, ‗вузька 

протяжна долина‘, ‗глибока і вузька долина‘, ‗долина потоку‘. Термін рівча́к 

має значення ‗долина‘ і в інших українських говірках (див. д. Б, 423 ‒ 424). 

Диференційні ознаки, що конкретизують розмір ГО, мають лексеми зі 

значенням ‗глибока долина‘ ‒ 
|
йар (Лантрат), йа

|
рок (Ілліч); ‗вузька долина‘ ‒ 

|
балка (Лантрат); ‗глибока і вузька долина‘ ‒ 

|
балка (Зел), котло

|
вина (ВП), 

р’іў
|
чак (Нов, Оборот, Павл, Піщ, Терн), у

|
пади

е
на (Терн), 

|
йар (Вівч); ‗вузька 

протяжна долина‘ ‒ 
|
балка (Білокур, Кал, Науг, Оборот, Павл, Піщ, Трет), 

|
викоп (Мик), р’іў

|
чак (Науг), про

|
т’ажка (Нов), прот’а

|
жина (ВП), йа

|
рок 

(Марк, Науг). 
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Термін 
|
йар та його демінутив 

|
йарок поєднують у собі ознаки, які 

репрезентовано трьома семами ‗вузька протяжна долина‘, ‗глибока і вузька 

долина‘, ‗глибока долина‘, у змістовому плані якого закладена вказівка на 

‗вузькість‘, ‗глибину, низину‘. Порівняно з іншими українськими діалектами 

стосовно описуваної ЛСГ помічаємо словотвірні і фонетичні варіанти у 

говірках Чернігівсько-Сумського Полісся (яровина́, яро́к ‗долина (загальне 

значення)‘) [165, с. 177] та у західноподільських говірках: я́р, яру́га ‗долина 

(у загальному значенні)‘ [123, с. 315]. 

Полісемантичний термін котло
|
вина у значенні ‗глибока і вузька 

долина‘ функціонує в мовленні діалектоносіїв за подібністю ознак з іншим 

ГО ‒ ‗довга западина, неглибока виямка між височинами гірського хребта‘. З 

такою семантикою номен уживають лише в говірках Кіровоградщини [39, 

с. 15]. 

Зі значенням ‗глибока і вузька долина‘ виступає термін р’іў
|
чак, у 

змістовому плані якого закладено вказівку на ‗вузькість‘, ‗глибину, низину‘. 

Термін 
|
викоп конкретизує сему ‗долина‘ з диференційним значенням 

‗неширока продовгувата долина‘ і є результатом перенесення назв з іншого 

ГО. За відношенням до ЛСГ „долина‖ у західноукраїнських говірках та 

говірках центральної України зафіксовано термін ви́коп як ‗глибока і вузька 

долина‘ [98, с. 221; 39, с. 16]. 

Терміни про
|
т’ажка, прот’а

|
жина мотивовано прикметником 

протяжний. Якщо другий термін ще вживаний в українських говірках 

Кіровоградщини ‗вузька протяжна низина, долина‘ [39, с. 16], 

західноподільських говірках ‗вузька протяжна низина‘ [123, с. 84], то перша 

лексема (про
|
т’ажка), на досліджуваній території набуває нового значення, 

що відображає специфіку східнослобожанських говірок. В українській 

літературній мові загальновживане протя́жка має значення ‗багаторізцевий 

інструмент, яким обробляють наскрізні отвори або зовнішні поверхні 

заготовок, зрізуючи широкі й тонкі шари металу‘ [СУМ, VIII, с. 330]. 

Завершуємо аналіз ЛСГ „долина‖ термінами, які репрезентують 

значення ‗долина потоку‘ ‒ р’іў
|
чак (Зел, Трет), кри

е|
нич’ка (Зел, Піщ). 
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Лексеми р’іў
|
чак і кри

е|
нич’ка ‒ результат перенесення назв із 

відповідних водних частин долини (кринички, рівчака) на весь ГО [39, с. 16], 

де основою аналізованого значення виступає сема ‗долина, у якій протікає 

водний потік‘. 

Отже, після аналізу трьох ЛСГ „рівнина‖, „долина‖, „рівнина‖ нами 

виявлено їхні тісні зв‘язки, що підтверджує думку Ф. Т. Жилка: „Семантичні 

поля, являючи собою семантичні зв‘язки між семами слів, проникають одне в 

одне, взаємно накладаються. У такий спосіб постає семантична 

безперервність певної мови, що є виявом її загального семантичного 

простору‖ [65, с. 31]. 

 

2.4. ЛСГ „яма” на позначення негативного рельєфу та його частин 

Різні види відносно невеликих заглиблень у ґрунті чи в інших ГО 

об‘єднано поняттям „яма‖, для вираження якого використано кілька десятків 

ГТ [39, с. 18]. Для їх характеристики і структурування у говірковому ареалі 

східнослобожанських говірок Луганщини бралися до уваги різні ДО ‒ 

„форма‖, „глибина‖, „походження‖, „розміщення відносно інших ГО‖, за 

допомогою яких утворено низку семантичних рядів: ‗яма (загальне 

значення)‘, ‗площа з заглибленим місцем‘, ‗заглиблення в ґрунті 

невизначеної форми‘, ‗впадина, западина‘, ‗невелика яма‘, ‗велика яма‘, 

‗глибока яма‘, ‗яма округлої форми‘, ‗яма конусоподібної форми‘, ‗довга 

западина, неглибока виямка між височинами гірського хребта‘, ‗яма з 

водою‘, ‗природна яма з джерелом‘, ‗штучно викопана яма‘, ‗засипана яма‘, 

‗яма, заросла травою‘, ‗яма на піску‘, ‗яма, звідки беруть глину‘, 

‗заглиблення на місці водойми‘, ‗заглиблення на вершині гори‘, ‗вибоїна, яма 

на дорозі‘, ‗заглиблення в ґрунті, наповнене водою після дощу‘, ‗яма, 

призначена для відходів‘. 

Перший семантичний ряд ‗яма (загальне значення)‘ представлений 

термінами: ви
|
бойіна (Парн, Сват, Степ), 

|
вийамка (Заг), ў

|
пади

е
на (ВП, 

Лантрат, Луб, Трет), 
|
коўбан’а (Баран), колдо

|
бан’а (Терн), кол

|
доби

е
на 

(Оборот, Руд, Сват), кол
|
доб’іна (Білокур, Мик, Оборот, Терн), па

|
дина (Луб), 
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ско
|
та (Новпск, Зорик, Баран, ДО, Вівч), улого

|
вина (Тороїцьке), 

|
йама 

(Оборот, Сват) [див. к. № 13]. 

В основі назви ви
|
бойіна лежать процесуальні мотиви. Найменування 

ви
|
бойіна мотивоване значенням дієслова вибити, яке означає ‗результат дії 

названого дієслова‘. Термін ви
|
бойіна на досліджуваній території виступає як 

‗яма (загальне значення)‘, ‗довга заглибина в землі‘, ‗впадина, западина‘, 

‗невелика яма‘, ‗вибоїна, яма на дорозі‘, ‗погана дорога‘. Усі ці значення 

об‘єднано інтегральною семою ‗заглибина антропогенного характеру‘, при 

чому одночасно спостерігаємо семантичний перехід терміна дорога ↔ яма ↔ 

яр, що робить нечіткими межі значень терміна в колі певної ЛСГ, 

демонструючи при цьому явище семантичного синкретизму. В українській 

літературній мові та її діалектах фіксують лексико-фонетичні варіанти 

аналізованого терміна та незначні відхилення від загальновживаної семами 

(див. д. Б, с. 281 ‒ 282). 

У східнослобожанських говірках Луганщини активно функціонує 

номен кол
|
доби

е
на (< *kъldoba, *kъldobina [77, с. 40]) та його фонетичні 

варіанти, деякі з яких виходять за межі аналізованої ЛСГ: кол
|
доби

е
на, 

кол
|
доб’іна ‗яма (загальне значення)‘, колдо

|
бан’а ‗яма (загальне значення)‘, 

‗вибоїна, яма на дорозі‘, ‗калюжа, заглиблення в ґрунті, наповнене водою 

після дощу‘, кал
|
доб’іна, калдо

|
бан’а, коў

|
доби

е
на ‗вибоїна, яма на дорозі‘, 

калда
|
бан’а ‗болото (загальне значення)‘, ‗мокра заболочена рівнина‘. З 

аналогійними значеннями функціонують 
|
коўбан’:а (< ко́лбаня < *kъlban‘a 

[ЕССМ, Вип. 13, с. 178]) ‗яма (загальне значення)‘, ‗яма з водою‘, коў
|
бан’а 

‗яма з водою‘, калда
|
ба:н’а ‗болото (загальне значення)‘. На думку 

О. Л. Смаль, псл. *kъlban‘a, *kъlbanь, а також *kъltoba, *kadъlbъ – праформи 

для широкого кола діалектних семантичних відповідників. Автор 

виокремлює укр. ковба́ня ‗глибока вибоїна, звичайно, на дорозі, переважно з 

водою, болотом‘; калаба́ня ‗заглиблення на дорозі‘; колдо́бина ‗заглибина на 

дорозі, вибита транспортом‘; бр. діал. калдо́біна ‗вибоїна, ямка на дорозі‘ 

[144, с. 156 – 159]. 
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Етимологію назви кол
|
доби

е
на та її варіантів досліджували слов‘янські 

мовознавці Ф. Міклошич, Ф. Славський. Зокрема Ф. Міклошич пояснював 

їхнє походження від праслов‘янського kadъlbъ, убачаючи у складі похідних 

найменувань основи префікс ka- і корінь, пов‘язаний із дієсловом dъlbіti 

‗довбати‘ [Толстой 1969, с. 222] та вказуючи на явище метатези при 

номінації. Семантику й ареал поширення аналізованих лексем описав 

М. І. Толстой [Толстой 1969, с. 220 – 224]. Він констатував, що номени, 

похідні від kadъlbъ, функціонують на Поліссі з трьома основними 

значеннями: ‗яма з водою‘, ‗товсте, порожнисте всередині дерево, пеньок‘, 

‗дерев‘яна посудина‘. Дослідник зазначав, що „всі основні значення слова 

kadъlbъ, відомі в поліських говірках, зафіксовані також на значній 

білоруській та українській мовній території‖ [Толстой 1969, с. 221]. 

Географічне та негеографічне значення номенів кал
|
доби

е
на, кол

|
доби

е
на 

зафіксував у Словнику народних географічних термінів Е. М. Мурзаєв 

[Мурзаев  1984, с. 245]. Так, серед географічних значень аналізованих лексем 

основними є: ‗вир‘, ‗яма в річці‘, ‗рівчак‘, ‗котловина, залита весняною 

водою‘. До негеографічних належать семи: ‗товсте порожнисте дерево‘, 

‗пеньок‘, ‗видовбане всередині дерево, схоже на бочку‘, ‗видовбана з дерева 

або берестяна посудина для зберігання борошна, масла‘ та ін. М. І. Толстой 

указує на первинність негеографічного значення аналізованих найменувань, 

зазначаючи, що слово kadъlbъ зазнало семантичної трансформації в 

результаті втрати ознаки ‗споруда‘ або внаслідок простого переходу зі сфери 

найменувань посуду в географічну сферу [Толстой 1969, с. 220]. 

Номен коў
|
бан’а не зовсім переконливо пов‘язують з основами слів коло 

‗колесо‘ або псл. *kol- ‗колоти, бити‘ і діал. баня ‗копальня, яма, заглиблення‘ 

[ЕСУМ, ІІ, с. 480]. Не заперечуючи ймовірності такої первісної семантики ГТ, 

укажемо на можливе його суфіксальне оформлення ще в праслов‘янській мові: 

*kъban’a ‗яма; яма, наповнена водою‘ < *kъlba / *kъlbъ ‗гнути, згинати‘ + ап’а 

[185, с. 141 – 142]. 

В українських говірках фіксують аналізовані номени з багатьма 

варіантами, які на обстежених територіях можна класифікувати за ДО: 
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‗глибина‘, ‗наявність води‘, ‗місцезнаходження‘ та деякими іншими 

(див. д. Б, с. 331, 338 ‒ 340). 

Термін па
|
дина (˂ падь з праслов‘янського *pad-ina [101, с. 42]) та його 

дериват ў
|
пади

е
на має регіональне значення ‗яма (загальне значення)‘ і 

поширене лише в російських донських говірках ‒ пади́на ‗яма‘, ‗яма на 

дорозі‘, ‗яма з водою‘ [159, с. 86]. 

Лексема с
|
кота в українських східнослобожанських говірках поширена 

із значенням ‗лігво, нора, яку вирили тварини‘ і відома діалектоносіям 

старшого віку. Зазначений номен відповідає літературно-нормативному 

значенню ‗нора, лігво‘ [СУМ, IX, с. 307]. Лексема с
|
кота співвідносна з 

лексичним мотиватором скот ‗четвероногі свійські сільськогосподарські 

тварини‘ [ВТССУМ, с. 1336] та структурним мотиватором но
|
ра, має 

мотиваційне значення тварини (збірна назва) > місце перебування. Однак у 

наш час лексема с
|
кота зазвичай позначає нори хижих тварин (лисиць, 

вовків) чи гризунів (мишей, пацюків). Це означає, що сьогодні, при явному 

зв‘язку аналізованої лексеми та її лексичного мотиватора, усе ж внутрішня 

форма слова затемнена. Пояснення значення лексеми скота у Словарі 

української мови за редакцією Б. Д. Грінченка засвідчує звуження її 

семантики в сучасних говірках (скота́ ‒ ‗лігво, нора тварин, барліг, яма‘ 

[СУМГ, IV, с. 141]). Подібне значення аналізованої лексеми засвідчено у 

Словнику говірок Нижньої Наддніпрянщини: ‗лігво, нора, печера‘ 

[Чабаненко, ІV, с. 75]. Загалом назва с
|
кота, імовірно, первісно 

репрезентувала такі мотиваційні ознаки, як яма, печера, місце в землі, де 

тимчасово можна утримувати худобу чи використати ці споруди для 

тимчасового проживання людини. У цих сховищах могли перебувати й хижі 

звірі. Пізніше значення лексеми с
|
кота звузилося [33, с. 300]. 

Відад‘єктивне утворення улого
|
вина ‗яма (загальне значення)‘, 

‗впадина, западина‘ та його фонетичний варіанти ўлого
|
вина ‗довга западина, 

неглибока виямка між височинами гірського хребта‘, лого
|
вина ‗заглиблення 

на місці водойми‘, лог
|
вина ‗площа з заглибленим місцем‘ не покидають межі 

аналізованого лексико-семантичного поля. Лексема улого
|
вина похідна від 
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діал. лог ‗заглиблення в рельєфі‘, що у свою чергу, пов‘язано з лежати 

[ЕСУМ, ІІІ, с. 278]. Східнослобожанська семантика терміна зафіксована з 

незначними відтінками від загальновживаного улогви́на (влогви́на) ‗велике 

заглиблення в рельєфі місцевості, западина з пологими схилами‘ [СУМ, Х, 

с. 431]. В інших українських діалектах засвідчено аналізовану лексему з 

деякими фонетичними, морфологічними та семантичними розбіжностями 

(див. д. Б, с. 289, 449 ‒ 454).  

Термін 
|
йама (< псл. *ama / jama [ЕСУМ, VI, с. 546]) та його деривати, з 

словотвірними засобами аугментативності та демінутивності, репрезентують 

у східнослобожанських говірках Луганщини такі значення: 
|
йама ‗яма 

(загальне значення)‘, ‗заглиблення в ґрунті невизначеної форми‘, ‗погана 

дорога‘; з непоширеним в основах іменників префіксом ви- [Полюга, с. 368] 

номен 
|
вийамка засвідчено у значеннях ‗невеликий яр‘, ‗невелика яма‘, ‗яма 

(загальне значення)‘, ‗вибоїна на дорозі‘; 
|
йамка ‒ ‗невелика яма‘, ‗вибоїна на 

дорозі‘; йа
|
мина, у

|
йами

е
сте ‒ ‗площа з заглибленим місцем‘; йа

|
мел’а ‒ 

‗глибока яма‘ (див. д. Б, с. 281, 456, 464 ‒ 466). Також знаходимо паралелі 

терміна 
|
йама в інших мовах [СТСУ, с. 540]. На думку М. І. Толстого, 

лексема *jama, як родове поняття, нерідко замінює видове, позначаючи ‗вир‘, 

‗яр‘, ‗печеру‘ та ін. Широку амплітуду коливання семантики терміна 

пояснюються семемами ‗яма – штучно викопане заглиблення‘, ‗яма – 

вибоїна, яма‘, ‗яма – калюжа (баюра, ковбаня)‘ [Толстой 1969, с. 229 – 230]. В 

українських говірках відомі численні похідні від я́ма, що відрізняються 

семантичними відтінками (див. д.  Б, с. 464 ‒ 466). 

Сему ‗площа з заглибленим місцем‘ у говірковому мовленні 

досліджуваного ареалу маніфестують лексеми: ў
|
пади

е
на (Лиз), заг

|
либи

е
на 

(Город), запа
|
дина (Білокур, Ілліч, Лантрат, Мик, Оборот, Павл, Терн), 

запад
|
н’а (Піщ), лог

|
вина (Павл), оў

|
раг (Терн), р’іў (Пар), у

|
йами

е
сте 

(Свистун), йа
|
мина (Баран). 

Префіксально-суфіксальні утворення ў
|
пади

е
на, запа

|
дина, запад

|
н’а 

пов‘язані дієсловом падати (< псл. *padati [ЕСУМ, IV, с. 310]). Терміни 

ў
|
пади

е
на, запа

|
дина у ЛСГ „яма‖ у досліджуваних говірках виступають з 
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інтегральною семою ‗площа з заглибленим місцем‘ та додатковою ‗впадина, 

западина‘, у той час як диференційною семою для терміна запа
|
дина буде 

‗заглиблення в ґрунті невизначеної форми‘, ў
|
пади

е
на, ‒ ‗заглиблення на 

вершині гори‘. Порівняймо: в укр. літ. впа́дина, запа ́дина ‗заглиблене місце 

на чому-небудь, яма, ямка; протилежне виступ; низьке місце, понижена 

місцевість‘ [СУМ, ІІІ, с. 239; І, с. 348]; западня́ ‗провалля‘ [СУМ, I, с. 239]. В 

українських діалектах терміни впа́дина, запади́на, западня́ стосовно ЛСГ 

„яма‖ мають безліч значень, ускладнених ознаками ‒ „місце знаходження 

ГО‖, „розмір‖, „невизначеність форми‖ (див. д. Б, с. 292 ‒ 293, 323 ‒ 324, 

454). Термін о
|
ўраг (˂др. врагъ [Фасмер, ІІІ, с. 115]) у східнослобожанських 

говірках Луганщини основне своє значення виявляє у ЛСГ „яр‖ та, ймовірно, 

виник унаслідок впливу російської мови. Порівняймо: рос. овра́г ‗глибока 

довга з крутими схилами западина на поверхні землі‘ [Ожегов, с. 437]. 

Термін р’іў має праслов‘янські корені (< псл. *rovъ < *rуti (*rūti) ‗рити‘ 

[ЕСУМ, V, с. 87]), у ЛСГ „яма‖ він представлений як ‗площа з заглибленим 

місцем‘, ‗невелика яма‘, ‗яма округлої форми‘, основне значення якого 

відносимо до ЛСГ „яр‖.  На позначення ями номен рі́в представлено і в інших 

українських говірках (див. д. Б, с. 421 ‒ 422). 

Термін йа
|
мина ‒ суфіксальний похідний іменник від яма ‗заглиблення 

в землі‘ [СУМ, XI, с. 644]). Цей термін є загальновживаним, його 

використовують у всіх українських діалектах у значенні ‗глибока яма‘ [123, 

с. 314; 98, с. 255]. 

Ряд, що наповнює подібну до попередньої семи значення ‗заглиблення 

в ґрунті невизначеної форми‘, складають номени: запади
|
на (Зел), ка

|
нава 

(Зел), 
|
лунка (Сват), 

|
йама (Білокур, Зел). 

Термін ка
|
нава (пол. kanał, яке могло стати орфоепічним *kanaw (укр. 

*канав) [ЕСУМ,  II, с. 361]) у східнослобожанських говірках Луганщини 

виступає зі значенням ‗заглиблення в ґрунті невизначеної форми‘, ‗вибоїна, 

яма на дорозі‘, ‗яма з водою‘, де перші дві семи мають ознаки ГО 

натурогенного характеру. 
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Термін 
|
лунка (рос. лу́нка ‗ямочка, впадина, прорубь‘ [ЕСУМ, III, с. 305; 

Фасмер, ІІ, с. 534]) у східнослобожанських говірках Луганщини 

використовують на позначення ‗заглиблення в ґрунті невизначеної форми‘, 

‗невелика яма‘, ‗яма округлої форми‘, демінутив 
|
луночка ‒ ‗яма округлої 

форми‘. Українська мова фіксує номен 
|
лунка як ‗невелика заглибина в чому-

небудь‘ [СУМ, IV, с. 555]. Діалекти української мови репрезентують таке ж 

значення аналізованих лексем (див. д. Б, с. 365 ‒ 366). Для реалізації близької 

до попередньої, але з незначними відтінками семантики ‗впадина, западина‘ 

діалектоносії використовують такі терміни: ўг
|
либи

е
на (Сват), ўг

|
либле

и
н’:а 

(Сват), ви
|
бойіна (Білокур, Зел, Терн), ў

|
пади

е
на (ДО), заг

|
либи

е
на (Троїцьке, 

Сват), заг
|
либле

и
н’:а (ДО, Павл, Сват, Троїц), запади

|
на (Оборот), лож

|
бина 

(ВП), про
|
вал’:а (Вівч), улогови

|
на (Троїц). 

Домінантну позицію на позначення серед репрезентантів семеми 

‗впадина, западина‘ займають похідні терміни від кореневої основи -глиб-: 

заг
|
либи

е
на (< псл. *za-glyb-ina < і.є. *gleubh – ‗рити, видовбувати‘ [ЕСУМ, I, 

с. 523]) з додатковою семою ‗площа з заглибленим місцем‘, заг
|
либле

и
н’:а, 

ўг
|
либи

е
на, ўг

|
либле

и
н’:а, які не мають суттєвих розрізнень з українською 

літературною мовою та її діалектами (див. д. Б, с. 321).  

Суфіксальне утворення лож
|
бина мотивоване коренем дієслова 

лежати і на загальноукраїнському просторі переважно передає семантику 

низинної території: „заглибина, западина, улоговина, річище‖ [ЕСУМ, ІІІ, 

с. 212], відображаючи на досліджуваній території символічне змістове 

перенесення ‗западина → яр‘, бо, окрім аналізованого, демонструє 

специфічне східнослобожанське значення ‗вихід з яру‘, що дозволяє нам не 

погодитися з твердження Т. В. Громко, за яким географічне значення 

‗впадина, западина‘ для терміна лож
|
бина є постійним [39, с. 19]. 

Найменування лож
|
бина позначає первинну форму нормальної ерозії. 

Ложбина утворюється як природний канал стоку вод, атмосферних опадів у 

рівнинних і горбистих місцевостях. Володіє плавними формами: пологими 

схилами, які непомітно переходять з одного боку в плоскі або слабо увігнуті 

днища, а з іншого ‒ у рівну поверхню рівнини [Мурзаев 1984, с. 211]. 
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Значення, зафіксовані в інших українських діалектах, підтверджують подане 

визначення, демонструючи описувані ознаки (див. д. Б, с. 361 ‒ 362). І тільки 

на території північної Луганщини у східнослобожанських говірках цей 

термін розвиває нове значення – ‗вихід з яру‘ – у лексико-семантичному полі 

„яр‖. 

Термін про
|
вал’:а у ЛСГ „яма‖ виступає зі значенням ‗впадина, 

западина‘, ‗велика яма‘, ‗глибока яма‘ і мотивований основою дієслова 

провалити, докладніше термін проаналізовано у ЛСГ „яр‖, де він має 

основне значення ‗глибоке провалля‘.  

Наступні семантичні ряди об‘єднують найменування за 

диференційними ознаками „розміру‖ ГО, демонструючи опозицію семантики 

‗невелика яма‘ (ви
|
бойіна (Трет), 

|
вийамка (Терн), 

|
копанка (Сват), 

|
лунка 

(Білокур), 
|
луночка (Бутк, Луб, Луг), р’іў (Міст), 

|
йамка (Воєвод, Калм); 

‗велика яма‘ (де
и|
бела 

|
йама (Степ), про

|
вал’:а (Оборот), котло

|
ван (Міст)). 

Полісемантичне географічне найменування 
|
копанка (< псл. *kopanъka 

[ЕССМ, Вып. 11, с. 15 – 16; 185, с. 123]) відрізняється широким ареалом 

поширення на території східнослобожанських говірок і цілою низкою 

семантичних відтінків та значень: ‗невелика яма‘, ‗яма округлої форми‘, ‗яма 

з водою‘, ‗штучно вирита яма‘, ‗шахта, місце видобування вугілля‘, ‗окрема 

ділянка лісу‘, ‗джерело, потік води, що утворився внаслідок виходу 

підземних вод на поверхню землі‘, ‗сажалка, невелике штучне водоймище, у 

якому утримують і розводять рибу‘. Етимологія аналізованої лексеми 

пов‘язана з дієсловом копати, що вказує на антропогенність походження 

реалії, позначуваної номеном 
|
копанка [137, с. 121]. Розвиток значень терміна 

відбувався у процесі складного семантичного переходу „ділянка в лісі‖ ↔ 

„яма‖ ↔ „шахта‖ ↔ „водоймище‖. З огляду на це, спостерігаємо семантичну 

транспозицію, де стійкими постають форма і функція номена, а змінюється 

лише лексичне значення, що є ознаками семантичного синкретизму. Також 

фіксуємо розширення семантики та локальне вживання номена 
|
копанка зі 

значенням ‗шахта, місце видобування вугілля‘. 
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Численними є утворення від дієслова копати в інших мовах: рос. 

ко́панец, ко́паник, ко́пань ‗неглибокий колодязь без зрубу, яма для збору 

тимчасових вод‘, ко́панка ‗погана мулиста вода з ями‘, ‗дренажна канава‘; 

ко́панцы ‗канави для осушення‘, ‗невеликі водойми‘, ‗прямокутна яма для 

замочування конопель‘, ко́пани, ко́паня ‗місце, на якому викопаний, 

викорчуваний ліс‘; бр. ко́пань ‗ставок, саджалка для розведення риби‘; 

ко́панка ‗невеликий струмок‘ в Естонії; пол. діал. kopnia, схв. копнина, 

конниця ‗вільне від снігу місце‘; чес. zeme kopna ‗незамерзла, неродюча 

земля‘. Однак пол. kopan ‗височина в долині або на схилі‘, ‗склепінна гора‘, 

kopa ‗купа‘, ‗скирта‘; лит. kapoti ‗колоти‘, ‗рубати‘; лат. kapat ‗січ‘, ‗рубати‘ 

[Мурзаєв 1984, с. 289] набувають нових значень. Лексема ко́панка в 

українській літературній мові позначає ‗невелике водоймище з ґрунтовою 

водою, викопане для господарських потреб; сажавка‘, ‗криниця без зрубу‘ 

[СУМ, ІV, с. 279]. Інші українські діалекти не поступаються аналізованим 

говіркам колоритом семантики (див. д. Б, с. 342 ‒ 343). Саме географічний 

термін ко́панка можна вважати центральним на позначення окресленого 

поняттєвого мікрополя в українській, російській та білоруській мовах із 

огляду на ареал його вживання та розмаїття семантики [181, с. 170], адже в 

російській мові функціонує ко́панкa ‗яма, викопана на городі для збирання 

дощових або ґрунтових вод з метою поливання овочів‘, ‗колодязь у лісі‘, 

‗джерело‘ [Дьякова, с. 152], у білоруській діалектній ‒ ‗невелика штучна 

водойма для замочування льону та інших господарських потреб; сажалка; 

яма з водою‘, ‗місце в озері або на річці, де перуть білизну‘ [186, с. 94]). 

М. В. Флягіна також зазначає, що лексема ко́панка є загальним 

найменуванням для багатьох східнословʼянських діалектів і могла зʼявитися 

в них у досить ранній період. Не виключає й того, що на Дону, так само, як і 

у Воронезькій області та на Кубані, лексема виникла внаслідок іррадіації з 

української території [159, с. 153].  

Демінутивні терміни 
|
вийамка, 

|
йамка та номени 

|
копанка, ви

|
бойіна 

передають значення ‗яма невеликих розмірів‘ та не визначають її форми, тоді 

як номен 
|
лунка, 

|
луночка чітко окреслює розміри реалії ‒ ‗яма невеликих 
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розмірів округлої форми‘, здебільшого призначення якої ‒ висадка 

сільськогосподарських рослин. Лексема 
|
р’іў в аналізованому ряді має ознаки 

‗невеликої ями продовгуватої форми‘. 

Споріднені терміни котло
|
ван ‗велика яма‘ та котло

|
вина ‗довга 

западина, неглибока виямка між височинами гірського хребта‘, ‗заглиблення 

на вершині гори‘ (< псл. *kotьlъ ‗котел‘ [ЕСУМ, ІІ, с. 57, с. 60]) – 

загальновживані ГТ. У східнослобожанських говірках номен котлован несе 

ознаки ГО антропогенного походження, а котло
|
вина у згадуваних значеннях 

‒ натурогенного походження. Лексеми котлови́на, котлова́н ‗велика 

западина на поверхні землі‘ [СУМ, ІV, с. 314], на думку науковців, імовірно, 

мотивовані іменником котел [ЕСУМ, ІІІ, с. 60] охарактеризованим як ГТ 

всеслов‘янського походження [Толстой 1969, с. 225]. П. К. Ковалів у книзі 

„Вступ до історії східнослов‘янських мов‖ розглядає лексему коте́л як 

германський елемент в українській мові, хоч і наголошує, що не всі т. зв. 

германізми мають у науці остаточне вирішення: етимологія деяких з них є 

спірною [80, с. 123]. Дослідження географічної номенклатури Р. Бадюрою, 

Е. М. Мурзаєвим, П. Ніцше, М. І. Толстим констатують, що на слов‘янських 

мовних теренах активно функціонують лексеми географічного значення, 

похідні від kotъlъ [137, с. 64], зокрема у таких слов‘янських мовах: бр. 

катлавiна, чес. і слв. kotlina; пол. kotlina, Kotlovina. Перша форма відома і в 

говірках південних та західних слов‘ян ‒ болг. котловина, схв. котлина 

[Мурзаев 1984, с. 295]. В українських говірках похідні від kotъlъ на 

позначення географічних об‘єктів, що входять до складу ЛСГ найменувань 

рельєфу суші, досить поширені (див. д. Б, с. 346 ‒ 347). Функціонування 

номена котло
|
ван та його фонетичних варіантів у говірках української мови, 

відбитих у цитованих джерелах, характеризується наявністю у складі 

семантичної структури найменування протилежних сем ‗природність / 

штучність‘ [137, с. 65]. У досліджуваних східнослобожанських говірках у 

семантичному складі лексеми котло
|
вина відбувся семантичний зсув на 

користь семеми ‗ГО антропогенного походження‘. 
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Сема ‗глибока яма‘ представлена невеликою кількістю термінів ‒ 

п
|
р’ірва (Білокур, Луб, Оборот, Сват, Терн), про

|
вал’:а (Луб), п

|
ропаст’ (Луб), 

йа
|
мел’а (Луб), які, окрім останнього, з названою семантикою вживано 

спорадично, та основне значення репрезентують у лексико-семантичному 

полі „яр‖. 

Термін йа
|
мел’а є вищим ступенем вияву ознаки „глибина‖, у якому 

використано суфіксальний формант емотивно-оцінного характеру. 

Ознаки форми підкреслює сема ‗яма округлої форми‘ ‒ во
|
ронка 

(Білокур, Зел, Луб, Мик, Терн), 
|
копанка (Баран), ло

|
ханка (Сват), 

|
лунка 

(Луб), 
|
р’іў (Оборот, Зел) та ‗яма конусоподібної форми‘ ‒ ве

и
р

|
т’оба 

(Оборот). 

Лексема во
|
ронка (< псл. *vorna ‗колодка, чіп‘ [ЕСУМ, І, с. 428]) 

сформувалася внаслідок перенесення назв посуду ‒ частини дерев‘яного 

виробу з отвором (пор. воро́нка в діал. ‗чіп, затичка; отвір у бочці, сопілці, 

свистку‘ [ЕСУМ, І, с. 428]), відоме всім слов‘янським мовам [ЕСУМ, І, 

с. 428], укр. літ. воро́нка ‗вирва‘, ‗вибита ким-, чим-небудь, вирвана силою 

вибуху яма; вибитий, вирваний отвір‘ [СУМ, І, с. 467], лексема во
|
ронка 

виступає у досліджуваних говірках у значеннях ‗яма округлої форми‘, 

‗заглиблення на вершині гори‘. В інших українських діалектах аналізований 

номен має незначні словотвірні зміни та близьку семантику (див. д. Б, с. 292). 

Номен ло
|
ханка (˂ лохань + -к(а)) у східнослобожанських говірках 

Луганщини має значення ‗яма округлої форми‘, ‗яма, призначена для 

відходів‘, ‗діжка для помийʼ. Значення сформувалося в наслідок 

метафоричного перенесення назви з посуду ‒ лоха́нка ‗велика миска; цебер 

для годівлі худоби‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 294], який вважають давнім запозиченням з 

остаточно не з‘ясованої мови [39, с. 19]. З подібним до зафіксованих значень 

виявлено в українських говірках Кіровоградщини ло́хань ‗яма (у загальному 

значенні)‘, лоханка ‗невелика яма‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 294]. 

Близьку семантику до попередньої (‗яма конусоподібної форми‘) має 

ГТ ве
и
р

|
т’оба, в основі якого, імовірно, дієслово вертіти [39, с. 20], яке з 

таким же значенням представлене лише у східнослобожанських говірках 
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Луганщини, говірках Кіровоградщини [39, с. 20] та Чернігівсько-Сумського 

Полісся [165, с. 178], а також у частині західноукраїнських говірок ‒ вертю́г, 

вертьо́г ‗яма на піску‘ [98, с. 219]. 

Для передачі семантики ‗довга западина, неглибока виямка між 

височинами гірського хребта‘ мовці аналізованих говірок використовують 

такі номени: ўлого
|
вина (Білов, Сем), котло

|
вина (Баран), с’ід

|
ло (Парн, Міст), 

с’ідло
|
вина (Нов, Оборот). 

Функціонування лексеми с’ід
|
ло та його суфіксального утворення 

с’ідло
|
вина є результатом метафоричного перенесення з назви упряжу для 

їзди верхи – сидіння для вершника, яке прикріплюють на спині коня, мула, на 

підставі схожості об‘єктів і є підставою для утворення загальновідомої 

семантики ‗довга западина, неглибока виїмка між височинами гірського 

хребта‘ [СУМ, IX, с. 215]. 

Сему ‗яма з водою‘ описують терміни, які мають відношення і до 

тематичної групи на позначення водних об‘єктів: бо
|
лотни

е
ш

·
ч’е (Луг), 

ка
|
л’ужа (Луб, Заг, Степ, Тре), ка

|
нава (Степ), 

|
коўбан’ (Оборот, Трет), 

коў
|
бан’а (Баран, Терн), 

|
копанка (Білокур, Білов, ВП, Город, ДО, Ілліч, Кам, 

Лантрат, Луб, Марк, Міст, Оборот, Павл, Сват, Сем, Терн, Трет, Шульг), 

ко
|
лод’із’ (у багатьох говірках), ко

|
лод’ац’ (Підг), ко

|
лод’аз’ (Білокур), 

|
лужа 

(Парн), озе
и
р

|
це (Білов) [див. к. № 14]. 

Сема ‗яма з водою‘ представлена в досліджуваних говірках 

суфіксальним дериватом, утвореним на базі псл. *kalъ. ‒ ка
|
л’ужа, та 

номеном 
|
лужа (пор. з іншими мовами: рос. лужа ‗яма, заповнена водою‘, 

‗невелике болітце‘, ‗мокре болотне місце‘; лат. luga ‒ ‗болото‘, ‗болотиста 

маса, яка коливається в зарослих озерцях‘; лит. liugas ‒ ‗болото‘, ‗тягуче 

багно‘, lugnai ‒ ‗непроникне багно‘; іллірійське луга ‒ ‗болото‘ [Мурзаев 

1984, с. 215]).  Як зазначає М. Фасмер, похідні від кал відомі в усіх 

слов‘янських мовах [Фасмер, ІІ, с. 163] зокрема: укр. літ. кал „бруд, болото, 

грязь‖ [СУМ, ІV, с. 73]. Найбільш вживаною на обстеженій території 

виступає лексема ка
|
л’ужа, функціонування якої відповідає нормі 

української літературної мови (калю́жа ‗заглибина в ґрунті, наповнена водою 
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або іншою рідиною‘ [СУМ, IV, с. 79]). В українських говірках, які 

співфункціонують в одному населеному пункті з російськими говірками, 

паралельно вживають лексеми ка
|
л’ужа та 

|
лужа на позначення ‗яма з 

водою‘. Появу номена 
|
лужа у східнослобожанських говірках Луганщини 

пояснюємо впливом російської мови. Паралельно терміни ка
|
л’ужа, 

|
лужа 

виступають і в значенні ‗заглиблення в ґрунті, наповнене водою після дощу‘. 

Подібну семантику зазначених термінів помічаємо і в інших українських 

говірках (див. д. Б, с. 331). Термін ка
|
нава з аналізованою семантикою має 

ознаки ГО антропогенного походження, призначеного для господарських 

потреб. 

Як орографічний термін виступає лексема ко
|
лод’аз’ 

(загальноприйнятої етимології цього номена немає; здебільшого, 

реконструюється псл. *koldędžь [ЕСУМ, II, с. 518]) та її фонетичні варіанти 

(ко
|
лод’із’, ко

|
лод’ац’) зі значенням ‗яма з водою‘, маючи загальновживані 

ознаки ‗захищена від обвалів зрубом вузька глибока яма, що служить для 

добування води з водоносних шарів землі‘ [СУМ, IV, с. 229]. Одночасно на 

досліджуваній території функціонує номен ко
|
лод’аз’ як ‗штучне водоймище 

для поливу‘, ‗непроточна водойма з питною водою, що перебуває в 

громадському користуванні‘, ‗місце видобування води‘, його фонетичні 

варіанти колод’а
|
з’а, ко

|
лод’іс’ можуть означати ‗місце видобування води‘. 

Так, у східнослобожанських говірках Луганщини спостерігаємо семантичний 

перехід номена „яма з водою‖ ↔ „місце видобування корисних копалин‖ ↔ 

„водойма‖. Паралелі номена ко
|
лод’аз’ знаходимо і в інших мовах: бр. діал. 

каладзе́ц [186, с. 84], кало́дзеж [Яшкін 2005, с. 332], болг. кла ́денец, схв. 

клäденац, слн. kladénec, рос. коло́дец [ЕСУМ, II, с. 518]. 

У середині ХХ ст., як свідчать дослідження К. Д. Глуховцевої,  із 57 

обстежених н. пп. Східної Слобожанщини варіант ко
׀
лод’із’ виявлений у 43, 

ко
׀
лодез’ — 1, ко

׀
лод’аз’ — 5, паралельне використання ко

׀
лод’аз’ і 

ко
׀
лод’із’ — у 9 н. пп. [АУМ, ІІІ, к. 6]. Проте повторне обстеження говірок на 

початку ХХІ ст. дало інші цифрові показники: варіант ко
׀
лод’із’ з 57 н.пп. 

уживається в 6, ко
׀
лод’аз — у 27, ко

׀
лод’ез’ — 3, паралельні форми — 
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ко
׀
лод’аз, ко

׀
лод’із’ — у 12; ко

׀
лодез’, ко

׀
лод’із’ — у 6,  ко

׀
лод’аз, ко

׀
лодез’ — 

у 3. Це свідчить про дію тенденції до зменшення функціональної активності 

лексем з перезвуком  [е], [і] [34, с. 219] 

Етимологія слова ко
|
лод’аз’ достатньо не з‘ясована. Фіксована 

пам‘ятками Х ст., лексема ко
|
лод’аз’ може бути давнім запозиченням із 

давньонімецьких мов або утворенням від слов‘янського колода за допомогою 

суфікса -язь із *ęзь [Цыганенко, с. 182]. М. Фасмер уважає рос. колодезь 

перетвореним германізмом (з ст.-герм. *kalding ‗холодний‘ під впливом цсл. 

студеньць [Фасмер, ІІ, с. 293], відкидаючи версію про зв‘язок термінів з ос. 

*kolda ‗колода‘. Іншої точки зору дотримується М. М. Шанський, який 

уважає рос. коло́дец / коло́дезь „суфіксальним похідним‖ від *kolda (колода) у 

значенні ‗видовбаний дерев‘яний жолоб, корито‘ [ЕСРМ, с. 139]. Отже, 

лексема коло́дец спочатку мала значення ‗джерело (з лежачою колодою)‘, а 

потім ‗джерело, обкладене колодою‘. 

У системі українських східнослобожанських говірок на прикладі 

зазначених термінів виявлено фонетичні зміни [з‘] > [ц‘] > [с‘], 

ненаголошений [ę] у слові ко
|
лод’аз’ в українських східнослобожанських 

говірках має рефлекси [а], [і], [е], функціональна активність континуанта [а] 

зростає [34, с. 278]. 

В інших говірках української мови фонетичні і семантичні варіанти 

представлені досить широко (див. д. Б, с. 341 ‒ 342).  

Термін 
|
копанка ‗яма з водою‘ в деяких населених пунктах виступає з 

певними диференційними ознаками. Так, у н. пп. Лантрат, Луб, Трет, лексема 

|
копанка має ДО „розміру та глибини‖ ГО ‒ ‗невелика глибока яма, 

наповнена водою‘, тоді як у селищах ВП, Марк, Міст, Оборот, Павл, Сват, 

Сем, навпаки, ці ДО відсутні, релевантною є ознака ‗викопана яма, 

наповнена водою‘, у решті н. пп. ДО вказують на „призначення‖ або 

„функцію‖ реалії ‒ ‗яма з водою для розведення риби‘ (ДО, Кам, Троїц), 

‗невеликий колодязь без зрубу або цямриння‘ (Біл). 

Лексема озе
и
р

|
це є демінутивним утворенням від озеро і в цій ЛСГ має 

ДО „глибини‖ і „розміру‖, указуючи на неглибоке заглиблення, заповнене 
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водою. Подібні утворення виявлені у західноподільських говірках ‒ озерко́ 

‗велика яма, заповнена водою після дощу‘ [123, с. 283], та українських 

говірках Чернігівсько-Сумського Полісся ‒ озери́на ‗калюжа, яма з водою‘ 

[165, с. 184]. 

Ями, на відміну від ярів, утворювані зазвичай природним шляхом, на 

поверхні землі можуть бути різного походження. Одні є результатом дії 

природних сил (частіше водних потоків), інші мають антропогенне 

походження. Цією обставиною і зумовлений наступний поділ значень. Так, 

невелика кількість термінів вступають в опозицію ‗природна яма з джерелом‘ 

‒ горло
|
вина (Тим), кри

е|
ниц’а (Бабич, Вівч, Город, Пол): ‗штучно викопана 

яма‘ ‒ 
|
викоп (Парн, Сват), 

|
копанка (Баран, Білокур, Зел, Лантрат, Луб, Мик, 

Оборот, Терн, Трет). 

Результатом метафоричного перенесення значення з частини тіла 

людини є поява номена горло
|
вина (утворене від го́рло ‗яма для зберігання 

зерна‘ [ЕСУМ, І, с. 568]). 

На досліджуваній території номен кри
е|
ниц’а має значення ‗природня 

яма з джерелом‘, ‗місце добування води‘, ‗джерело, потік води, утворений 

внаслідок виходу підземних вод на поверхню землі‘, а його демінутивне 

утворення кри
е|
ничка ‒ ‗долина потоку‘, ‗джерело, потік води, що утворився 

внаслідок виходу підземних вод на поверхню землі‘. Етимологія терміна 

неоднозначна і має декілька версій. Перша версія вказує на те, що кри
е|
ниц’а 

< псл. *krьnica ‗джерело; (виритий) колодязь‘ ˂ *krьnъ ‗викопаний‘ < і.є. *kr-

/ ker- ‗різати‘, друга версія пов‘язана з *krinica ‗миска, видовбувана 

посудина‘, третя гіпотеза ‒ похідне від основи n-детермінативом *krinica, 

який є демінутивом від krьna [82, с. 329]. М. І. Толстой зауважує, що цей 

номен праслов‘янського походження і тому засвідчений в українських, 

білоруських, південно- та західновеликоруських говірках, деяких польських 

діалектах, які межують з українською мовною територією, і повсюдно 

позначає ‗джерело‘ [Толстой 1969, с. 218]: рос. крúнúца ‗криниця‘, бр. 

крынìца, пол. krynica ‗джерело, криниця; цистерна, початок‘ – псл. *krъnica / 

*krinica ‗джерело; (виритий) колодязь‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 93]. М. В. Флягіна 



 

 

108 

 

зазначає, що російські криница, крыница проникли в південноруські говірки з 

українсько-білоруської території [159, с. 247]. Українська мова та її діалекти 

мають велику кількість значень та словотвірних і фонетичних варіантів 

аналізованого терміна (див. д. Б, с. 347 ‒ 348). Повний просторовий малюнок 

та семантичну репрезентацію лексеми кри
е|
ниц’а на українському просторі 

можна простежити в АУМ [АУМ, ІІІ, к. 85]. 

Семантика лексем 
|
викоп, 

|
копанка мотивована дієсловом копати, 

етимологія прозора. 

Семему ‗колодязь, яма з водою, викладена каменем чи деревом‘ 

наповнює лексема з кореневою основою -руб- (< псл. *rőbъ ‗руб, відрубаний 

край предмета (= відрубане)‘ [ЕСУМ, V, с. 131]); зруб (Бабич, Калм), 

паралельно представляючи сему ‗великий ліс‘. На досліджуваній території 

найуживанішою є перша сема. В українській літературній мові лексема зруб 

засвідчена зі значенням ‗спосіб зведення стін будинків або споруд із колод чи 

брусів, які укладають горизонтальними рядами, а в кутах і місцях 

перетинання з‘єднують врубками‘ [СУМ, ІІІ, с. 717]. У східнослобожанських 

говірках ГО для споруди з колод чи брусів виступає глибока яма з водою. 

Українські говірки демонструють близьку семантику порівняно з 

досліджуваними, у яких, навпаки, переважає значення, пов‘язане з семою 

‗ліс‘ (див. д. Б, с. 329).  

Сему ‗засипана яма‘ як ГО антропогенного походження представляє 

віддієслівне утворення 
|
заси

е
п (Білокур, Лантрат, Оборот), яке представлене 

лише у східнослобожанських говірках Луганщини та українських говірках 

Кіровоградщини [39, с. 21]. 

За ознаками „наявність рослинності‖ виокремлено сему ‗яма, заросла 

травою‘, яку представляють два номени: лош
·|
ч’ина (ВП, Сват, Оборот, Терн), 

зо
|
р’ави

е
на (Трет). 

Укладачі СУМ лексему лощи́на визнають одиницею літературної мови 

та фіксують як т.с., що ви́долинок ‗невелика і неглибока улоговина; 

улоговинка‘‖ [СУМ, ІV, с. 551]. У досліджуваному регіоні ГТ лош
·|
ч’ина 

полісемантичний, у лексико-семантичному полі „яма‖ ускладнений 
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додатковою семантичною ознакою, що виникла внаслідок актуалізації 

властивостей ГО ‒ ‗яма, що заросла травою‘. З такою семантикою 

аналізований термін помічений лише в українських говірках Кіровоградщини 

[39, с. 20]. 

Сема ‗яма на піску‘ представлена такими варіантами: ба
|
йура (Бонд, 

Сич, Степ, Прос, Терн), бо
|
йура (Оборот), а також лексемою п·іш

·|
ч’аник 

(Тим). 

Лексема ба
|
йура (бо

|
йура) українські етимологи, услід за А. Брюкнером 

і Ф. Славським, виводять через форму банюра з псл. *banja ‗яма, заглибина‘ 

[ЕСУМ, І, с. 156]. М. І. Толстой не відкидає давнішу гіпотезу Ф. Міклошича 

про її запозичення з тюркських мов, навпаки, вважає її досить переконливою 

з формального та семантичного погляду [Толстой 1969, с. 234]. В українській 

літературній мові лексема баю́ра має значення ‗велика, глибока калюжа‘, 

‗яма, вибій‘ [СУМ, І, с. 116]. Значну кількість фонетичних і морфологічних 

варіантів терміна з подібними значеннями засвідчено і в інших українських 

діалектах (див. д. Б, с. 264 ‒ 265). 

Похідний від твірної основи піс- номен п·іш
|
ч’аник виступає з 

прозорою семантикою. 

Номен г
|
лини

е
ш·ч’е (Баран, Вівч, Зел, Оборот, Трет) на позначення ‗яма, 

звідки беруть глину‘ сформовано на базі твірного глина за допомогою  

-ище(е) і має прозору семантику. 

Синонімічною до ‗яма‘ є сема ‗заглиблення‘, у зв‘язку з чим відповідні 

ГТ розглядають в одній ЛСГ. Підтвердженням цьому є використання для 

вираження наступних сем в основному вже аналізованих ГТ [39, с. 21]. 

Так, сема ‗заглиблення на місці водойми‘ представлена номенами: 

бо
|
лото (Баран), баг

|
но (Зел), лого

|
вина (Бон, Булав, Велик, ВД, Заг, Кур). 

Лексема лого
|
вина похідне від діал. лог ‗заглиблення в рельєфі‘, що, у 

свою чергу, пов‘язане з лежати [ЕСУМ, ІІІ, с. 278]. 

Тельмографічний термін баг
|
но виступає у ЛСГ „яма‖ у значенні 

‗заглиблення на місці водойми‘ за диференційною ознакою „заглиблення, у 

якому земля розм‘якшена водою‖. З таким же значенням ‒ ‗заглиблення на 
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місці водойми‘ – зафіксовано термін багно́ і в інших українських говірках 

[101, с. 33; 123, с. 238; Данилюк 2013, с. 17]. 

Появі терміна бо
|
лото зі значенням ‗заглиблення на місці водойми‘ 

сприяли позамовні чинники ‒ зміни реалії, характерні для заболочених 

заплав, до яких відносяться озера, що заростають, та старі русла річок. 

Ознака ‗заглиблення‘, виражена у ЛСГ „яма‖, виявлена в ГО з 

позитивним рельєфом, репрезентуючи значення ‗заглиблення на вершині 

гори‘: 
|
вижолобок (Оборот), во

|
ронка (Трет), котло

|
вина (ВП), ў

|
пади

е
на 

(Білокур). 

Префіксально-суфіксальне утворення від 
|
жолоб (укр. літ. жо́лоб ‒ 

западина, заглиблення між скалами, горами [СУМ, ІІ, с. 543]) ‒ 
|
вижолобок, 

єдиний термін, який має лише це значення. 

Для декларації семи ‗заглиблення в ґрунті, наповнене водою після 

дощу‘ на досліджуваній території діалектоносії використовують небагато 

термінів: ка
|
л’ужа (Білов, ДО, Кам, Мороз, Нещ, Сем), коў

|
т’оба (Парн), 

кол
|
добан’а (Зорик), 

|
лужа (Парн). 

Лексема коў
|
т’оба, напевне, пов‘язана з діалектним коў

|
т’оба 

‗незугарна, неохайна людина‘, яке є афективним утворенням [див. ЕСУМ, ІІ, 

с. 345] і зафіксоване, окрім досліджуваних, в українських говірках 

Кіровоградщини (ковтьо́ба ‗яма з водою‘ [39, с. 20]) та західноукраїнських 

говірках (ковто́ба, ковто́біна ‗глибока яма, яка залишилася на лугу після 

повені‘ [98, с. 231]). 

Сему ‗вибоїна, яма на дорозі‘ репрезентують терміни, частина з яких 

уже згадувалася раніше: 
|
доўбн’а (Оборот), ви

|
бойіна (Баран, Ілліч, Білов, 

Вівч, Луб, Пол, Сват, Шторм), 
|
вийамка (Ілліч), ка

|
нава (Міст), калдо

|
бан’а 

(Розсип, Тим), кал
|
доб’іна (Сват), коў

|
бойіна (Баран), коў

|
доби

е
на (Сем) 

у
|
хаби

е
на (Сват, Трет), 

|
йамка (Білокур, Вівч). 

Лексема 
|
доўбн’а мотивована дієсловом, представляє ГО 

антропогенного характеру в східнослобожанських говірках Луганщини, 

українських говірках Кіровоградщини (до́вбанка, до́вбня ‗штучно вирита 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
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яма‘, до́вбна ‗вибоїна, яма на дорозі‘ [39, с. 20 – 21]), та Чернігівсько-

Сумського Полісся (до́вбня ‗яма‘ [165, с. 178]). 

Дериват коў
|
бойіна, імовірно, утворений внаслідок контамінації вже 

описаного 
|
коўбан’а і ви

|
бойіна. 

Появі ГТ у
|
хаби

е
на сприяв вплив російської мови (рос. ухаб – 

ухабистый, ухабить „портить, изъездить дорогу‖) [Фасмер, ІV, с. 178]. При 

називанні форм рельєфу, що виникли техногенним способом, найчастіше 

використовують віддієслівні утворення, що підкреслюють характер 

утворення реалії. Іншими словами, сама мова є показником джерела 

походження реалії. Лексема у
|
хаби

е
на – віддієслівне утворення, мотивоване 

значенням стародавнього загальнословʼянського дієслова хабитъ ‗псувати‘, 

що має відповідники практично у всіх сучасних слов‘янських мовах [Фасмер, 

ІV, с. 214]. Слово утворено префіксально-суфіксальним способом: префікс у- 

надає іменнику значення ‗предмета, який є результатом дії, названого 

мотивуючим словом‘, а суфікс -ин- є в слові індикатором одиничності. Отже, 

уха́бина − об‘єкт, що з‘явився в результаті псування, нанесення шкоди [159, 

с. 74 ‒ 75]. У східнослобожанських говірках зафіксовано номен у
|
хаби

е
на в 

значеннях ‗вибоїна, яма на дорозі‘, ‗погана дорога‘, у
|
хаб ‗великий камінь‘. 

Порівняно з українською мовою та її діалектами подібні утворення з 

близькою семантикою знаходимо і в інших українських говірках (див. д. Б, 

с. 455). 

Заключною семою у ЛСГ „яма‖ виступає ‗яма, призначена для 

відходів‘, що репрезентована лексемами: ло
|
ханка, по

|
миĭна (у більшості 

н. пп.). 

Як показує матеріал, у східнослобожанському ареалі ЛСГ „яма‖ (на 

позначення негативного рельєфу та його частин) репрезентують переважно 

загальновживані номени, зафіксовані в багатьох словʼянських мовах. Одні з 

них на території східнослобожанського діалектного континууму утворюють 

широкий ареал (запа
|
дина, заг

|
либле

и
н’а, 

|
копанка, ло

|
ш·ч’ина), інші носять 

оказіональний характер (лог
|
вина, зо

|
р’ави

е
на, 

|
доўбн’а). Найважливіші ДО 

для характеристики ГО є глибина, форма та місцезнаходження ями. 
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Конкретизовані семи відображають приватні особливості орооб‘єктів 

залежно від місцевого ландшафту, при цьому диференціальні ознаки значень 

у деяких випадках не є настільки суттєвими, щоб бути основою для 

діалектного протиставлення, але спостережено й випадки зрушення 

семантики лексем. 

 

2.5. ЛСГ „яр” на позначення негативного рельєфу та його частин 

У східнослобожанських говірках Луганщини широко представлені 

назви заглиблень на земній поверхні. Одну з найбільших груп складають 

географічні народні терміни, що позначають яри. У спеціальній літературі 

поняття яр визначено так: „від‘ємна лінійна, вузька, крутостінна форма 

рельєфу з голими незадернованими схилами, часто розгалужена у верхів‘ї. 

Довжина – до декількох кілометрів; ширина і глибина – десятки метрів‖ [118, 

с. 139]. 

На території північної Луганщини поширені так звані донні й берегові 

яри, розвинені на дні і схилах річкових долин, проте є яри і на височинах. 

Цією обставиною в більшості випадків зумовлений набір ознак 

географічного об‘єкта, врахованих діалектоносіями при його номінації. Для 

мовців східнослобожанських говірок, за нашими спостереженнями, 

важливими є форма заглиблення, крутизна його схилів, наявність 

рослинності й води на дні і схилах ярів. Більшість із розглянутих нижче 

найменувань у своєму значенні містять не одну семантичну ознаку, а 

комбінацію двох, рідше трьох ознак. 

Першою для аналізу обрана найчисленніша група народних 

географічних термінів зі значенням ‗яр (загальне значення)‘ ‒ 
|
балка 

(Білокур, ВП, Оброт, Піщ, Сват, Трет), запа
|
дина (ВП, Мик, Терн), 

|
йерок 

(Бут, Карт, Науг, Нов), йе
|
рик (Свистун), к

|
руч’а (Заг), оў

|
раг (Баран, Зел, Луб, 

Сват), о
|
коп (Бут), р’іў

|
ч’ак (Павл), 

|
роў (Руд), 

|
йар (Лантрат, Сем, Степ), 

йа
|
рок (Баран, Білокур, Калм, Міст, Розсип, Сват) [див. к. № 15]. 

Термін 
|
балка у східнослобожанських говірках Луганщини, окрім 

аналізованого у ЛСГ „яр‖ значення, функціонує як ‗неглибокий яр‘, ‗яр у 
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лісі‘, ‗яр на території кар‘єру‘, ‗яр у степу‘, ‗яр, порослий лісом‘, ‗ущелля‘. 

Слово ба́лка вживають тільки в східнослов‘янських мовах (виняток 

становить пол. bałka, ймовірно, що це запозичення з української мови 

[ЕСУМ, І, с. 127]). Т. О. Марусенко аргументує слов‘янське походження 

цього терміна й наводить дві можливі етимологічні версії його походження: 

1) ба́лка < *bolto ‗болото‘ (імовірно, пов‘язане з ознакою ‗низ‘, ‗долина‘); 

2) ба́лка < *baliti < *o-baliti < *obaliti < *ob-valiti ‗обвалити, перекинути, 

зруйнувати‘ [100, с. 64 – 68]. Інші версії походження цього слова свідчать 

про те, що етимологія слова ще остаточно не з‘ясована [ЕСУМ, І, с. 127 – 

128]. Порівняймо з українською літературною мовою: ба́лка ‗яр з пологими 

схилами‘ [СУМ, І, с. 96]; ба́лка ‗степной оврагъ‘ [СУМГ, І, с. 25]. Змістові 

диференціації, узагальнені Т. О. Марусенко, визначають ба́лку (ба́вку) як ‗яр‘, 

‗степовий яр‘, ‗глибокий яр, порослий лісом‘, ‗невеликий яр‘, ‗ліс на 

пагорбі‘, ‗заглибина в степу, вимита водою‘ [100, с. 64 – 65]. В інших 

українських діалектах термін ба́лка за відношенням до яру має безліч значень 

з уточнюючими ознаками (див. д. Б, с. 263 ‒ 264). У ході дослідження було 

виявлено семантичні переходи терміна ба́лка „рівнина‖ ↔ „низина‖ ↔ 

„долина‖ ↔ „яр‖, та при утворенні значень у всіх лексико-семантичних 

полях зафіксовано явище семантичного синкретизму. 

Термін запа
|
дина мотивований коренем дієслова западати, у ЛСГ „яр‖ 

репрезентує семи: ‗яр (загальне значення)‘, ‗неглибокий яр‘, ‗дно яру‘, ‗довга 

западина‘. Порівняно з іншими діалектами української мови лексема 

запади́на у ЛСГ „яр‖ має подібні значення (див. д. Б, с. 323 ‒ 324). 

Географічна лексема 
|
йерик та її фонетичні варіанти ‒ одна з найбільш 

багатозначних, активно вживаних на території північної Луганщини і 

зафіксована з такими значеннями: йерк ‗вузька низина‘, йе
|
рок ‗місце, де 

круто спадає поверхня землі внаслідок обвалу, осипання‘, 
|
йерок, йе

|
рок 

‗глибока довга западина з стрімкими берегами, вибоїна від дії талих вод‘, 

‗глибоке провалля‘, 
|
йерик ‗яр (загальне значення)‘, ‗рукав, водяний потік, 

відокремлений від основного русла річки‘, ‗вузька протока, яка з‘єднує річки 

між собою‘ (див. д. Б, с. 319 ‒ 320). Ці терміни у досліджуваних говірках на 
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фонетичному рівні зберігають досить чітку рефлексацію голосного [е] (>ę) 

[34, с. 221]. Репрезентант 
|
йерик традиційно вважають тюркським 

запозиченням (е́рик ‗стариця, висохле річне русло зі стоячою водою; вузька 

протока між річкою та озером‘, запозичене з тюрк.: пор. чагат. jaruɣ 

‗тріщина, щілина‘, jaryk – т.с. [Фасмер, ІІ, с. 24]). Якщо це припущення взяти 

за основу, то вихідним значенням географічного номена, безумовно, є 

‗заглиблення‘. Значення ‗водний потік‘ ‒ результат семантичної зміни за 

суміжністю. Зазначений семантичний перехід реалізовано повною мірою в 

східнослобожанських говірках Луганщини та російських донських говірках. 

Флягіна М. В. зазначає, що спочатку лексема могла з‘явитися на донській 

території (активність контактів донців з тюркомовними народами створювала 

широкі можливості для подібних лексичних запозичень). Надалі лексема 

поширилася на північний схід від Дону переважно з гідрографічним 

значенням. На захід від донських говірок лексема 
|
йерик поширена вже на 

українській території. Самі діалектоносії донських говірок визначають її як 

власне донське, споконвічно козацьке слово [159, с. 212]. У словнику В. Даля 

(з позначкою „південно-східне‖) подано таке складне визначення номена, що 

враховує схожість гідрографічних референтів: „стариця, річище, узек, 

глушиця, частина покинутого русла річки, куди весною заливається вода і 

залишається в довгих ямках; глухий, непроточний рукав річки, утворений з 

стариці; вузька, глибока протока з річки в озеро, між озерами та ільменями‖ 

[Даль, І, с. 536]. Словник української мови фіксує лише одне значення номена 

єрик ‒ ‗невелика протока, що з‘єднує два озера або річку з озером‘ [СУМ, IV, 

с. 499], а українські діалекти (окрім східнослобожанських) позбавлені 

розмаїття семантики: єро́к ‗яр‘ [165, с. 177]; єру́га ‗яруга‘ [98, с. 226]. 

Термін к
|
руч’а мотивований основою прикметника крутий, виведений з 

псл. *kroutъ „стрімкий, крутий‖ [ЕСУМ, ІІІ, с. 111]. Лексичні та семантичні 

розгалуження цього терміна у східнослобожанських говірках Луганщини в 

аналізованій ЛСГ мають такі особливості: к
|
руч’а ‗яр (загальне значення)‘, 

‗великий яр‘, ‗глибокий яр‘, ‗глибоке провалля‘; кру
|
тен’ке ‗глибокий яр‘; 

круто
|
йар ‗глибока довга западина з стрімкими берегами, вибоїна від дії 
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талих вод‘. Як зазначає Т. А. Марусенко, у більшості українських говірок 

лексема кру́ча виявляє переважно значення, що ґрунтуються на семі ‗низ‘ [97, 

с. 232], але в деяких говірках спостерігаємо репрезентацію семантичного 

вияву ‗верх‘ (див. д. Б, с. 350 ‒ 352). Не винятком є й східнослобожанські 

говірки Луганщини, де, окрім описаних вище значень, які вказують на 

знижений характер ГО, зафіксовано й опозиційні значення: к
|
руч’а, кру

|
т’ак 

‗високий стрімкий схил‘, ‗крута гора‘, мн. крут’а
|
ки ‗площа, яка вкрита 

горбками‘. За вказаними семантичними ознаками наявна опозиція верх / низ, 

що викликана, ймовірно, перенесенням спільних ознак. Наявність опозиції 

‗яр‘ / ‗гора‘, зафіксованої і в матеріалах досліджень інших слов‘янських мов 

та діалектів, де енантіосеми ‗верх‘ – ‗низ‘ виявлено у найменуваннях рельєфу 

суші та водних об‘єктів (Р. Бадюра, М. І. Толстой, Т. О. Марусенко та ін.), 

ілюструє твердження про те, що „людська свідомість вичленовує, розрізняє, 

ідентифікує і групує відбиті в ній предмети зовнішньої дійсності за певними 

ознаками. Однак кожний предмет має не одну, а кілька різних ознак, тому 

при категоризації зовнішньої дійсності один і той самий предмет може бути 

віднесений до різних сукупностей, об‘єднаних за різними ознаками‖ [89, 

с. 13]. 

Термін о
|
ўраг (˂ др. врагъ [Фасмер, ІІІ, с. 115]) у східнослобожанських 

говірках Луганщини, ймовірно, виник під впливом російської мови. 

Порівняно: рос. овраг ‒ глибока довга з крутими схилами западина на 

поверхні землі [Ожегов, с. 437]. Цей термін спостережено в інших 

українських говірках (див. д. Б, с. 382). 

Лексема о
|
коп із прозорою твірною основою, мотивованою дієсловом 

копати (< псл. *kopati [ЕСУМ, ІІ, с. 565]), у східнослобожанських говірках 

Луганщини має значення ‗яр (загальне значення)‘ та ‗штучний яр‘, який має 

ознаки реалії антропогенного походження. Порівняно з українською мовою 

та її діалектами спостерігаємо незначні зміни основи терміна з близькою 

семантикою (див. д. Б, с. 384 ‒ 385). 

Термін р’іў
|
ч’ак < рівч-ак, який можна розглядати як власне українське 

утворення, у якому рівч- < рівець / ровець [44, с. 111] у східнослобожанських 
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говірках Луганщини у ЛСГ „яр‖ виступає з такими значеннями: ‗яр (загальне 

значення)‘, ‗великий яр‘, ‗яр у степу‘, ‗неглибокий яр з рослинністю‘, ‗рів‘, 

‗канава з водою‘, ‗довга западина‘. Цей термін є загальновживаним і виступає 

зі значенням ‗не дуже глибокий і широкий рів‘, ‗канава‘ [СУМ, VIII, с. 553]. 

Порівняно з іншими українськими діалектами стосовно ЛСГ „яр‖ лексема 

рівча́к має незмінну форму та деякі відтінки значення (див. д.  Б, с. 423 ‒ 

424). 

Номен йар (запозичення з тюркських мов [Черных, ІІ, с. 471]) позначає 

на досліджуваній території ‗яр (загальне значення)‘, ‗глибоку довгу западину 

з стрімкими берегами, вибоїну від дії талих вод‘. Більший колорит значень 

нам демонструють деривати цього терміна: йа
|
рок ‗яр (загальне значення)‘, 

‗яр у лісі‘, ‗яр у степу‘, ‗глибока довга западина з стрімкими берегами, 

вибоїна від дії талих вод‘; йа
|
рочок ‗відгір яру‘; йа

|
риш·ч’е ‗великий яр‘, ‗яр у 

степу‘; йа
|
руга ‗великий яр‘, ‗глибокий яр‘, ‗яр у степу‘, ‗глибока довга 

западина з стрімкими берегами, вибоїна від дії талих вод‘; йа
|
рина ‗великий 

яр‘, ‗глибокий яр‘. На досліджуваній території номен йар характеризується 

полісемантичністю, маючи значення в інших ЛСГ. Ряд лексем йар → йа
|
рок 

→ йа
|
рочок → йа

|
рина → йа

|
руга → йа

|
риш·ч’е демонструють диференціацію 

номенів не лише за ознакою розміру, а й ставленням мовців до природних 

реалій такого типу на певному говірковому просторі [123, с. 101]. Цей факт 

підтверджує тезу П. Ю. Гриценка про те, що „поєднання вихідної основи з 

різноманітними афіксами для передачі того ж значення – явище типове для 

говірок. Навіть у випадках з назвами широковідомих понять, що сягають 

праслов‘янського чи давньоруського періодів розвитку мови, одноманітність 

морфемної структури лексеми у говірках є явищем рідкісним‖, та, 

аналізуючи семантику лексеми йар, учений наголошує, що для неї на 

загальноукраїнському просторі „відзначено ті самі опозиції й переходи, що 

властиві й іншим географічним термінам і оцінюються як типові, пор. 

опозиції у межах значень лексеми йар „верх‖ : „низ‖ – ‗круча; крутий берег 

водоймища‘ : ‗провалля, прірва; яма‘, ‗ущелина‘ та ін.; „гора‖ : „ліс‖ – 
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‗круча‘ : ‗лісок, гай‘, ‗узлісся‘‖ [38, с. 150 ‒ 173]. В інших мовах і діалектах 

існують відповідники [Мурзаев 1984, с. 650]. 

Лексеми йар і 
|
балка та їхні деривати у східнослобожанських говірках 

Луганщини є найпоширенішими репрезентантами найменувань „негативного 

рельєфу‖. Функціонування цих номенів є одночасно виявом об‘єктивного та 

внутрішньолінгвістичного походження і вживання в діалектному мовленні 

народної географічної термінології. По-перше, функціонування лексем йар і 

|
балка характеризує особливості природних географічних умов. По-друге, для 

характеристики одного з аналізованих географічних об‘єктів діалектоносії 

часто використовують прийом зіставлення й порівняння з іншим за розміром, 

наявністю / відсутністю води на дні орографічного об‘єкта та іншими 

ознаками, що є відбитком їхньої мовної картини світу [137, с. 56 ‒ 57]. 

Лексеми йар і 
|
балка у східнослобожанських говірках Луганщини можуть 

уживатися як лексичні дублети, але в деяких населених пунктах це буває 

рідше, що зумовлено геофізичними особливостями території, яка 

характеризується наявністю невеликих за розміром описуваних ГО, або, 

навпаки, виступає як гіперонім, іноді як антонім терміна 
|
балка: йар 

‗глибокий яр з крутими схиламиʼ, 
|
балка ‗з пологими‘. Це зумовлено тим, що 

з часом яри збільшуються, перетворюючись на балки. Відмінність балки від 

яру полягає в тому, що схили балки більш пологі, укриті рослинністю, яри, 

навпаки, у більшості випадках, мають круті схили, постійно оновлювані 

обвалами породи. 

Цілком закономірним є використання основної групи термінів ‒ 

похідних від яр, на позначення ‗групи ярів‘: 
|
йара (Вівч), 

|
йари (ВП, Зел, 

Ілліч), 
|
йарки (Баран, Лантрат, Міст), че

и
ре

и
дни

е|
ки (Калм). Остання лексема ‒ 

похідне утворення від череда́ ‗ряд чого-небудь подібного одне до одного‘ 

[СУМ, ХІ, с. 303], на досліджуваній території з‘явилася внаслідок 

конкретизації і набула географічного значення. Таке ж явище спостереже в 

дослідженнях Т. О. Марусенко, де лексема череда́ має значення ‗скелясті і 

кам‘янисті пороги на Дністрі‘ [98, с. 253]. 
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Семантичну опозицію за ознаками „розміру‖ складають терміни на 

позначення ‗великий яр‘: ка
|
нава (Сват), к

|
руч’а (Науг), р’іў

|
ч’ак (Вільш), 

|
урви

е
ш·ч’е (Терн), йа

|
рина (Степ), йа

|
риш·ч’е (ВП, Білокур, Кур, Лантрат, 

Піщ, Трет), йа
|
руга (ВП, Мик, Лиз, Лим, Оборот) / ‗невеликий яр‘: 

|
вийамка 

(Мик), ка
|
нава (Зел, Лантрат), ка

|
нал (Баран). 

Східнослобожанські діалектні похідні від йар ‒ йа
|
рина, йа

|
риш·ч’е, 

йа
|
руга зі значенням ‗великий яр‘, ‗глибокий яр‘, ‗яр в степу‘, – утворені за 

допомогою суфіксів -ищ-(е), -ин-(а), -уг-(а), які мають експресивний характер, 

надаючи значенню слова інтенсивності вияву ознаки (‗величини та глибини 

об‘єкта‘). 

За такими ж ознаками утворені, на базі дієслова рвати (< псл. *rъvati 

[ЕСУМ, V, с. 36]), лексеми 
|
урви

е
ш·ч’е та 

|
вирви

е
ш·ч’е ‗прірва‘, при називанні 

яких діалектоносії мають на увазі географічну реалію, знаходження біля якої 

є небезпечним, що підтверджує наявність додаткових значень у першої 

лексеми ‒ ‗глибокий яр‘, ‗глибока довга западина з стрімкими берегами‘, 

‗глибоке провалля‘. Подібну семантику це слово має на території 

функціонування інших українських говірок (див. д. Б, с. 285, 454 ‒ 455). 

Термін ка
|
нал у значенні ‗невеликий яр‘ має диференційні ознаки 

‗невеликий штучний канал для підведення води‘. Префіксально-

суфіксальний дериват 
|
вийамка ‗невеликий яр‘ вважаємо синонімічним 

утворенням до 
|
вийамка ‗невелика яма‘. 

Семантичну опозицію за ознаками „глибини‖ складають терміни на 

позначення ‗глибокий яр‘: запад
|
н’а (Піщ), к

|
руч’а (Вільш, Карт), кру

|
тен’ке 

(Штор), 
|
урви

е
ш·ч’е (Зел, Оборот), йа

|
рина (Степ), йа

|
руга (Сват) / ‗неглибокий 

яр‘: 
|
балка (ВП, Піщ), запа

|
дина (Білокур, Зел, Оборот), у

|
пади

е
на (Нов). Друга 

сема ускладнена додатковими ознаками „рослинності‖ і представлена одним 

лише терміном р’іў
|
ч’ак (‗неглибокий яр з рослинністю‘). 

Усі номени, окрім запад
|
н’а, були вже проаналізовані раніше. Термін 

запад
|
н’а пов‘язаний із дієсловом падати (< псл. *padati [ЕСУМ, IV, с. 310 – 

311]), зафіксований у східнослобожанських говірках Луганщини у значенні 

‗глибокий яр‘, ‗площа з заглибленим місцем‘, друге з яких відносимо до ЛСГ 
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„яма‖, через що чітко спостерігаємо семантичний перехід „яр‖ ↔ „яма‖. 

Термін западня́ має подібне значення в інших говірках української мови. 

(див. д. Б, с. 324). 

Назви на позначення частин яру, зазвичай, утворені від головних 

загальновживаних лексем-репрезентантів аналізованого лексико-

семантичного поля йар, 
|
балка, лош·

|
ч’ина, які було проаналізовано раніше: 

‗дно яру‘ ‒ запа
|
дина (Науг, Лим), лош·

|
ч’ина (Зел, Піщ, Сват, Терн), 

|
м’іли

е
на 

(Руд), ‗вихід з яру‘ ‒ 
|
вибалок (Зел, Мик, Піщ, Терн), лож

|
бина (Сват), ‗відгір 

яру‘ ‒ йа
|
роч’ок (Сват). 

Лексема лош·
|
ч’ина як ‗дно яру‘ називає частину яру з характерними 

зовнішніми ознаками рослинності і виступає з диференційною семою ‗дно 

яру, поросле травою‘. Із семантикою на позначення яру та його частин термін 

лош·
|
ч’ина виступає також в інших говірках України, демонструючи при 

цьому розгалуженість морфологічної структури лексеми (див. д. Б, с. 362). 

Номен лош·
|
ч’ина у східнослобожанських говірках Луганщини виявляє 

досить широку семантичну варіативність ‒ ‗рівнина в низині‘, ‗низина 

(загальне значення)‘, ‗яма, заросла травою‘, ‗дно яру‘, що чітко демонструє 

семантичний перехід терміна „рівнина‖ ↔ „низина‖ ↔ „яма‖ ↔ „яр‖. 

Найменування 
|
м’іли

е
на зазвичай використовують для називання 

особливостей дна гідрооб‘єктів (пор.  мілина ‗мілка частина водойми (моря, 

озера, річки), небезпечна для судноплавства [СУМ, IV, с. 736]). У 

східнослобожанських говірках виявлено нове, непритаманне для цього 

терміна значення ‗дно яру‘, що свідчить про невелику глибину ГО та є 

перенесенням ознак з іншого ГО. З огляду на це можна говорити про 

специфічне розширення семантики номена у східнослобожанських говірках. 

На позначення ‗вихід з яру‘ виявлено суфіксальне утворення з коренем 

лож- (імовірно, запозичення з російської мови; рос. лог ‗долина, яр, поле під 

паром‘ пов‘язане з лежати [ЕСУМ, III, с. 278]) ‒ термін ложби́на, який має 

домінантну ознаку ‗лінійно витягнута, незамкнута частина яру‘. Відсутність 

значення ‗вихід з яру‘ у цієї лексеми (принаймні, у відомих нам джерелах) в 
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українській мові та її діалектах демонструє розширення семантики терміна у 

східнослобожанських говірках. 

Термін 
|
вибалок, похідний від лексеми-репрезентанта аналізованого 

лексико-семантичного поля – балка, в уявлені мовців виступає як ‗широка 

балка з плоским дном і пологими схилами‘. В українській літературній мові 

та її діалектах основними ознаками яру, що його іменують ви́балок, є 

„розмір‖ ГО, другорядними ‒ „місце розташування‖, „наявність 

рослинності‖: ‗невелика балка‘ [СУМ, I, с. 348]; ‗відріг яру, степової балки‘ 

[СУМГ, I, с. 144]; ‗земельна ерозія невеликого розміру‘ в східностепових 

говірках [137, с. 59]; ‗невеликий яр, яр у степу‘ [99, с. 280]; ‗невеликий яр‘, 

‗яр, порослий лісом‘ [Черепанова, с. 42]; ‗вихід з яру‘, ‗невеликий яр‘ 

[Громко, с. 38]); ‗невеликий яр‘, ‗степовий яр‘ [123, с. 245]. 

Використання продуктивного суфіксального форманта -ок, що надає 

певним реаліям ознаки здрібнілості, дозволив мовцям утворити лексему 

йа
|
роч’ок з семантикою ‗відгір яру‘. 

На позначення реалії антропогенного походження засвідчено лексеми 

ка
|
нава (Ілліч), о

|
коп (Калм), роў (Білокур) зі значенням ‗штучний яр‘. Про 

останні два терміни вже йшлося з вказівкою позначуваності ними ГО, 

утвореного неприроднім шляхом. Зазначимо деякі особливості використання 

номена ка
|
нава. Характерним для номінації реалії штучного походження є 

зіставлення й порівняння з природною реалією, тобто, очевидна мотивація 

найменування призначенням та зовнішнім виглядом географічного об‘єкта 

[137, с. 95]. Так, термін ка
|
нава демонструє опозицію антропогенний / 

натурогенний ГО, протиставляючи семантичне значення ‗штучний яр‘/ 

‗довга западина, вибоїна від дії талих вод‘, та опозицію за розміром ‗великий 

яр‘ / ‗невеликий яр‘. 

Ряд сем репрезентують лексеми, що характеризують яр за відношенням 

до іншого ГО: ‗яр у лісі‘ ‒ 
|
балка (Вівч, Город, Трет), до

|
лина (Луг), йа

|
рок 

(Білов); ‗яр на території кар‘єру‘ ‒ 
|
балка (Білокур, ВП, Зел, Лантрат, Оборот, 

Павл, Терн); ‗яр у степу‘ ‒ 
|
балка (Білокур, Луг), р’іў

|
ч’ак (Парн), роз

|
миў 
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(Город), пус
|
тин:иĭ йа

|
рок (Заг), йа

|
риш·ч’е (ВП, Нов, Оборот, Терн), йа

|
рок 

(Павл), йа
|
руга (Піщ). 

Номен роз
|
миў указує на ознаки ГО натурогенного характеру, 

утвореного дією стікання води після дощу або талих вод навесні. Лексичні та 

семантичні варіанти терміна демонструють українські говірки Рівненщини ‒ 

розми́ва ‗яр‘, ‗глибока довга западина, утворені внаслідок розмиву ґрунту‘ 

[181, с. 68]; Чернігівсько-Сумського Полісся ‒ розмо́їна ‗яр‘, розми́в, 

розми́лина ‗берег за відношенням до води‘ [165, с. 177, с. 185]. 

Неоднослівне найменування географічного об‘єкта, опорним 

компонентом якого є лексема йар ‒ пус
|
тин:иĭ йа

|
рок, виявляє прагнення 

мовців дати вичерпну характеристику аналізованому об‘єкту, а також 

свідчить про те, що процес творення географічної номенклатури в 

досліджуваних східнослобожанських говірках Луганщини триває. 

Наявність деревинної рослинності в описуваному ГО спричинило 

появу значення ‗яр, порослий лісом‘, більшість лексем-репрезентантів якого 

функціонує і як назви інших ГО з подібними ознаками: баĭ
|
рак (Білокур, ВП, 

Лантрат, Мик, Нов, Оборот, Павл, Сват), 
|
балка (Байд, Город, Карт, Марк, 

Нов, Оборот, Степ), кус
|
тарни

е
ки (Вільш, Заг), л’іс

|
ка (Бабич), л’і

|
сиш·ч’е 

(Луг), л’і
|
сок (Вівч), 

|
рипа (Сем), по

|
дил’:а (Марк), ч’агар

|
ник (Білокур, Вільш, 

Зел, Луг, Нов, Оборот, Павл, Піщ, Руд, Терн), ч’а
|
гарник (Баран, Калин). 

У східнослобожанських говірках Луганщини номен баĭ
|
рак (< тур. bayir 

‗горб, зарослий деревами схил гори‘ або тур. buyrak ‗ущелина, прірва‘ 

[ЕСУМ, І, с. 117 – 118]) функціонує у значеннях ‗яр, порослий лісом‘, 

‗глибока довга западина з стрімкими берегами‘ і, виходячи за межі 

аналізованого семантичного поля, має морфологічні зміни 
|
баĭрак, 

|
баĭрачок 

‗ліс (загальне значення)‘, демонструючи семантичний перехід „яр‖ ↔ „ліс‖. 

Найбільш уживане значення ‗яр, порослий лісом‘, конкретизоване в 

аналізованих говірках за рахунок актуалізації більш дрібних, приватних 

ознак місцевого топооб‘єкта. І. М. Потапчук зауважує, що у 

західноподільському діалектному континуумі поняття „яр‖ та „ліс‖ частково 

поляризуються лексемами 
|
балка та л’і

|
сок, але разом з тим взаємно 
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накладаються у лексемах баĭ
|
рак та 

|
балка [123, с. 101]. Лексема баĭра́к 

подана як носій значення ‗ліс у яру, у долині, або яр, порослий чагарником‘ в 

українській літературній мові [СУМ, І, с. 91]. Ілюстративний матеріал інших 

українських говірок показує, що основними ознаками позначуваного ГО 

номеном баĭра́к є „порослість лісом‖ (див. д. Б, с. 263). 

Номени кус
|
тарни

е
ки, ч’агар

|
ник, ч’а

|
гарни

е
к актуалізують у 

зображуваній реалії ознаку ‗наявність кущового рослинного покриву‘. 

Терміни із спільною кореневою морфемою ліс- становлять опозиційну 

семантику назви яру з розташуванням у ньому іншого ГО – лісу, маючи ДО 

„розміру‖ ‒ л·і
|
сок ‗невеликий ліс, розташований у яру‘ / л’і

|
сиш·ч’е ‗великий 

ліс, розташований у яру‘. Термін л’іс
|
ка (< псл. *lěska ‗ліщина‘ [ЕСУМ, ІІІ, 

с. 267]) указує на ‗зарості ліщини в яру‘. Порівняно з українською мовою та її 

діалектами останній номен л’іс
|
ка у досліджуваному ареалі звузив свою 

семантику, конкретизуючи місце знаходження ліщини (див. д. Б, с. 360). 

Термін 
|
рипа проник ще в староукраїнську мову з молдавської, де рыпэ 

‗обрив, провалля‘ [39, с. 19]. За дослідженнями Т. О. Марусенко, лексему 

ри́па вважають запозиченням з румунської мови ‒ râpă ‗обрив, провалля‘, що 

походить від латинського rīpa ‗збоччя гори‘. На території функціонування 

інших українських говірок цей термін вживають у значенні ‗високий 

урвистий берег‘, ‗урвиста скеля‘, ‗вибоїна, вимоїна‘, ‗балка, рівчак‘ [100, 

с. 73 ‒ 75]. В українських говірках Кіровоградщини ри́па зафіксовано зі 

значенням ‗заглиблення в ґрунті невизначеної форми‘ [39, с. 19]. У 

східнослобожанських говірках Луганщини термін 
|
рипа вказує на ГО 

антропогенного походження, семантика якого ускладнена ознаками 

‗наявність деревинної рослинності‘ та набуває ознак конкретизації 

відповідно до літературно-нормативного ‒ ри́па ‗т.с. що вибій‘ [СУМ, VIII, 

с. 537] (вибій ‗заглибина, отвір, зроблені в чому-небудь ударянням‘ [СУМ, I, 

с. 352]). 

На позначення поняття ‗глибоке провалля‘ у досліджуваному ареалі 

зафіксовано такі номени: 
|
безна (Білов, ДО, Парн, Сват, Сем), бе

|
зодн’а 

(Білокур, Павл), йе
|
рок (Нов), к

|
руч’а (Вільш, Тим), об

|
риў (Парн), п

|
р’ірва 



 

 

123 

 

(Білов, ДО, Кам, Лантрат, Міст, Сем, Трет), про
|
вал (Білов, Сем), про

|
вали

е
на 

(ДО, Міст), про
|
вал’:а (Баран, Білов, Бут, Сем), п

|
ропаст’ (ДО, Білов, 

Лантрат, Міст, Мороз, Сем), ріў (Міст), у
|
пади

е
на (Терн), 

|
урви

е
ш

·
ч’е (Павл), 

уш
·|
ч’ел’:а (Ілліч, Білокур) [див. к. № 16]. 

Утворення з префіксом без- та основою -дно, термін бе
|
зодн’а та його 

дериват 
|
безна на території функціонування східнослобожанських говірок 

Луганщини виступають із двома значеннями: ‗глибоке провалля‘ та ‗прірва‘. 

Етимологію лексеми bezъdъna у словнику М. Фасмера виводять із bezъ + 

род. в. від *dъno ‗безна‘ [Фасмер, І, с. 144]. Знайдено відповідники терміна і в 

інших мовах: болг. бездна; схв. бездан, бездана; чес. bezdna, bezdno; пол. 

bezdano, bezdnia, bezden; слв. bezdno [Мурзаев 1984, с. 64]. За свідченням 

Т. О. Марусенко, у більшості українських говорів, так само, як і в інших 

слов‘янських мовах, безо́дня – ‗глибоке провалля‘ [98, с. 216], хоча відомі й 

інші значення терміна та його дериватів (див. д. Б, с. 265 ‒ 266). 

Ареально-семантичний аналіз лексеми бе
|
зодн’а показав наявність 

великої кількості фонетичних та морфологічних варіантів, ускладненість 

семантики індивідуальними диференційними ознаками ГО та складний 

семантичний перехід за напрямом: „калюжа‖ ↔ „яма‖ ↔ „яр‖ ↔ „прірва‖. 

Термін об
|
риў утворений на базі дієслів рвати (< псл. *rъvati [ЕСУМ, 

V, с. 36]) у ЛСГ „яр‖ виступає зі значеннями ‗прірва‘, ‗глибоке провалля‘, 

‗довга западина‘, маючи інтегральну ознаку ‗глибокий яр, з прямовисними 

сторонами‘. Порівняно з українськими діалектами подібну семантику 

помічаємо лише у західноподільських говірках (обри́в ‗прірва‘ [123, с. 282]). 

Подібно до попереднього, мотивована основою рвати лексема п
|
р’ірва 

(< др. *проръва [ЕСУМ, IV, с. 587]), що у досліджуваних говірках своїми 

значеннями демонструє стрімкі зміни реалії ‗глибока яма‘ → ‗глибоке 

провалля‘ → ‗прірва‘, а його фонетичний варіант п
|
рорва (Мор) утворює 

опозицію значенням ‗неглибоке провалля‘. Зафіксовані значення свідчать про 

семантичний перехід терміна „яма‖ ↔ „яр‖. Етимологію та семантику цього 

терміна описав Я. П. Редьква [127, с. 147 – 148]. В українській літературній 

мові та діалектах термін прі́рва задекларовано з незначними фонетичними 
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змінами та ускладненою додатковими відтінками значень (див. д. Б, с. 415 ‒ 

417). 

Лексеми прова́л’:а, про
|
вали

е
на похідні від про

|
вал і мотивовані 

основою лексеми провалити. Терміни про
|
вал, про

|
вали

е
на як локативи, за 

сприянням діалектоносіїв, мотивоване більше як місце, де можна 

провалитися. Як зазначає Е. М. Мурзаєв, розвиток номена прова́л походить 

від вал ‒ ‗хвиля‘, ‗каток‘, але за протилежністю „верх ‒ низ‖ [Мурзаев 1984, 

с. 311]. На території функціонування східнослобожанських говірок 

Луганщини полісемантичний термін про
|
вал’:а (< псл. *provalьje [185, 

с. 226]) зафіксований із значеннями ‗дуже крутий схил‘, ‗прірва‘, ‗глибоке 

провалля‘, ‗впадина, западина‘, ‗велика яма‘, ‗глибока яма‘; у мовленні 

діалектоносіїв формально не має розрізнення і демонструє злиття в одній 

формі різнорідної семантики, що є показником явища семантичного 

синкретизму. Найбільшим розмаїттям значень у слов‘янському світі 

характеризується номен прова́л: пор. рос., бр. провал ‗прірва, яр‘, болг. 

провал, провала ‗глибокий рів‘; слн. provâla; схв. prővala ‗річковий перелом; 

яр, прірва‘ [127, с. 148], чес. proval [Мурзаев 1984, с. 312]. В українській 

літературній мові та її діалектах утворення від прова́л мають однакову 

формальну структуру на відміну від семантики (див. д. Б, с. 415 ‒ 416). 

Термін п
|
ропаст’ (про-пасть < псл. *pasti [ЕСУМ, IV, с. 309]) на 

Луганщині репрезентує семи: ‗глибоке провалля‘, ‗глибока яма‘, ‗прірва‘, що 

демонструє семантичний перехід лексеми „яма‖ ↔ „яр‖. Порівняймо з 

іншими мовами: болг. пропаст ‗пропасть‘, ‗місце, де річка уходить під 

землю‘, ‗великий отвір у печері‘; схв. пропаст, чес. propast. Утворено з про 

та пасть у значеннях: ‗падати‘, ‗впаду‘ [Мурзаев 1984, с. 314]. В інших 

українських діалектах аналізований термін має незмінну лексичну форму та 

близьку семантику (див. д. Б, с. 417).  

Термін у
|
пади

е
на в аналізованій лексико-семантичній групі демонструє 

опозицію, утворену за ДО ‗глибоке провалля‘ / ‗неглибокий яр‘. Окрім того, 

виступає з іншими значеннями у ЛСГ „рівнина‖ і „долина‖: ‗рівнина в 
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неглибокій западині‘, ‗глибока і вузька долина‘, що чітко відображає 

семантичний перехід терміна „рівнина‖ ↔ „долина‖ ↔ „яр‖. 

Численним є ряд лексем-репрезентантів, що передають сему ‗прірва‘: 

|
безна (Луг), бе

|
зодн’а (Сват), 

|
вирви

е
ш

·
ч’е (Сват), ў

|
пад’іна (Вільш), об

|
риў 

(Павл, Трет), 
|
омут (Сват), п

|
р’ірва (Білов, Піщ), про

|
вал’:а (Нов, Піщ, Терн), 

п
|
ропаст’ (Баран, Білокур, Лантрат, Оборот, Піщ), уш

·|
ч’ели

е
на (Оборот, 

Сват), ріў (Калм, Сват). 

Майже всі терміни вже були об‘єктом аналізу. Потребує окремої уваги 

лексема 
|
омут. Використання терміна 

|
омут у мовленні респондентів на 

досліджуваній території можна розцінювати як результат впливу російської 

мови. Номен о́мут є загальновживаним у російській мові для називання 

реалії ‗вир в річці‘ [Ожегов, с. 453]. Етимологи пояснюють о́мут ˂ *о-mǫt-ъ 

˂ *mǫt-i-ti ‗мутити‘ [Фасмер, ІІІ, с. 140], але первісне значення ‗падь під 

млином, де бистрина каламутить і вимиває велику яму‘ [Даль, ІІ, с. 695] дає 

підстави вважати використання терміна о́мут зі значенням ‗прірва (велика і 

глибока яма або яр)‘ як збереження первісного значення. 

Протилежною до попередньої за численністю лексем виступає сема 

‗ущелина‘: 
|
балка (Оборот, ВП), ш

·
ч’е

и|
лина (Павл), уш

·|
ч’ели

е
на (Білов, 

Білокур, ВП, Лантрат, Нов, Терн). 

Термін 
|
балка у досліджуваних говірках північної Луганщини у 

значенні ‗ущелина‘ має диференційні ознаки ‗вузька і глибока западина з 

обривистими схилами‘. 

Лексичний ряд, що відображає поняття ‗ущелина‘, тобто вузька і 

глибока западина між скелями чи обривистими схилами, мотивовано 

похідними від іменника щіль й інфінітива тріскати [Сікорська, с. 187, 

с. 180]. У східнослобожанських говірках Луганщини терміни з словотвірною 

основою -щел- стосовно ЛСГ „яр‖ репрезентують значення: ш
·
ч’е

и|
лина 

‗ущелина‘, у
|
ш

·
ч’ели

е
на ‗прірва‘, ‗ущелина‘, у

|
ш

·
ч’ел’:а ‗глибоке провалля‘, 

вони виступають з інтегральною семою ‗вузька і глибока западина між 

скелями‘. 
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Сему ‗рів‘ маніфестують найменування 
|
викоп (Білокур), ку

|
вет (Зел, 

Оборот), 
|
наси

е
п (Павл), про

|
риў (Трет), р’іў

|
ч’ак (Нов, Оборот, Павл, Терн). 

Лексема 
|
викоп ‗рів‘, мотивована дієсловом викопати, має 

диференційну сему ‗канава, викопана в землі‘, що вказує на антропогенний 

характер реалії. Полісемантичний термін 
|
викоп у східнослобожанських 

говірках зафіксовано в лексико-семантичних полях „долина‖ із значенням 

‗вузька протяжна долина‘, „яма‖ ‒ ‗штучно викопана яма‘, „яр‖ у значенні 

‗рів‘, ‗канал, водовідвід‘, що вказує на його складний семантичний перехід 

„долина‖ ↔ „яма‖ ↔ „яр‖. Указуючи при цьому на майже однакові основні 

зовнішні ознаки та функціональне навантаження описуваного ГО, термін 

|
викоп демонструє ознаки семантичного синкретизму. 

Лексема ку
|
вет у східнослобожанських говірках Луганщини – 

фонетичний варіант від запозиченого терміна к’у
|
вет (< фр. cuvette ‗таз, 

миска, кювет‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 172]), яку використовують для позначення 

штучно викопаної канави. Лексема має кодифіковане значення у літературній 

мові ‗водостічна канава вздовж шляху і залізничного полотна‘ [СУМ, IV, 

с. 426]. В українській літературній мові та діалектах значних формальних 

(окрім фонетичних) та семантичних змін не було виявлено (див. д. Б, с. 352). 

Називаючи лексему 
|
насип у значенні ‗рів‘, респонденти мають на увазі 

схили штучних земляних підвищень, які утворюють западину між собою. 

Мотивований коренем дієслова рити, термін про
|
риў зі значенням ‗рів‘ 

виступає для іменування ГО натурогенного походження з характерною 

диференційною ознакою ‗довга канава, розмита водою‘. Вважаємо, що 

аналізований термін виявляє специфіку використання у досліджуваних 

говірках, на це вказує відсутність такої лексеми в інших українських 

діалектах (принаймні, у відомих нам джерелах). 

‗Канаву, довгу заглибину, викопану в землі‘ називають лексеми 

ви
е|
бойіна (Парн), кол’і

|
йа (Білокур, Зел, Нов, Павл, Терн), ка

|
нава (Марк, 

Оборот, Сват), ка
|
наўка (Вільш), р’іў (Калм, Сват), тран

|
шейа (Баран, Вівч, 

Зел, Калм, Міст, Сват), споріднену сему ‗довга западина‘ маніфестують уже 

згадувані ‒ запа
|
дина (Сват), об

|
риў (Білокур, Тим), р’іў

|
ч’ак (Заг). 
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Термін ви
|
бойіна виступає в цій підгрупі на підставі ДО з ознаками 

‗довге заглиблення, спричинене дією коліс транспорту‘. 

Номен кол’і
|
йа (< псл. *kolěja ‗наїжджене заглиблення від коліс; слід 

колеса‘ [ЕСУМ, ІІ, с. 514], як і попередній термін, на досліджуваній території 

має характеристики ГО антропогенного характеру, утвореного дією коліс 

транспорту або спеціальних пристроїв. В українській літературній мові та її 

діалектах зафіксовано термін ко́лія та його деривати з дуже близькою 

семантикою (див. д. Б, с. 340).  

Лексема ка
|
нава та її демінутив ка

|
наўка, імовірно, походить з 

польського kanał > *kanaw (укр. *канав) [ЕСУМ, ІІ, с. 361]. Щодо терміна 

канáва „Етимологічний словник української мови‖ містить таке пояснення: 

„заглибина, канал‖, канавник; – рос., бр. канава, болг. ка
|
навка (з рос.) – нe 

зовсім яснe; можливо, походить від пол. kanał, якe могло стати орфоeпічним 

kanaw (укр.*канав), що пізніше, можливо, на ґрунті російської мови – 

вирівнялось до форм ж. р. на -а [ЕСУМ, ІІ, с. 361]. На території північної 

Луганщини, де функціонують східнослобожанські говірки, номен ка
|
нава 

відносно ЛСГ „яр‖ зафіксовано зі значеннями ‗довга заглибина в землі‘, 

‗штучний яр‘, ‗великий яр‘, ‗невеликий яр‘, ‗канава з водою‘, ‗глибока довга 

западина з стрімкими берегами, вибоїна від дії талих вод‘, ‗заглиблення в 

ґрунті невизначеної форми‘, ‗вибоїна, яма на дорозі‘, ‗яма з водою‘. 

Функціонування цього номена є одночасно виявом об‘єктивного та 

внутрішньолінгвістичного чинників, позначених на походженні та вживанні 

в діалектному мовленні географічної термінології. Для характеристики 

аналізованого географічного об‘єкта діалектоносії часто використовують 

прийом зіставлення й порівняння за характером утворення, розміром, 

наявністю / відсутністю води та іншими ознаками, що є відбитком їхньої 

мовної картини світу [137, с. 56 – 57]. Тому термін ка
|
нава демонструє 

опозицію значень: глибокий яр / неглибокий яр, антропогенний яр / 

натурогенний яр, яр з водою / яр без води. Порівняно з українською 

літературною мовою та її діалектами в обстежуваному ареалі спостерігаємо 

нестабільність семантики аналізованої лексеми (див. д. Б, с. 333 ‒ 334). 
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Термін р’іў має праслов‘янські корені (< псл. *rovъ < *rуti (*rūti) ‗рити‘ 

[ЕСУМ, V, с. 87]). Лексема р’іў у східнослобожанських говірках Луганщини 

стосовно ЛСГ „яр‖ побутує зі значенням ‗прірва‘, ‗глибоке провалля‘, ‗довга 

заглибина, викопана в землі‘, як і в усіх регіонах України ‒ ‗довга, глибока 

канава, розмита водою або викопана в землі‘ [СУМ, VІІІ, с. 547]. Фонетичний 

варіант роў функціонує зі значенням ‗яр (загальне значення)‘, ‗штучний яр‘. 

Останні семи свідчать про антропогенний характер ГО. Значення ‗рів‘, ‗яр‘, 

‗заглибина‘ і т. ін. властиве цьому терміну на теренах інших слов‘янських 

земель: рос. ро́в ‗довге заглиблення, вирите в землі‘ [Ожегов, с. 606], бр. діал. 

роў ‗глибоке канавоподібне зниження, вимите весняними зливами, штучна 

глибока канава‘ [186, с. 166], пол. rów ‗рів, рівчак‘ [194, с. 64]. Про 

функціонування цього терміна на більшій частині України, стосовно ЛСГ 

„яр‖, свідчать зафіксовані відповідники в інших українських говірках (див. 

д. Б, с.  421 ‒ 422).  

Термін тран
|
шейа (< фр. tranchée ‗траншея‘, давніше ‗просіка, рів‘ 

[ЕСУМ, V, с. 621]) у східнослобожанських говірках Луганщини виступає з 

диференційною семою ‗продовгувата канава‘. В українській літературній 

мові та діалектах значної зміни семантики або форми терміна не 

спостережено (див. д. Б, с. 450). 

Сему ‗канава з водою‘ в мовленні реалізують такі географічні лексеми, 

частину з яких за основними ознаками ГО відносимо до найменувань 

гідрооб‘єктів: в’ідс
|
тоĭник (Трет), ка

|
нава (Білов, Луб), одс

|
тоĭник (Білокур, 

Павл), р’іў
|
ч’ак (Нов, Оборот, Павл, Сват, Степ, Терн), р’іўч’а

|
ч’ок (Зел, 

Марк), ста
|
вок (Білокур, Луг). 

Термін ка
|
нава зі значенням ‗канава з водою‘ мовці використовують на 

означення ГО (переважно викопаного вручну) штучного водовідводу, 

призначеного для поливу культур або для інших господарських потреб. 

Поява термінів в’ідс
|
тоĭник, ка

|
нава, одс

|
тоĭник, р’іў

|
ч’ак, р’іўч’а

|
ч’ок, 

ста
|
вок зі значенням ‗канава з водою‘ є прикладом урахування гідроознаки в 

аналізованій ЛСГ. Використання продуктивного суфіксального форманта -ок, 

що надає лексемам ознаки здрібнілості, дозволив мовцям утворити лексеми 
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ста
|
вок, р’іўч’а

|
ч’ок, оскільки мова іде про канаву з водою невеликого 

розміру. 

Споріднений до попереднього ряду, з наявними гідроознаками в 

аналізованій ЛСГ, ряд лексем зі значенням ‗канал, водовідвід‘: 
|
викоп 

(Оборот), водоот
|
вод (Білокур, Нов), жолу

|
бок (Терн), ка

|
нал (в усіх н. пп.). 

Для уникнення затоплень від накопичення дощової води або повені 

проводяться запобіжні заходи у вигляді утворень водовідвідних ровів, канав і 

т. ін. Семантика композита водоот
|
вод має ознаки загальновживаного 

водовідві́д ‗система споруд для відведення поверхневих і ґрунтових вод‘ 

[СУМ, I, с. 719]. Подібні утворення з близьким значенням зафіксовані і в 

інших українських говірках (див. д. Б, с. 291).  

Термін ка
|
нал (< фр. canal ‗труба, водопровід, русло‘ < лат. canālis 

‗труба, канава, рів, жолоб‘ [ЕСУМ, II, с. 361]) у східнослобожанських 

говірках Луганщини виступає зі значенням ‗невеликий яр‘, ‗канал, 

водовідвід‘, ‗штучно створений рукав річки для підведення води з певною 

метою‘. Кожне значення несе ознаки реалії антропогенного походження, 

призначеної для промислових потреб або постачання води. Наявним є 

семантичний перехід терміна „яр‖ ↔ „канал‖ ↔ „рукав річки‖, який залишає 

при цьому лексичну форму та основні свої функціїї без змін, що є явищем 

семантичного синкретизму. Номен ка
|
нал має паралелі в інших мовах 

[ЕСУМ, ІІ, с. 361]. В українській літературній мові та її діалектах зафіксовано 

близьку семантику терміна (див. д. Б, с. 334 ‒ 335). 

У досліджуваному ареалі зафіксовано похідні номени від лексеми 

|
жолоб (< псл. < *želbъ ‗жолоб (видовбана канава)‘ [ЕСУМ, II, с. 204]) ‒ 

жолу
|
бок ‗канал, водовідвід‘ та 

|
вижолобок ‗заглиблення на вершині гори‘. 

Дослідниця О. П. Карпенко кваліфікує термін жолоб(ок) < želbъkъ як 

виразну слов‘янську повноголосну форму [79, с. 82]. Відапелятивні деривати 

з широким спектром значень прижилися й у мікротопоніміконі північно-

західної України та суміжних земель [СМПЗУ, с. 252 – 253]. 

Загальновживаний термін жо́лоб вживають частіше у переносному значенні 

‗западина, заглиблення між скалами, горами‘ [СУМ, ІІ, с. 543], де 
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домінантною ознакою виступає форма ГО. Формування значення номена 

жо́лоб простежила Т. О. Марусенко: ‗долина взагалі‘ < ‗жолоб‘ < ‗вузька 

довга западина, що нагадує жолоб‘ < ‗вузька долина‘ < ‗долина взагалі‘ [100, 

с. 69]. Хоча українські говірки демонструють більш розгалужену систему 

значень та лексико-фонетичних варіантів (див. д. Б, с.  318 ‒ 319). 

Завершуємо аналіз ЛСГ „яр‖ семою ‗глибока довга западина з 

стрімкими берегами, вибоїна від дії талих вод‘, яка представлена лексемами, 

більша частина з яких має два або більше значень: баĭ
|
рак (Білов, Бут, Кам, 

Міст), 
|
запад’ (Білов, Сем), ка

|
нава (Павл), круто

|
йар (Білов, Сем), йе

|
рок 

(Нов, Шульг), 
|
урви

е
ш

·
ч’е (Кам), ч’орто

|
риĭ (Парн), йар (Зел, Лантрат, Мороз, 

Оборот, Сват, Степ, Трет), йа
|
рок (Піщ, Баран), йа

|
руга (Піщ). 

Номен 
|
запад’ ‒ скорочений варіант терміна запа

|
дина, мотивований 

дієсловом западати, у східнослобожанських говірках Луганщини 

демонструє диференційне значення ‗глибока довга западина‘ і несе ознаки 

ГО натурогенного характеру. З огляду на те, що подібної семантики цього 

терміна не виявлено (пор. западь ‗глибокий сніг‘ [ЕСУМ, IV, с. 310]), 

принаймні, у відомих нам джерелах, можемо говорити про специфіку 

вживання лексеми на досліджуваній території. 

Термін ка
|
нава виступає зі значенням ‗довга западина, вибоїна від дії 

талих вод‘, що свідчить про натурогенний характер ГО. 

Номени йа
|
рок і йа

|
руга з аналізованим значенням указують не на 

збільшення або зменшення розміру ГО, а на емоційне ставлення мовців, 

йа
|
рок ‒ позитивне або нейтральне, йа

|
руга ‒ негативне. 

Місцевий номен круто
|
йар ‒ композитне утворення, яке мотивовано 

словосполученням крутий яр, передає значення ‗глибока довга западина з 

стрімкими берегами‘ і виступає з прозорою семантикою. Порівняно з 

українською мовою та її діалектами має приблизно такий же набір значень 

(див. д. Б, с. 350). 

Термін ч’орто
|
риĭ (< псл. *čьrtoryjа [ЕССМ, Вип. 4, с. 163 – 164]) 

уживаний зі значенням ‗глибока довга западина з стрімкими берегами, 

вибоїна від дії талих вод‘. В окремих рос. говірках черторо́й ‗яр, яма від 
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води‘ [Даль, ІV, с. 616]. Порівняймо з загальноукраїнським чортори́й 

‗великий вир; глибока яма, у якій утворюється вир‘; ‗глибокий рів, яр, 

провалля‘ [СУМ,  ХІ, с. 365 – 366]. Давні за походженням терміни чортори́й / 

чортори́я засвідчено майже на всій території Полісся, про що свідчить укр. 

(поліськ.) чортори́й ‗течія на місці глибокої ями в річці, де крутиться вода‘ 

[Никончук, с. 41 – 42], чортори́й(ка) ‗вир‘, ‗глибока яма‘ [Черепанова, 

с. 236], а також укр. діал. чортори́й ‗вир, ритвина‘ [Тутковський, с. 198], 

‗течія на місці глибокої ями в річці, де крутиться вода‘; ‗яр, глибока яма‘; 

‗бистрина‘; ‗мілина, кам‘яний риф‘; ‗місце, де сходяться дві річки‘; 

‗низинний рельєф‘ [144, с. 162 – 163]; в українських говірках на території 

Рівненщини чортори́я – ‗яр, що вирила вода‘ [181, с. 414]; на Волині – 

чортори́й ‗місце в річці, де вирує вода‘ [45, с. 143]. 

Ареально-семантичні спостереження над лексикою, що позначає „яр‖, 

у східнослобожанських говірках Луганщини, дозволили зробити такі 

висновки: 

1) більшість із розглянутих лексем цієї підгрупи утворені або 

мотивовані значеннями процесуальних дієслів: вибити (ви
|
бойіна), западати 

(запа
|
дина, запад

|
н’а, 

|
запад’), копати (

|
викоп, о

|
коп), лежати (лож

|
бина), 

падати (у
|
пади

е
на), провалити (про

|
вал’:а, про

|
вали

е
на, про

|
вал), рвати 

(
|
вирви

е
ш

·
ч’е, об

|
риў, п

|
р’і́рва, п

|
рорва, 

|
урви

е
ш

·
ч’е), рити (про

|
риў, р’іў), 

розмити (роз
|
миў); 

2) найчисленнішу групу назв складають утворення з кореневою 

основою -яр-, -єр-, -пад-, ареал поширення цих найменувань найбільший; 

3) одинично і розрізнено зафіксовано інші лексеми, які виступають 

невеликими вкрапленнями на тлі широкого ареалу йар, 
|
йери

е
к, запа

|
дина та 

їхніх похідних. 

Зіставлення ГТ аналізованого ареалу з народними ГТ інших регіонів 

України дало можливість вичленувати спільні та відмінні риси лексем цієї 

терміносистеми. Зафіксовані в говірках північної Луганщини лексеми 

м’іли
е|
на, про

|
риў, 

|
запад’ демонструють семантичні інновації, які 

виявляються у розширенні семантики географічних номенів порівняно з 
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лексемами, що функціонують в інших українських говірках. Інші аналізовані 

терміни цієї групи мають тотожну фонетичну та семантичну систему ознак. 

 

2.6. ЛСГ „підвищення” на позначення позитивного рельєфу та його 

частин 

Найменування підвищеного рельєфу посідають центральне місце серед 

інших найменувань досліджуваної тематичної групи народних термінів, адже 

„...незалежно від загального характеру місцевості – гори чи низовини – 

форми саме підвищеного рельєфу завжди правили, як і продовжують 

правити, за певні орієнтири у просторі...‖ [113, с. 62]. 

ЛСГ „підвищення‖ об‘єднує ряд дрібніших семантичних підгруп, які 

виділяють на основі виокремлення різних релевантних ознак, 

характеризуючи окремо взяті реалії. Амплітуда коливання семантики назв 

рельєфу залежить від таких ДО реалій як розмір, розміщення, крутизна чи 

похилість, походження ГО (антропогенне чи натурогенне), характер поверхні 

[123, с. 55]. За такими ознаками здійснено лексико-семантичну класифікацію 

термінів, що належать до цієї ЛСГ. Номінативні ряди на позначення 

„підвищення‖ розмежовано так: ‗підвищення (загальне значення)‘, ‗високе 

відкрите місце‘, ‗невелике підвищення на площині‘, ‗велике підвищення‘, 

‗група горбів‘, ‗площа, яка вкрита горбками‘, ‗невеликий горб на болоті‘, 

‗горб, що поріс деревами‘, ‗горб, вільний від заростів‘, ‗кам‘яна гора або 

брила зі стрімкими схилами та гострими виступами‘, ‗верхня частина гори‘, 

‗недоступна стрімка вершина‘, ‗підніжжя гори, нижня частина, звідки 

починається її підйом‘, ‗неосвітлена сторона‘, ‗південний схил гори, добре 

освітлений сонцем‘, ‗гребінь, продовгувате підвищення‘, ‗сніговий замет‘. 

Значення ‗підвищення (загальне значення)‘ у східнослобожанських 

говірках Луганщини маніфестовано найменуваннями: 
|
беле

и
бе

и
н’ (Білов, ДО, 

Кам, Луг, Нещ, Степ), бу
|
гор (Баран, Білов, Бут, Вільш, Воєвод, ДО, Кам, 

Луб, Міст, Мороз, Нещ, Нов, Павл, Свистун, Степ, Сем, Шульг), ви
е
со

|
та (у 

всіх н. пп.), ви
е
соч’и

|
на (у більшості н. пп.), горб (Білокур, Калм, Лантрат, 
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Нещ, Оборот, Сват, Терн), го
|
ра (у всіх н. пп.), мо

|
гила (Бут, Калм, Луб), 

|
пагорб (Вільш, Город, Лиз, Міст, Сват) [див. к. № 17]. 

Географічний термін 
|
беле

и
бе

и
н’ – споконвічний ГТ, імовірно, 

звуконаслідувального походження, пов‘язаний з белебе́нини, назва 

мотивована з шумом вітру у відповідних місцях (белебень ‗підвищене і 

відкрите місце‘) [ЕСУМ, І, с. 165]. У східнослобожанських говірках 

Луганщини ДО терміна вказують на ‗відкриту або спустошену місцевість без 

будівель і рослинності‘ (Трет), ‗пустку‘ (Город, Мик, Сем), ‗пустинну 

місцевість із пронизливим вітром‘ (Науг, Міст, Оборот, Степ, Терн), ‗високе 

місце, де пронизує вітром‘ (Білов, Бут, ВП, Лантрат, Павл, Сич). Також 

термін зафіксовано як ‗підвищення (загальне значення)‘, ‗невелике 

підвищення‘. У полтавських говірках лексему 
|
беле

и
бе

и
н’ зафіксовано як 

‗дуже холодний вітер‘ [Ващенко, с. 15], що дає підставу деяким мовознавцям 

стверджувати, що цей ГТ відображає акустичне сприйняття відповідного 

рельєфу, тобто походження слова пов‘язане з шумом вітру [97, с. 219 ‒ 220]. 

Наводимо паралелі з іншими українськими говірками, які свідчать про те, що 

номен 
|
беле

и
бе

и
н’ широковживаний у східнослобожанських говірках і має 

безліч відтінків значень. Тому через загальне поширення в інших українських 

говірках номен набуває специфіки на досліджуваній території. Порівняйте: 

с. -наддніпр. бе́лебень ‗відкрита або спустошена місцевість без будівель і 

рослин‘ [Ващенко, с. 15]; західнопод. бе́лебень ‗місцевість, відкрита всім 

вітрам‘ [123, с. 239]; центральностеп. бе́лебень, бе́лебень ‗підвищення 

(загальне значення)‘, бе́лебень ‗крута гора, горб, підвищення‘ [39, с. 23 ‒ 25]; 

східнопол. бе́лебень ‗крута гора‘, ‗окреме підвищення‘ [165, с. 175]. 

Основним значенням для термінів бу
|
гор, 

|
горб, 

|
пагорб є ‗невелике 

підвищення на площині‘, але вони не тільки називають невелику 

піднесеність, але й будь-яку височину безвідносно до її розмірів як опозицію 

низовини, а також значну височину. 

У досліджуваних говірках зафіксовано частину назв з основою вис- (< 

псл. *vysъ [ЕСУМ, І, с. 382 – 383]): ви
е
со

|
та ‗рівнина на підвищенні‘, 

‗підвищення (загальне значення)‘, ‗велике підвищення‘, ви
е
со

|
ч’ина 
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‗підвищення (загальне значення)‘, ‗верхня, найвища частина гори‘, ви
е
со

|
ч’ін’ 

‗недоступна стрімка вершина‘, воз
|
виш

·
ч’ен:ост’ ‗невелике підвищення‘. 

Термін ви
е
со

|
та фіксують також й інші мови з близькими значеннями 

[Мурзаєв 1984, с. 115]. Велику варіативність утворень з основою вис- мають 

інші українські діалекти, семантика в яких майже не відрізняється від 

аналізованих говірок (див. д. Б, с. 285 ‒ 286).  

На досліджуваній території лексема го
|
ра (< псл.*gora [ЕСУМ, І, 

с. 562]) називає ‗підвищення (загальне значення)‘, ‗велике підвищення‘, 

‗площу, яка вкрита горбками‘, ‗місцевість з похилою, опадистою поверхнею‘, 

‗високий стрімкий схил‘. Термін має відповідники в інших мовах: рос. гора́ 

[Ожегов, с. 138], бр. гара́ [186, с. 46], болг. го́ра́ [Григорян, с. 54], пол. góra 

[194, с. 16; Sławski,  І, с. 330 – 331], хорв. gòra [195, с. 22], чес. і слв. hora [96, 

с. 6]). З‘ясовано також індоєвропейські паралелі: лит. giria, gire ‗ліс‘, nugara 

‗спина‘, ‗хребет‘; дпр. garian ‗дерево‘; д.-інд. giris, ав. gairi ‗гора‘; афг. гар 

‗гора‘; ягноб. гар ‗гора‘, ‗перевал‘, ‗камінь‘; хінді гири, гир ‗гора‘, ‗пагорб‘; 

гар ‗фортеця‘ (завжди будували на пагорбах, горах); алб. gur ‗камень‘. Але і 

за межами індоєвропейських мов можна провести чіткі паралелі: груз. gora 

‗горка‘, ‗холм‘; чанське gola – ‗літня кочівля‘, тибет. гархи ‗фортеця‘ 

[Мурзаев 1984, с. 131]. Літературно кодифіковане значення цієї лексеми ‒ 

‗значне підвищення над навколишньою місцевістю або серед інших 

підвищень‘ [СУМ, ІІ, с. 124] зазвичай не наведено в діалектних матеріалах. 

Тим часом слово це відрізняється не тільки активністю використання в 

українських говірках (поряд з діалектизмами), але й розвитком нових, 

невідомих літературній мові, географічних та інших значень. Семантичний 

спектр лексеми го
|
ра в українських говорах охоплює різні значення (див. д. Б, 

с. 300 ‒ 301). 

Лінгвогеографічне дослідження вживання лексеми го
|
ра в різних 

значеннях показало, що слово відоме на всій території сучасних українських 

говірок. Активний вплив літературної мови на лексичний склад говірок 

призвів до гіперонімізації терміна го
|
ра в тих говірках, у яких відсутня пряма 

відповідність назви географічному об‘єкту: якщо на території окремо взятої 
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говірки немає значних підвищень і тим більше всяких височин, то швидше за 

все горою будуть називать будь-яке піднесене місце. 

Отже, часте використання серед ГТ дериваційних утворень від основ  

-вис-, -горб-, -гор- невипадкове, адже їхня семантика якнайповніше відбиває 

ознаку „підвищення‖, а самі основи загальнослов‘янські й творилися ще і.є. 

мовою [ЕСУМ, І, с. 382 – 383, с. 562 – 563]. 

Нерівномірний розподіл найменувань засвідчено семантичною 

опозицією ‗велике підвищення (горб)‘ (4) / ‗невелике підвищення (горб)‘ 

(19), яке має окремі найменування, значення котрих ускладнене ще 

додатковими індивідуальними ознаками: остро
|
вок ‗невеликий горб на 

болоті‘ (Сват), кур
|
ган ‗горб, що поріс деревами‘ (Сват), ‗горб, вільний від 

рослинності‘ (Зел). 

Так, значення ‗невелике підвищення (горб)‘ виражають лексеми: 

|
беле

и
бе

и
н’ (Білов, Білокур, Бут, ВП, ДО, Кам, Лантрат, Луг, Міст, Науг, Нещ, 

Оборот, Павл, Степ, Трет, Терн, Сич), бу
|
гор (Баран, Білов, Бут, Вільш, 

Воєвод, ДО, Кам, Луб, Міст, Мороз, Нещ, Нов, Павл, Сем, Свистун, Степ, 

Шульг), буго
|
рок (Баран, Трет, Прив), бу

|
горч’ик (Луг, Терн), воз

|
вишен:осʼт’ 

(Буд), 
|
горб (Білокур, Калм, Лантрат, Нещ, Оборот, Сват, Терн), 

|
горбик 

(Бабич, Вільш), гор
|
бинка (Білокур), гор

|
бок (Білокур, Нещ), гор

|
боч’ок 

(Бабич, Ілліч, ЛО), косо
|
гор (Прив), кур

|
ган (Білов), мо

|
гила (Бут, Калм, Луб), 

|
пагорб (Вільш, Город, Лиз, Міст, Сват), 

|
пагорбок (Город, Білов, Нещ, Парн, 

Руд, Сват), 
|
пагорок (Сват), п

|
лато (Мик, Сват), схил (Тим), холм (Міст, Кам) 

[див. к. № 18]. 

На території функціонування східнослобожанських говірок Луганщини 

на позначення ‗невелике підвищення на площині‘ найбільше зафіксовано 

утворень з основами гор- і горб-: горб, гор
|
бок, гор

|
боч’ок, 

|
горбик, гор

|
бинка, 

|
пагорб, 

|
пагорбок, 

|
пагорок; бу

|
гор, бу

|
горок, бу

|
горч’ик, і всі вони мають ДО 

„форми‖ ‒ ‗невелике округле підвищення на площині‘. 

Лексему бу
|
гор (< псл. *bugъrъ [ЕССМ, Вип. 3, с. 79] кваліфіковано як 

східнослов‘янський термін для найменування підвищеного рельєфу. 

Указуючи на етимологічно повний відповідник у лат. baũgurs ‗підвищення, 
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горб‘, дослідники зробили висновок, що слово утворене від і.є. кореня 

bheug(h)- ‗гнути, згинати‘ з суфіксом -ъrъ. Первісне значення: ‗те, що 

вигнуте, випукле‘ [113, с. 28]. Порівняно з іншими мовами зафіксовано 

відповідники у латиській мові (baugurs ‗пагорб‘), німецькій (вuckel ‗горб‘), 

осетинській (buk ‗згорблений‘). У старих джерелах апелювали до тюркського 

бугра ‗верблюд, з двома горбами, чоловічої статі‘, киргизького бÿкÿр, бÿкÿ 

‗горбатий‘, монгольського бëгтëр ‗горбатий‘ та осетинського buk, bok: 

[Мурзаев 1984, с. 83]. Про етимологію аналізованого терміна у російських 

донських говірках писала М. В. Флягіна, яка довела, що етимологію 

географічних лексем з основою бугор- остаточно не з‘ясовано [159, с. 19]. На 

думку П. Я. Черних, найбільш задовільною треба вважати версію тюркського 

походження слова [Черных, І, с. 117]. Цю версію спростовують автори 

Етимологічного словника слов’янських мов, вважаючи, що 
|
бугор є 

суфіксальним похідним від основи *bug-, спорідненим латиського baugurs 

‗піднесення, пагорб‘ [ЕССМ, Вип. 3, с. 79]. Ураховуючи, що російське бу
|
гор 

має відповідники в балтійських та інших близькоспоріднених мовах і 

діалектах (українській, білоруській), етимологізація лексеми як запозиченої з 

тюркських мов М. В. Флягіній здається неприйнятною. Відсутність фіксації 

лексеми бу
|
гор у словниках І. І. Срезневського [Срезневский] і Словаре 

древнерусского языка (XI – XIV ст.) [СДМ] наводить дослідницю на думку 

про її порівняно пізнє походження [159, с. 19]. Матеріали словника 

Б. Д. Грінченка, „Матеріалів ... ‖ Т. А. Марусенко [СУМГ, І, с. 105; 98, с. 218] 

та інших українських георафічних діалектних розвідок свідчать про значно 

ширшу семантичну амплітуду української лексеми порівняно з російською, 

що дозволяє припустити запозичення лексеми російськими говорами з 

українських. Це підтверджують матеріали російських обласних словників і 

Словник російських народних говорів [СРНГ 1]. Слово активніше 

використовують і має більш розгалужену семантику в прикордонних з 

українськими та білоруськими діалектами російських говірках: 

середньоруських (псковських) і південноруських ‒ повсюдно [159, с. 19]. В 

Slownik prasłowiański лексему бу
|
гор охарактеризовано як 
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„східнослов‘янський термін підвищеного рельєфу‖ [SР, I, с. 436]. Словник 

української мови фіксує лексему бу
|
гор як рідковживану назву зі значенням 

‗невеликий горб, невелике підвищення на поверхні чого-небудь‘ [СУМ, I, 

с. 246]. У Словарі української мови за редакцією Б. Д. Грінченка лексема 

бугор зафіксована зі значенням ‗бугор‘, що постає як загальнонародне 

[СУМГ, I, с. 105]. Лексема бу
|
гор та її демінутивні утворення також 

зафіксовано в інших українських діалектних системах і, як і в 

східнослобожанських говорах північної частини Луганщини, мають майже 

незмінну семантику на позначення підвищення (див. д. Б, с. 274 ‒ 275). 

Термін 
|
горб (< псл. *gъrbъ) поширений у слов‘янських мовах (*і.є. 

gerb – ‗морщитися, вигинатися‘, похідне від *ger – ‗крутити, вити‘ [ЕСУМ, І, 

с. 563]). Лексему горб з близькою семантикою помічаємо в інших мовах: др. 

гърб ‗пагорб‘, ‗спина‘; болг. гръб ‗гребінь гори, пагорба‘, ‗спина‘, ‗зворотня 

сторона‘; гърбина, гърбище ‗горний хребет‘; чес. hrb ‗горб‘, ‗пагорб‘; пол. 

garb ‗гряда‘, ‗холм‘, ‗бугор‘. За межами словʼянських мов − пруське garbis 

‗гора‘ [Фасмер, І, с. 439]. Лексема 
|
пагорок виникла в результаті втрати 

латерального [б] у слові 
|
пагорбок. Номен 

|
пагорбок та 

|
пагорок у 

досліджуваних говірках поширений спорадично як лексичний дублет до 

найменування бу
|
гор, буго

|
рок, бу

|
горчик [137, с. 42]. Як зазначає 

Т. О. Марусенко, іменниковий префікс па- у лексемі 
|
пагорбок тепер уже 

непродуктивний, колись мав вузьке значення та обмежений обсяг ужитку. 

Префікс був ознакою якоїсь неповної якості та другорядності [102, с. 39]. 

П. Ю. Гриценко зауважує, що для дериватів з па- можуть бути інтегрованими 

значення ‗подібні до того, що названо другим компонентом‘ (твірною 

основою) і ‗пейоративність, неповноцінність‘; більшість конкретизацій 

семантики дериватів є вивідним із значеннями самих мотивуючих основ [38, 

с. 112]. 

Як загальновідому назву невеликого підвищення СУМ подає лексему 

го́рб ‗невелике округле підвищення на площині, бугор, пагорок‘ [СУМ, II, 

с. 125]; па́горб, па́горбок, па́горок, ‗височина, часто з пологими схилами; 

пригір‘ [СУМ, VI, с. 10]. Інші українські говірки демонструють більшу 
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варіативність фонетичного і морфологічного оформлення терміна, ніж в 

аналізованих говірках, наявність словотворчих варіантів та відносно 

стабільну семантику на позначення підвищення (див. д. Б, с. 301 ‒ 302). 

За спостереженням П. П. Чучки, у давньоруській мові абсолютним 

синонімом лексеми холмъ виступав апелятив горбъ. Семантичне 

співвідношення, відоме на той час, не порушилося і в сучасній українській 

мові [71, с. 77]. Номінативна одиниця холм виступає на досліджуваній 

території з однаковою семантикою ‗невелике підвищення на площині‘ та мн. 

хол
|
ми ‗група горбів‘. Широковживаний староукраїнський географічний 

номен (холм < др. хълмъ < псл. *xъlmъ), як зазначає П. П. Чучка, з плином 

часу звужує свою семантику, деактуалізується і рідко потрапляє до 

термінологічних словників [169, с. 15 – 16]. Аналізований номен відомий на 

великих просторах Євразії (ст.-слов. хлъмъ, болг. хълмъ, чес. chlum і т. д. 

[Мурзаев 1984, с. 595]). На індоєвропейському ґрунті [Мурзаев 1984, с. 595]. 

Слов‘янські мови представлені рос. холм ‗невелика полога гірка, підвищення‘ 

[Ожегов, с. 866], бр. діал. холм ‗високе місце‘, ‗великий узгірок‘ [186, с. 200]. 

Помітних розходжень семантики, порівняно з аналізованими діалектами, в 

інших українських говірках не зафіксовано, вони також демонструють 

семантику на позначення підвищення (див. д. Б, с. 457). 

Слово 
|
гора входить до активного словникового запасу і належить до 

основного словникового фонду сучасної української мови. У говорах 

української мови лексема 
|
гора багатозначна і є основою (центром) для 

розвитку семантичних і словотворчих дериватів, до числа яких відносяться 

зафіксовані в східнослобожанських говірках Луганщини композити з 

прикметником косий (< псл. *kosъ [ЕСУМ, ІІІ, с. 49 – 50]) ‒ косогор 

‗невелике підвищення на площині‘ та косо
|
г

.
ір ‗ділянка дороги, що має схил, 

узвіз‘. В обох випадках наявні ДО „крутизна‖, які вказують на наявність 

крутого схилу на ГО. Е. М. Мурзаєв указує, що „косогір – схил гори, 

зазвичай, некрутий‖, а косогорина „схил горба, гори‖ [Мурзаев 1984, с. 294]. 

Українська мова та її діалекти фіксують певну варіативність фонетичної 

структури терміна та майже незмінну семантику (див. д. Б, с. 345 ‒ 346). Так, 
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через релевантність семи ‗ділянка дороги, що має схил, узвіз‘ спостерігаємо 

розширення семантики номена косогі́р у східнослобожанських говірках 

Луганщини. 

Лексема кур
|
ган на досліджуваній території вступає в опозицію за 

значенням з іншими номенами на основі ДО ‗невелике підвищення‘ / ‗велике 

підвищення‘, ‗горб, що поріс деревами‘ / ‗горб, вільний від рослинності‘, 

номен продовжує семантичний ланцюг мн. іменників кургани ‗група горбів‘. 

Аналізуючи поширення терміна кур
|
ган у межах Славії, різноманітність 

його значень і кореневий вокалізм, білоруська дослідниця Р. М. Козлова 

обґрунтовує його питоме походження: курга́н < *корганъ < псл. *kъrganъ 

‗дещо з кривизною, опукле‘ [83, с. 234, с. 255 – 258]. Автори 

„Етимологічного словника української мови‖ вважають, що номен курга́н – 

запозичення з половецької мови (< kurġan ‗твердиня, насипаний вал, 

фортеця; курган, висока могила‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 152]). М. Фасмер указує, що 

кур
|
ган ‒ раннє тюркське запозичення (kurɣan ‗фортеця‘) [Фасмер, ІІ, с. 424] і 

в наш час не визначено мовознавцями лексичним діалектизмом [159, с. 135]. 

Е. М. Мурзаєв наголошує, що в одному і тому ж ГТ, залежно від його 

територіального поширення, відбуваються суттєві семантичні зрушення. Так, 

слово кур
|
ган, що побутує на Україні, у Південній Росії, Казахстані, у різних 

місцях набуло відмінних значень, – від первинного ‗захищати, захист‘, 

‗фортеця‘, ‗укріплення‘ до понять ‗пагорб‘, ‗сопка‘, ‗давня могила‘, ‗високий 

льодовик у морі‘ та ін. [Мурзаев 1984, с. 317]. 

У минулому кургани служили піднесеними укріпленнями для 

прикордонного нагляду. З часом у зв‘язку з втратою прикордонної, дозорної 

функції кургани поросли рослинністю, стали використовуватися як будь-яке 

невелике підвищення, пагорб для господарських потреб, частіше для випасу 

худоби [159, с. 134]. Тому записані нами значення на досліджуваній території 

указують не на різні ГО, а на одну змінювану реалію антропогенного 

походження. 

Слов‘янські мови також фіксують аналізований термін: рос. курга́н 

‗пагорб, могильний пагорб у древніх народів‘ [Ожегов, с. 315], бр. курга́н 
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‗великий узгірок, високе сухе місце серед болота‘, ‗старожитній могильний 

узгірок, кущ, намет снігу‘ [186, с. 102]), пол. і чес. слв. kurhan, болг. Курган 

‗могила‘, а за межами цих мов венг. kurgan ‗холм‘, лит. kurganas, лат. kurgans 

‗курган‘ [Мурзаев 1984, с. 123]. В українській літературній мові номен 

кур
|
ган має значення ‗насип над стародавньою могилою‘, ‗у старі часи – 

високий земляний насип при дорозі, на кордоні‘, ‗горб, гірка, що нагадує 

насип‘ [СТСУМ, с. 366; СУМ, ІV, с. 407], які вказують на антропогенність 

походження реалії. Українські діалекти представлені терміном курган з 

подібною семантикою (див. д. Б, с. 353 ‒ 354).  

На досліджуваній території номен мо
|
гила виступає як ‗дуже крутий 

схил‘, ‗підвищення (загальне значення)‘, ‗невелике підвищення на площині‘ і 

має ознаки ГО антропогенного характеру та асоціюється у діалектоносіїв із 

стародавніми похованнями. Слово мо
|
гила зі значенням ‗яма для поховання, 

насип над похованим‘ у старослов‘янській мові звучало могыла, гомила; – 

рос. болг. могила, бр. могіла, др. могыла ‗курган‘, пол. mogiła, чес. слц. 

mohyla, в.-луж mohiła ‗т.с.‘, полаб. migkola, схв. могила ‗купа‘, псл. *mogyla 

‗купа‘. Як уважають науковці, імовірно, слово пов‘язане з *mogti ‗могти‘, 

первісно ‗тягти‘ (отже, ‗стягнене в купу‘); слово могло бути успадковане ще з 

доіндоєвропейського періоду [ЕСУМ, ІІІ, с. 493]. Початковим значенням 

лексеми вважають ‗пагорб‘ [Фасмер, ІІ, с. 634]. Сучасна українська мова 

представлена терміном могила у значеннях: ‗яма для поховання померлого‘, 

‗високий насип на місці давнього поховання‘ [СУМ, ІV, с. 772]. Українські 

говірки, як і східнослобожанські, здебільшого, демонструють семантику на 

позначення ‗підвищення‘ (див. д. Б, с. 371).  

Термін п
|
лато з семантикою ‗невелике підвищення‘ несе в собі ознаки 

підвищеної рівнини. 

Опозиційну сему ‗велике підвищення‘ репрезентує менша кількість 

лексем: го
|
ра (у всіх н. пп.), кур

|
ган (Розп), ш

|
пил’ (Заг), висо

|
та (Заг). 

Термін шпил’ з основою шпил- (нідерл. spijl ‗вістря‘ [Фасмер, IV, 

с. 473]) у досліджуваних говірках представлений як ‗велике підвищення‘, 

‗верхня частина гори‘ і має ДО „форми‖, де ГО має звужену та витягнуту 
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форму. Географічна семантика терміна природно сформувана на базі більш 

загального вихідного значення: пор. рос. шпиль ‗вістря‘, ‗шпилька‘; пол. 

szpilka ‗булавка‘ [Мурзаєв 1984, с. 631]. В українській літературній мові та її 

діалектах лексема має близьку семантику й деякі фонетичні та морфологічні 

варіанти (див. д. Б, с. 462 ‒ 463). 

Лише два найменування маніфестують значення ‗високе відкрите 

місце‘: уже аналізований 
|
беле

и
бе

и
нь (Нов, Марк, Оборот, Сват) і 

|
в’іспа 

(Парн). 

Лексема 
|
в’іспа ‒ фонетичний варіант віддієслівного терміна 

|
виспа 

‗острів‘ [СУМ, І, с. 497]. Лексема ви́спа відзначена в східнослов‘янських, а 

також у західнослов‘янських мовах (зокрема, у чеській і польській), що дає 

підстави говорити про її праслов‘янські витоки (< псл. *vysъpа) [181, с. 31]. 

На думку авторів ЕСУМ, цей термін запозичено з пол. wyspa ‗острів‘ [ЕСУМ, 

І, с. 382]. Українські діалекти демонструють розгалуження семантики цього 

терміна (див. д. Б, с. 289). Порівняймо також бр. діал. ві́спа ‗низький пологий 

піщаний берег‘ [186, с. 35]. 

Сема ‗група горбів, підвищень‘ не виявляє специфічних найменувань, а 

представлена загальновживаними номенами множини від форми однини: 

вал
|
ки (Нов), ва

|
ли (Павл), кур

|
гани (Білов), хол

|
ми (Луб, Оборот), хреб

|
ти 

(Міст). 

Різноманіття народних географічних назв, які передають 

неоднорідність рельєфної території регіону, зокрема ‗площа, яка вкрита 

горбкам‘, маніфестують терміни, більша частина з котрих утворена від уже 

згадуваних основ -гор-, -горб-: бугор
|
ки (Павл), го

|
ра (Сват), гор

|
баста (Степ), 

гор
|
биста (Білов, ДО, Кам, ЛО, Міст, Нещ, Оборот, Терн), горб

|
ки (Сват), 

горбку
|
вата (Білокур, Нещ, Оборот), горбу

|
вата (Павл, Троїцьке), го

|
риста 

(Байд), по
|
гори

е
ста (Парн) [див. к. № 19]; та неспоріднені лексеми ‒ 

валу
|
вата (Білов, Луб, Нещ), крут’а

|
ки (Тим), хви

|
л’аста (Мороз), хол

|
миста 

(Білов, Павл). Також зафіксовано неоднослівне найменування ‒ гор
|
биста 

|
м’есност’ (Вільш), що становить собою контамінацію родової російської і 

видової української назв [137, с. 39]. 
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Сему ‗кам‘яна гора або брила зі стрімкими схилами та гострими 

виступами‘ репрезентують лише дві споріднені лексеми: с
|
кел’а (Білокур, 

Город, Лантрат, Павл, Сват), ска
|
ла (Баран, Троїц). 

Лексема с
|
кел’а і її деривати широко представлені в українських 

говорах північної Луганщини у значеннях: скеля ‗кам‘яна гора або брила зі 

стрімкими схилами та гострими виступами‘, ‗недоступна, стрімка вершина‘, 

ска
|
ла (< псл. *skаla ‗щось відколоте, розколоте‘ [ЕСУМ, V, с. 262]) ‒ 

‗кам‘яна гора або брила зі стрімкими схилами та гострими виступами‘, 

‗великий камінь‘, ‗окремий камінь‘, ‗виступ скелі‘, с
|
кал’:а, ска

|
л’ука ‗уламок 

скелі‘. Ці терміни мають відповідники практично у всіх слов‘янських мовах, 

а також у близькоспоріднених. Автори „Етимологічного словника 

української мови‖ вважають, що номен ске́ля, імовірно, – результат 

контамінації іменника скала і етимологічно пов‘язаної з ним основи щел-; з 

огляду на паралелізм початкового ске- // ще- можливе припущення про 

факультативне збереження початкового ск- перед голосним переднього ряду 

без переходу в [шч] [ЕСУМ, V, с. 269 – 270; ІІІ, с. 44]. Українська мова та її 

діалекти фіксують різноманітні фонетичні та морфологічні варіанти терміна, 

наявні також зміни значення (див. д. Б, с. 437 ‒ 437).  

Сему ‗верхня, найвища частина гори, горба, підвищення‘ у говірковому 

мовленні відтворюють найменування: верх (Бабич, Баран, Білов, Міст, Сем), 

ве
и
р

|
х·іўйа (Білов, Бут, ДО, Кам, Сем), ве

и
рх

|
нина (ДО, Парн), ве

и
рхови

е|
на 

(ДО), ве
и
р

|
хушка (Мороз), ве

и
р

|
шина (Білокур, Кам, Марк, Нов, Оборот, Сват, 

Степ, Трет), ве
и
р

|
шок (Білов, Білокур, Сем, Троїц), ви

е
со

|
та (ЛО, Пол), ку

|
йава 

(Сем), 
|
мак’іўка (Кам), ма

|
кушка (Кам), п·ік (Баран, Трет), шпил’ (Город) [див. 

к. №  20]. 

У говірках дуже часто спостерігають явище втрати ознаки 

абстрактності і розвиток конкретних значень. Для діалектоносіїв найвищою з 

досяжних точок земної поверхні є вершина височини, тому саме ця частина 

будови орооб‘єкта була наділена якістю абсолютної величини і в цій 

діалектної зоні отримала назву висо
|
та. 
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Для низки назв вершини оротермінологічне значення вторинне, 

переносне [170, с. 74]. Це спостереження підтверджене й на прикладі 

східнослобожанських говірок Луганщини похідним термінам від мак 

(виводиться з германських мов) ‒ 
|
мак’іўка (< псл. *makovъka [ЕССМ, 

Вип. 17, с. 145 – 146]), ма
|
кушка, які представляють сему ‗верхня, найвища 

частина гори, горба, підвищення‘. Лексеми 
|
мак’іўка, ма

|
кушка стали ГТ, 

імовірно, внаслідок лексико-семантичного способу творення, тобто 

перенесення назв ботанічних культур у географічну термінологію [ЕСУМ, 

ІІІ, с. 364, с. 369]. На Кіровоградщині аналізовані терміни з семантикою 

‗вершина, підвищення, вільна від заростей‘ Т. В. Громко визначає як 

метафоричне перенесення з назв частин тіла людини за ознакою ‗відсутність 

волосяного покриву‘. Як зауважує О. К. Данилюк, компонент ‗вершина 

пагорба‘ в семантичній структурі лексеми 
|
мак’іўка розвинувся, мабуть, 

через поняття ‗найвищий‘ [45, с. 27]. Подібні до аналізованого значення 

помічено в літературній та діалектній українській мові (див. д. Б, с. 367). 

Значення ‗верхня, найвища частина гори, горба, підвищення‘ на 

досліджуваній території передає семантично прозоре слово верх (< псл. 

*vьrxъ ‗верхня частина‘ [ЕСУМ, І, с. 361]) та його деривати: верх, ве
и
р

|
шина, 

ве
и
рхови

е|
на, ве

и
рх

|
нина, ве

и
р

|
х·іўйа, ве

и
р

|
шок, ве

и
р

|
хушка. Також деякі з 

названих номенів мають подвійну семантику, указуючи на інший ГО: 

ве
и
р

|
шина ‗початок поля‘, ‗початок річки‘, ве

и
р

|
шок, ве

и
рхови

е|
на ‗вершина, 

початок річки‘. У селищі Містки Сватівського р-ну лексема ве
и
р

|
шина має 

значення ‗найвища точка села‘, у с. Бабичево Троїцького р-ну ве
и
р

|
шина ‒ 

‗кут села‘. В інших мовах поширені похідні з коренем верх- [Мурзаев 1984, 

с. 118 ‒ 120]. На основі дослідження слов‘янської онімної та апелятивної 

лексики О. І. Іліаді відзначає факт активності праслов‘янського 

етимологічного гнізда з основою *vьrxъ / *vьršь як мотиватора лексико-

словотвірної мікросистеми, що характеризує специфічні особливості певної 

території [71, с. 104 – 108]. В українській літературній мові та її діалектах 

уживано безліч термінів, утворених від верх з близькою семантикою (див. 

д. Б, с. 279 ‒ 281). 
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Номен п·ік (< фр. ріс ‗гірська вершина‘ [ЕСУМ, IV, с. 401] на 

досліджуваній території репрезентує значення ‗верхня, найвища частина 

гори, горба, підвищення‘, ‗недоступна стрімка вершина‘. Існують паралелі з 

іншими мовами [Мурзаєв 1984, с. 437]. Українська мова та її діалекти 

демонструють близьку семантику та невеликі морфологічні зміни терміна 

(див. д. Б, с. 398). 

Близьку до вказаної семантики (‗недоступна стрімка вершина‘) 

відображають назви, частина з яких уже була нами згадувана: висо
|
ч’інʼ 

(Троїцьк), не
|
доступ (Баран), с

|
кел’а (Тим), п·ік (Парн), скрут (Білов, Сем), 

ст
|
ремйа (Бутк), стромо

|
вина (Міст). 

Прозору семантику має лексема не
|
доступ. Основу прикметника 

стрімкий і крутий мають номени ст
|
ремйа, стромо

|
вина, скрут. 

Опозицію попередніх двох сем демонструє значення ‗підніжжя гори, 

нижня частина, звідки починається її підйом‘, представлене такими 

найменуваннями: п·ід
|
йом (Заг), п·ід

|
горок (Оборот), п·ід

|
г·ірйа (Білов, Кам, 

Мороз, Парн, Павл, Сем), п·і
|
дошва (Білов, Сем, Троїцьке), п·ід

|
н’іж’:а 

(Білов, Білокур, Город, ДО, Лантрат, Парн, Сват, Сем, Степ, Трет, Троїцьке). 

У східнослобожанських говірках Луганщини, за нашими 

спостереженнями, уживають невелику кількість лексем (5), що позначають 

підніжжя височини. Найчастіше у свідомості діалектоносіїв не 

диференціюються поняття ‗підніжжя височини як частина її будови‘ і 

‗місцевість біля підніжжя гори (пагорба)‘, оскільки для них більше значення 

має використання географічного об‘єкта у процесі життєдіяльності, а не 

просто його фіксація й номінація. Тому й ми при визначенні семантики 

означених вище термінів не будемо розводити вказані значення категорично, 

а будемо враховувати суміжність цих орографічних референтів. 

На позначення ‗підніжжя гори, нижня частина, звідки починається її 

підйом‘ виступають терміни з повторюваним префіксальним формантом під- 

чи підо-, основне смислове навантаження якого ‗знаходження предмета 

внизу, на основі або нижче чого-небудь‘ [Черних, ІІ, с. 49]: п·ід
|
йом, 

п·і
|
дошва, п·ід

|
н’іж’:а, що вказує на підпорядкованість одного ГО іншому, та 
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терміни, які утворені за допомогою префіксів під- і вмотивовані твірною 

основою -гір- / -гор- – п·ід
|
горок, п·ід

|
г·ірйа. Порівняно з іншими діалектами 

подібну семантику, але з деякими морфологічними і фонетичними 

розбіжностями мають терміни у сучасному діалектному мовленні (див. д. Б, 

с. 395 ‒ 398). 

Звернемо увагу на номен п·і
|
дошва (˂ роdъ- і *šьvъ; пор. ‗шити, шию‘ 

[Фасмер, ІІІ, с. 299]), який є загальновживаним, маючи географічне значення 

‗підніжжя гори‘ [СУМ, VI, с. 478], прямим значенням якого є ‗нижня 

частина, основа чого-небудь‘ [СРМ, ІІІ, с. 208]. Первинним значенням слова 

було ‗щось підшити, підмітити‘ ‒ підо́шва ˂ шити [ЕСУМ, IV, с. 394]. В 

інших мовах функціонує: др. подъшьва, чес. роdеšеv ‗підошва‘, слв. роdоšvа, 

пол. роdеszwа [Фасмер, ІІІ, с. 299]. Значення ‗підніжжя гори‘ у лексеми 

п·і
|
дошва розвинулося на основі метафоричного перенесення з урахуванням 

тотожності сем ‗основа‘ у значенні ‗підошва взуття‘ і ‗низ‘, далі у значенні 

‗підніжжя гори‘. Порівняймо українські літературні номен підо́шва, що має 

значення ‗нижня частина взуття, якою ступають по землі, пришита або 

приклеєна до верху за допомогою устілки‘, ‗нижня поверхня стопи; ступня‘, 

‘підніжжя гори, узгір‘я‘, ‗нижній, ущільнений шар (відкладів, породи, 

ґрунту)‘, ‗дно балки, канави, водойми‘ [СУМ, VI, с. 478]. Значення ‗підніжжя 

гори, горба, підвищення‘ аналізований номен має у західноукраїнських  [98, 

с. 241]; західноподільських [123, с. 287 – 288]; середньополіських говірках 

[181, с. 373]; у деяких ареалах зафіксовано фонетичні варіанти: підо́шва, 

подо́шва́ ‒ центральностепові [39, с. 28], подошва́, підо́шва, пудишва́ ‒ 

східнополіські говірках [165, с. 176]. 

Отже, з усіх розглянутих лексем найбільш поширеними на території 

східнослобожанських говірок є лише терміни п·ід
|
г·ірйа, п·ід

|
н’іж’:а, інші 

назви загалом можна позначити як такі, що поширені локально. 

В опозиційні відношення вступають ряди лексем на позначення 

‗неосвітленого сонцем схилу гори, горба, підвищення‘ ‒ т’ен’ (Вільш), т’ін’ 

(Білов, ДО, Кам, ЛО, Луб, Нещ, Парн, Сем, Троїц), т’і
|
нок (Білов, Кам, Луб, 

Сем, Степ), т’і
|
н’ок (Білов), те

и|
н’іста (Вільш), 

|
зат’інок (Білов, ДО, Город, 
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Заг, Ілліч, Кам, Міст, Мороз, Павл, Парн, Сват, Терн, Троїц, Трет, Сем), 

|
зат’ін’ (Нещ, Міст), за

|
т’ін’:а (Проїж), 

|
зати

е
шок (Мороз), 

|
холод (Парн), 

холо
|
док (Баран, Білокур, Вільш, Лиз, Міст, Нов, Оборот, Павл, Парн, Трет), 

холо
|
дочок (Луб) і ‗освітленого сонцем схилу гори, горба, підвищення‘: 

гори
е|
зон (Нов), в’ід

|
сон’:а (Оборот), 

|
зати

е
шок (Трет), наў

|
сон’:а (Лиз), о

|
сова 

(Парн), 
|
осон’:а (Баран, Город, Нещ), 

|
сон’ач’ник (Тим), 

|
сон’ачна сторо

|
на 

(Бабич, Заг, ЛО), 
|
солнич’на сторо

|
на (Ілліч), п·ід

|
сонце (Павл), при

е
г

|
р’іў 

(Білов, Троїц, Сем), прос
|
в’іток (Міст), уг

|
р’івок (Парн), 

|
йасне (Проїж). 

Як видно з прикладів, основні протиставні відношення забезпечено 

основами холод-, -сон-, -тін-. Усі інші названі лексеми не мають широкого 

ареалу поширення і є вузьколокальними. 

Значення ‗гребінь, продовгувате підвищення‘ засвідчено лексемами: 

|
виступ (Оборт), 

|
насип (Парн), г

|
рива (Нов, Зел), гр’а

|
да (Трет, Нещ, Трет, 

Город, Парн), хре
и|
бет (Трет). 

Значення ‗гребінь, продовгувате підвищення‘ є переносним або 

звуженим для деяких названих термінів. Так, загальномовний 
|
виступ, 

утворений від дієслова виступати, передає географічне значення як один із 

виявів більш загальної семантики цих слів [39, с. 24]. Номен 
|
виступ передає 

ландшафтні особливості ареалу, зокрема ерозійні зміни рельєфу, де частина 

земної поверхні виступає у довжину наперед від іншої частини. Українські 

діалекти фіксують близьку семантику та відсутність словотвірних варіантів 

терміна (див. д. Б, с. 286 ‒ 287).  

Полісемантичний термін 
|
насип (< насипати < сипати < псл. *sypati 

[ЕСУМ, V, с. 240]) на території північної Луганщини називає ‗рів‘, ‗гребінь, 

продовгувате підвищення‘, ‗купу каміння‘, ‗штучне перегородження в руслі 

річки‘, ‗дорогу (загальне значення)‘, ‗дорогу з щебню‘. Усі перелічені семи 

мотивовані характером виникнення ГО, який з‘явився внаслідок природного 

чи штучного насипання землі, піску, щебеню тощо, що спричинило злитість 

значень, демонструючи нам явище семантичного синкретизму. На 

українській території спостерігаємо і загальновживані, і локально поширені 

значення терміна (див. д. Б, с. 376). 



 

 

147 

 

Дослідники географічної лексики неодноразово відзначали вторинність 

багатьох географічних назв. Для східнослобожанських говірок Луганщини 

так само, як і для інших слов‘янських діалектів, характерно паралельне 

використання лексем у межах різних терміносистем. Найбільш регулярним є 

перехід назв частин тіла людини або тварин на назву географічного об‘єкта. 

Такими номенами на досліджуваній території є 
|
грива та хре

и|
бет у значенні 

‗гребінь, продовгувате підвищення‘. 

Лексема г
|
рива (термін гри́ва < псл. *griva [ЕСУМ, I, с. 593]) − 

стародавнє праслов‘янське слово, має відповідники у всіх слов‘янських і 

деяких близькоспоріднених мовах [159, с. 39]. У географічному значенні 

слово гри́ва, за даними словника І. І. Срезневського, в памʼятках писемності 

фіксується з XIV століття [Срезневский, І, с. 587]. Географічна лексема гри́ва 

і її словотворчі та семантичні деривати представлені і в літературній, і 

діалектній українській мові, де домінантним значенням є ‗продовгувате 

підвищення‘ (див. д. Б, с. 306). 

Лексема хре
и|
бет – приклад переходу анатомічної лексики у народну 

географічну номенклатуру. Лексема хребет має відповідники у багатьох 

мовах [Мурзаєв 1984, с. 298]. Одним із значень номена хребе́т в українській 

літературній мові є географічне ‗ряд гір, розташованих в одному напрямі; 

гірське пасмо‘ [СУМ, ХІ, с. 138]. На діалектному рівні аналізований термін 

уживаний лише в західноподільських говірках ‒ хребе́т ‗гребінь гори, 

продовгувате підвищення‘ [123, с. 310]. 

Лексема гр’а
|
да виступає у значеннях ‗гребінь, продовгувате 

підвищення‘, ‗розпущена і засаджена смужка землі на городі‘, ‗клумба‘, 

‗підвищення на дні річки, яке виникло з нанесеного водою гравію‘. У сфері 

слов‘янської географічної термінології псл. *gręda має, як зазначає 

Я. П. Редьква, такі рефлекси форм і значень: рос. гря́да ‗підвищення, покрите 

лісом‘, бр. (поліське) гра́да ‗підвищене місце серед болота, поросле лісом‘, 

болг. гред, греда́, грежд ‗витягнуте в довжину невисоке підвищення‘, пол. 

grzedy, grady ‗ділянка лісу на підвищеному ґрунті серед болотистої 

місцевості‘, схв. гряда ‗кам‘яна скеля, гряда‘, слн. greda ‗вузька траса‘ [127, 
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с. 143]. Детальніший опис семантики терміна гряда́ на території Славії 

здійснив М. І. Толстой [Толстой 1969, с. 122 – 127]. За визначенням 

Т. С. Павловської, гряда – загальна назва витягнутих, відносно невисоких 

форм рельєфу різного походження [118, с. 87, с. 88]. Лексему гряда́ та її 

фонетичні варіанти, з цим же значенням, засвідчено і в інших українських 

діалектах (див. д. Б, с. 308 ‒ 309).  

Остання сема представлена за ознаками „сезонного утворення‖ реалії ‒ 

‗сніговий замет‘: за
|
нос (Білов, Білолуц), куч’у

|
гури (Лиз, Павл), кучу

|
руга 

(ЛО), суг
|
роб (Лиз). 

Найменування за
|
нос відповідає загальновживаному за

|
нос ‗т. с., що 

замет‘ [СУМ, ХІ, с. 683]. Російськомовним впливом позначена лексема 

суг
|
роб ‒ рос. суг

|
роб ‗наметена вітром велика купа снігу‘ [Ожегов, с. 213]. 

Лексема куч’у
|
гура „невелика полога гора; купа‖ теж засвідчує давнє 

походження: псл. (схв.) [kočegura] з коренем koč- (<kok- і суфіксами -eg- і -ur- 

(a); пов‘язане з рос. кочка „купина, грудка‖) [ЕСУМ, ІІІ, с. 169]. На 

досліджуваній території засвідчено номен мн. куч’у
|
гури та його метатезне 

утворення куч’у
|
руга ‗сніговий замет‘, які набули конкретизації вторинного 

значення порівняно з літературно-нормативним кучугу́ра („т.с., що купа‖) ‒ 

‗велика кількість чого-небудь складеного, зсипаного горою водному місці‘ 

[СУМ, IV, с. 424]. В інших українських діалектах переважно предсталено 

первинне значення ‗невелика полога гора; горб‘ (див. д. Б, с. 355). 

Аналіз лексем у складі ЛСГ „підвищення‖ показав, що серед 

найменувань позитивних форм рельєфу і частин їхньої структури, що 

існують у східнослобожанських говірках Луганщини, відзначені лексеми, 

відомі зі схожими значеннями в інших українських говорах. Одна частина 

зафіксованих термінів збігається із загальноукраїнськими відповідниками 

(бу
|
гор, го

|
ра, 

|
верх, гор

|
бок, г

|
рива, кур

|
ган, к

|
руч’а, с

|
хил, ве

и
р

|
шина, п·і

|
дошва, 

п·ід
|
г·ір’а і деякі інші), інша ‒ відрізняється фонетичними і морфологічними 

діалектними рисами (скрут, ве
и
рх

|
нина, за

|
т’ін’:я, гори

е|
зон, о

|
сова, 

не
|
доступ). 
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Зафіксована також частина найменувань височин і частин їхньої 

будови, які є результатом метафоричного і метонімічного переносів 

(ве
и
р

|
шок, г

|
рива, 

|
мак·іўка, ма

|
кушка, п·і

|
дошва, хре

и|
бет, шпил’). 

Лінгвогеографічне дослідження одиниць ЛСГ ‗підвищення‘ виявило 

низку закономірностей у їхньому розподілі на лінгвістичній карті 

східнослобожанських говірок. Зазвичай, в окремо взятій підгрупі виділяють 

лексеми, повсюдно поширені, і лексеми, що утворюють вузькі ареали або 

розрізнено фіксуються (зокрема уживані рідко). 

 

2.7. ЛСГ „схил” на позначення частин загального рельєфу 

Схили – нахилені ділянки земної поверхні, сформовані в результаті дії 

рельєфоутвірних процесів, що протікають на суші і на дні морів і океанів. За 

генезисом схили можуть являти собою деформовану різними процесами 

поверхню, частина якої може бути акумульована або набути ерозійної форми 

рельєфу. Характер схилів визначають складом і будовою порід, абсолютними 

і відносними висотами місцевості, інтенсивністю схилових процесів, 

особливостями клімату, рослинності та інших компонентів природного 

середовища, експозицією схилів. Різні поєднання цих умов сприяють 

великому різноманіттю схилів. Схили класифікують за формою профілю, 

довжиною, походженням, стрімкістю [ГЕУ, с. 279]. Саме ці ознаки бралися 

до уваги при конструюванні семантичних рядів, зафіксованих найменувань 

на позначення схилу. 

Розпочинаємо аналіз ЛСГ „схил‖ з семи ‗місцевість з похилою, 

опадистою поверхнею‘, представленої такими репрезентантами: го
|
ра (Міст), 

круто
|
вина (Кам, Луб), к

|
руч’а (Заг), 

|
нахил (Степ), 

|
об·іч’ (Білов, Парн, Сем), 

по
|
хил (Бут), при

е|
горок (Трет), схил (Буд, Вільш, Зел, Лантрат, Мороз, 

Оборот, Піщ, Сват, Степ, Трет), скат (Білокур), склон (Білов, Город, ДО, 

Кам, Міст, Парн, Павл, Прив, Сем, Троїц), спад (Білокур), уз
|
б·іч’:а (Павл). 

Термін го
|
ра у східнослобожанських говірках Луганщини у лексико-

семантичному полі „схил‖ діалектоносії використовують на позначення 

‗місцевості з похилою, опадистою поверхнею‘ та ‗високого стрімкого схилу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
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гори, горба, підвищення‘; з основним значенням лексема виступає у ЛСГ 

„підвищення‖, де його проаналізовано більш докладно. 

Номени з коренем крут- / круч-, що вступають у денотативну позицію 

в ЛСГ „схил‖, сформувані на базі прикметника крутий (< псл. *kroutъ 

‗стрімкий, крутий‘, спор. з прус. krūt ‗падати‘, kraulis ‗круча‘, kràuja ‗крутий 

берег‘, дісл. hrynja ‗падати‘, hroð ‗схил‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 111]), і виражають 

високий ступінь якості [39, с. 25], велику міру крутизни, кривизни, зігнутості. 

Лексичні та семантичні розгалуження цієї групи термінів у 

східнослобожанських говірках Луганщини в аналізованій ЛСГ задекларовано 

так: к
|
руча (< псл. *krőtja [ЕССМ, Вип. 13, с. 31]) ‗місцевість із похилою, 

опадистою поверхнею‘, ‗дуже крутий схил‘, ‗високий стрімкий схил‘, ‗місце, 

де круто спадає поверхня землі внаслідок обвалу, осипання‘; круто
|
вина 

‗місцевість з похилою, опадистою поверхнею‘; кру
|
т’ак ‗дуже крутий схил, 

берег‘, ‗високий стрімкий схил гори, горба, підвищення‘; крути
е
з

|
на, 

круч’и
е|
на ‗дуже крутий схил, берег‘; крутос

|
хил ‗високий стрімкий схил 

гори, горба, підвищення‘. Те, що представлені утворення варіюють між 

семантичними значеннями ‗дуже крутий схил, берег‘ і ‗високий стрімкий 

схил гори, підвищення‘, указує на існування опозиції за типом „низ‖ ↔ 

„верх‖, продиктованої тим, як уявно розглядають схил інформанти: чи з 

вершини ГО, чи з прилеглої до нього території ‒ підніжжя (див. про такі 

особливості сприйняття у М. І. Толстого [Толстой 1969, с. 102]). Через що 

досить важко встановити, який вид рельєфу позначають указані 

найменування ‒ негативний чи позитивний. Тим часом лексема к
|
руч’а та її 

деривати за ознаками „крутизни‖ виявляють досить широку семантичну 

варіативність в інших українських говірках, співвідносячись із великою 

кількістю деталізованих географічних значень, при цьому має загальновідоме 

літературно кодифіковане значення (див. д. Б, с. 351 ‒ 352). 

Терміни схил, 
|
нахил, по

|
хил мотивовані дієсловами схилити, нахилити, 

похилити (< псл. *xyliti [ЕССМ, Вип. 8, с. 155]). У східнослобожанських 

говірках термін схил має ускладнену семантику, завдяки переходу ознак з 

частини ГО на цілий: ‗місцевість з похилою, опадистою поверхнею‘ → ‗дуже 
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крутий схил гори, горба, підвищення‘ → ‗невисока гора, підвищення‘. 

Порівнюючи з літературно-кодифікованим схил ‗місцевість з похилою, 

спадистою поверхнею‘ [СУМ, ІХ, с. 883], похил ‗положення чого-небудь під 

кутом між горизонтальною і вертикальною площинами, нахил‘ [СУМ, VII, 

с. 445], на́хил ‗дія за значенням нахилити, нахиляти‘ [СУМ, V, с. 227], та 

демінутивом схило́к ‘схил, спуск, скат‘, який подано в словнику 

Б. Д. Грінченка [СУМГ, IV, с. 238], доходимо висновку, що терміни 
|
нахил і 

по
|
хил набувають географічного значення саме у діалектній мові, що 

підтверджують їхні відповідники в інших українських говірках (див. д. Б, 

с. 378, 412, 447). 

Префіксальне 
|
об·іч’ та префіксально-суфіксальне уз

|
б·іч’:а вважаємо 

утворено від б·ік (< псл. *bokъ [ЕСУМ, I, с. 194]), має значення ‗місцевість з 

похилою, опадистою поверхнею‘, у східнослобожанських говірках це 

значення виділяємо за ознакою „високий край географічного об‘єкта‖. 

Значення терміна уз
|
б·іч’:а ‗місцевість з похилою, опадистою поверхнею‘ 

конотативне, з денотативним значенням лексема виступає в ЛСГ „дорога‖ на 

позначення ‗край дороги‘. Терміни обі́ч та узбі́ччя в Словнику української 

мови Грінченка подано у значенні ‗осторонь‘ [СУМГ, IV, с. 323]. Зазначені 

терміни відомі як літературно-нормативні утворення, хоч мають 

відповідники з близькою семантикою в інших українських діалектах (див. 

д. Б, с. 453). 

Лексема при
е|
горок ‒ префіксально-суфіксальне утворення від гора, має 

диференційну сему ‗місцевість з невеликою похилою поверхнею‘, що 

передує більшому (високому) ГО. Номен при
е|
горок є загальновживаним, 

варіант при
|
г

·
ірок, рідше при

|
горок, набуває значення ‗невеликий горб; 

пагорок‘ [СУМ, VII, с. 588], та в українських діалектах має невелике 

розмаїття варіантів (див. д. Б, с. 412 ‒ 413). 

Терміни скат ‒ віддієслівне префіксальне утворення, етимологічно 

пов‘язане із рос. дієсловом (с)катить [Фасмер, ІІІ, с. 635]). Скат ‒ 

загальновідома багатозначна лексема (див. усі значення [СУМ, IX, с. 256]), 

яка у діалектній мові набула географічного значення (див. д. Б, с. 435). 
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Російськомовним впливом позначена лексема склон (пор. рос. скло́н 

‗похила поверхня (гори, пагорба, берега)‘ [Ожегов, с. 723]. В інших 

українських говірках, на відміну від східнослобожанських, лексема не має 

широкого вжитку, реалізуючи близьке значення (див. д. Б, с. 437). 

Термін спад утворено від падати (< псл. *padati [ЕСУМ, IV, с. 310]), 

має загальновідоме значення ‒ спад ‗похила поверхня чого-небудь‘ [СУМ, 

IX, с. 479]; спад ‗схил, покатість‘ [СУМГ, IV, с. 171], яка у діалектному 

говірковому вжитку, внаслідок конкретизації найменування, набула 

географічного значення (див. д. Б, с. 439). 

Реалізація семи ‗місце, де круто спадає поверхня землі внаслідок 

обвалу, осипання‘ відбувається з допомогою лексем: 
|
йерок (Білов), зсуў (Бут, 

Луб, Мороз, Павл, Парн), к
|
руч’а (Бут, Кам, Луб, Мороз), об

|
вал (Мороз), 

об
|
вали

е
ш

·
ч’е (Білов, Бут, Сем, Степ), об

|
риў (Баран, Город, Зел, Лантрат, Нов, 

Оборот, Павл, Піщ, Степ, Трет), йа
|
рок (Город, Сват), йа

|
руга (Сват), 

|
урви

е
ш

·
ч’е (Білов, Сем), 

|
уроў (Парн). 

Лексема зсуў повністю відповідає загальновідомій назві зсув 

‗переміщення (сповзання) верхнього шару землі вниз по схилу під дією сили 

ваги‘ [СУМ, III, с. 723]. 

При називанні термінів 
|
йерок, йа

|
рок, йа

|
руга, діалектоносії 

зображують певне заглиблення на земельній території натурогенного 

походження з крутими похилими сторонами, що дозволило нам віднести цей 

термін до мікрогрупи на позначення ‗місце, де круто спадає поверхня землі 

внаслідок обвалу, осипання‘. 

Термін об
|
вал та його суфіксальний дериват дієслівного походження 

об
|
вали

е
ш

·
ч’е мотивовані основою лексеми обвалити< валити < псл. *valiti, 

*valjati [ЕСУМ, I, с. 325 – 327]. Зазначені лексеми загальновживані і мають 

відповідники з близьким значенням в інших українських діалектах (див. д. Б, 

с. 380). 

Термін об
|
риў у східнослобожанських говірках Луганщини у ЛСГ 

„схил‖ виступає із значенням ‗місце, де круто спадає поверхня землі 

внаслідок обвалу, осипання‘, ‗дуже крутий схил, берег‘, ‗високий стрімкий 
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схил гори, горба, підвищення‘. Подібно до лексеми к
|
руч’а та її дериватів, у 

семантиці лексеми об
|
риў наявна опозиція ‗верх‘/ ‗низ‘. Перше значення 

загальновживане ‒ об
|
риў ‗місце, де круто спадає поверхня землі внаслідок 

обвалу і т. ін.; круча‘ [СУМ, V, с. 564]. З близькою семантикою та деякими 

фонетичними і морфологічними варіантами термін уживаний і в інших 

українських діалектах (див. д. Б, с. 382). 

Терміни 
|
урви

е
ш

·
ч’е та скорочене від нього 

|
уроў утворені на основі 

дієслова рвати (< псл. *rъvati [ЕСУМ, V, с. 36]). Лексема 
|
урви

е
ш

·
ч’е у ЛСГ 

„схил‖ має значення ‗місце, де круто спадає поверхня землі внаслідок обвалу, 

осипання‘, ‗дуже крутий схил‘, що є досить близьким до загальновживаного 

у́рвище ‗стрімкий, прямовисний схил чого-небудь, глибоке провалля, 

звичайно між горамиʼ [СУМ, X, с. 474]. Подібна семантика з незначними 

морфологічними змінами терміна зафіксована і в інших українських говірках 

(див. д. Б, с. 454 ‒ 455).  

Більший ступінь вияву якості крутизни рельєфу східнослобожанського 

ареалу номінують лексеми, які наповнюють семему ‗дуже крутий схил, 

берег‘: ў
|
пади

е
на (Терн), крути

е
з

|
на (Баран, Сват), кру

|
т’ак (Тим), к

|
руч’а 

(Бут, Бабич, Вільш, Кам, Міст, Мороз, Оборот, Сем), круч’и
е|
на (Баран), 

мо
|
гила (Сич), об

|
риў (Лантрат, Сват), при

е
с

|
т’ін (Трет), про

|
вал’:а (Баран, 

Луб), с
|
пуск (Білов), стромо

|
вина (Оборот), с

|
хил (Троїц), 

|
урви

е
ш

·
ч’е (Білов, 

Лантрат, Піщ). 

Переважну більшість цих лексем уже аналізовано або ж має 

сформоване на базі загальновживаних основ прозоре географічне значення, 

яке не потребує спеціальних коментарів. 

Лексему мо
|
гила, як було вже зазначено, у східнослобожанських 

говірках Луганщини здебільшого використовують із загальноприйнятим 

значенням ‗підвищення‘, а значення ‗дуже крутий схил‘ є оказіональним. 

Термін прис
|
т’ін ‒ скорочений варіант від присті́нок ‗невисока стінка, 

яка відгороджує частину приміщення‘ [СУМ, VIII, с. 40], його кваліфікують 

як похідне від ст’і
|
на, що свідчить про перенесення ознак. Праслов‘янські 

форми *stěna / *stěnъka ‗стіна, стінка‘, як зазначає Я. П. Редьква, можуть 
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розвивати географічне значення [128, с. 101], тісно пов‘язані із семемою 

‗камінь‘: рос. стена, болг., макед. stena, схв. stijena, пол. sciana ‗скала, 

скальна стіна‘ [192, с. 111]. В українській мові лексема стіна́ розвинена як 

географічний номенклатурний термін із семантичним переходом ‗скальна 

стіна‘ → ‗стрімкий урвистий берег‘ [181, с. 45]. Форма сті́нка – ‗крутий 

стрімчастий берег‘, ‗уламок скелі, що стоїть окремо‘ генетично близька до 

бойківського та подільського сті́нка ‗стрімка гора‘, ‗круча, обрив‘ та ‗крутий 

схил гори‘ [127, с. 149]. Подібні значення терміна зафіксовано і в інших 

українських говірках (див. д. Б, с. 413 ‒ 414). Народна географічна 

термінологія закономірно і активно бере участь у формуванні імен власних ‒ 

топонімів. Лексема Пристін (Пристінь) у досліджуваному регіоні, а саме у 

смт Новопсков, с. Підгорівка Старобільського району виступає і як власна 

назва (топонім), де місцеві жителі, залежно від місця їх знаходження від 

реалії, називають Пристіном великий обрив над річкою або гору над річкою. 

За ознаками ‗глибока западина з однією прямовисною стороною‘ у 

мікрогрупі з семантикою ‗дуже крутий схил‘ з‘явився термін про
|
вал’:а, 

імовірно, похідний від про́ва ‗униз‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 590]. 

Термін стромо
|
вина визначають як похідний від лексеми ст

|
р’ім, 

ст
|
ром ‗крутизна‘ [СУМГ, IV, с. 218]), які етимологічно пов‘язані з псл. 

*stьrmъ ‗крутий‘, *stromъ ‗т. с.‘, *stremę ‗крутизна‘, з чес. strmý, strměti 

‗стирчати, височіти‘ [ЕСУМ, V, с. 438]. Лексема стромо
|
вина має багато 

словотвірних варіантів і в українській літературній мові, і в її діалектах, 

головною ознакою семантики яких є „крутизна‖ (див. д. Б, с. 444). 

У східнослобожанських говірках Луганщини термін стромо
|
вина може 

вживатися і при позначенні напряму ‗верх‘ і ‗низ‘. Мова йде про 

семантичний механізм зміни значення слова, а не про дійсний стан речей. У 

ЛСГ „схил‖ цей термін має значення ‗дуже крутий схил, обрив‘, а в ЛСГ 

„підвищення‖ ‒ ‗недоступна стрімка вершина‘. Подібне явище спостерігаємо 

у говірках Чернігівсько-Сумського Полісся на позначення ‗вершини‘. У 

цьому ареалі зафіксовано термін стріми́на, а його фонетичний варіант 

стремни́на засвідчено зі значенням ‗схил, обрив, круча‘. Така зміна значень 
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виникає залежно від того, з якої частини ГО йде спостереження ‒ чи зверху 

вниз ‒ стромо
|
вина ‗дуже крутий схил, обвал‘, чи знизу вверх ‒ стромо

|
вина 

‗недоступна стрімка вершина‘. 

Схоже явище (наявність опозиції ‗глибокий яр‘ / ‗крута гора‘) 

зафіксоване в матеріалах досліджень інших слов‘янських мов та діалектів 

(Р. Бадюра, М. І. Толстой, Т. О. Марусенко та ін.), де енантіосеми ‗верх‘ – 

‗низ‘ виявляються у найменуваннях рельєфу суші та водних об‘єктів, 

ілюструючи твердження про те, що „людська свідомість вичленовує, 

розрізняє, ідентифікує і групує відбиті в ній предмети зовнішньої дійсності за 

певними ознаками‖ [137, с. 44]. Однак кожний предмет має не одну, а кілька 

різних ознак, тому при категоризації зовнішньої дійсності один і той же 

предмет може бути віднесений до різних сукупностей, об‘єднаних за різними 

ознаками‖ [89, с. 13]. 

Термін спуск, імовірно, запозичений з російської мови, у 

східнослобожанських говірках зафіксований на позначення ‗дуже крутий 

схил‘ та ‗ділянка дороги, що має схил, узвіз‘. У топонімії спуск визначають 

як ‗схил з прокладеної по ньому дорогою, стежкою, вулицею‘ [Мурзаєв 1984, 

с. 518]. В українській мові та її діалектах лексема вживана часто (див. д. Б, 

с. 439 ‒ 440). 

Для декларації семи ‗високий стрімкий схил гори, горба, підвищення‘ 

зафіксовано такі лексеми: го
|
ра (Вівч), крутос

|
хил (Парн), кру

|
т’ак (Тим), 

к
|
руч’а (Баран, Білокур, Лантрат, Нов, Павл, Піщ, Сват, Терн), із

|
суў (Заг), 

|
набе

и
ре

и
жна (Руд), об

|
риў (Город). 

Позамовні чинники, зокрема результат порушення природної рівноваги 

земляного покриву та розрив його суцільності і переміщення у 

вертикальному напрямі, сприяли появі ГО, на позначення якого діалектоносії 

використовують найменування із
|
суў, розтлумачуючи його як ‗високий 

стрімкий схил гори, горба, підвищення‘. 

Дериват 
|
набе

и
ре

и
жна утворено від прикметника набережний, з на + 

берег, далі від псл. *bergъ [Фасмер, І, с. 153]. Номен 
|
набе

и
ре

и
жна у 

східнослобожанських говірках Луганщини використовують на позначення 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
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‗високий стрімкий схил‘, який знаходиться на березі річки, чим розширює 

свою семантику, порівняно з іншими відомими значеннями: рос. на́бережная 

‗прибережна смуга моря, озера, річки біля населеного пункту‘ [Даль, І, 

с. 385]; укр. літ. на́бережний ‗берег, укріплений похилою чи стрімкою стіною 

з каменю, дерева і т. ін.‘ [СУМ, V, с. 12]; укр. діал. на́бережна ‗берег біля 

водойми‘ [181, с. 357], ‗берег (у загальному значенні) [39, с. 112]. 

У ЛСГ „схил‖ уживаний термін 
|
берд’а (Міст) зі значенням ‗скелястий 

стрімкий схил‘. 

Лексема 
|
берд’а походить від 

|
бердо. Словʼянське *brьdo ‗гора‘ має 

достатньо чіткий ареал поширення. Термін *brьdo поширений у словенських, 

сербсько-хорватських, македонських, болгарських, чеських, словацьких та 

українських діалектах. У минулому географічний термін був уживаний у 

східнослов‘янських діалектах [Толстой 1969, с. 96 – 97]. Р. Бадюра зазначає, 

що термін brdo у славенців „не означає, як у хорватів і сербів, високих гір, 

передгірʼя (podgorij), а майже повсюдно ‒ більш низькі піднесення 

місцевості‖. Таке ж явище спостережено в болгарській мові, де беръдо – 

‗невисоке довгасте, голе піднесення на рівному місці, пагорб‘. У чеських 

діалектах brdo ‗пагорб‘, у словацькому ‒ brdo ‗пагорб камʼянистого 

утворення‘, ‗стрімчак‘ [Толстой 1969, с. 96 – 97]. В українській мові та її 

діалектах зафіксовано чимало варіантів терміна з різноманітними 

значеннями, які вступають в опозиційні відношення верх / низ (див. д. Б, 

с. 266 ‒ 267). 

Отже, до ЛСГ „підвищення‖ об‘єднано найменування, що мають і 

загальнородові значення і видові назви, у значенні яких актуалізовані більш 

дрібні, деталізовані ознаки топооб‘єктів. В основі діалектних відмінностей 

всередині зазначеної підгрупи лежить, з одного боку, протиставлення різних 

лексичних одиниць, що існують у середині східнослобожанської діалектної 

зони, з іншого боку, родо-видове і семантичне протиставлення найменувань 

схилу позитивного і негативного рельєфів, які в східнослобожанських 

говорах можуть бути представлені і однаковими назвами (об
|
риў, к

|
руча), і 

різними лексемами. Загальновживані і діалектні лексеми, мають у 
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досліджуваних говорах розрізнені фіксації, що не дозволяють чітко 

окреслити їхні ареали. Це свідчить про активність процесу утворення 

дублетних найменувань та синонімів і в результаті внутрішнього розвитку 

східнослобожанських діалектів, і внаслідок активної междіалектної і 

міжмовної взаємодії. 

 

Висновки до ІІ розділу 

Аналіз складу, структури та ареального варіювання лексико-

семантичних груп найменувань на позначення рельєфу та його частин 

уповноважує на такі висновки: 

1. Народні географічні терміни східослобожанських говірок 

Луганщини на позначення рельєфу та його частин за семантичною 

мотивованістю об‘єднано в межах 7 лексико-семантичних груп: „рівнина‖, 

„низина‖, „долина‖, „яма‖, „яр‖, „підвищення‖, „схил‖, які вміщують у собі 

88 семантичних рядів, у складі котрих понад 421 лексем, що в кожній групі 

позначають споріднені поняття, але відрізняються певними відтінками 

значень. 

2. Серед розглянутих найменувань значна кількість номенів має 

складну семантичну структуру і характеризується широкою міждіалектною 

семантичною амплітудою коливання (
|
балка, 

|
луки, соло

|
нец’, ле

и|
вада, 

р’іў
|
ч’ак, ў

|
падина, запа

|
дина, 

|
йерик, к

|
руч’а та ін.). Чимало репрезентантів 

семем є загальними найменуваннями для східнослов‘янських діалектів і 

могли з‘явитися в них у досить ранній період (напр.: 
|
копанка). Окремі 

найменування, поширені в українських східнослобожанських говірках та 

суміжних російських (воронезьких, донських), утворюють спільні ареали, що 

може свідчити про виникнення таких назв на території одного або іншого 

ареалу (напр.: 
|
балка, бу

|
гор, 

|
йерик). 

3. Семантичні зміни багатьох народних географічних найменувань 

пов‘язані з метафоричними і метонімічними переносами, які відбуваються в 

межах різних груп географічної термінології (п
|
лош

·
ч’а, р’іў

|
ч’ак, 

|
бере

и
г, 

бо
|
лото та ін.), а також внаслідок взаємодії різних терміносистем, зокрема 
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найменувань рельєфу та його частин з назвами посуду, упряжу, анатомічної 

лексики тощо (с’ід
|
ло, с’ідло

|
вина, хре

и|
бет, ло

|
ханка, котло

|
ван, шпил’, п·ік, 

|
в’іспа та ін.). 

4. Основні назви ГО загальновживані, мають літературно-

номенклатурну кодифікацію, уживані в діалектах української мови, однак 

можуть відрізнятися семантичними відтінками. При цьому на території 

Подінцівʼя зафіксовано лексеми, уживані локально, які, проте, репрезентують 

загальновідомі значення ‒ 
|
р’іўн’а, вузи

|
на, хуш

·
ч’и

е|
на, сте

и
пе

и|
на, ни

е|
з’анка, 

про
|
т’ажка, 

|
запад’, йерк, о

|
сова, скрут. Частина найменувань запозичена з 

інших мов, зокрема російської. 

5. З лінгвогеографічного погляду у складі аналізованої лексики 

відзначено загальносхіднослобожанські номени, поширені на всій території 

північної Луганщини (
|
йери

е
к, 

|
р’іўн’ава, склон, ле

и|
вада, 

|
балка, баĭ

|
рак, 

бу
|
гор, 

|
беле

и
бе

и
н’, 

|
копанка та ін.), а також ті, що мають компактні ареали 

(ц’іли
е|
на, п

|
лато, по

|
дина, крутови

е|
на, про

|
вал). Чимало назв уживані 

спорадично. 

6. Кількісний склад кожної семи може розширюватися за допомогою 

фонетичних, морфологічних та словотвірних варіантів загальновживаних 

номенів. Словотворчий аналіз виявлених географічних назв засвідчує, що 

продуктивними способами словотворення є префіксальний, префіксально-

суфіксальний, суфіксальний, безсуфіксний. Географічну термінологію 

північної Луганщини складають слова, утворені від іменників, прикметників, 

дієслів (
|
вибалок, пони

е|
зоўка, р’іў

|
нина, ху

|
ш·ч’іна, круч’и

|
на, по

|
хил, 

|
випас, 

запа
|
дина, із

|
суў, о

|
коп, ви

е|
бойіна та ін.). Значна частина термінів сформувана 

на основі коренів: -рівн-, -низ-, -дол-, -пад-, -гір-, -гор-, -горб-,  

-коп-, -круч-, -яр- та ін. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГЕОГРАФІЧНИХ НАРОДНИХ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ 

ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РЕЛЬЄФОМ 

 

Зафіксовані у східнослобожанських говірках Луганщини народні 

терміни на позначення географічних об‘єктів, пов‘язаних з рельєфом, 

класифіковано в такі лексико-семантичні групи: „камінь‖, „печера‖, „місце 

добування матеріалів для господарських потреб‖, „ґрунт‖, „дорога‖. 

 

3.1. ЛСГ „камінь” 

Окрему групу найменувань утворюють номени на позначення 

природних мінералів, які видобувають на обстеженій території або знаходять 

на певній території у вигляді суцільної маси чи окремих шматків без 

особливого призначення, складаючи загальний вигляд рельєфу. Такі 

найменування об‘єднані в семантичні ряди окремими релевантними 

ознаками: 1) камінь (загальне значення); 2) розмір; 3) походження. 

Перша аналізована сема ‗камінь (загальне значення)‘ представлена 

такими лексемами: бу
|
лижник (Бабич, ВП, Лантрат, Оборот, Пол, Терн), 

г
|
либа (ВП), 

|
кам’ін’ (у всіх н. пп.), ки

е
р

|
пич’ (Луг), к

|
реĭмах (Павл). 

Народний географічний термін г
|
либа (< псл.*glyba < *glūbā, 

споріднене з лат. glēba ‗глиба, кулька‘ [ЕСУМ, I, с. 523]) вживають у 

досліджуваному регіоні в значенні ‗камінь (загальне значення)‘, ‗великий 

камінь‘, та лексема ог
|
либа ‗великий камінь‘. В українській літературній мові 

лексема гли́ба має те саме значення, що бри́ла ‗великий безформний шматок 

каменю, землі, глини, льоду і т. ін.‘ [СУМ, І, с. 236]. Отже, лексема в 

літературній мові містить характеристику ГО за розміром та формою, а в 

діалектному мовленні закцентовано увагу лише на розмірі реалії [123, с. 91]. 

Українські діалекти демонструють майже незмінну семантику терміна 

(див. д. Б, с. 297). 
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У східнослобожанських говірках Луганщини на позначення ‗камінь 

(загальне значення)‘,‗великий камінь‘, ‗окремий камінь‘ зафіксовано номен 

бу
|
лижник, який прийнято вважати запозиченням з російської мови, що 

генетично пов‘язане з укр. діал: бу
|
лига < псл.*bula „гуля, куля, брила тощо‖ 

[ЕСУМ, І, с. 290]. Знаходимо також рос. діал. булы́жник ‗великий очерет‘ 

[СРНГ, Вип. 3, с. 272], де діалектизм зберігає значення ‗суцільної однорідної 

маси‘, але на цей раз ‗великої рослини‘, також спостережено рос. діал. 

бу
|
лыга ‗дикий камінь, булижник, валун‘, який ще має значення ‗сукувата 

палка, дубина‘ [СРНГ, Вип. 3, с. 272]. Номен бу
|
лига віднесено до 

континуатів гіпотетичного псл. *bulyga [ЕССМ, Вип. 3, с. 94 – 95]. В 

українській літературній мові номен бу
|
лижник найчастіше має значення 

‗середньої величини округлий камінь твердої породи, який використовують 

як будівельний матеріал (головним чином для брукування вулиць)ʼ; ‗дикий 

камінь‘ [СУМ, I, с. 253]. У говірках української мови значення номена 

залишається майже незмінним, а форма слова підлягає деяким фонетичним 

та морфологічним змінам (див. д. Б, с. 276).  

На досліджуваній території значення ‗камінь (загальне значеня)‘, 

‗великий камінь‘ репрезентує загальновідомий географічний термін 
|
кам·ін’ 

(< псл. *kamy [ЕСУМ, ІІ, с. 359]), а також широко представлені його деривати 

з опозиційними ознаками демінутивності та аугмінтивності: кам’і
|
нʼука, 

кам·і
|
ниш

·
ч’е ‗великий камінь‘, кам·і

|
нец’, ка

|
м·інч’ик, кам·і

|
н’уч’ка, мн. 

|
кам·ішки ‗малий камінь‘, ка

|
м·ін’:а ‗купа каменів‘. Номен 

|
кам·ін’ – 

загальнослов‘янське слово: др. камы, род. в. камене πέτρα, болг. ка́мен, 

ка́мик, схв. ка̏ми, ка̏ме̑н, слн. kámen, kȃmik, чес. kámen, род. в. kаmеnе, слв. 

kameň, пол. kamień, kamyk, в.-луж., н.-луж. kamjeń, полаб. Komói [Фасмер, ІІ, 

с. 173]. Укр. літ. камінь ‗тверда гірська порода у вигляді суцільної маси або 

окремих шматків, що не кується й не розчиняється у воді‘ [СУМ, IV, с. 83]. 

Різноманітні утворення з близькою семантикою знаходимо і в інших 

українських діалектах (див. д. Б, с. 332 ‒ 333). 

За ознаками „форми‖ виявлено термін к
|
реĭмах, який має 

загальновідому семантику ‗т.с. що крем’ях ‗гладенький (переважно 
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заокруглений) камінець, який використовують діти для гри‘ [СУМ, IV, 

с. 322]. Російськомовним впливом позначено лексему ки
е
р

|
пич ‒ рос. кирпич 

‗штучний камінь, брусок з обпаленої глини (також із сумішей деяких 

осадових порід, вапна, піску)‘ [Ожегов, с. 274]. 

За ознаками розміру репрезентанти ЛСГ „камінь‖ утворюють два 

семантичні ряди. Сему ‗великий камінь‘ на означуваній території 

представлено такими ГТ, які мають розрізнену фіксацію: бол’
|
шак (ВП, Мик), 

б
|
рила (Лантрат, Луб), бу

|
лижник (Ілліч, Луб, Розсип, Сват, Свистун), ва

|
лун 

(Вільш, Город, Трет, Лантрат, Лиз), г
|
либа (Білокур, Вільш, Луб, Мик), 

|
кам·ін’ (Розсип), кам·і

|
ниш

·
ч’е (Нов), кам·і

|
н’ука (Білокур, ВП, Вільш, Заг, 

Зел, Ілліч, Лантрат, Мик, Оборот, Трет, Терн), ог
|
либа (Лиз), ска

|
ла (Тим), 

у
|
хаб (Руд) [див. к. № 21]. Ця ж сема з указівкою на множинність ГО ‒ ‗великі 

камені‘ ‒ репрезентована плюральними та збірними назвами, яких 

зафіксовано незначну кількість: б
|
рил’:а (Білокур, Оборот), б

|
рили (Баран, 

ВП), валу
|
ни (Парн). 

Термін 
|
бол’шак та аугмінтивні утворення кам·і

|
ниш·ч’е, кам·і

|
н’ука 

мають досить прозору внутрішню форму, останній з яких характеризується 

найбільшим ареалом поширення. 

Номен б
|
рила та його деривати у східнослобожанських говірках 

виступають у значеннях: б
|
рила ‗великий камінь‘, б

|
рили, б

|
рил’:а ‗великі 

камені‘, бри
е|
лак ‗окремий камінь‘. М. Фасмер споріднює рос. діал. брыла́ / 

брила́ ‗губа, відвисла нижня губа в собаки‘ з українським бри́ла ‗глиба, 

грудка‘, пол. bryła ‗т. с.‘ [Фасмер, І, с. 222]. Автори „Етимологічного 

словника української мови‖ вважають таке зближення не доведеним і 

виводять термін бри́ла з і.є. *bher ‗бити, розбивати, дробити‘ [ЕСУМ, I, 

с. 257]. Досліджуючи етимологію рос. діал. бры́ла́ / брила́ ‗губа‘, 

О. П. Карпенко зазначає, що вказані діалектизми не мають надійної 

етимології. Підтверджуючи спільність семантики і структури діалектної 

російсько-болгарської ізоглоси бырла, брыла, брила – бръ́ла, бърла ‗губа‘, 

дослідниця вважає, що М. Фасмер „був не такий уже неправий‖ [78, с. 238 – 

241], адже, залучаючи великий фактичний матеріал, зокрема раритетні 
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діалектизми, простежуючи фонетичні зміни в корені слова, звукову метатезу, 

авторка обґрунтовує вихідну праформу *bъrla < і.є. *bher ‗щось випукле, 

товсте; нерівне‘ [78, с. 240]. В українській літературній мові бри́ла ‗великий 

безформний кусок каменю‘ [СТСУМ, с. 69], а також географічне бри́ли 

‗необкатані безформні (від 100 м і більше) або обкатані великі (більше 1 м у 

діаметрі) уламки, шматки каменю, землі, глини, льоду тощо‘ [МГЕ, І, с. 97]. 

В українських діалектах виявлено здатність аналізованої лексеми утворювати 

фонетичні та словотворчі варіанти з близькою семантикою (див. д. Б, с. 272 ‒ 

273). 

Терміни ва
|
лун та мн. валу

|
ни ‗великі камені‘, мотивовані дієсловом 

валити (< псл. *valiti [ЕСУМ с. 325 – 327]), має паралелі в інших мовах 

[Фасмер, І, с. 270]. За ознакою „походження‖ у довідковій літературі подано 

значення ‗великий відшліфований уламок гірської породи діаметром 10 

сантиметрів і більше‘ [118, с. 52]). В українській мові та її діалектах значних 

формальних змін або семантики терміна не було зафіксовано (див. д. Б, 

с. 278). 

Зв‘язок із ЛСГ „камінь‖ відображено в номенклатурному терміні скала́ 

(< псл. *skаla ‗щось відколоте, розколоте‘ [ЕСУМ, V, с. 262]) на позначення 

твердих кам‘яних ґрунтів, який об‘єднує значення в східнослобожанських 

говірках ‗великий камінь‘, ‗окремий камінь‘, ‗виступ скелі‘, та терміни 

ска
|
л’:а, ска

|
л’ука ‗уламок скелі‘, про які вже йшлося раніше. 

Термін у
|
хаб називає географічний об‘єкт, який має ДО „нанесення 

шкоди‖, тобто ‗велике каміння, яким можна нанести значні ушкодження‘. 

Семантичний ряд ‗малий камінь‘ становить опозицію до зазначеного 

вище і містить такі лексеми: гранш
|
лак (Розсип), 

|
жужалка (Розсип), 

кам·і
|
нец’ (Луб, Сват, Терн, Трет), ка

|
м·інч’ик (Білокур, Город, Нов), 

кам·і
|
н’уч’ка (Ілліч), 

|
кам·ішки (Вільш), кре

и
м·і

|
нец’ (Павл), ш

·|
ч’ебе

и
н’ (Вівч, 

Лим), ш
·
ч’еб

|
нина (Лим). 

Лексема гранш
|
лак, імовірно, утворена від загальновідомого шлак 

(запозичення з німецької мови sсhlасk, sсhlасke ‗шлак‘ [ЕСУМ, VI, с. 437]) 

‗розплавлена або затверділа маса різних домішок, попелу і флюсів, що є 
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побічним продуктом металургійних процесів‘, ‗рештки від спалювання 

твердого палива‘ [СУМ, XI, с. 487], які, за незнанням їхнього походження, 

сприймалися діалектносіями як звичайне каміння невеликого розміру. 

Лексему граншла́к зі значенням ‗камінь як будівельний матеріал‘ знаходимо 

лише в східностепових говірках Донеччини [137, с. 71]. 

Лексема 
|
жужалка називає перегоріле вугілля, ймовірно, утворено від 

звуконаслідуваної основи жу- ‗густи, дзижчати‘, бо таке вугілля, як шлак, 

сичить і видає тріскіт [ЕСУМ, II, с. 208]. Отже, лексема набула такого 

значення внаслідок перенесення ознак. Через відсутність у відомих нам 

інших українських джерелах, можна вважати лексему 
|
жужалка специфічно 

східнослобожанським утворенням. 

Загальновживані ознаки має демінутивне утворення крем·і
|
нец’ ˂ 

к
|
рем·ін’ (˂ псл. kremy [ЕСУМ, 2, с. 83]) ‗дуже твердий мінерал – кварц 

чорного, бурого або жовтого кольору, який у давнину використовували для 

добування вогню‘ [СУМ, IV, с. 334]. 

На позначення невеликого каміння в досліджуваному ареалі 

зафіксовано терміни ш
·|
ч’ебе

и
н’ та його дериват ш

·
ч’еб

|
нина. Лексема ще́бень 

зазвичай має значення ‗незграбні уламки гірських порід порівняно великих 

розмірів (більше 1 см)‘ [ЕСГТ]. М. Фасмер указує на зближення рос. ще ́бень 

із лексемою скобли́ть та на відповідники в інших мовах: лит. skebérda 

‗осколок‘, лат. skabar̂da, skabar̂ga ‗заноза‘, лат. scobis ‗очесок‘ [Фасмер, ІV, 

с. 497]. На українській території лексема щебі́нь має загальновідоме значення 

‗подрібнене каміння, цегла і т. ін., що використовують для дорожніх та 

будівельних робіт‘, ‗розсипчасті нагромадження невеликих гострокутних 

уламків гірської породи‘ [СУМ, ХІ, с. 577]. У діалектній мові термін лише 

зрідка варіює фонетичну структуру слова, але семантика незмінна: ще́бень, 

ще́бінь ‗твердий дрібний камінь‘, ‗купа твердого дрібного каменю‘ [181, 

с. 415]. 

Взаємопов‘язану з попередніми сему ‗окремий камінь‘ маніфестує 

незначна кількість лексем, про які вже йшлося: бри
|
лак (Мик, Нов), 

бу
|
лижник (Оборот, Терн), ска

|
ла (ВП). 
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У невеликих ареалах засвідчено поширення двох лексем на позначення 

‗крейдяний камінь‘ ‒ метафорична лексема 
|
пале

и
ц’ (Калм) та лексема к

|
реĭда 

(ЛО) (< нім. Kréide ‗крейда‘ [ЕСУМ, III, с. 81]). 

На натурогенність походження ГО вказують терміни на позначення 

‗природній камінь‘: ди
е|
кар’ (Город), 

|
дикиĭ (Сват), само

|
родок (Розсип, Тим). 

Номени ди
|
кар’, 

|
дикиĭ  указують на каміння, яке перебуває у 

первісному природному стані (пор. дика́рь ‗рід каменя‘ [СУМГ, I, с. 383]). 

Апелятив само
|
родок – складне утворення з основ займенника сам і 

дієслова родити (< псл. *rodъ [ЕСУМ, V, с. 89, с. 174]). У діалектній  зоні 

Рівненщини географічний термін саморо́док реалізує значення ‗окремий 

великий камінь‘. 

Опозиційними до зазначених лексем за ознаками антропогенності у 

досліджуваному ареалі фіксуємо загальновідомі номени са
|
ман (Булав, 

Новпск, Кам, Можн) у значенні ‗саморобна цегла з глини‘ (укр. літ. саман 

‗будівельний стіновий матеріал, що являє собою необпалену цеглу, 

виготовлений із глини з домішкою соломʼяної січки, полови, гною та ін. і 

висушену на сонці‘ [СУМ, IX, с. 25]) та л’ім
|
пач (Підг, Пол, Шульг) ‒ ‗цегла 

із суміші глини з піском і соломою‘ (укр. літ. лимпа́ч ‗необпалена цегла з 

глини з домішкою соломи або інших органічних речовин‘ [СУМ, IV, с. 486]). 

Семему ‗обломок скелі‘ реалізують географічні номени: ку
|
сок (Сват) ‒ 

дериват від псл. *kǫsъ ‗кусок‘ [ЕСУМ, III, с. 159], ос
|
колок (Трет), с

|
кал’:а 

(ВП, Нов), ска
|
лʼука (Оборот, ВП) < псл. *skаla ‗щось відколоте, розколоте‘ 

[ЕСУМ, V, с. 262]), у
|
ламок (Город) < ламати < псл. lamiti [ЕСУМ, III, 

с. 188], які мотивовано назвами каменю від великої скелі або дієсловом. 

Семема ‗виступ скелі‘ об‘єднує також невелику кількість номенів: 

|
виступ (Білокур, ВП, Оборот), гост

|
р’ак (Трет), ска

|
ла (Город). 

Назва 
|
виступ ‗виступ скелі‘ семантично прозора. 

Уживання ГТ гост
|
р’ак пояснюємо актуалізацією ДО „зовнішній 

вигляд‖, зокрема загостреності ГО. Цей номен та його варіанти чи похідні від 

нього подібну семантику виявляють в інших українських говірках (див. д. Б, 

с. 305). Якщо порівняти перераховані значення лексеми з літературно 
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кодифікованим ‒ гостря́к ‗тонкий загострений кінець чого-небудь, яким 

колють‘ [СУМ, ІІ, с. 146]), то логічним буде висновок, що географічного 

значення лексема набула лише в діалектній мові. 

Семему ‗купа каміння‘ у досліджуваному регіоні репрезентовано 

такими найменуваннями: за
|
вал (Сват), ка

|
м·ін’:а (Калм), 

|
купа (Білокур, Нов, 

Оборот), 
|
куч’а (Калм), на

|
вал (Мик), на

|
вала (Трет), 

|
насип (Лиз, Руд). 

Основну групу термінів на позначення ‗купа каміння‘ складають 

віддієслівні утворення з кореневою основою -вал-: за
|
вал, на

|
вал, на

|
вала. В 

українській літературній мові лексему зава́л подано зі значеннями 

‗нагромадження, велика купа чого-небудь обваленого або зваленого‘, ‗велике 

нагромадження, скупчення чого-небудь, що зібралося за певний час‘ [СУМ, 

III, с. 35], нава́л ‗нагромадження чого-небудь у великій кількості; купа, куча‘ 

[СУМ, V, с. 23]. Загалом у східнослобожанських говірках та говірках 

Кіровоградщини (ва́л, нава́л, отва́л [39, с. 31]) смислове навантаження 

термінів зосереджене за ДО ‗нагромадження певної кількості каміння‘. В 

інших українських говірках такі найменування вказують на дендрооб‘єкт: 

середньопол. зава́л ‗запущений ліс‘, ‗купа хмизу, гілля‘ [181, с. 324]; 

західнопод. зава́ли ‗ліс, повалений бурею‘ [123, с. 260]; західнопол. зава́л, 

зава́лля ‗дерева, повалені бурею‘, нава́лля ‗купа гілля, лісового сміття‘ 

[Данилюк 2013, с. 49, с. 85]. 

Використання терміна 
|
насип мотивовано характером виникнення ГО, 

який з‘явився внаслідок штучного насипання щебеню або іншого мілкого 

каміння (пор. загальновживане на́сип ‗насипана купа чого-небудь‘ [СУМ, V, 

с. 184]). 

У східнослобожанських говірках Луганщини мовці, називаючи номени 

|
купа (< псл. *kupa [ЕСУМ, III, с. 144]), 

|
куч’а мають на увазі не тільки певну, 

переважно велику кількість каміння, а й констатують нагромадження, 

демонструючи інтегральну сему ‗велика кількість чогось складеного, 

зсипаного горою в одному місці‘. Слово ку́па побутує в багатьох 

слов‘янських мовах: бр. купа – ‗підвищене оголене місце, очищене від лісу‘, 

чес., пол. kupa – ‗куча‘, луж. kupa – ‗горб‘ і т. ін. [Фасмер, ІІ, c. 419]. 
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Стосовно етимології лексеми зауважимо: псл. *kupa, *kupъ< і.є. *kou-p 

‗велика кількість зібраних речей, людей тощо‘; усі споріднення з іншими 

мовами зводяться до і.є. *keu-p-/*kou-p „згинатися, вигинати, стрибати‖ 

[ЕСУМ, ІІІ, с. 144]. В усіх українських говірках, у зв‘язку з актуалізацією 

через ознаки орографічних і гідрографічних термінів, лексема ку́па та її 

деривати характеризуються розпливчастою семантикою, що робить її 

полісемантичною (див. д. Б, с. 352 ‒ 353). 

Синонімічний номен 
|
куч’а також поширений в інших мовах: рос. куча 

‗скопичення‘, ‗нагромадження‘, ‗множинність‘; бр. ку́ча, чес. kučе ‗куча; 

скирда (хліба)‘, пол. kuczki мн. ‗кучки‘. Споріднене з лит. kaũkas ‗шишка‘, 

kaukarà ‗холм‘, kukulỹs ‗клецька‘, схід.-лит. kúoka ж., kúokas ч. ‗дубинка‘, гот. 

hauhs ‗високий‘ [Фасмер, ІІ с. 437]. Укр. літ. куча те саме, що й купа [СУМ, 

IV, с. 422]. В українських діалектах преважним є загальновживане значення 

‗велика кількість чого-небудь складеного, зсипаного горою в одному місці‘ 

[СУМ, IV, с. 422] та ‗підвищення‘ (див. д. Б, с. 354 ‒ 355). 

Семему ‗великі груди з землі‘ на території північної Луганщини 

наповнюють переважно утворення зі спільною кореневою основою груд- ‒ 

г
|
руда (в усіх н. пп.), г|руд

т
ка (Вільш, Пол), г

|
руд’:а (ЛО, Проїж) та 

оказіональним во
|
ронка (Заг). 

Появі лексеми во
|
ронка з семантикою ‗великі груди землі‘ сприяли 

позамовні чинники: при нагромадженні великої кількості груд землі, 

спричинене антропогенним впливом, утворюється певне заглиблення. 

Зазвичай це трапляється при обробітку полів, призначених для висадки 

сільськогосподарських рослин. Звертаючи увагу на загальновідоме воро́нка 

(‗т. с. що вирва‘ [СУМ, I, с. 467]), можемо говорити про розширення 

семантики терміна в досліджуваних говірках. 

Термін г
|
руда та його деривати г

|
руд

т
ка, г

|
руд’:а ‗великі груди з землі‘ 

праслов‘янського походження < *gruda (споріднена з лит. grústi ‗товкти‘ і 

сягає і.є. *ghreu-, *ghrou-d- ‗кришити‘ [ЕСУМ, I, с. 603 – 604]). 

Найменування г
|
руд

т
ка утворено суфіксальним способом (суфікс -к- 

одночасно має значення одиничності й зменшуваності) від 
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спільнослов‘янської основи *gruda. Номен г
|
руд’:а на досліджуваній 

території в селищі Вівчарове Троїцького району має диференційне значення 

‗замерзла грязь на дорозі‘. Континуанти псл. гнізда *gruda, зокрема в 

географічній термінології, набували внаслідок контамінаційних процесів 

семантичних ознак псл. *grőda ‗купа‘, ‗грудка, шматок‘, ‗горб, підвищення 

на землі‘ [ЕССМ, Вип. 7, с. 146 – 148].  

Аналізовані номени мають відповідники в багатьох слов‘янських мовах 

[Мурзаєв 1984, с. 160]. В українській літературній мові лексема гру́дка 

зазвичай означає ‗ущільнену частину якоїсь речовини, що набула округлої 

форми‘ [СТСУМ, с. 180]. У діалектах української мови цей термін набуває 

багатьох значень (див. д. Б, с. 307 ‒ 308). 

Отже, лексема г
|
руда та її деривати в літературній мові містять 

характеристику ГО за розміром та формою, а в діалектному мовленні 

закцентовано увагу на розмірі денотата, оскільки спостерігаємо виникнення 

нових значень унаслідок зближення семантичних ознак ‗купа‘, ‗грудка, 

шматок‘, ‗горб, підвищення на землі‘, що є яскравим прикладом явища 

контамінації. 

Деякі зафіксовані в східнослобожанських говірках Луганщини народні 

терміни на позначення ГО „камінь‖ співвідносні з термінами, що зафіксовано 

у ЛСГ „підвищення‖, адже ці реалії тісно пов‘язані між собою. До складу 

аналізованої групи ввійшли найменування, що виникли внаслідок впливу 

інтралінгвальних і екстралінгвальних чинників. 

 

3.2. ЛСГ „печера” 

Терміни на позначення печери, зокрема ‗порожнини у верхніх шарах 

земної кори, яка має на цій поверхні один або кілька отворів‘ [ГЕУ, ІІІ, с. 28], 

у досліджуваних говірках представлено так: 
|
д’ірка (Білокур), 

|
лази (Сват), 

но
|
ра (Бабич, Білокур, Свистун), п·ід

|
земн’і хо

|
да (Тим), пе

и|
ч’ера (більшість 

н. пп.), пе
и
ш

·|
ч’ера (більшість н. пп.), уш

·|
ч’ел’:а (Сват) → ш·ч‘е. 
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В основі ГТ но
|
ра, 

|
д’ірка зі значенням ‗печера‘, грот (город) (< фр. 

grotte ‗грот‘ [ЕСУМ, І, с. 602]), які наповнюють семему ‗невелика печера‘, 

лежить їхня подібність за зовнішніми ознаками до відповідних ГО. 

Номен 
|
лази ‗печера в гірському масиві‘ мотивований основою дієслова 

лазити, в обстежених говірках набуває конкретизації (пор. лаз ‗вузький 

отвір, через який можна пролізти, пройти‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 183], укр. літ. 

лазити ‗пересуватися на руках і ногах, припадаючи тулубом до якої-небудь 

поверхні‘, ‗проникати всередину чого-небудь‘ [СУМ, IV, с. 436]). Подібні 

утворення уживані в українських говірках Волині ‒ лаз ‗місце ночівлі звірів‘ 

[Данилюк 2013, с. 74], та Кіровоградщини ‒ ла́зище ‗печера‘ [39, с. 31]. 

Лексеми пе
и|
ч’ера (< псл *pektera ‗печера, яма‘ [ЕСУМ, IV, с. 364]), 

пе
и
ш

·|
ч’ера, за ареалом майже рівноцінні й охоплюють майже всі говірки 

досліджуваного континууму. Фонетичним варіантом п·іш
·|
ч’ера представлена 

сема ‗заглиблення в скелі‘. Російськомовним впливом пояснюємо 

заступлення [ч] – [шч]. В інших українських говірках зафіксовано безліч 

фонетичних варіантів терміна з близькою семантикою (див. д. Б, с. 394 ‒ 

395). Загалом у діалектному просторі української мови ілюстрований 

матеріал є прикладом не тільки розширення семантики нормативно-

літературного печера, а й виразно виявляє окремі можливі фонетичні явища в 

системі говіркового вокалізму та консонантизму. Так, фонема [е] у 

ненаголошеній позиції може характеризуватися в аналізованій лексемі різним 

ступенем підняття [е] < [е
и
] < [и] [123, с. 92]. 

Ознаки можливості пересування пішки в географічній реалії з 

протилежним виходом на зовні має двослівне найменування п·ід
|
земн’і хо

|
да.  

У семантичному ряді на позначення поняття ‗щілина в землі‘ 

зафіксовано такі номени: розш
·|
ч’ели

е
на (Сват), рос

|
кол’ок (Павл), ш

·
ч’е

и|
лина 

(Нов), ш
·
ч’ел’ (Вільш, Ілліч, Міст, Павл), т

|
р’іш

·
ч’и

е
на (Баран, Білов, Білокур, 

Оборот, Павл, Парн, Тим, Трет). 

У східнослобожанських говірках Луганщини зафіксовано низку 

термінів із словотвірною основою -щел-, які мають відтінки значення: 

ш
·
ч’е

и|
лина ‗ущелля‘, ‗щілина в землі‘, уш

·|
ч’ели

е
на ‗прірва‘, ‗ущелля‘, 
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уш
·|
ч’ел’:а ‗глибоке провалля‘, ‗заглиблення в скелі‘, ‗печера‘, розш

·|
ч’ели

е
на 

‗щілина в землі‘, уш
·|
ч’ел’:а ‗печера‘. М. Фасмер уважає лексему шчел’ 

спорідненою з лит. skelti ‗розколювати‘ [Фасмер, ІV, с. 501]. У польській мові 

функціонує szczelina ‗щіль‘ [Фасмер, ІV, с. 501]. Для порівняння наводимо 

приклади з інших українських говірок (див. д. Б, с. 430, 456, 463 ‒ 464). 

Зазначені в додатку номени на основі подібності звукового складу коренів є 

фонолого-словотвірними варіантами з достатньо великим розгалуженням 

семантики. 

Утворення рос
|
кол’ок зі значенням ‗щілина в землі‘ мотивоване 

основою дієслова розколоти та є специфічним для народної географічної 

номенклатури східнослобожанських говірок Луганщини. 

Лексема т
|
р’іш

·
ч’и

е
на (< псл. *trěskъ [ЕСУМ, V, с. 645] ‗щілина в 

землі‘, ‗заглиблення в скелі‘) ‒ результат географічної спеціалізації 

загальномовного т
|
р’іш

·
ч’и

е
на ‗щілина, місце розриву поверхні чого-небудь, 

що полопалось, лопнуло, тріснуло‘ [СУМ, X, с. 280] і має найбільший ареал 

поширення в досліджуваному континуумі. Близькі значення та деякі 

фонетичні зміни терміна відомі в інших українських діалектах (див. д. Б, 

с. 451). 

Сему ‗заглиблення в скелі‘ відтворюють уже названі лексеми: 

роз
|
кови

е
на (Трет), роз

|
коли

е
на (Оборот), п·іш

·|
ч’ера (Парн), т

|
р’іш

·
ч’ина (ВП, 

Лантрат), уш
·|
ч’ел’а (Тим). 

У лексемах роз
|
кови

е
на, роз

|
коли

е
на, мотивованих основами дієслова, 

виявлено опозицію лабіальність / нелабіальність (передньоязиковість) ‒ [в] : 

[л]. Подібні опозиції реалізовані в українських східнослобожанських говірках 

досить часто [32, с. 90]. Лексема розко́лина зі значенням ‗заглиблення в скелі‘ 

уживана в західноукраїнських [98, с. 248], західноподільських [123, с. 300] та 

центральностепових говірках [39, с. 21]. 

Отже, аналізована ЛСГ найменувань об‘єднує невелику кількість 

номенів для позначення „печери‖, але переважну більшість з них не 

зафіксовано в попередніх ЛСГ, ілюструючи відомі фонетичні явища, що 

притаманні східнослобожанським говіркам. 
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3.3. ЛСГ „місце добування матеріалів для господарських потреб” 

У Луганській області добре розвинена сировинна база будівельних 

матеріалів. На обстежуваній території знайдено велику кількість родовищ 

корисних копалин, що застосовують у будівництві: родовища крейди, піску, 

глини, каменю, цегельно-черепичної сировини, вапняку для випалювання 

вапна тощо. Для бальнеологічних та лікувальних цілей видобуваються 

юромні, хлоридно-натрієві високомінералізовані мінеральні води, поширені 

на території області у вигляді смуги шириною до 90 км, північна межа якої 

проходить по лінії Троїцьке-Новопсков-Біловодськ, а південна – Лисичанськ-

Луганськ. Природно, що всі ці об‘єкти мають свої назви. Так, окрему 

лексико-семантичну групу складають народні терміни на позначення 

об‘єктів, які виникли внаслідок антропогенної діяльності ‒ видобутку 

природних мінералів. Особливість ГТ розгляданої ЛСГ полягає в тому, що 

названі ними ГО поєднують природні й штучно створені ознаки: вони 

пов‘язані з процесом людської діяльності, спрямованої на добування 

природних мінералів і речовин, необхідних у господарстві, зокрема для 

будівництва [39, с. 33]. 

Першу сему ‗місце добування каменю‘ виражають такі лексеми: 

каме
и
но

|
лом·ійа (Заг), каме

и
но

|
ломн’а (Білокур, ВП, ЛО, Оборот, Парн, Трет, 

Терн), каме
и|
н’арн’а (Троїцьке), камйа

|
ниц’а (Павл), кар

|
йер (Баран, Вільш, 

Город, Ілліч, Сват, Степ, Парн) та неоднослівні найменування 
|
кам·ін:иĭ 

кар
|
йер (Тим), 

|
каме

и
ниĭ кар

|
йер (Білокур). 

Основну групу термінів складають утворення з кореневою основою  

-кам-, які мають прозору мотивацію. Це субстантиви каме
и|
н’арн’а, 

камйа
|
ниц’а і композити каме

и
но

|
ломн’а, каме

и
но

|
лом·ійа. Усі вони є 

загальновживаними ГТ. При цьому каме
и
но

|
ломн’а і каме

и
но

|
лом·ійа вживані 

в літературній мові як семантично тотожні із аналогічним значенням до 

аналізованого [СУМ, IV, с. 81 – 82], а камйа
|
ниц’а з принципово іншим 

‗кам‘яна будівля; мурований будинок‘ [СУМ, IV, с. 86]. В українських 

діалектах поширені семантично подібні, але різні за формою споріднені 

утворення (див. д. Б, с. 331 ‒ 332).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D1%81%D0%BC%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
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Значення номена кар
|
йер (з іт. carriera ‗кар‘єр, кар‘єра; (первісно) 

возова дорога‘ за посередництвом французької мови [ЕСУМ, ІІ, с. 391] або 

безпосередньо з фр. carrière, від лат. guadraria ‗каменоломня‘ [СІСМ, с. 314]) 

на позначення ‗місця видобування матеріалів для господарських потреб‘ у 

східнослобожанських говірках Луганщини уточнюється залежно від 

призначення об‘єкта номінації. На досліджуваній території аналізована 

лексема має значення ‗місце видобування каменю‘, ‗місце видобування 

глини‘, ‗місце видобування піску‘ з додаванням найменувань, опорним 

компонентом яких є номен кар
|
йер, пов‘язаний із означеннями, що 

позначають різновид корисних копалин, які видобувають: 
|
кам·ін:иĭ кар

|
йер, 

|
каме

и
ниĭ кар’йер, п·іш

|
чаниĭ кар

|
йер, г

|
лин’аниĭ кар

|
йер, кре

и
ĭд’аниĭ кар

|
йер. 

Якщо промислово-географічний об‘єкт функціонує, його найменування 

актуалізує в контексті значення ‗місця відкритого видобутку корисних 

копалин‘. Якщо реалія втратила своє промислове призначення, то й 

найменування зберігає у своїй семантичній структурі лише значення 

‗заглиблення антропогенного походження‘ [137, с. 66]. Лексема кар
|
йер 

загальновживана. У літературному мовленні вона має значення ‗місце 

відкритого добування копалин, які залягають неглибоко, а також гірниче 

підприємство для такого добування‘ [СУМ, ІV, с. 105; Янко, с. 168]. В 

українських діалектах лексема має подібну семантику та деякі фонетичні 

варіанти терміна (див. д. Б, с. 335). 

Сему ‗місце видобування вапна‘ репрезентують лексеми: вап
|
н’ак 

(Білокур, Зел, Оборот, Павл, Сват), ізв·іс
|
н’ак (Трет), ізв·іст’ (у більшості 

н. пп.). 

Найбільший ареал має номен вап
|
н’ак. В інших українських говірках 

спостережено більшу кількість фонетичних, словотвірних та морфологічних 

варіантів терміна: вапни́ця, вапняки́, вапня́рка ‗місце добування вапняку‘ 

[123, с. 243]; вапе́льня ‗місце добування вапна‘, вапня́к ‗місце, де вапняковий, 

крейдяний ґрунт‘, вапняки́ ‗місце добування вапняків‘, вапня́рка ‗місце, де 

видобували вапно‘ [181, с. 291]; вапня́к ‗місце добування вапна‘ [39, с. 33]. 
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Впливом російської мови позначено лексеми ізв·іс
|
н’ак, ізв·іст’, 

остання з яких має узагальнене значення ‗вапно‘ (пор. рос. и́звесть ‗біла 

речовина, продукт випалу вапняку‘, известня́к ‗осадова гірська порода, що 

складається переважно з вапняного шпату‘ [Ожегов, с. 238]). 

На позначення поняття ‗місце видобування води‘ мовці аналізованого 

діалектного континууму використовують найбільшу кількість 

загальновідомих лексем: кри
е|
ниц’а (Город, Науг, Сват), водо

|
йом (Степ), 

водоз
|
борник (Міст), водо

|
кач’ка (Вівч), водос

|
хови

е
ш

·
ч’е (Заг), джере

|
ло 

(Науг), дже
|
рело (Вільш), 

|
жила (Баран), іс

|
точ’н’ік (Білов), ка

|
лонка (Терн), 

ко
|
лод’аз’ (Вівч, Павл, Піщ, Терн, Трет), колод’а

|
з’а (Вільш), коло

|
д’іс’ (Луг), 

ск
|
важи

е
на (Баран, Білокур, ВП, Город, Зел, Калм, Лантрат, Нов, Оборот, 

Павл, Піщ, Проїж, Розсип, Трет), род
|
ник (Город, Кам, Науг, Прив), фон

|
тан 

(Бабич, ЛО, Обор) [див. к. № 22]. Значна частина наведених найменувань 

багатозначна. 

Номен кри
е|
ниц’а було охарактеризовано раніше в ЛСГ „яма‖ на 

позначення ‗природна яма з джерелом‘. З денотативним значенням номени 

дже
и
ре

и|
ло, во

|
дойом, водос

|
хови

е
ш

·
ч’е представлені в додатку на позначення 

водного ландшафту, де й розглянуті більш докладно. Географічні лексеми 

ко
|
лод’аз’, колод’а

|
з’а, ко

|
лод’іс’ в аналізованій групі виступають із 

диференційною семою ‗викопані і обладнані місця, де добувають воду для 

пиття і господарських потреб‘ і вже були об‘єктом аналізу у ЛСГ „яма‖ на 

позначення ‗яма з водою‘. 

У досліджуваних говірках функціонують новотвори на позначення 

об‘єктів штучного походження, пов‘язані з подаванням води від природних 

водойм: водоз
|
борник, водо

|
кач’ка, ка

|
лонка, фон

|
тан. Ці номени 

репрезентують семему ‗споруда для накопичення й подавання води з 

природної водойми‘. 

Номен водо
|
кач’ка, водоз

|
борник відносять до загальновживаних ГТ, які 

мотивовані лексикалізованими словосполученнями качати воду [39, с. 34], 

збирати воду (пор. укр. літ. водока́чка ‗споруда з насосами для подавання 

води у водогін, паровози тощо‘, водозбір́ник ‗вертикальна споруда для 
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нагромадження води‘ [СУМ, І, с. 720]). У доступних нам джерелах 

української географічної номенклатури, фонетичний варіант лексеми 

водозбі́рник спостережено в українських говірках Рівненщини − водозбі́р 

‗місце, де збирається вода після дощу‘ [181, с. 300], а номен водока́чка 

зафіксовано з цим же значенням в українських говірках Кіровоградщини ‒ 

‗місце добування води‘ [Громко, с. 50]; Рівненщини ‒ ‗артезіанський 

колодязь‘, ‗водонапірна башня‘ [181, с. 300], у східностепових говірках 

Центральної Донеччини ‒ ‗споруда для накопичення й подавання води з 

природної водойми‘; у західноподільських говірках ‗місце добування води‘ 

[123, с. 249]. 

До мікрогрупи найменувань, які функціонують для позначення 

штучних водовідводів із природних водойм, належить номен ка
|
лонка як 

репрезентант семеми ‗індивідуальний водопровід у дворі‘ та ‗загальний 

водопровід для суспільного користування‘. Імовірно, появі номена сприяв 

вплив російської мови, оскільки лексема коло́нка зафіксована лише в 

тлумачному словнику російської мови С. І. Ожегова ‒ ‗водопровідний 

пристрій з краном, встановлений на вулиці‘ [Ожегов, с. 284]. З подібним 

значенням на українському просторі термін спостережено лише у 

східностепових говірках Донеччини ‒ коло́нка ‗індивідуальний водопровід у 

дворі‘ [137, с. 98]. 

У східнослобожанських говірках Луганщини лексема фон
|
тан, (через 

пол. fontana або безпосередньо з іт. fontana від народнолат. fontana: лат. fons, 

род. в. -ntis ‗джерело, ключ‘ [Фасмер, ІV, с. 202]) має ДО „спосіб 

видобування води‖, зокрема, ‗водопровідний пристрій із ручним 

викачуванням води з природного джерела‘. Найменування виникло за 

суміжністю ознак з іншим ГО, порівняймо в укр. літ.: фонта́н ‗струмінь 

води, який б‘є вгору або витікає під тиском, а також спеціальний прилад, що 

забезпечує викидання води, і споруда, що його обрамляє‘, ‗споруда з 

пристроєм для подавання води під тиском; водорозбірна колонка‘ [СУМ, Х, 

с. 616]. Лексему зафіксовано в західноподільських говірках − фонтан 

‗джерело, з якого вода б‘є струменем угору‘ [123, с. 410]. 



 

 

174 

 

Лексема ск
|
важи

е
на є загальновживаною, її походження пов‘язують із 

др. скважънь ‗печера‘ [Фасмер, ІІІ, с. 636]. На досліджуваній території має 

найбільший ареал поширення порівняно з іншими репрезентантами семи. В 

інших українських діалектах номен сква́жина має таке ж значення: ‗місце 

добування води‘, ‗джерело, з якого вода б‘є струменем угору‘ [123, с. 302]; 

‗артезіанський колодязь‘, ‗яма для добування води‘ [181, с. 398]; ‗місце 

добування води‘ [39, с. 34]. 

Лексема 
|
жила (˂ псл. *žila [ЕСУМ, ІІ, с. 197]) у досліджуваному ареалі 

здобула „географічне‖ значення в результаті метафоричного перенесення із 

медичної або геологічної термінології, зокрема перенесенням назви частини 

організму людини чи тварини на географічний об‘єкт. В українській 

літературній мові номен 
|
жила уживаний як анатомічний термін: ‗судина, по 

якій тече кров у тілі людини чи тварини‘, ‗міцна сполучна тканина, що 

прикріплює мускули до кісток; сухожилля‘, хоча має й інше географічне 

значення − ‗тріщина земної кори, заповнена якоюсь гірською породою, а 

також сама гірська порода в тріщині‘ [СУМ, ІІ, с. 529]. Близьке значення 

знаходимо у словнику Б. Д. Грінченка: жи́ла ‗жила мінеральна, жила води 

підземна‘ [СУМГ, І, с. 384]. В українських діалектах номен жи́ла функціонує 

в говірках Рівненщини − жи́ла ‗джерело‘, жі́ла ‗підземний потік води‘ [181, 

с. 322]; Волині – жи́ла ‗джерело прісної води ‘, жила́ ‗джерело в криниці‘, 

‗підземний потік‘ [Данилюк 2013, с. 48]; Чернігівсько-Сумського Полісся – 

жи́ла, жи́ла водяна ‗джерело‘ [165, с. 184]; укр. діал. – жила́ ‗джерело‘ [56, 

с. 158]. Також аналізований номен з географічним значенням представлено в 

інших мовах: бр. діал. жы́ла ‗водоносний шар, криничка, волога смуга, 

криниця серед болота, підземний стік‘ [186, с. 66], болг. жи́ла ‗рудна або 

водяна жила‘ [Григорян, с. 79]). 

Лексеми іс
|
точ’ник і род

|
ник (˂ рос. родни́к ˂ др.-російськ. родище 

[Фасмер, ІІІ, с. 492] можуть в окремих н. пп. вступати в синонімічні 

відношення: пор. рос. діал. родни́к, исто́к, исто́чина, исто́чинка ‗початок 

водного джерела‘ [159, с. 246]. Лексеми іс
|
точ’ник і род

|
ник на досліджуваній 
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території, окрім значення ‗місце видобування води‘, мають ще й таке ‒ 

‗джерело‘ та поєднані із номенами 
|
жила та дже

и
ре

и|
ло. 

Сему ‗місце видобування глини‘ репрезентовано лексемами: гли
|
нарник 

(Мик), гли
е|
нарн’а (Парн), г

|
лини

е
ш

·
ч’е (більшість н. пп.), г

|
лин’аний кар

|
йер 

(Білокур), кар
|
йер (Павл). 

Основну групу назв на позначення місця видобування глини складають 

номени з основою іменника г
|
лина (< псл. *glina [ЕСУМ, І, с. 525]: 

г
|
лини

е
ш

·
ч’е, гли

|
нарник, гли

е|
нарнʼа, перша з яких охоплює найбільший ареал. 

Як бачимо, активні діалектотворчі процеси зумовили постання лексем 

чоловічого, жіночого, середнього родів. Ці номени − відіменникові деривати, 

утворені за допомогою полісемантичних суфіксів  

-ище-, -ник-, -н-, уживаних при творенні назв просторових понять [60, с. 531] 

та окремих видобувальних об‘єктів. 

Деривати від лексеми г
|
лина спостережено і в інших українських 

діалектах зі значеннями, що відносять їх до промислово-географічної 

номенклатури (див. д. Б, с. 298 ‒ 299).  

Сему ‗місце видобування піску‘ у мовленні реалізує незначна кількість 

номенів: кар
|
йер (Павл, Терн), 

|
п·ісе

и
ш

·
ч’е (Вільш Заг, Калм, Науг), 

п·і
|
ш

·
ч’аниĭ кар

|
йер (Білокур). 

Як зазначає Т. В. Громко, для похідних з основою піс- семантика ‗місце 

видобування піску‘ є основною [39, с. 33]. Але в східнослобожанських 

говірок Луганщини спеціалізовані назви замінено іменником із загальним 

значенням кар
|
йер. Цю сему із зазначеною основою представляє лише одне 

однослівне утворення 
|
п·ісе

и
ш

·
ч’е (< пісо́к < псл. *pěsъkъ [ЕСУМ, IV, с. 415], 

на відміну від інших українських говірок, які демонструють різноманіття 

фонетичних варіантів на позначення ‗місця видобування піску‘: пі́сище, 

пісни́ще, піскови́ще, пісо́к, піща́ник [39, с. 33]; пі́ски, піско́вня, піща́рня 

[Данилюк 2013, с. 100]; пісо́к, піска́рня, піскови́ще [181, с. 224]; піща́ник, 

пісо́к, пісо́чня, піща́нка [123, с. 111]. У говірках північної Луганщини 

найбільше утворень з основою піс- виявлено на позначення ‗піщаний ґрунт‘, 

‗ґрунт з глини і піску‘, ‗низинно-піщане місце‘. 
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Надра області багаті високоякісним вугіллям. Запаси їх обчислюють 

десятками мільярдів тонн. Якість вугілля висока. Дві третини складають 

антрацит та інші енергетичні вугілля, третина ‒ коксівне вугілля. Основні 

відомі поклади вугілля зосереджено в правобережній частині області від 

Сіверського Дінця, а саме в південній та центральній частині Луганської 

області, у зоні Донецького Кряжа, а вже у північній частині є значні поклади 

природних будівельних матеріалів ‒ вапняку, пісковику, крейди, мергелю, 

глини, через що на дослідженій території з промисловим способом розробки 

покладів кам‘яного вугілля пов‘язана незначна кількість функціонування 

номенів, які репрезентують сему ‗місце видобутку вугілля‘: 
|
копанка (Трет) 

та 
|
шахта (більшість н. пп.). 

У північній частині Луганської області однією з добре розвинених 

сировинних баз будівельних матеріалів є родовище крейди, яке 

використовують для різного виду виробництва. Жителі досліджуваного 

регіону активно використовують крейду в побуті та будівництві. Раніше 

крейда бралася за основу будівництва житлових будинків ‒ крейдя́нок, 

виробництва спеціального крейдяного розчину для господарських потреб 

(с
|
маска, за

|
мазка), навіть виготовлення дитячих іграшок (

|
п·іўники, 

св’іс
|
тул’ки). Наразі з розвитком технологій крейда місцевими жителями 

використовується значно менше. У народній географічній термінології самі 

родовища та матеріал не мають особливого відбитку ‒ креĭд’а
|
ниĭ кар

|
йер, 

камйа
|
ниĭ кар

|
йер, м’ело

|
воĭ кар

|
йер, креĭ

|
д’аниĭ ки

е
р

|
пич, креĭ

|
д’аниĭ 

шлакоб
|
лок, ку

|
сок к

|
реĭди. Наявність крейдяних покладів позначилася на 

топонімії регіону. Наприклад, селище Біловодськ розташоване в долині 

мілководної річки Деркулу, лівої притоки Сіверського Дінця. До правого 

берега Деркулу підходять відроги Середньоруської височини. Їх схили 

порізані ярами, які заглиблюються в крейдяні відклади. Ґрунтові джерела, що 

стікають тут у Деркул, надають воді білого кольору, звідси й походить назва 

селища. Свою назву селище Білокуракине отримало від назви річки „Біла‖, 

назва якої пов‘язана зі значними виходами на поверхню уздовж її берегів 

покладів крейди, та імені князя Б. І. Куракина, який є засновником цього 
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селища. Ще одна назва ‒ смт Мілове, походить від назви невеликої річки 

„Мілової‖, яка бере початок у крейдяних відкладах, що залягають досить 

високим пасмом [72, с. 178, с. 219, с. 530]. 

Загалом ЛСГ „місце добування матеріалів для господарських потреб‖ 

відображає особливості рельєфу та поєднує ДО „ГО натурогенного 

походження‖ та „ГО антропогенного походження‖. Семантичні ряди 

представлено широкими дериваційними утвореннями, зокрема, для передачі 

локативного значення. Найчисленніший є ряд номенів на позначення ‗місця 

добування води‘ (16 лексем). 

 

3.4. ЛСГ „ґрунт” 

Ґрунти Луганської області родючі, головним чином чорноземні. 

Потужність найродючіших пластів досягає метра товщини, а іноді навіть 

більше. На півдні області переважають чорноземи й дернові щебенисті 

ґрунти на елювії пісковиків і сланців. Уздовж лівого берега Сіверського 

Дінця тягнеться смуга дернових піщаних і глинисто-піщаних ґрунтів у 

поєднанні з пісками [Природно-заповід, с. 15]. Тому така особливість 

сприяла появі найменувань на позначення різних типів ґрунту та 

структурування їх у семантичні ряди за ДО „вид ґрунту‖. 

На позначення семи ‗ґрунт (загальне значення)‘ функціонують 

лексеми: ге
и
к

|
тари (Вільш), грунт (у всіх н. пп.), зе

и
м

|
л’а (Вільш), зе

и|
мел’ниĭ 

у
|
д’іл (Міст), 

|
поч’ва (Город, Вільш), хр’аш

·
ч’ (Білов), ч’орно

|
зем (Оборот, 

Піщ, Прив, Руд, Сват, Трет), ч’орно
|
з’ом (Бабич, Вільш, Воєвод, Калм, Калин, 

Степ, Терн). 

Номен ге
и
к

|
тари на досліджуваній території має два значення ‒ ‗ґрунт 

(загальне значення)‘. Та цей термін перенесений із сфери геометричної 

лексики, який передає гіперболізовану характеристику розміру загальної 

земельної площі. 

Основним у зазначеній лексико-семантичній групі є 

загальнослов‘янський термін г
|
рунт (< нім. Grund ‗дно, земля‘; пор. рос. та 

бр. грунт; пол. grunt; чес. та слв. grunt, що означають ‗земля‘, ‗фундамент, 
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дно‘, ‗земельний наділ‘ [ЕСУМ, І, с. 606]). Звертаємо увагу на фонетичну 

форму аналізованого номена – відсутність літературно нормативного 

проривного задньоязикового ґ (ґрунт). Лексема г
|
рунт зберігає первісне 

значення ‗земельний наділ‘, хоча пізніше зафіксована як метрологічний 

термін [25, с. 70]. У значенні ‗територія із сільськогосподарськими угіддями‘, 

‗земля, придатна для сільськогосподарського обробітку‘ номен грунтъ 

побутував у староукраїнській мові [43, с. 13]. Ця лексема входить і до 

словникового складу сучасної української літературної мови [СУМ, ІІ, 

с. 181], і до діалектної (див. д. Б, с. 308).   

Для позначення семи ‗ґрунт (загальне значення)‘, ‗поле (загальне 

значення)‘ на території східнослобожанських говірок зафіксовано номен 

зем
|
л’а. З огляду на те, що лексема зем

|
л’а загальновідома й має розгалужену 

семантику (‗безліса рівнина, рівний великий простір‘, ‗ділянка землі, що 

використовується під посіви‘, ‗значна площа чи ділянка землі, спеціально 

відведена під що-небудь‘, ‗простір, у межах якого відбувається якась дія або 

який знаходиться у межах якоїсь дії‘, ‗ґрунт, основа якоїсь діяльності‘, 

‗поприще, сфера діяльності‘, ‗основа, на яку нанесено узор, зображення, 

напис‘, ‗смужка уздовж краю аркуша паперу, яка залишається чистою при 

писанні або друкуванні‘, ‗відігнуті краї капелюха, бриля тощо‘, ‗родовище 

корисних копалин або частина такого родовища, відведена для розробки‘ 

[СУМ, VII, с. 61]), першими, навіть не розмірковуючи, діалектоносії 

називають саме географічні значення, хоча їм добре відомі й інші семантичні 

характеристики, що пояснюємо частотою вживання лексеми земля як ‗поле‘, 

‗ґрунт‘ через географічне місце знаходження мовців. Щодо суто географічної 

семантики, то, спираючись на діалектні джерела, можна констатувати такі 

змістові відтінки лексеми земля́ в українській літературній мові та її 

діалектах: ‗земля‘ → ‗поле‘, ‗земе́льна діля́нка‘ → ‗ґрунт‘ (див. д. Б, с. 328 ‒ 

329).  

Запозичений з російської мови географічний термін 
|
поч’ва відомий в 

українській мові зі значенням ‗ґрунт, земля‘ [ЕСУМ, IV, с. 546]. Слово по́чва 

в сучасному розумінні порівняно молоде. Е. М. Мурзаєв зазначив, що ще 
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О. О. Потебня [124] пов‘язував слово почва з підошва: подъшьва → подшва (з 

прийменником под-) ‒ первісно те, що „подшито‖ [Мурзаєв 1984, с. 459 ‒ 

458]. 

Сему ‗ґрунт (загальне значення)‘ у досліджуваних 

східнослобожанських говірках репрезентує номен хр’аш
·
ч’ (*хręščь ‗хрящ‘ < 

*хręstati / *хręstěti [ЕСУМ, VI, с. 218]), який указує на змішаний склад ґрунту 

з мілким камінням (пор. укр. літ. хря́щ ‗крупний пісок, що утворився з 

уламків твердих гірських порід‘ [СУМ, XI, с. 165]). 

На позначення добротного ґрунту чорного кольору на досліджуваній 

території вживаються терміни ч’орно
|
зем, ч’орно

|
з’ом, як і в українській 

літературній мові ‗родючий чорний ґрунт, багатий на перегній, що утворився 

переважно в степових і лісостепових районах‘ [СУМ, XI, с. 358]. 

ГО ‗глиняний ґрунт‘ передають декілька лексичних одиниць: глеĭ 

(Бабич, Воєвод, Прив), гле
и
ĭку

|
вата зе

и
м

|
л’а (Воєвод), г

|
лини

е
ш

·
ч’е (Вівч, 

Прив), г
|
лин’аник (Прив). 

Для вираження значення ‗глиняний ґрунт‘ мовці вживають номени з 

основою іменника г
|
лина (< псл. *glina [ЕСУМ, I, с. 525]: г

|
лини

е
ш

·
ч’е, 

г
|
лин’аник. Деривати від лексеми гли́на спостережено в українських діалектах 

зі значеннями, що відносять їх до географічної номенклатури на позначення 

ґрунту: гли́ниста земля́ ‗глинисті ґрунти‘, гли́нка ‗глинисті ґрунти‘, ‗поле, що 

погано родить‘, гли́няна земля́ , гли́нянистий гру́нт , гли́нянок ‗земельна 

ділянка з глинистими ґрунтами‘, глиноз́ем ‗глинисті ґрунти‘ [123, с. 253]; 

гли́нище, глину́шка ‗поле, де глиняний ґрунт‘, гли́нка ‗ділянка, де глиняний 

ґрунт‘, гли́нь ‗поле, де в‘язкий, глиняний ґрунт‘ [181, с. 305]. 

Значення ‗глиняний ґрунт‘ репрезентує номен глеĭ (< псл. *glьjь 

[ЕСУМ, I, с. 251] та неоднослівне найменування глеĭку
|
вата зе

и
м

|
л’а. Лексема 

глей ‒ одна з найдавніших лексичних ізоглос східного словʼянства; рос. глей 

‗мул, глина, важкий глинистий ґрунт‘; бр. глей ‗мул‘. Порівняймо в інших 

мовах: пол. glej, лат. glizda, англ. clay ‗глина‘, ‗мул‘; гр. glia ‗клей‘ [Мурзаев 

1984, с. 144]. Відповідники терміна є і в українській літературній мові ‒ гле́й 

‗клейка, волога глина‘ [СУМГ, І, с. 288]; гле́й ‗пластична глина‘ [СУМ, ІІ, 
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с. 81]); у діалектах ‒ гле́й ‗глиняний в‘язкий ґрунт‘; ‗поле, де глиняний 

в‘язкий ґрунт‘, ‗глинистий ґрунт серед піскового поля‘, ‗занамулене дно 

річки, водойми‘ [181, с. 304]; гле́й, гле́яка, гле́ячка, ‗суглинок‘ [137, с. 157]. 

Семантично прозорі утворення від п·і
|
сок (< пісо́к < псл. *pěsъkъ 

[ЕСУМ, IV, с. 415] побутують на досліджуваній території для позначення 

семи ‗піщаний ґрунт‘: п·і
|
сиш·ч’е (Луг), п·іс

|
ки (Прив), п·іш·

|
ч’аниĭ (Бабич), 

п·іш·
|
ч’аник (Вівч, Прив). 

Поєднує в собі ознаки двох попередніх сема ‗ґрунт із значною 

домішкою піску і глини‘, представлена такими утвореннями: г
|
леĭ (Бабич, 

Лантрат, Павл), г
|
лин’ани

е
к (Мороз), суг

|
линок (Город), суг

|
лин’:а (Павл), 

суп·іску
|
ватиĭ (Терн), 

|
суп·ісок (Город, Нещ, Оборот, Трет), суп·іш·

|
ч’аниĭ 

(Вільш, Руд, Сват), су
|
хоп·ісок (Міст), 

|
п·іси

е
ш

·
ч’е (Нов), 

|
п·іски (Сем), 

п·іско
|
вик (Білокур), п·іскови

е|
на (ДО), п·іско

|
виц’а (Парн), п·і

|
соч’ни

е
ц’а 

(Воєвод), п·іш·
|
ч’ал’ (Білов, Сем), п·іш·ч’а

|
ниц’а (Степ), п·іш·

|
ч’анка (Бут, 

Кам, Міст, Павл), п·іш·
|
ч’ане

и
ц’ (Білов, Сем), ру

|
д’ак (Терн) [див. к. № 23]. 

Уже аналізовані номени глеĭ та г
|
лин’ани

е
к указують на перевагу глини 

в змішаному з піском ґрунті, на противагу їм виступає композит су
|
хоп·ісок з 

указівкою на перевагу піску. 

На одночасний склад ґрунту з піску і глини, приблизно порівну, 

указують номени, які можна поділити на 4 групи: 

1) утворення з коренем -піс- / -піщ-: 
|
п·іси

е
ш·ч’е, 

|
п·іски, п·іско

|
вик, 

п·іскови
е|
на, п·іско

|
виц’а, пі·

|
сочни

е
ц’а, п·іш·

|
ч’ал’, п·іш·

|
ч’ане

и
ц’, 

п·іш·
|
ч’а

|
ниц’а, п·іш·

|
ч’анка; 

2) утворення з коренем -піс- / -піщ- та префіксальним формантом 

су-, який, на нашу думку, передає значення ‗суміш‘: 
|
суп·ісок, 

|
суп·іскуватиĭ, 

суп·іш·
|
ч’аниĭ; 

3) утворення з коренем -глин- та з аналогійним префіксальним 

формантом су-; суг
|
линок, суг

|
лин’а. 

Значну кількість фонологічних варіантів слів у східнослобожанських 

говорах можна пояснити, як нам здається, гетерогенним характером 

новожитніх говірок, нестійкісттю фонетичних і фонологічних рис, а 
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багатство похідних слів, утворених від загальновживаних основ, ‒ значними 

словотворчими можливостями діалектів. 

Різноманітність термінів першої групи зумовила постання лексем 

чоловічого, жіночого, середнього родів, паралельне співіснування форм 

однини та множини незалежно від реального множинного чи одиничного 

представлення ГО [123, с. 110]. А. П. Корепанова, досліджуючи топо- і 

гідронімічні типи pluralia tantum басейну Дніпра в межах України, дійшла 

висновку, що серед топонімів типу ландшафтних назв (які походять від 

апелятивів) категорія числа не має чіткої форми: є і однина, і множина [84, 

с. 97]. Давній префікс су-, є у 1-й і 2-й групі, надає супроводжувального 

значення або значення неповного вияву ознаки, закладеної в корені [9, 

с. 136]; указує на близькість [Полюга 2001, с. 368]. 

В українських говірках спостерігаємо значну кількість фонетичних 

варіантів, суфіксальних утворень на позначення ‗ґрунт‘: сугли́нки ‗глинисті 

ґрунти‘, пісковина́, пісо́чник, піща́на ‗супіщані ґрунти‘, пісо́к, піща́нка 

‗супіщані ґрунти‘, ‗місце добування піску‘ [123, с. 289]; пі́ски ‗місцевість 

(поле), де піщаний ґрунт‘, ‗непридатна для орання і засіву земля‘, піскови́к 

‗місцевість (поле), де піщаний ґрунт‘, ‗місце добування піску, каменю‘, 

піснота́ ‗земельна ділянка, де неродючий ґрунт‘, пісо́к ‗поле, де піщаний 

ґрунт‘, ‗місце добування піску‘, пісо́чник ‗місцевість (поле), де піщаний 

ґрунт‘; піща́ник ‗місцевість (поле), де піщаний ґрунт‘, піщу́га ‗місцевість 

(поле), де піщаний ґрунт‘, піщуга́н ‗місцевість (поле), де піщаний ґрунт‘ [181, 

с. 374 − 375]; супіщи́на ‗піщаний ґрунт‘, піскови́к, піща́нка, піщи́нка ‗піщаний 

берег‘ [45, с. 100, с. 132]. 

ГТ ру
|
д’ак (похідне від ру

|
да ˂ псл. *ruda, пов‘язане з *rudъ ‗червоний, 

рудий‘ [ЕСУМ, V, с. 134]) кваліфікуємо як найменування ґрунту за кольором, 

оскільки ґрунт з піску і глини має переважно рудий колір. 

Сему ‗ґрунт з крупного піску, гравію, гальки‘ у говірковому мовленні 

наповнюють лексеми: 
|
гал’ка (Парн), груз

с
 (Парн), за

|
р’інок (Парн), р’ін’ 

(Парн), р’і
|
н’ак (Парн), р’і

|
н’анка (Парн). 
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Номен 
|
гал’ка (< псл. *gal- / *gol- ‗голий‘, пов‘язане з рос. голы́ш 

‗круглий гладенький камінець‘ [ЕСУМ, І, с. 463]) позначає дрібний за 

розмірами природний камінь та частини його господарської переробки і на 

досліджуваній території має значення ‗ґрунт, укритий галькою‘. 

Аналізований номен є загальновідомим у значенні ‗переважно маленькі 

обкатані і відшліфовані водою уламки гірських порід‘ [СУМ, ІІ, с. 23]. В 

українських говірках уживаний з таким же значенням (див. д. Б, с. 294). 

Номен груз
с
 запозичений з польської мови і найближче споріднений з 

лит. grа́užas ‗крупний гравій‘, gruži ‗груз, гравій‘, grаušli ‗груз, руїни‘ 

[ЕСУМ, І, с. 605]. В українській літературній мові функціонує зі значенням 

‗подрібнене каміння, бита цегла‘ [СУМ, ІІ, с. 180]. 

Основну групу для номінації ‗ґрунтів з крупного піску, гравію, гальки‘ 

складають утворення від р’ін’ (пов‘язане з ринути, псл. rinǫti; допускається 

спорідненість з др.-ісл. rein ‗заросла травою смуга землі‘ [ЕСУМ, V, с. 96]) ‒ 

р’і
|
н’ак, р’і

|
н’анка, за

|
р’інок. Е. М. Мурзаєв з покликанням на Ф. П. Філіна 

вказує на стародавність терміна у східних слов‘ян [Мурзаев 1984, с. 481]. З 

огляду на існування в українській літературній мові номенів рінь, зарінок з 

аналізованим значенням [СУМ, ІІІ, с. 292; VIII, с. 575] та діалектних утворень 

‒ рін, рінь ‗підвищення з великого каменю‘, ‗берег, укритий рінню‘, 

‗відкладення гальки‘, ‗мілке каміння‘, ріне́ць ‗галька, гравій, булижник‘, 

рінни́ця ‗камʼяниста гора‘ [98, с. 247], можна говорити про специфіку 

утворення р’і
|
н’анка в східнослобожанських говірках Луганщини.  

Серед найменувань поняття ‗дерен, поверхневий шар ґрунту, укритого 

трав‘янистими рослинами, густо пронизаного їхнім корінням‘ фіксуємо 

назви: 
|
дере

и
н (Нещ, Мороз), 

|
дерна (Павл), дер

|
ник (Троїцьке, Парн), д’орн 

(Павл), р’аж (Парн). 

Іменник 
|
дере

и
н та його варіанти і похідні (мн. 

|
дерна, д’орн, де

и
р

|
ник) 

складають основну групу на позначення ‗поверхневого шару ґрунту, 

укритого трав‘янистими рослинами, густо пронизаного їхнім корінням‘. 

Етимологічно ці лексеми пов‘язані з дерти [Мурзаев 1984, с. 177]. 

Аналізований номен повністю відповідає загальновідомому дерен [СУМ, ІІ, 
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с. 247], а також поширений у західноподільських говірках ‒ дерен, дернини 

‗зарості дерену‘ та українських говірках Волині ‒ дерен ‗рівнина, заросла 

травою‘, дерняк ‗зарості лісу, кущів‘ [45, с. 43]. 

Специфіку східнослобожанських говірок відображає номен 
|
р’аж, 

імовірно, мотивований прикметником рясний, який на досліджуваній 

території конкретизує загальновідоме значення ‗який має велику кількість 

близько розміщених однорідних предметів, частин‘ [СУМ, VIII, с. 925], або 

може бути утвореним унаслідок метафоричного перенесення з рядити 

‗гарно, пишно вбирати, причепурювати кого-, що-небудь‘ [СУМ, VIII, 

с. 923]. 

Залежно від погодних умов ‒ спекоти, злив, заморозків ‒ ґрунт набуває 

різного вигляду, що сприяло появі окремих найменувань на його позначення. 

ДО „сухості‖, „вологості‖, „мерзлоти‖ послугували основою для утворення 

семантичних рядів: ‗сухий ґрунт‘, ‗мокрий, вологий ґрунт‘, ‗крижаний, 

мерзлий ґрунт‘. 

Перший семантичний ряд ‗сухий ґрунт‘ представлено номенами: 

|
засуха (Міст, Вільш), камйа

|
ниĭ (Бабич), тр’іскови

е|
на (Руд), т

|
р’існутиĭ 

(Штор), т
|
р’іш·ч’аниĭ (Ілліч), по

|
репаниĭ (Лим), пот

|
р’ісканиĭ (Ілліч), 

по
|
сохлиĭ (ЛО), 

|
суша (Вільш). 

Переважну більшість номенів, що позначають ‗сухий ґрунт‘, складають 

семантично прозорі прикметники, що й увійшли до аналізованої групи за 

ознаками „відсутності вологи‖ в ґрунті: ‗ґрунт повністю втратив вологу‘ ‒ 

по
|
сохлиĭ, ‗в ґрунті виникли тріщини‘ ‒ т

|
р’іш·ч’аниĭ, т

|
р’існутиĭ, 

пот
|
р’ісканиĭ, по

|
репаниĭ, ‗ґрунт став твердий, як камінь‘ ‒ камйа

|
ниĭ. У свою 

чергу прикметник т
|
р’існутиĭ стає мотивуючим словом для найменування 

тр’іскови
е|
на. Найменування 

|
суша, 

|
засуха ‗сухий ґрунт‘ реалізують свої 

відомі значення. 

В опозиційних відношеннях із зазначеним вище перебуває ряд на 

позначення поняття ‗вологий ґрунт‘, який складають іменники ‒ гр’аз’ 

(Бабич, ЛО), баг
|
но (Пол), кваш

|
н’а (Ілліч), 

|
сирос’т’ (Міст), с’

|
л’акот’ 
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(Ілліч), прикметники ‒ ў
|
лажниĭ (Вільш), 

|
мокриĭ (Воєвод) та двослівні 

найменування ‒ во
|
лога зе

и
м

|
л’а (Бабич), си

|
ра зе

и
м

|
л’а (Лиз, Лим, Штор). 

Номен гр’аз’ як складник аналізованої ЛСГ має деякі відтінки значень: 

‗вологий ґрунт‘(ЛО, Бабич), ‗грязюка впереміш зі снігом‘ (Зорик), ‗земляний 

віск, озокерит‘ (Преображ). Так, описуваний номен зберігає те ж значення, 

що і в літературній мові ‒ ‗розм‘якла від води земля, ґрунт‘, ‗бруд‘, ‗намул 

морів або озер, що використовується як лікувальний засіб‘ [СУМ, ІІ, с. 185], 

він докладно проаналізований у ЛСГ на позначення „болото‖, де виявлений з 

основним значенням.  

Термін баг
|
но перейшов з групи тельмографічних назв, маючи у ЛСГ 

„ґрунт‖ значення ‗вологий ґрунт‘ за ознакою „земля, розм‘якшена водою‖. 

На надмірну вологість указує лексема 
|
сирост’ (˂сирий ˂ псл. sуrъ, 

sуrovъ, surovъ ‗сировий, жорсткий‘ [ЕСУМ, V, с. 241]) ‒ фонетичний варіант 

від загальновідомого сирість, який унаслідок спеціалізації набув 

„географічного‖ значення (пор.: сирість ‗надмір вологи де-небудь, у чомусь; 

підвищена вологість‘ [СУМ, XI, с. 198], ‗усе сире, сирове‘ [ЕСУМ, V, 

с. 241]). 

ГО ‗крижаний, мерзлий ґрунт‘ у місцевій народній географічній 

термінології номіновано так: за
|
мерзлиĭ (Розсип), кри

е
жа

|
ниĭ (Бабич), л’од

|
ник 

(Міст), 
|
мерзлиĭ (Воєвод, Ілліч, Пол, Проїж, Штор), ме

и
рзло

|
та (Заг), 

ме
и
рз

|
л’ак (Вівч, Тим), пе

и
ре

и|
мерзлий (Руд), при

е|
мерзлиĭ (Руд), хо

|
лодниĭ 

(Бабич). 

Основну групу назв на позначення ‗крижаний, мерзлий ґрунт‘ 

складають утворення з коренем -мерз-: за
|
мерзлиĭ, 

|
мерзлиĭ, ме

и
рзло

|
та, 

ме
и
рз

|
л’ак, пе

и
ре

и|
мерзлиĭ, при

|
мерзлиĭ. Продовжують низку назв 

аналізованого значення прикметник хо
|
лодниĭ, указуючи на низьку або 

відносно низьку температуру ґрунту, прикметник крижа
|
ниĭ та іменникове 

утворення л’од
|
ник із вказівкою на покритість земної поверхні тонким шаром 

криги. 
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3.5. ЛСГ „дорога” 

Доро́га ‒ частина території, зокрема в населеному пункті, призначена 

для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній 

спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними й 

підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього 

руху. Дорога обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги 

відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення 

пасажирів і вантажів, з‘єднує населені пункти та окремі об‘єкти і є 

складовою частиною єдиної транспортної системи держави, також існують 

спеціально побудовані тимчасові дороги, довільно накатані дороги (колії).  

За видом покриття доріг розрізняють: дороги з твердим покриттям і ґрунтові. 

З твердим покриттям ‒ дороги з одношаровим або багатошаровим дорожнім 

покриттям, що складається з різних видів ущільнених дорожніх сумішей або 

кам‘яних матеріалів: щебінь, гравій, шлак, оброблених або необроблених 

в‘яжучими сумішами. Такі дороги поділяються на: цементобетонні, 

асфальтобетонні, чорні шосе, білі щебеневі, гравійні шосе, бруківка. Ґрунтові 

‒ дороги, проїзна частина яких поліпшена веденням каркасних добавок 

(гравію, шлаку та ін.) [67; 12]. 

Дороги з твердим покриттям мають більш важливе значення, аніж 

ґрунтові. Звідси – зацікавленість мовців у їхній номінації, що спричиняє 

велику кількість синонімічних народних назв. Ґрунтові дороги переважно 

пролягають між полями або частинами населеного пункту. Відсутність 

твердого покриття перешкоджає їхньому широкому народногосподарському 

використанню. Відтак зацікавленість у найменуванні невисока, що 

виявляється в нечисленності семантичного ряду [123, с. 112]. Також місцеві 

жителі зазвичай принципово відмінних характеристик між ґрунтовою 

дорогою і стежкою не вбачають [39, с. 34]. 

Семантичні ряди системи термінів, які ввійшли до ЛСГ „дорога‖, були 

утворені на основі характерних ознак географічних об‘єктів: 1) розмір; 2) вид 

покриття; 3) форма; 4) якість; 5) функційне призначення; 6) край шляху 

сполучення; 7) розміщення стосовно інших географічних об‘єктів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%88%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
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Для передачі значення ‗дорога (загальне значення)‘ респонденти 

використовують найменування: до
|
рога (Всі), 

|
наси

е
п (Павл), т

|
раса (Вільш, 

Шульг, Павл, Сват, Сем), шл’ах (Заг, Город, Науг), шо
|
се (Вільш). 

Функціонування перелічених найменувань визначаємо як спорадичне 

порівняно із загальновживаним номеном до
|
рога (< псл. *dorga ‗заглиблення, 

борозна, рівчак‘ [ЕСУМ, ІІ, с. 112]), який утворює суцільний ареал на 

обстеженій території. Дослідники стверджують, що таке явище зумовлене 

історичним розвитком мови, у процесі якого „коло функціонування окремих 

лексем постійно зростало‖, розширювалась їхня семантика, що „призводило 

до витіснення з ужитку їхніх синонімічних відповідників (лексема до
|
рога 

витіснила з ужитку синонімічні пут’, тракт)‖ [140, с. 13]. 

Назва 
|
наси

е
п в аналізованій ЛСГ має значення ‗дорога (загальне 

значення‘ та ‗дорога з щебню‘ і мотивована ознакою „сипаний, насипаний‖, 

друге значення актуалізує ДО на штучне покращення дороги за рахунок 

насипаного щебеню. 

Номен т
|
раса (< нім Тrásse < фр. trace ‗траса‘ [ЕСУМ, V, с. 623]) 

‗дорога (загальне значення)‘ зберігає загальновідоме значення ‗лінія, що 

вказує напрям проходження чогось‘, ‗широкий асфальтовий шлях, що 

з‘єднує великі міста, важливі об‘єкти тощо‘ [СУМ, Х, с. 237] (пор. діал. 

тра́са ‗дорога‘ [181, с. 232]; тра́са ‗шлях сполучення (переважно між 

населеними пунктами)‘ [137, с. 78]). 

Лексема ш
|
л’ах (< нім. Schlag ‗удар‘ [Фасмер, ІV, с. 457]) в українській 

літературній мові уживана із значенням ‗смуга землі, призначена для їзди та 

ходіння; дорога‘ [СУМ, ХІ, с. 493]. На діалектному рівні термін шля́х може 

розширювати своє значення (див. д. Б, с. 461 ‒ 462). У білоруських говірках 

лексема шля́х набуває додаткових ознак якості дороги, зокрема щодо 

характеристики часу її виникнення та за матеріалом покриття, пор. бр. діал. 

шля́х ‗старий тракт; ґрунтова дорога, великий гостинець, обсаджений 

деревами‘ [186, с. 206], польське szlach, чеське slak називають ‗слід‘, ‗колія‘ 

[Мурзаев 1984, с. 629]. Отже, лексема шл’ах в українських говірках 
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поступово набуває нових відтінків значення: ‗стара дорога‘, ‗ґрунтова 

дорога‘. 

Диференційна сема ‗вид матеріалу, з якого зроблена дорога‘ 

актуалізована найменуванням шо
|
се (< фр. chaussée ‗дорога з твердим 

покриттям – бетонним, асфальтовим тощо‘ [СІСМ, с. 751], яке актуалізує 

ознаку об‘єкта антропогенного походження, призначеного для їзди, руху 

транспорту. Зафіксований номен шо
|
се відповідає літературно-нормативному 

шосе ‗дорога з асфальтовим, цементно-бетонним покриттям, вимощена 

щебенем тощо, призначена для руху будь-якого безрейкового транспорту‘ 

[СУМ, ХІ, с. 515]. Як зауважує С. П. Бевзенко, приблизно в 30-х рр. ХХ ст. 

закріпився в літературній мові за середнім родом іменник шо
|
се [9, с. 101]. 

Інші українські говірки мають відповідники до цього терміна (див. д. Б, 

с. 462). 

На позначення семи ‗дорога з твердим покриттям‘ вживані такі номени: 

ас
|
вал’т (Трет), асх

|
вал’т (Ілліч), ас

|
фал’т (Білов, Воєвод, Калм, ЛО, Міст, 

Піщ, Прив, Розсип, Сем), ас
|
фал’ти

е
к (Город), бру

|
к’іўка (Міст), 

|
кам’ін’ 

(Марк), 
|
камйанка (Бут, Кам). 

У структурі значення лексем ас
|
вал’т (< фр. asphalte [ЕСУМ, І, с. 94]), 

ас
|
хвал’т, ас

|
фал’ти

е
к, ас

|
фал’т, що репрезентують сему ‗дорога з твердим 

покриттям‘, наявна додаткова сема ‗вид матеріалу, з якого зроблена дорога‘, 

що відповідає літературно-нормативному ас
|
фал’т ‗чорна смолиста маса 

природного походження або штучно виготовлена з бітуму і 

тонкоподрібнених мінеральних матеріалів‘, ‗шлях, тротуар, покриті цією 

масою‘ [СУМ, І, с. 69]. Подібні фонетичні варіанти з аналогічною 

семантикою зафіксовано і в іших українських говірках (див. д. Б, с. 260 ‒ 

261).  

Продовжує номінативне поле з додатковою семою ‗вид матеріалу, з 

якого зроблена дорога‘ універб бру
|
к’іўка, який має основні ознаки „настелена 

з каменю дорога‖, що відповідає загальновідомому значенню ‗дорога або 

вулиця (мостова), вимощена камінням‘ [СУМ, І, с. 241]. Термін запозичено в 

українську мову через польську із середньонижньонімецької – Brugge ‗міст‘ 
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[ЕСУМ, І, с. 266]. Паралелі знаходимо у бр. (діал. брук ‗кам‘яна мостова; 

дорога, викладена каменем‘ [186, с. 26], пол. bruk ‗міст‘ [ЕСУМ, І, с. 266]), 

лит. (brukas ‗мостова‘ [Мурзаев 1984, с. 96]). В українських говірках 

поширені фонетичні варіанти номена, зокрема: бурко́вка, буркі́вка [123, 

с. 114; 39, с. 34]. Фонетичні зміни у слові могли бути спричинені потребою 

мовців уникнути важкого для вимови збігу приголосних [123, с. 114]. 

Основні ДО „настелена з каменю дорога‖ також мають лексеми 

|
кам’ін’, 

|
камйанка, називаючи ‗бруковий шлях‘ (кам’янка укр. літ „т. с.‖ 

[СУМ, IV, с. 86]), для яких указане значення є цілком природнім. В інших 

українських діалектах на позначення дороги з каменю виявлено такі номени: 

ка́мінь, ка́мені, ка́міні, ка́мні, кам'я́нка [39, с. 35]; камінці ́ [181, с. 235]; 

камйє́нка [123, с. 265]. 

Серед найменувань поняття ‗ґрунтова дорога‘ зафіксовано: г
|
реĭдер 

(Город, Карт), г
|
реĭдерка (Проїж), греĭ

|
д’ір (Вільш), грун

|
тоўка (Павл). 

З відповідною основою ґрунт- (< нім. Grund ‗основа, ґрунт‘ [СТСУМ, 

с. 185]) на позначення ґрунтової дороги засвідчено номен грун
|
тоўка. 

Звертаємо увагу на фонетичну форму аналізованого номена – відсутність 

літературно нормативного проривного задньоязикового ґ (ґрунт). Лексема 

грун
|
тоўка ‒ семантично стабільне найменування, але з деякими 

фонетичними варіюваннями : грунті́вка, грунто́вка [123, с. 114]; грунтова́, 

грунто́вка [39, с. 35]; грунто́вка [137, с. 78]; ґрунто́ва́, ґрунті ́вка, ґрунто́вка 

[181, с. 236]. Відзначимо, що термін ґрунто́вка в окремих ареалах України, 

зокрема на Кіровоградщині, також позначає ‗дорогу на болоті‘ [Громко, с. 65]. 

На відсутність твердого покриття на дорозі вказують назви г
|
реĭдер, 

г
|
реĭд’ір, г

|
реĭде

и
рка з диференційною семою ‗настелена дорога‘. Виходячи з 

загальновідомого грейдер ‗землерийна машина для вирівнювання ґрунтових 

доріг, спорудження зрошувальних каналів і т. ін‘, ‗грунтова дорога‘ [СУМ, II, 

с. 164], визначають спосіб утворення дороги. Імовірно, номен набув 

географічного значення через перенесення назви за суміжністю. Подібні 

утворення з такою ж семантикою виявлені лише в українських говірках 

Кіровоградщини ‒ гре́йдер, гре́йдар, гре́йдарка ‗настелена дорога‘ [39, с. 35]. 
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Семантику ‗дорога з щебню‘ реалізують лише 3 лексеми: 
|
насип (Лиз), 

со
|
шеĭка (Буд, Марк), ш

·
ч’е

и|
б’онка (ЛО). 

Номен со
|
шеĭка ‗дорога з щебеню‘ ‒ метатезне утворення з додаванням  

-к- (а) (˂ шосе), зумовлене намаганням уникнути важковимовних складів. 

Подібні назви дороги поширені в східностепових говірках Донеччини: 

соше́йка ‗шлях сполучення (переважно між населеними пунктами)‘ [137, с. 78]. 

Значення ‗дорога з щебеню‘ для універба ш·ч’е
и|
б’онка є цілком 

природним. В українських діалектах трапляються різні варіанти утворення 

терміна: щебйо́нка ‗шосейна дорога‘ [123, с. 113]; ще́бинь, ще́бінь, щебьо́нка, 

щібьо́нка ‗дорога, вимощена каменем‘ [39, с. 35]. 

Для найменування ‗залізниця‘ респонденти обрали такі лексеми: 

за
|
л’ізна дорога (Прив), же

и|
л’ізна до

|
рога (ЛО), полот

|
но (Лиз), пу

|
т’а 

(Павл). 

Неоднослівні найменування на позначення ‗залізниця‘ в 

досліджуваному діалектному континуумі містять основний компонент 

до
|
рога та означення, що характеризують вид реалії (за

|
л’ізна дорога, 

же
и|
л’ізна до

|
рога). 

На досліджуваному діалектному просторі зберігає одне із своїх 

загальновідомих значень лексема полот
|
но ‗проїзна поверхня залізничної, 

автогужової та ін. дороги‘ [СУМ, VII, с. 98]. Своєрідним оформленням 

множини представлено лексему пу
|
т’а, утворену від загальновідомого путь 

‗залізнична або трамвайна колія, рейки‘ [СУМ, VIII, с. 405]. 

‗Край дороги‘ позначений кількома лексичними одиницями: к
|
раĭ 

(Бабіч), о
|
баб’іч’ (Павл), о

|
боч’и

е
на (Байд, ЛО, Міст, Тим), уз

|
б’іч’:а (Павл). 

Лексема к
|
раĭ (< псл. *krajь < *krojiti ‗кроїти‘ з первісним значенням 

‗відрізок, обрізок‘ і подальшим семантичним розвитком → ‗межа, кінець, 

берег‘ → ‗окраїна, смуга землі‘ [ЕСУМ, III, с. 73]), окрім семантики ‗край 

дороги‘, має значення ‗мілина‘, ‗берег‘, який у всіх випадках набув 

географічного значення за ознакою ‗краю‘. У досліджуваних говірках 

помічено семантичний перехід ‗мілина‘ ↔ ‗берег‘ ↔ ‗край дороги‘. Так, 



 

 

190 

 

географічну семантику та деяке фонетичне розгалуження номен має і в інших 

українських говірках (див. д. Б, с. 347). 

Номени о
|
баб’іч, о

|
боч’и

е
на (< псл. *obočina [20, с. 161]), уз

|
б’іч’:а 

мотивовані словом бік, відбивають розташування шляхів сполучення 

відносно інших ГО. Значення лексеми уз
|
б’іч’:а повністю відповідає 

літературно-нормативному узбіч́чя ‗бокова частина дороги, шосе‘ [СУМ, Х, 

с. 404]. З близькою семантикою подібні утворення уживані і в інших 

українських діалектах (див. д. Б, с. 453).  

Уживання номен 
|
дамба (Вар, Город, Михайлів, Нещ, Паньк) (< гол. 

dam [СІСМ, с. 189]) та фонетичного варіанта 
|
тамба (Паньк) ‗центральна 

дорога‘ в досліджуваних говірках указує на функціональне використання 

штучного перегородження. Пор. загальноукр. ‗гідротехнічна споруда або 

дорожня споруда у вигляді валу для зберігання води у водоймищах, захисту 

низин від затоплення і т. ін.‘ [СУМ, ІІ, с. 210]. 

Функціональне призначення ‒ місце тимчасової зупинки транспорту ‒ 

демонструє загальновідома лексема сто|йанка (˂стояти), яка в обстеженому 

ареалі розширює своє значення, маніфестуючи сему ‗найширше місце на 

дорозі‘ (пор. укр. літ. стоя́нка ‗зупинка, тимчасове перебування на одному 

місці‘, ‗місце зупинки, тимчасового перебування кого-, чого-небудь‘ [СУМ, 

ІХ, с. 741]). 

Сема ‗вузька дорога, стежка‘ в східнослобожанських говірках означена 

небагатьма лексемами: до|рожка (Ілліч, Павл, Руд), с|тежка (Прив), |тропка 

(Буд, Калм). 

В утвореннях до|рожка ‗вузька дорога, стежка‘ і до|р’іжка ‗дорога в 

лісі‘ завдяки демінутивним суфіксам задекларована ознака „невелика дорога 

для пересування пішки‖. На обстежених територіях функціонування 

українських говірок виявлено багату кількість варіантів лексеми (див. д. Б, 

с. 315 ‒ 316) та бр. діал. доро́жка ‗польова і малонаїжджена дорога‘ [186, 

с. 57]). Наведений у додатку матеріал свідчить про те, що семантична 

структура лексеми доро́жка в українських говірках розширюється, 
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набуваючи ознак ‗ґрунтова‘, ‗шосейна‘, а в окремих білоруських ‒ ‗польова‘ 

та ‗випадкова‘, тобто ‗прокладена навмання в цьому, а не в іншому місці‘. 

У досліджуваному діалектному континуумі назва с
|
тежка виявлено у 

значеннях ‗вузька дорога‘, ‗межа між полями‘, ‗дорога в лісі‘, лексема відома 

у слов‘янських мовах. Походження її виводять з псл. stьžьka, похідне від 

*stьga, пов‘язане з stigniti „стигнути, встигати, поспішати‖ – споріднене з 

лат. stіga „стежка, пішохідна дорога‖ [ЕСУМ, V, с. 406]. Пор. укр. літ. 

сте ́жка ‗доріжка, протоптана звірами або людьми чи спеціально зроблена 

людьми‘, ‗доріжка‘ [ЕСУМ, Т. 5, с. 406]. Діалектна українська мова багата на 

фонетичні варіанти лексеми та семантичні відтінки (див. д. Б, с. 441 ‒ 442). 

Закономірним є значення ‗стежка‘ для найменування т|ропка ˂ тропа 

(< псл. *tropa [ЕСУМ, IV, с. 649]). У східнослобожанських говірках виявлено 

подібні утворення на позначення ‗дорога в лісі‘ ‒ тро|па, т|ропка, тро|пинка. 

Аналізовані номени, з деякими фонетичними рисами, зафіксовані і в інших 

українських говірках (див. д. Б, с. 451). 

Два значення ‒ ‗штучна стежка, з твердим покриттям (міст)‘ та ‗дорога 

через річку‘ у ЛСГ „дорога‖ ‒ мають номеном к|ладка (Білов, Павл). 

Лексема к|ладка має давнє віддієслівне походження (˂ псл. klasti 

(<*kladti) ‗класти‘ [ЕСУМ, ІІ, с. 455]), мотивована дієсловом класти.  

У східнослобожанських говірках Луганщини цей номен має певні відтінки 

значень; ‗кладка, невелика споруда над річкою, призначена для зручності 

прання‘, ‗штучна стежка з твердим покриттям (міст)‘, ‗дорога через річку‘.  

В інших українських говірках значних коливань значення номена не було 

помічено (див. д. Б, с. 336). 

Сему ‗дорога в лісі‘ представляють вже аналізовані: до|р’іжка (Науг), 

с|тежка (у всіх н. пп.), тро|па (Вільш), тро|пинка (Байд, Бабич), т|ропка 

(Бабич). 

Сему ‗дорога, по боках якої оброблене поле‘ наповнює також незначна 

кількість лексем: |межни
е
к, ме

и
ж|ник (Вар, Город, Кам, Кур, Штор), 

проме
и|жуток (Зорик), х|ланка (Литв). 
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Основну групу на позначення дороги, по боках якої оброблене поле 

складають утворення від ме|жа (˂ *medjū [ЕСУМ, ІІІ, с. 430]) ‒ |межни
е
к, 

ме
и
ж|ник, проме

и|жуток, які відбивають розташування шляху сполучення 

відносно іншого ГО. На позначення дороги подібні номени уживані і в інших 

українських говірках (див. д. Б, с. 367 ‒ 368). 

Поняття ‗вузька стежка у снігу‘ мовці східнослобожанського ареалу 

номінують лексемами: 
|
лижна (Міст), про

|
топка (Город, Заг), 

|
топтанка 

(Кур, Лантр). 

Найуживанішими лексемами на позначення вузької стежки у снігу, 

утвореної в результаті приминання ногами снігу під час ходіння, бігання, є 

утворення про|топка, |топтанка, мотивовані дієсловами топтати, 

протоптати. Аналізовані номени входять до групи народних географічних 

термінів в українських говірках Рівненщини на позначення дороги, але з 

деяким відтінком значення, а саме місце розташування ГО ‒ то́птанка 

‗стежка‘, протоптанка ‗стежка в лісі‘ [181, с. 384, 406]. Номен ли́жна має 

прозору семантику. 

Лексеми скосо|г·ір (Брус), спуск (ЛО) репрезентують сему ‗ділянка 

дороги, що має схил, узвіз‘, де термін скосо|г·ір має ДО „крутизна‖, які 

вказують на наявність крутого схилу на ГО. 

На позначення семеми ‗перехрестя доріг‘ виявлено загальновідомий 

термін пе
и
рх|рест’:а (Оборот) та позначене російськомовним впливом 

утворення пе
и
ре

и
к|р’осток (Ілліч, Вільш, Павл, Терн), функціонування яких 

спостерігаємо в інших українських говірках (пор.: перехруо́сток ‗місце 

схрещення доріг‘ [Лисенко 1974, с. 157]; перехре́стя, перекрьо́сток, 

пірекрьо́сток ‗місце перетину доріг‘ [137, с. 79]; перекрьо́сток, перехре́стя, 

перехрьо́сток ‗перехрестя доріг‘ [123, с. 287]; перекрьо́сток ‗перехрестя 

доріг‘, перехре́стя ‗місце, де схрещуються дороги‘, ‗місце злиття двох річок‘ 

[181, с. 372]; перехре́стя ‗місце, де сходяться дві річки‘ [Данилюк 2013, с. 

98]; перехре́стя ‗розгалуження дороги (однієї)‘, перекрьо́сток ‗перехрещення 

протяжних ГО‘, перехре́стя, перехрьо́сток ‗перехрещення доріг‘ [39, с. 35]). 

Лексема перехре́стя у говірках Рівненщини та Волині розширила своє 
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значення, указуючи на перехрестя гідрооб‘єктів. Зазначені лексеми дають 

змогу зауважити такі діалектні фонетичні особливості: субституцію 

приголосних ([к] : [х]; кореляцію за м‘якістю – твердістю ([р] : [р’]), 

наявністю / відсутністю подовження м‘яких приголосних іменників с. р. ІІ 

відміни [123, с. 115]. 

Зі значенням ‗розходження дороги‘ побутують лесеми роз|вилка (Білов, 

Ілліч, Павл, Сват), формальні ознаки якої ‒ розходження двох і більше доріг, 

та се
и
ре

и
дох|рест’а (Заг) ‒ розходження трьох доріг. Перший термін 

належить до загальновідомих, лише в деяких говірках помічено розширення 

загальновідомого значення (див. д. Б, с. 426 ‒ 427). Другий термін, вважаємо 

східнослобожанським новотвором. 

ДО „стан дороги‖ актуалізована найменуваннями зі значенням ‗погана 

дорога‘: |б’іздорож (Штор), ви
е|бойіна (Вівч), не

и|гожа (Лиз), у|хаби
е
на (Тим), 

|йама (Город). 

Номеном |б’іздорож (фонетичне утворення від бездорі́жжя) та 

прикметником не
и|гожа мовці називають малопридатну або взагалі не 

придатну для проїзду транспортом дорогу (пор. укр. літ бездорі́жжя ‗брак 

упорядкованих, придатних для проїзду доріг‘, ‗розгрузла, малопридатна для 

їзди дорога‘ [СУМ, 1, с. 127]). 

Термін ви
е|бойіна (укр. літ. вибоїна ‗вибите внаслідок частої їзди 

заглиблення, яма на дорозі; вибій‘ [СУМ, 1, с. 354]) функціонує як 

узагальнююча назва поганої дороги, укритої ямами, вибитими колесами 

транспорту. Теж саме відбулося з лексемою йама, коли діалектоносії 

переносять ознаки з частини ГО на цілий ГО: напр. / |коло |т’ійі / де 

масте
и
рс’|ка / там до|роги не

и|ма / т|ам са|ма |йама. Для переважної 

більшості лексем, які описують якість шляхів сполучення, визначальним 

можна вважати значення ‗яма‘ [181, с. 237]. 

Термін у|хаби
е
на позначає географічний об‘єкт, що з‘явився в 

результаті псування, нанесення шкоди і від природних явищ, і від дії руху 

транспортних засобів. 
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Найуживанішими на позначення ‗пильна дорога‘ з ознаками великої 

кількості пилу на дорозі є утворення з кореневою основою -пил-: 
|
пил’н’а 

(Заг), пи
е|
л’ака (Тим), пи

е
л’у

|
га (Марк), поп·іл

|
нуха (Лиз). Меншим ареалом 

поширення характеризується номен |кур’ава (Міст). Спільнокоренева група 

назв з‘явилися внаслідок перенесення ознак з частини ГО на цілий, а номен 

|кур’ава набув конкретизації: пор. пиляка, пилю́га́ ‗густий пил; велика 

кількість пилу‘ [СУМ, 6. с. 353], ку́рява ‗дрібні тверді частинки, що 

нависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь‘ [СУМ, 4, с. 414]. 

Сему ‗стара, заросла дорога‘ мовці східнослобожанського ареалу 

наповнюють такими лексемами: б|роше
и
на (Вільш), заб|роше

и
на (Вільш), 

за|рош·ч’а до|рога (Вівч), ч’а|гарни
е
ки (Луг). 

Полісемантичний термін ч’а|гарни
е
ки та двослівне найменування 

за|рош·ч’а до|рога респонденти вживають на позначення дороги з будь-якою 

рослинністю, яка заважає пересуванню пішки або транспортом. З плином 

часу окремі дороги не використовують, через зникнення тих об‘єктів, до яких 

вони вели, або просто стають непридатними для пересування, такі 

екстралінгвістичні чинники сприяли появі прикметникових утворень 

б|роше
и
на, заб|роше

и
на. 

У семантичному ряді ‗ожеледь на дорозі‘ виділено найменування: 

голо|л’ід (Біллуц, Підг), голо|л’од (Ілліч, Пол, Міст, Луг), голо|л’оди
е
ц’а (Підг), 

ка|ток (Міст), л’одо|ва (Терн), |оже
и
ле

и
д’ (Калм, Лиз), оже

и|леди
е
ц’а (Мороз), 

сли
е
з’|ка (Лиз). 

Першу групу термінів на позначення ‗ожеледь на дорозі‘ 

репрезентують загальновідомі |оже
и
ле

и
д’ (˂ псл.*želd- ˂ *geldъ [ЕСУМ, IV, 

с. 165]) і оже
и|леди

е
ц’а (укр. літ. о́желедь, ожеле́диця ‗тонкий шар льоду на 

поверхні землі, на деревах‘ [СУМ, V, с. 646]), які мають паралелі в інших 

мовах ‒ рос. ожеледь ‗льодова кірка, що утворилася з шару снігу, змерзлого 

після дощуʼ; ожеледиця ‗ожеледиця‘; слн. žlȇd, žledíca, пол. żɫód, żɫódź  

‗ожеледиця‘, ‗дощ зі снігом, градом‘; перс. zala ‗град‘, ‗іній‘ [Фасмер, ІІІ, с. 124]. 

Другу групу назв з аналізованим значенням маніфестують назви з 

спільною кореневою морфемою льод. Імовірно, вони утворені під впливом 
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російської мови: голо|л’ід, голо|л’од, голо|л’оди
е
ц’а, л’одо|ва (Пор. рос. гололѐд 

‗шар льоду на поверхні землі або на предметах, що утворився після 

замерзання крапель дощу, мряки‘, гололедица ‗шар льоду на земній поверхні, 

що утворився після відлиги або дощу‘ [Ожегов, с. 136]. 

 

Висновки до розділу ІІІ 

1. Тематичний клас назв на позначення географічних об‘єктів, 

пов‘язаних з рельєфом, складається з 5 лексико-семантичних груп: „камінь‖, 

„печера‖, „місце добування матеріалів для господарських потреб‖, „ґрунт‖, 

„дорога‖, для номінації яких виявлено 300 найменувань, які складають і 

загальновідомі терміни ‒ 
|
кам’ін’, до

|
рога, уш·

|
ч’ел’:а, пе

и|
чера т. ін., і вживані 

оказіонально ‒ 
|
лази, г

|
реĭде

и
рка, со

|
шеĭка, ди

|
кар’. Деякі із 

східнослобожанських локалізмів є семантичними новотворами ‒ 
|
жужалка 

‗мале каміння‘, ‗перегоріле вугілля‘, рос
|
кол’ок ‗щілина в землі‘, р’і

|
н’анка 

‗ґрунт з крупного піску, гальки, гравію‘, середох
|
рест’:а ‗розходження трьох 

доріг‘, р’аж ‗дерен, поверхневий шар ґрунту, укритий трав‘янистими 

рослинами, густо пронизаний їхнім корінням‘. 

2. У досліджуваних говірках широко представлені терміни 

слов‘янського та праслов‘янського походження (ва
|
лун, ска

|
ла, г

|
руда, 

т
|
р’іш·ч’и

е
на, краĭ, с

|
тежка тощо), а також й іншомовні запозичення (грот, 

кар
|
йер, шлах, шо

|
се, т

|
раса тощо). 

3. При аналізі зафіксованого матеріалу виявлено діалектні й говіркові 

особливості творення географічних найменувань: наявність фонетичних і 

морфологічних та словотвірних варіантів. Багато найменувань утворено від 

основних лексем: п·і
|
сок → п·іско

|
ви

е
ш·ч’е, п·іс

|
карн’а; г

|
лина → г

|
лини

е
с’ко, 

г
|
лини

е
ш·ч’е; 

|
кам’ін’ ‒ кам’і

|
н’ука, камйа

|
ниц’а, поширені віддієслівні назви ‒ 

копати → 
|
копанка,  валити – ва

|
лун, класти – к

|
ладка. Зaфіксовано 

розширення семантичної структури термінів во
|
ронка, сто

|
йанка, які 

виявляють специфіку східнослобожанських говірок Луганщини. 
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Загальні висновки 

Термінологія на сучасному етапі ‒ це сукупність впорядкованої і 

системно організованої лексики. У географічній говірковій термінології 

відображено всі сторони реальної дійсності: географічні особливості ареалу, 

матеріальне і духовне життя народу, що репрезентує наївну розмовно-

побутову картину світу діалектоносіїв. Дослідження назв рельєфу та 

ландшафту, поширені в східнослобожанських говірках Луганщини, 

дозволило зробити такі висновки. 

1. За реалемним та семантичним принципом виділено й описано чотири 

великі групи народних географічних термінів, які називають не лише форми 

та частини наземного рельєфу, особливості водного ландшафту, а й 

географічні об‘єкти, пов‘язані з ними. Усередині цих груп вичленовано більш 

дрібні лексико-семантичні об‘єднання, які складаються з семантичних рядів 

лексем, об‘єднаних за релеватними ознаками ‒ „розмір географічного 

об‘єкта‖, „форма‖, „розміщення відносно інших географічних об‘єктів‖, 

„наявність чи відсутність рослинного покриву‖, „заболоченість або 

незаболоченість‖, „призначення географічного об‘єкта‖ тощо. Кожна група 

термінів нерівнозначна за обсягом, що, з одного боку, пояснюємо 

особливостями ландшафтної будови території Придінців‘я, з іншого ‒ 

зумовлено специфікою сприйняття та оцінки різних географічних реалій 

діалектоносіями. У мовній свідомості діалектоносіїв відбито вибіркове 

ставлення до навколишнього світу: важливе з їхнього погляду деталізовано в 

процесі номінації, несуттєве або малозначиме обмежене загальною 

вказівкою. 

2. Серед назв рельєфу найбільшої деталізації зазнали найменування 

таких реалій, як невелике підвищення, рівнина, укрита травою, низина, 

залита водою, яр, порослий лісом. Вони вербалізують найбільш характерні 

для східнослобожанського рельєфу ознаки та об‘єкти, які мають практичне 

значення. Водночас особливо маркованими в говірках виявилися і об‘єкти, 

непридатні для використання у господарській діяльності, як-от: заболочена 

низина, непридатна для сільськогосподарських робіт земля тощо. З числа 
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гідрографічних назв найбільш конкретизованими і деталізованими виявилися 

рукави річки, річкова мілина. Це дає можливість говорити про центр у назвах 

рельєфу та ландшафту і периферію. 

3. При аналізі фактичного матеріалу встановлено, що тематична група 

на позначення рельєфу та його частин у східнослобожанських говірках 

Луганщини представлена 421 лексичною одиницею, на позначення 

географічних об‘єктів, пов‘язаних з рельєфом ‒ 248, на позначення 

рослинного покриву ‒ 212, на позначення форм водного ландшафту та його 

частин ‒ 205. Загальна кількість лексем ‒ 1086, з яких 678 належить до 

загальновідомих лексичних одиниць (|бере
и
г, бо|лото, го|ра, до|рога, |р’ічка, 

л’іс, луг тощо), 387 – діалектних (то|лока, |р’іл’:а, неўдоби тощо) та 21 – 

власне східнослобожанських локалізмів, які не подані у відомих у наш час 

джерелах народної географічної термінології (ни
е|з’анка, вод’а|не, 

про|т’ажка, про|риў, се
и
ре

и
дох|рест’:а, заво|р’ітка, заворот|ник, само|с’еў, 

ко|лок, ми
е|нуха, не|захват, де

и|р’інок, роз|пуга, до|баўка тощо). 

4. На перетині різних термінологічних систем у східнослобожанських 

говірках знаходяться лексеми, що отримали географічне значення в 

результаті метафоричного та метонімійного перенесення найменувань з 

різних понятійних сфер: назв частин тіла (ко|л·іно, хре
и|бет, |лиси

е
на, 

|пале
и
ц’), назв посуду, господарського начиння і технічних виробів 

(коч’е
и
р|га, ко|рито, ск|л’анка), назв одягу (ру|каў, мат|н’а), ботанічних 

(|в’ітка, |г·ілка, с’і|на, бу|рйан, ре
и|пйах, сор|н’ак, ли

е|шаĭ, риф), зоологічних 

(р’іг), метеорологічних (|заморозок, |ізмороз’) назв. Дослідження зазначених 

найменувань показало: для того, щоб стало можливим перенесення назви 

будь-якого предмета на елемент ландшафту, достатньо із суми ознак, які 

характеризують цей предмет, побачити лише одну подібність, унаслідок чого 

й виникає можливість асоціювати цей предмет з деталлю ландшафту. 

5. Своєрідність східнослобожанського ареалу у сфері географічної 

термінології пов‘язана із іншомовними запозиченнями. Найбільшу кількість 

(53) запозичень зафіксовано з російської мови, є загальновживані 

запозичення з німецької ‒ 8, французької ‒ 7, з англійської (5) мов. Більшість 
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запозичених слів міцно закріпилася в місцевій лексиці, розвинувши лексичні 

ряди та семантичну структуру номенів, діалектоносії усвідомлюють їх як 

власне східнослобожанські назви.  

6. Серед аналізованих лексем виявлено полісеми, у яких відбулися 

семантичні переходи за межі однієї ЛСГ, у деяких випадках ці найменування 

демонструють явище семантичного синкретизму. Зокрема, семантичний 

перехід ‗болото‘ ↔ ‗рівнина‘ демонструють лексеми баго
|
вин’:а, баг

|
н’ука, 

багно
|
вин’:а; ‗водойма‘ ↔ ‗рівнина‘ ↔ ‗низина‘ ↔ ‗луг‘ – ле

и|
ман; ‗низина‘ 

↔ ‗рівнина‘ – ни
е|
зина, ни

е
зо

|
вина; ‗височинаʼ ↔ ‗рівнинаʼ ‒ плоско|г·ірйа. 

Семантичний синкретизм лексеми запа
|
дина зумовлений зрушенням її 

семантики за типом „рівнина‖ ↔ „яма‖ ↔ „яр‖. Показовим є семантичний 

перехід терміна ви
|
бойіна: дорога ↔ яма ↔ яр. Це робить нечіткими межі 

значень терміна в колі певної ЛСГ, демонструючи при цьому явище 

семантичного синкретизму: |копанка ‒ „ділянка в лісі‖ ↔ „яма‖ ↔ „шахта‖ 

↔ „водоймище‖, |балка „рівнина‖ ↔ „низина‖ ↔ „долина‖ ↔ „яр‖. 

Семантичний синкретизм, яким позначена велика кількість найменувань, 

демонструє розмитість значеннєвих відтінків у народній географічній 

термінології. 

7. Окрім загальновідомих лексем з кодифікованим значенням, у 

досліджуваному ареалі функціонують деякі лексеми (ни
е
зови|на, тр’асови

е|на, 

плоскови
е|на, скали

е|на, про|тока, ко|са, са|га, га|л’ави
е
на, травос|тоĭ, 

ст|риже
и
н’, |дерт’, г|луш, п|рос’іка, |пас’іка, |г·ілка, тр’а|сучка тощо), здатні 

розширювати значення, спеціалізувати його. Це свідчить про активність 

семантичних змін у складі загальновживаної та термінологічної лексики. 

8. На словотворчому рівні східнослобожанські говірки демонструють 

традиційні словотворчі моделі. Найбільш продуктивним способом утворення 

назв, як показало дослідження, є суфіксальний спосіб. Помічено особливо 

активне використання таких суфіксів: -ик, -ин, -ина, -иськ, -ище, -івк, -ін-,  

-н-, -овк-,  -ак, -ок, -як (баг|ниш·ч’е, баг|н’ука, га|йок, |горбик, гор|бок, 

гор|боч’ок, мули
е|на, му|лиш·ч’е, му|л’ака, ни

е
зи

е|на, ни
е
зови

е|на тощо).   Багато 

термінів утворено за допомогою конфіксального способу (|видоли
е
нок, 
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за|лиси
е
на, за|мули

е
на, |пагорбок, п·ід|г·ірйа тощо). Широко представлені 

композитні утворення (ве
и
рбо|лози, водов’ід|в’ід, л’ісона|саджен’:а, 

л’ісос|муга, л’одо|х’ід, криго|лам тощо). 

9. На формування народної географічної термінології впливають 

екстралінгвальні (в основному геоморфологічні, гідрографічні особливості 

території, історичні умови) та інтралінгвальні чинники (динаміка значень 

лексем, що полягає у нечіткому виділенні категорій конкретне-загальне, рід-

вид, синонімія, антонімія, звуження / розширення значень, пов‘язаних 

відношеннями різних уточнень, диференціації та узагальнення близьких або 

суміжних значень). 

10. Поряд з однослівними назвами помічено і неоднослівні, які 

складають 23 одиниці номінативного фонду тематичної групи. За допомогою 

двослівних найменувань діалектоносії намагаються якнайкраще відобразити 

географічну реалію, повідомити додаткову інформацію, указати на 

найсуттєвіші ознаки чи якості. Залежні компоненти у групі ГТ-

словосполучень з атрибутивними відношеннями можуть виражатися: 

а) якісними чи відносними прикметниками (зе
и
мл’а|нич’на по|л’ана, 

гле
и
ĭку|вата зе

и
м|л’а, во|лога зе

и
м|л’а, зе

и|мел’ниĭ у|д’іл); б) дієприкметниками 

(непрохо|д’іма д’і|л’анка, непрохо|д’іма |м’есност’ ‗важкопрохідна ділянка в 

лісі‘, бита до
|
рога ‗ґрунтова дорога‘, 

|
випале

и
не 

|
м’ісце ‗випалене місце в 

лісі‘). 

11. З лінгвогеографічної точки зору цінними є свідчення про 

продовження в українських східнослобожанських говірках ізолекс, 

виявлених на території віддалених та суміжних українських говірок. Чимало 

загальновживаних лексем демонструють загальнослов‘янську єдність, є й 

такі, що поширилися з українських говірок у суміжні російські. Загалом 

картографування діалектного матеріалу репрезентує розмитість ареального 

малюнка, мозаїчність просторового розміщення назв рельєфу та ландшафту. 

На тлі загальнопоширених номенів спостережено вкраплення інновацій, які 

однак не змінюють загального малюнка ареалу. Чітких меж між 
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мікроареалами не виявлено, що свідчить про цілісність і відносну 

однорідність досліджуваних говірок. 

Отже, лінгвогеографічний аналіз східнослобожанської географічної 

лексики показав складність і неоднорідність мовного ландшафту 

східнослобожанської діалектної зони і з очевидністю виявив доцільність 

подальшого дослідження шляхів формування словникового складу 

східнослобожанських говірок, додаючи його до вже зафіксованого, а також 

виявлення осередків первинного виникнення лексичних одиниць, що в 

результаті, безсумнівно, стане суттєвим просуванням у плані визначення 

особливостей формування самого східнослобожанського діалекту. 
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ДОДАТОК А 

 

МАТЕРІАЛИ ДО АТЛАСУ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАРОДНОЇ ЛЕКСИКИ 

УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК 

 

СПИСОК СКАРТОГРАФОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ  

1 – ДО – с. Демино-Олександрівка, Троїцький р-н;  

2 – Бабич – с. Бабичеве, Троїцький р-н; 

3 – смт Троїцьке; 

4 – ВД – с. Верхня Дуванка, Сватівський р-н; 

5 – Баг – с. Багачка, Троїцький р-н; 

6 – Заг – с. Загір‘я, Троїцький р-н; 

7 – Розп – с. Розпасіївка,Троїцький р-н; 

8 – Тарас – с. Тарасівка, Троїцький р-н; 

9 – Воєвод – с. Воєводське, Троїцький р-н; 

10 – Ілліч – с. Іллічівка, Троїцький р-н; 

11 – Вільш – с. Вільшани, Троїцький р-н; 

12 – Луг – с. Лугове, Троїцький р-н; 

13 – Вівч – с. Вівчарове, Троїцький р-н; 

14 – ЛО – с. Лозно-Олександрівка, Білокуракинський р-н; 

15 – Кур – с. Курячівка, Білокуракинський р-н; 

16 – Павл – с. Павлівка, Білокуракинський р-н; 

17 – Тим – с. Тимошине, Білокуракинський р-н; 

18 – Тан – с. Танюшівка, Новопсковський р-н;  

19 – Біллуц – смт Білолуцьк, Новопсковський р-н; 

20 – Можн. – с. Можняківка, Новопсковський р-н; 

21 – Новпс – смт Новопсков  

22 – Новор – с. Новорозсош, Новопсковський р-н; 

23 – Кам – с. Кам‘янка, Новопсковський р-н; 

24 – Терн – с. Тернівка, Марківський р-н; 

25 – Марк – смт Марківка; 

26 – Прос – с. Просяне, Марківський р-н; 
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27 – Оборот – с. Оборотнівка, Сватівський р-н; 

28 – Науг – с. Наугольне, Сватівський р-н; 

29 – Преображ – с. Преображенне, Сватівський р-н; 

30 – Свистун – с. Свистунівка, Сватівський р-н; 

31 – Сват – м. Сватове 

32 – Міст – с. Містки, Сватівський р-н; 

33 – Руд – с. Рудівка, Сватівський р-н; 

34 – Новобор – с. Новоборове, Старобільський р-н; 

35 – Білокур – смт Білокуракине; 

36 – Луб – с. Луб‘янка, Білокуракинський р-н; 

37 – Шап – с. Шапарівка, Білокуракинський р-н; 

38 – Паньк – с. Паньківка, Білокуракинський р-н; 

39 – Нещ – с. Нещеретове, Білокуракинський р-н; 

40 – ВП – с. Верхня Покровка, Старобільський р-н; 

41 – Піск – с. Піски, Новопсковський р-н; 

42 – Булав – с. Булавинівка, Новопсковський р-н; (ПОВТОР) 

43 – Бут – с. Бутове, Старобільський р-н; 

44 – Проїж – с. Проїждже, Старобільський р-н; 

45 – Піщ – с. Піщане, Старобільський р-н; 

46 – Лим – с. Лиман, Старобільський р-н; 

47 – Підг – с. Підгорівка, Старобільський р-н; 

48 – Пол – с. Половинкине, Старобільський р-н; 

49 – Лозов – с. Лозовівка, Старобільський р-н; 

50 – Байд – с. Байдівка, Старобільський р-н; 

51 – Шульг – с. Шульгинка, Старобільський р-н; 

52 – Штор – с. Штормове, Новоайдарський р-н; 

53 – Ант – с. Антонівка, Старобільський р-н; 

54 – Сич – с. Сичанське, Марківський р-н; 

55 – Брус – с. Брусівка, Біловодський р-н; 

56 – Литв – с. Литвинівка, Біловодський р-н 

57 – Євсуг – с. Євсуг, Біловодський р-н; 
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58 – Степ – с. Степове, Біловодський р-н 

59 – Парн – с. Парневе, Біловодський р-н; 

60 – Криз – с. Кризьке,Марківський р-н; 

61 – Бонд – с. Бондарівка, Марківський р-н; 

62 – Сем – с. Семикозівка, Біловодський р-н; 

63 – Білов – смт Біловодськ; 

64 – Трет – с. Третяківка, Біловодський р-н; 

65 – Дан – с. Данилівка, Біловодський р-н; 

66 – Город – с. Городище, Біловодський р-н; 

67 – Мороз – с. Морозівка, Міловський р-н; 

68 – Зорик – с. Зориківка, Міловський р-н; 

69 – Новостр – с. Новострільцівка, Міловський р-н; 

70 – Калм – с. Калмиківка, Міловський р-н; 

71 – Зел – с. Зелеківка, Біловодський р-н; 

72 – Баран – с. Бараниківка, Біловодський р-н; 

73 – Велик – с. Великоцьк, Міловський р-н; 

 

КОМЕНТАРІ ДО КАРТ 

 

Карта № 1. ‘Рівнина (загальне значення)’ 

У н. пп. 30, 48 знаком для р’іў
|
нина подано варіант роў

|
нина, у п. 58 – 

роў
|
н’іна, у п. 10 – раў

|
н’іна); у пп. 54, 1, 64, 5 – р’іўни

|
на. У п. 16 знаком для 

плош·ч’і
е|
на скартографовано плаш·ч’і

е|
на.

 
У п. 2 знаком для словосполучення 

|
роўне 

|
м·ісце скартографовано глад

|
ка зе

и
м

|
л’а. У н. п. 17 знаком для 

п
|
лош·ч’а позначено п

|
лош·ч’ад’. 

Карта № 4. ‘Рівнина, укрита травою’ 

У н. пп. 24, 44, 45, 46, 47 знаком для луг скартографовано лу
|
га, у 

н. п. 72 знаком для пасо
|
виш·ч’е – 

|
пас’би

е
ш·ч’е, у н. п. 11 знаком для 

с’іно
|
кос – с’іно

|
коси. 

Карта № 9. ‘Низина (загальне значення)’ 
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У н. п. 10 знаком для низ скартографовано на ни
е|
зу (10); у н. пп. 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 знаком для ни
е|
зина – ни

е
зи

е|
на, у н. п. 10 – 

н’із’і
|
на.  

Карта 12. ‘Низина, поросла очеретом’ 

У н. пп. 70, 71, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 58, 60, 81, 62 знаком для оч’е
|
рет 

скартографовано оч’е
и
ре

и|
та; у н. п. 10 знаком для 

|
заросл’і скартографовано 

|
заросл’і коми

е|
шом ; у н. п. 16 знаком для ко

|
миш – 

|
коми

е
ш·і. 

Карта 13. ‘Яма (загальне значення)’ 

У н. пп. 35, 68, 69, 70, 71, 27, 24 знаком для кол
|
доби

е
на 

скартографовано кол
|
доб·іна; у н. пп. Знаком для 

|
коўбан’а – 

|
коўбан’. 

Карта № 14. ‘Яма з водою’ 

У н. пп. 47, 48, 49, 50 знаком для ко
|
лод’із’ скартографовано ко

|
лод’ац’, у н. п. 35 – 

ко
|
лод’аз’; у. н. пп. 59, 60, 61 знаком для ка

|
л’ужа подано 

|
лужа; у н. пп. знаком для коў

|
бан’а 

скартографовано 
|
коўбан’ у н. пп. 27, 28, 29, 30, 64, 65. 

Карта № 15. ‘Яр (загальне значення)’ 

У н. пп. 43, 44, 23, 28, 21, 22, 25, 26, 29 знаком для йа
|
рок скартографовано 

|
йерок, у 

н. п. 30 – йе
|
рик. 

Карта № 18. ‘Невелике підвищення (горб)’ 

У н. п. 31 знаком для 
|
пагорбок скартографовано 

|
пагорок. 

Карта № 19. ‘Площа, укрита горбками’ 

У н. п. 58 знаком для гор
|
биста репрезентовано лексему гор

|
баста, у 

н. пп. 11, 12, 13 – гор
|
биста 

|
м·есност’. 

Карта № 21. ‘Великий камінь’ 

У н. п. 72 знаком для б
|
рила скартографовано б

|
рили; у н. пп. 59, 60, 

61, 62, 63 знаком для ва
|
лун подано валу

|
ни. 

Карта № 22. ‛Місце видобування води’ 

У н. п. 12 знаком для ко
|
лод’аз’ скартографовано коло

|
д’іс’, у н. п. 11 – колод’а

|
з’а. У 

н. п. 11 знаком для ǯе
и
ре

и|
ло подано ǯе

и|
рело, у н. пп. 19, 20, 63 знаком для фон

|
тан подано 

фан
|
тал. 

Карта № 23. ‘Ґрунт із значною домішкою піску і глини’ 

У н. пп. 62 знаком для 
|
п·ісок скартографовано 

|
п·іски. 
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ДОДАТОК Б 

Додаток Б представлений у вигляді словника народних географічних 

термінів східнослобожанських говірок Луганщини, у якому вміщено 

найменування географічних об‘єктів, що побутують на території 

Біловодського, Білокуракинського, Сватівського, Марківського, Міловського, 

Новопсковського, Попаснянського, Старобільського, Троїцького районів 

Луганської області. Відсутність подібних праць з упорядкування, 

систематизації  та введення в науковий обіг лексем (понад 1400 одиниць), що 

позначають географічні реалії ареалу, свідчить про новизну дослідження. 

Матеріали, які ввійшли до складу словника, відтворюють лексико-

семантичні, фонетичні, словотвірні, морфологічні, акцентуаційні риси 

місцевого говіркового мовлення. Для збирання фактичного матеріалу, який є 

основою лексикографічного дослідження, спеціально складені дві програми 

(два питальники).  

Склад і структура словника 

1. Перелік вокабул (заголовних слів чи термінологічних 

словосполучень), назв населених пунктів у кожній статті подано в 

алфавітному порядку. 

2. Скорочення назв населених пунктів такі самі, як у тексті дисертації. 

3. Географічну номенклатуру записано в називному відмінку 

транслітерацією, далі – фонетичною транскрипцією, у якій указано наголос 

(напр. ВИБОЇНА [ви
е|
бойіна]). 

4. Позначені в заголовному слові наголоси на різних складах указано в 

одній словниковій статті (напр., НИЗИНА [ни
е|
зина] ‗низина (загальне 

значення)‘ (Білов, Білокур), ‗рівнина біля підвищення, місце під горою‘ 

(Руд), ‗рівнина в низині‘ (Білокур, Нов), ‗рівнина між двома горами‘ (Бут, 

ДО, Мороз), НИЗИНА [ни
е
зи

е|
на] ‗низина (загальне значення)‘ (Сич)). 

5. Фонетичні варіанти терміна здебільшого винесено в окремі 

словникові статті  (напр., ОСТРІВОК, ОСТРОВОК). 

6. Для зіставлення ГТ аналізованого ареалу з народними ГТ інших 

регіонів України, що дає можливість вичленувати спільні та відмінні риси 
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лексем цієї терміносистеми, наведені приклади аналогічних лексем або їхні 

фонетичні, морфологічних варіанти та пояснення, відомі авторові з 

друкованих джерел (напр. О́БОЛОНЬ [обо
|
лон‘] ‗рівнина (загальне 

значення)‘ (Науг) ; 

СУМ оболонь ‗заплавні луки‘ [СУМ, V, с. 550]; 

СУМГ оболонь ‗низменное луговое пространство‘ [СУМГ, ІІІ, с. 21]; 

західнопод. боло́ня ‗рівнина, укрита травою‘ [123, с. 241];  

західнопол. оболо́ння ‗луг на березі річки‘ [Данилюк 2013, с. 16];  

західноукр. боло́нє ‗рівнина, пасовище‘, боло́ннє ‗плес‘, боло́ня, 

боло́нь ‗лугова низина‘ [98, с. 217]). 

7. Пояснення різних значень народного географічного терміна з місцем 

уживанням наведено в одній статті через кому (напр. ВИБОЇНА [ви
е|
бойіна] 

‗погана дорога‘ (Вівч), ‗вибоїна, яма на дорозі‘ (Бабич, Баран, Білов, Вівч, 

Ілліч, Лиз, Луб, Пол, Сват, Шторм), ‗впадина, западина‘ (Білокур, Зел, Терн), 

‗довга заглибина в землі‘ (Парн), ‗невелика яма‘ (Трет), ‗яма (загальне 

значення)‘ (Парн, Сват, Степ). 

8. У більшості випадків при наявності кількох слів із синонімічним 

значенням використовуємо позначку див. ще. 

9. Усі географічні найменування подано тільки з географічним 

значенням. 

 

Список обстежених населених пунктів 

Ант – с. Антонівка, Старобільський р-н; 

Бабич – с. Бабичеве, Троїцький р-н; 

Баг – с. Багачка, Троїцький р-н; 

Байд – с. Байдівка, Старобільський р-н; 

Баран – с. Бараниківка, Біловодський р-н; 

Біллуц – смт Білолуцьк, 

Білов – смт Біловодськ; 

Білокур – смт Білокуракине; 

Бонд – с. Бондарівка, Марківський р-н; 
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Брус – с. Брусівка, Біловодський р-н; 

Булав – с. Булавинівка, Новопсковський р-н; 

Бут – с. Бутове, Старобільський р-н; 

Бутк – с. Бутківка, Старобільський р-н; 

ВД – с. Верхня Дуванка, Сватівський р-н; 

Велик – с. Великоцьк, Міловський р-н; 

Вівч – с. Вівчарове, Троїцький р-н; 

Вільш – с. Вільшани, Троїцький р-н; 

Воєвод – с. Воєводське, Троїцький р-н; 

ВП – с. Верхня Покровка, Старобільський р-н; 

Город – с. Городище, Біловодський р-н; 

Дан – с. Данилівка, Біловодський р-н; 

ДО – с. Демино-Олександрівка, Троїцький р-н; 

Євсуг – с. Євсуг, Біловодський р-н; 

Заг – с. Загір‘я, Троїцький р-н; 

Зел – с. Зелеківка, Біловодський р-н; 

Зорик – с. Зориківка, Міловський р-н;  

Ілліч – с. Іллічівка, Троїцький р-н; 

Калм – с. Калмиківка, Міловський р-н; 

Кам – с. Кам‘янка, Новопсковський р-н; 

Криз – с. Кризьке, Марківський р-н; 

Кур – с. Курячівка, Білокуракинський р-н; 

Лантрат – с. Лантратівка, Троїцький р-н; 

Лиз – с. Лизине, Білокуракинський р-н; 

Лим – с. Лиман, Старобільський р-н; 

Литв – с. Литвинівка, Біловодський р-н;  

ЛО – смт Лозно-Олександрівка, Білокуракинський р-н; 

Лозов – с. Лозовівка, Старобільський р-н; 

Луб – с. Луб‘янка, Білокуракинський р-н; 

Луг – с. Лугове, Троїцький р-н; 

Марк – смт Марківка; 



 

 

259 

 

Мик – с-ще Миколаївка, Попаснянський р-н; 

Міст – с. Містки, Сватівський р-н; 

Можн – с. Можняківка, Новопсковський р-н; 

Мороз – с. Морозівка, Міловський р-н; 

Науг – с. Наугольне, Сватівський р-н; 

Нещ – с. Нещеретове, Білокуракинський р-н; 

Новобор – с. Новоборове, Старобільський р-н;  

Новор – с. Новорозсош, Новопсковський р-н; 

Новостр – с. Новострільцівка, Міловський р-н; 

Новпск – смт Новопсков; 

Оборот – с. Оборотнівка, Сватівський р-н; 

Павл – с. Павлівка, Білокуракинський р-н; 

Паньк – с. Паньківка, Білокуракинський р-н; 

Парн – с. Парневе, Біловодський р-н; 

Підг – с. Підгорівка, Старобільський р-н; 

Піск – с. Піски, Новопсковський р-н; 

Піщ – с. Піщане, Старобільський р-н 

Пол – с. Половинкине, Старобільський р-н; 

Преображ – с. Преображенне, Сватівський р-н; 

Прив – с-ще Привілля, Троїцький р-н; 

Проїж – с. Проїждже, Старобільський р-н; 

Прос – с. Просяне, Марківський р-н; 

Розп – с. Розпасіївка, Троїцький р-н; 

Розсип – с. Розсипне, Троїцький р-н; 

Руд – с. Рудівка, Сватівський р-н; 

Сват – м. Сватове; 

Свистун – с. Свистунівка, Сватівський р-н; 

Сем – с. Семикозівка, Біловодський р-н; 

Сич – с. Сичанське, Марківський р-н; 

Степ – с. Степове, Марківський р-н; 

Тарас – с. Тарасівка, Троїцький р-н; 
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Терн – с. Тернівка, Марківський р-н; 

Тим – с. Тимошине, Білокуракинський р-н; 

Трет – с. Третяківка, Біловодський р-н; 

Троїц – смт Троїцьке; 

Шап – с. Шапарівка, Білокуракинський р-н; 

Штор – с. Штормове, Старобільський р-н; 

Шульг – с. Шульгинка, Старобільський р-н. 

 

АКАЦІЯ [а
|
кац‘ійа] ‗насадження дерев з білими чи жовтими квітками‘ (Байд, 

Баран, Білов, Білокур, Велик, Вільшан, Заг, Зел, Кам, Кур, Розсип, Тим); 

СУМ ака́ція ‗назва кількох видів посухостійких дерев або кущів з 

білими чи жовтими квітками‘ [СУМ, І, с. 26]; 

СУМГ ака́ція ‗Раст. Акація‘ [СУМГ, І, с. 5];  

середньопол. ака́ція, ака́ції ‗зарості дерев акації‘, ока́ція ‗зарості кущів і 

дерев акації‘ [181, с. 274, 364]; 

східностеп. акація, акації, окація, ‗дендрооб‘єкт антропогенного 

походження (ліс)‘ [137, с. 129]. 

АЛЄЄЧКА [а
|
л‘ейеч‘ка] ‗смуга дерев‘, ‗штучний ліс‘ (Байд); 

СУМ але́я ‗дорога (у садку, парку), обсаджена з обох боків деревами, 

кущами‘ [СУМ, І, с. 33];  

середньопол. але́йка ‗доріжка в лісі‘, ‗стежка в саду‘, ‗стежка, обсаджена 

деревами, живоплотом‘, але́я ‗доріжка, обсаджена деревами та кущами‘ [181, 

с. 234]. 

АСВАЛЬТ [ас
|
вал‘т] ‗дорога з твердим покриттям‘ (Трет);  

СУМ асфа́льт ‗чорна смолиста маса природного походження або 

штучно виготовлена з бітуму і тонкоподрібнених мінеральних матеріалів‘, 

‗шлях, тротуар, покриті цією масою‘ [СУМ, І, с. 69]; 

західнопод. асвальт ‗брукована чи шосейна дорога‘ [123, с. 113];  

середньопол. асва́льт, асфа́льт ‗заасфальтована дорога‘ [181, с. 275];  

східностеп. асвальт, освальт ‗дорога з асфальтовим покриттям‘ [137, 

с. 78].  
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АСФАЛЬТ [ас
|
фал‘т] ‗дорога з твердим покриттям‘ (Білов, Воєвод, Калм, 

ЛО, Міст, Піщ, Прив, Розсип, Сем). 

(див. ще асва́льт) 

АСФАЛЬТИК [ас
|
фал‘тик] ‗дорога з твердим покриттям‘ (Город). 

(див. ще асва́льт) 

АСХВАЛЬТ [асх
|
вал‘т] ‗дорога з твердим покриттям‘ (Ілліч). 

(див. ще асва́льт) 

БАГВА [
|
багва] ‗мокра, заболочена рівнина‘ (ВП, Оборот). 

БАГНИЩЕ [баг
|
ниш·ч‘е] ‗багно, розріджена земля з стоячою прогнилою 

водою‘ (Білов, Сем). 

(див. ще багно́) 

БАГНО [баг
|
но] ‗болото, розрідження внаслідок дощів‘ (Бут, Кам, Луб, Нещ, 

Степ, Троїц), ‗заглиблення на місці водойми‘ (Зел), ‗мокра, волога земля‘ 

(Пол), ‗мокра, заболочена низина‘ (Білов, Оборот, Терн), ‗мокра, заболочена 

рівнина‘ (Пол), ‗мочарі, болотиста місцевість з підґрунтовими водами‘ 

(Білов, Нещ, Парн, Сем); 

СУМ багно́ ‗болотисте місце; трясовина, болото‘, ‗велика калюжа, 

грязьке місце‘, ‗розріджена внаслідок дощів, розтавання снігу та ін. земля на 

шляхах, стежках і т. д.; болото‘, багнище, багнисько ‗т.с. що багно‘ [СУМ, І, 

с. 84]; 

СУМГ багно ‗болото, топь, глубокая грязь‘, ‗багнисько ‗багно‘,  

багнище, багновиця ‗болото, болотистое мѣсто‘ [СУМГ, І, с. 18]; 

західнопод. багно́ ‗мокра заболочена низина‘, ‗заглиблення на місці 

водойми‘, ‗болото‘ [123, с. 238];  

західнопол. багно́ ‗заболочена низина‘, ‗низина біля річки‘, 

‗заглиблення на місці водойми‘, ‗розмокла внаслідок дощів, танення снігу та 

ін. грузька місцевість, болото‘, ‗болото у загальному значенні‘, ‗велике 

болото‘, ‗болото в лісі‘, ‗земля, розм‘якшена водою‘, ‗грузьке болото, де 

трясеться, колишеться земля‘, ‗мохове болото‘, багню́ка, ‗болото у 

загальному значенні‘, ‗болото в лісі‘, ‗земля, розм‘якшена водою‘, ‗маленьке 
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болото‘, ‗заболочена низина‘ [Данилюк 2013, с. 9 – 10]; бáгнисько, бáгон 

‗болото‘ [Шульгач, с. 218]; 

західноукр. багно́ ‗мокра, заболочена низина‘ ‗заглиблення на місці 

водойми‘ [101, с. 33]; 

середньопол. багно́ ‗низинна місцевість, залита водою; заболочена 

низина‘, ‗низинна місцевість, поросла травою, де весною стоїть вода‘, 

‗болото‘, ‗трясовина‘, ‗дуже грузьке болото‘, ‗непрохідне болото‘, ‗грузьке 

місце зі стоячою водою‘, ‗грузьке місце, поросле травою і мохом‘, ‗місце, де 

росте багно‘, ‗невелике місце із стоячою прогнилою водою і гряззю‘, ‗грузьке 

болото, де трясеться, колишеться земля‘, багню́ка ‗багно, болото‘ [181, с. 275 

– 276]; 

східнопол. багно́, багню́ка ‗болото в загалі‘, багно́ ‗болото біля річки‘ 

[165, с. 180];   

центральностеп. багно ‗заболочена низина‘, ‗болото (у загальному 

значенні), багню́ка ‗болото (у загальному значенні)‘ [39, с. 13, 70].  

БАГНОВИННЯ [багно
|
вин‘:а] ‗мокра, заболочена рівнина‘ (Баран). 

(див. ще багно́) 

БАГНЮКА [баг
|
н‘ука] ‗мочарі, болотиста місцевість з підґрунтовими 

водами‘ (Зорик), ‗багно, розріджена земля з стоячою прогнилою водою‘ 

(Мороз), ‗болото, розрідження внаслідок дощів‘ (Кам, Міст, Мороз, Нещ, 

Парн, Троїц), ‗грузьке, болотисте місце, що поросло травою, мохом‘ (Білов, 

Бут, Луб, Сем), ‗мокра, заболочена низина‘ (Баран, Лантрат), ‗мокра, 

заболочена рівнина‘ (Баран, Сват, Трет). 

(див. ще багно́) 

БАГНЯНКА [баг
|
н‘анка] ‗мочарі, болотиста місцевість з підґрунтовими 

водами‘ (Білов, Сем). 

(див. ще багно́) 

БАГОВИННЯ [баго
|
вин‘:а] ‗мокра, заболочена рівнина‘ (Оборот), ‗руда, 

іржаве багно, болото‘ (Розп). 

(див. ще багно́) 

БАЙДАК [баĭ
|
дак] ‗мілина, неглибоке місце‘ (Шульг). 
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БАЙРАК [баĭ
|
рак] ‗ліс (загальне значення)‘ (Пол), ‗яр, порослий лісом‘ 

(Білокур, ВП, Лантрат, Мик, Нов, Оборот, Павл, Сват), ‗глибока довга 

западина з стрімкими берегами, вибоїна від дії талих вод‘ (Білов, Бут, Кам, 

Міст); 

СУМ байра́к ‗ліс у яру, у долині або яр, порослий чагарником‘ [СУМ, І, 

с. 91];   

СУМГ байра́к ‗лѣсокъ въ оврагѣ; буеракъ‘ [СУМГ, І, с. 21]; 

західнопод. байра́к ‗яр, порослий лісом‘, ‗байрак, рів‘ [123, с. 238];  

західнопол. байра́к ‗горбиста місцевість, завалена стовбурами дерев, 

пеньками‘, ‗яр, схили якого поросли лісом та чагарниками‘, ‗рів‘ [Данилюк 

2013, с. 10];  

західноукр. байра́к ‗яр, порослий лісом‘, ‗низина, поросла лісом‘, 

‗підвищення, густо поросле лісом‘, ‗лісок у яру‘, ‗невеликий лісок‘, ‗яр‘ [98, 

с. 214];  

середньопол. байра́к ‗яр, порослий лісом‘, ‗яр, порослий чагарником‘, 

‗система ярів‘, ‗гай‘ [181, с. 777];  

східнопол. байра́к ‗яр‘ [165, с. 177]; 

центральностеп. байра́к ‗яр‘, ‗яр, порослий лісом‘, ‗відріг яру‘, ‗лісок у 

яру‘, ‗низина, що поросла деревами‘, ‗рідкий ліс‘, ‗невеликий ліс‘ [Громко, 

с. 15 – 16]. 

БА́ЙРАЧОК [
|
баĭрач‘ок] ‗ліс (загальне значення)‘ (Пол). 

(див. ще байра́к) 

БАЛКА [
|
балка] ‗вузька долина‘ (Лантрат), ‗вузька низина‘ (Міст), ‗вузька 

протяжна долина‘ (Білокур, Кал, Науг, Оборот, Павл, Піщ, Трет), ‗глибока і 

вузька долина‘ (Зел), ‗долина між двома підвищеннями‘ (Сват), ‗неглибокий 

яр‘ (ВП, Піщ), ‗низина (загальне значення)‘ (Міст), ‗низина біля річки‘ (Зел), 

‗низина, вкрита травою‘ (Білов), ‗низина, поросла деревами‘ (Город, Марк, 

Нов, Оборот, Степ), ‗рівнина в неглибокій западині‘ (Бут, Науг), ‗рівнина в 

низині‘ (Прив), ‗рівнина, поросла лісом‘ (Міст), ‗ущелля‘ (ВП, Оборот), 

‗широка низина‘ (Білов), ‗яр (загальне значення)‘ (Білокур, ВП, Оброт, Піщ, 

Сват, Трет), ‗яр на території кар‘єру‘ (Білокур, ВП, Зел, Лантрат, Оборот, 
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Павл, Терн), ‗яр у лісі‘ (Вівч, Город, Трет), ‗яр у степу‘ (Білокур, Луг), ‗яр, 

порослий лісом‘ (Байд, Город, Карт, Марк, Нов, Оборот, Степ); 

СУМ ба́лка ‗яр з пологими схилами‘ [СУМ, І, с. 96]; 

СУМГ ба́лка ‗степной оврагъ‘ [СУМГ, І, с. 25];  

західнопод. ба́вка ‗яр, порослий лісом‘, ба́вки ‗мокра заболочена 

рівнина‘, ба́лка ‗яр, порослий лісом‘, ‗вузька протяжна низина‘, ‗низина (у 

загальному значенні)‘, ‗яр‘, ‗невеликий яр‘, ‗довга глибока вузька западина 

між горбами‘, ‗степовий яр‘, ‗долина (у загальному значенні)‘ [123, с. 238]; 

західнопол. ба́лка ‗повздовжня яма, рів‘, ‗яр з пологими схилами‘ 

[Данилюк 2013, с. 10]; 

західноукр. ба́лка ‗низина біля річки‘ [Марусенко 1968, с. 215], ба́лка 

‗низина в степу, заросла травою‘, ‗невелике пониження земної поверхні‘, 

‗долина річки‘, ба́лка, ба́вка ‗яр‘, ‗степовий яр‘, ‗глибокий яр, порослий 

лісом‘, ‗невеликий яр‘, ‗ліс на пагорбі‘, ‗заглибина в степу, вимита водою‘ 

[100, с. 64 – 65]; 

середньопол. ба́лка ‗низина, по якій тече вода з ставка, річки, болота 

чи джерела‘, ‗невеликий яр‘, ‗яр, порослий лісом, чагарниками‘, ‗яр з 

пологими схилами‘, ‗невелика западина‘ [181, с. 277]; 

східнопол. ба́лка ‗овраг‘ [165, с. 177];  

східностеп. ба́лка ‗різновид земельної ерозії з пологими схилами (у 

загальному значенні), ‗різновид земельної ерозії з водою на дні‘, ‗різновид 

земельної ерозії без води‘, ‗різновид земельної ерозії великого розміру‘, 

‗різновид земельної ерозії великого розміру з водою на дні‘ [137, с. 56 – 59 ]; 

центральностеп. ба́лка ‗низина біля річки‘, ‗вузької, протяжної 

низини, долини‘,‗яр‘, ‗невеликий яр‘, ‗яр, що поріс лісом‘, ‗яр в степу‘, 

‗глибокий обривистий яр‘, ‗яр на території кар‘єру‘, ‗ущелля‘ [39, с. 16 – 18].  

БАЛОТІНА [бало
|
т‘іна] ‗болото (загальне значення)‘ (Ілліч). 

БАЮРА [ба
|
йура] ‗яма на піску‘ (Бонд, Сич, Степ, Прос, Терн); 

СУМ баю́ра ‗велика, глибока калюжа‘, ‗яма, вибій‘ [СУМ, І, с. 116].  

СУМГ баюра ‗большая, глубокая лужа‘, ‗ямка въ земляномъ полу‘ 

[СУМГ, І, с. 35];  
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західнопод. баю́ра ‗велика калюжа на дорозі, заповнена водою після 

дощу‘, ‗яма на піску‘, ‗вибоїна, яма на дорозі‘, ‗заглибина на місці водойми‘ 

[123, с. 239];  

західнопол. баю́ра, ‗велика заглибина на дорозі, заповнена водою‘, 

‗заглибина на дорозі, вибита транспортом‘ [Данилюк 1997, с. 8];  

середньопол. баю́ра ‗калюжа‘, ‗яма на дорозі, заповнена водою, 

гряззю, розкислою землею, болотом‘ ‗яма, заповнена водою‘, ‗вибоїна, яма 

на дорозі, заповнена водою‘, ‗яр, що вирила вода‘, ‗низина вздовж річки‘, 

‗водне плесо‘, ‗лужа‘, балю́ра  ‗баюра, калюжа‘, ‗вибоїна, яма на дорозі, 

заповнена водою‘, ‗невелике заглиблення в ґрунті з дощовою водою‘ [181, с. 

276 – 278];  

східнопол. баю́ра ‗яма, наповнена водою‘ [Черепанова, с. 27];  

центральностеп. баю́ра ‗вибоїна, яма на дорозі‘, ‗велика калюжа на 

дорозі, наповнена водою після дощу‘ [Громко, с. 20], ‗яма на піску‘ [39, 

с. 21]. 

(див. ще бою́ра) 

БЕЗНА [
|
безна] ‗глибоке провалля‘ (Білов, ДО, Парн, Сват, Сем), ‗прірва‘ 

(Луг). 

(див. ще безо́дня) 

БЕЗОДНЯ [бе
|
зодн‘а] ‗глибоке провалля‘ (Білокур, Павл), ‗прірва‘ (Сват); 

СУМ безо́дня ‗глибоке провалля; прірва‘ [СУМ, І, с. 136]; 

СУМГ безна ‗запущенное поле, дурное неудобное мѣсто‘ [СУМГ, І, 

с. 42]; 

західнопод. бездна́ ‗прірва‘, безо́дня ‗глибока прірва‘, бе́здна ‗глибока 

яма‘, ‗глибока яма в річці‘, ‗глибокий обривистий яр‘, бе́зна ‗глибока яма‘, 

безодня ‗круча, крутий схил гори‘, ‗глибока яма‘, ‗заглибина на місці 

водойми‘, ‗глибока яма в річці‘, ‗глибокий обривистий яр‘ [123, с. 239];  

західнопол. бе́здна ‗глибоке провалля, прірва‘, бе́зна ‗низина, поросла 

травою‘, ‗зарості кущів‘, ‗зарості кущів‘, бе́здна ‗яма у водоймі‘, безодник 

‗грузьке болото, де трясеться, колишеться земля‘, ‗яма в болоті‘, безодня 

‗заглиблення в ґрунті невизначеної форми‘, ‗викопана яма, яка наповнюється 
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водою джерела‘, ‗яма у водоймі‘, ‗яма в болоті‘, ‗яма в річці‘ [Данилюк 2013, 

с. 11 – 12];  

західноукр. бездно́ ‗глибоке провалля‘, ‗глибока вода‘, ‗глибока яма‘, 

‗трясина, топке місце на болоті‘, ‗запущене поле‘, безо́дніца ‗підземне 

джерело‘, безо́дня ‗крутий, прямовисний берег‘, ‗заглиблення в ґрунті 

невизначеної форми‘, ‗крутий схил гори‘, ‗глибока яма‘, ‗джерело в полі‘, 

‗лужа‘, ‗болото‘ [98, с. 215 – 216]; 

середньопол. безодня ‗глибока прірва‘, ‗провалля‘, бе́здна, бездно́, 

безо́дня, бе ́зна ‗непрохідне місце в болоті‘ [181, с. 188];  

східнопол. бе́здна ‗яр‘ [165, с. 177];  

центральностеп. безо́дня ‗прірва‘, ‗велика яма‘ [39, с. 17 – 19]. 

БЕЛЕБЕНЬ [
|
беле

и
бе

и
н‘] ‗високе відкрите місце‘ (Марк, Нов, Оборот, 

Сват), ‗пустирь‘ (Вільш), ‗відкрита або спустошена місцевість без будівель і 

рослинності‘ (Трет), ‗пустка‘ (Город, Мик, Сем), ‗пустинна місцевість з 

пронизливим вітром (Науг, Міст, Оборот, Степ, Терн), ‗високе місце де 

пронизує вітром‘ (Білов, Бут, ВП, Лантрат, Павл, Сич), ‗невелике 

підвищення  на площині‘ (Білов, ДО, Кам, Луг, Нещ, Степ), ‗підвищення 

(загальне значення)‘ (Білов, ДО, Кам, Луг, Нещ, Степ); 

СУМ бе́лебень ‗високе відкрите місце; гора, шпиль‘ [СУМ, І, с. 155]; 

СУМГ белебень ‗возвышенное и открытое мѣсто‘, ‗глубокое мѣсто въ 

водѣ‘ [СУМГ, І, с. 49]; 

західнопод. бе́лебень ‗місцевість, відкрита всім вітрам‘ [123, с. 239];  

східнопол. бе́лебень ‗крута гора‘, ‗окреме підвищення‘ [165, с. 175]; 

центральностеп. бе́лебень, бе́лебень ‗підвищення (загальне 

значення)‘, бе́лебень ‗крута гора, горб, підвищення‘ [39, с. 23 – 25].  

БЕРДЯ [
|
берд‘а] ‗бердо, скелястий стрімкий схил‘ (Міст); 

СУМГ бердо́, бе́рдечко, берді́в’я ‗пропасть‘ [СУМГ, І, с. 50];  

західноукр. бердìвка ‗гірське пасовище (полонина) з безліччю 

обривів‘, бердìвля ‗скелястий обрив‘, бердìв'я  ‗скелі‘, ‗брили каміння‘, ‗скелі 

в руслі‘, ‗пороги в потоці‘,  бе́рдiчкo ‗невеликий обрив‘, бердова́ня ‗велика 
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цільна скеля‘, бердова́то ‗дуже крутий схил гори‘, бе́рдя ‗великі камені‘, 

‗скелястий обрив‘, 
|
берд’ак ‗ліс на скелястому обриві‘ [98, с. 216]. 

БЕРЕГ [
|
бере

и
г] ‗вершина, початок річки‘ (Бабич), ‗низина (загальне 

значення)‘ (Баран, Зел, Нов, Терн), ‗низина біля річки‘ (Білокур, Лантрат, 

Мик, Оборот, Парн, Сват, Трет), ‗рівнина біля річки‘ (Бабич, Баран, Білов, 

Білокур, Воєвод, Нов, Сват), ‗берег річки‘ (в усіх н. пп.); 

СУМ бе́рег ‗край землі, що межує з поверхнею річки, озера, моря і т. 

ін.‘, ‗край, узбіччя, обочина (шляху, провалля, ущелини і т. ін.).‘ [СУМ, І, 

с. 158]; 

СУМГ берег ‗берегъ‘ [СУМГ, І, с. 50];  

західнопод. берег ‘низина біля річки‘, ‗берег (у загальному значенні), 

‗берегова лінія‘, ‗низина (у загальному значенні)‘, ‗прибережжя при розливі‘, 

‗підмитий берег‘, ‗схил гори‘ ‗берегова лінія‘, бережина ‗берег (у загальному 

значенні)‘, бережок ‗низина (у загальному значенні)‘, ‗берег (у загальному 

значенні)‘, ‗низьке місце, де ростуть верби‘, бериг ‗берег (у загальному 

значенні), ‗невеликі горби, підвищення‘,‗місце, де раніше було болото‘, 

‗берегова лінія‘, берих ‗невеликі горби, підвищення‘, беріг ‗берег (у 

загальному значенні)‘ [123, с. 239 – 440]; 

західнопол. бе́рег ‗низина біля річки‘, ‗низина, поросла травою‘, 

‗заболочена низина‘, ‗низина на місці колишньої річкової долини‘ ‗низина 

біля річки‘, ‗низина поросла травою‘, ‗низина на місці колишньої річкової 

долини, поросла травою‘, ‗заболочена низина‘, ‗болото‘ біля річки‘, ‗частина 

водоймища, яка вдається в сушу‘, ‗місцевість біля ставка, де майже завжди 

стоїть вода‘, ‗луг, який заливається водою‘, ‗луг, де випасають корів‘, ‗місце 

для купання з піщаним дном‘ [Данилюк 2013, с. 12]; 

центральностеп. бе́рег ‗низина (у загальному значенні) [39, с. 12], 

‗берег‘, ‗луг‘, ‗рівнина, поросла травою‘, ‗луг заливний‘, ‗місце, що 

заливається водою після розливу‘, ‗пасовище‘, ‗низина‘, ‗низина біля річки‘, 

‗низина, залита водою‘, ‗яр‘ [Громко, с. 22 – 23]);  

середньопол. бе́рег ‗краєчок землі (суші) біля будь-якого водоймища‘, 

‗широка низовина, поросла травою‘, ‗низина, поросла травою‘, ‗рівнина, 
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поросла травою‘, ‗луг‘, ‗пасовище‘, ‗бордюр, підвищення навколо річки‘, 

‗низина біля річки‘, ‗крайка, територія, що прилягає до річки, озера‘, 

‗сінокіс‘, ‗бровка‘, берегови́ще ‗луг‘, бережо́к ‗берег, луг‘, ‗низина, поросла 

травою‘, бериг ‗берег‘; ‗рівнина, поросла травою‘; ‗низина, поросла травою‘; 

‗низина біля річки‘; ‗сінокіс‘; берих ‗низина, поросла травою‘, бе́ріг ‗берег‘; 

‗рівнина, поросла травою‘; ‗низина, поросла травою‘; ‗низина біля річки‘; 

‗сінокіс‘, беріжо́к ‗луг‘ [181, с. 280 – 281]; 

східнопол. бе́рег ‗низина‘,‗низина біля річки‘, бережки́ ‗низина, 

залита водою‘ [165, с. 177];  

східностеп. бе́рег ‗низинна місцевість біля річки‘, ‗берег водойми‘, 

‗берег балки, яру‘, ‗земельна ділянка біля річки, що використовується для 

вирощування сільськогосподарських культур‘[137, с. 106].  

БЕРЕГІВКА [бе
и
ре

и|
г·іўка] ‗прибережні простори‘ (Новор). 

БЕРЕЗНЯК [бе
и
ре

и
з

|
н‘ак] ‗березовий ліс‘ (Город); 

СУМ бере́зина, березник, березничок, брезняк, березнячок ‗березовий 

гай, ліс; березник, березняк‘ [СУМ, І, с. 160]; 

СУМГ березина, березник, березниця, березняк ‗березовый лѣсъ, 

роща‘ [СУМГ, І, с. 52]; 

західнопод. бере́зи, бере́зина, берези́на, березня́к, бере́зова, бере́зовий, 

березня́, березі́вка, бері́зки ‗березовий ліс‘ [123, с. 144];  

західнопол. бере́зи́нка, берези́ця, березі́нка, біра́зина ‗березовий ліс‘ 

[Данилюк 2013, с. 10 –11];  

середньопол. бере́за, бере́зи (мн.), бере́зи́на ́, бере́з‘іна, бере́зîна, 

берез‘н‘а ́к, бере́зни́к, бере́з‘н‘ік, бере́знîк, бере́зня́к, березняки́, бере́зовик, 

бері́зник, берьо́за, бєро́за ‗березовий ліс‘ [181, с. 98];  

східнопол. бере́зина, бере́зник, березня́к березовий ліс‘ [165, с. 179];  

центральностеп. ‗бере́за, берези́на, бері́зка, березня́к, березо́вка  [39, 

с. 44]. 

БЕРЕЗНЯЧОК [бе
и
ре

и
зн‘а

|
ч‘ок] ‗берзовий ліс‘ (Город). 

(див. ще березня́к) 

БЕРЕСТОК [бе
и
ре

и
с

|
ток] ‗брестовий ліс‘(Тим); 
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СУМГ берестник, берестняк, бересток ‗берестовый лѣсъ, берестовая 

роща‘ [СУМГ, І, с. 50]; 

середньопол. бе́рест, бересту́вка, бере́стя ‗брестовий ліс‘ [181, 

с. 280]; 

центральностеп. берестки́ ‗берестовий ліс‘ [Громко, с. 24].  

БЕРЬОЗОВИЙ [бе
и|
р‘озовиĭ] ‗березовий ліс‘ (Ілліч). 

(див. ще березня́к) 

БИСТРИНА [би
е
стри

е|
на] ‗швидкість річки‘ (Бабич); 

СУМ бистрина́, бистрень, бистрінь, бистряночка ‗швидка течія, а 

також місце, де найшвидше тече вода в річці‘, бистря́ ‗швидка течія; 

бистрина‘, бистрянка ‗швидкоплинна, бистровода й глибока річка‘ [СУМ, І, 

с. 167 – 168]; 

СУМГ бистрень ‗потокъ, быстрый ручей‘, бистрина, бистриня, бистря 

бистрінь ‗быстрина, быстрое, стремительное теченіе воды‘, бистриця 

‗быстрый и шумный потокъ‘, ‗названіе многихъ рѣкъ‘, бистрянка ‗быстрая и 

глубокая рѣчка‘ [СУМГ, І, с. 57]; 

західнопод. бистрина́ ‗швидка течія води‘ [123, с. 240];  

західнопол. бистра́к, бистра́ч, бистрия́, бистрячо́к ‗швидкість річки,‘ 

бистра́к, бистри́на ‗місце в річці, де вирує вода [Данилюк 1997, с. 11]; 

середньопол. бистри́на́, бистри́на, бистри́нь би́стриця бистрі́нь 

‗швидкість річки‘ [181, с. 281];  

східнопол. бистра́, би́стрик, бистрова́, бистря́, бистря́к ‗швидкість 

річки‘ [Черепанова, с. 29]; 

центральностеп. бистриня́, бистрота́ ‗швидкість річки‘ [39, с. 24 – 

25]. 

БІЗДОРОЖ [
|
б·іздорож] ‗погана дорога‘ (Штор); 

СУМ бездорі́жжя ‗брак упорядкованих, придатних для проїзду доріг‘, 

‗розгрузла, малопридатна для їзди дорога‘ [СУМ, І, с. 127]; 

СУМГ бездоріжжя ‗отсутствіе дороги, бездорожье, распутица‘  

[СУМГ, І, с. 40]. 

БІК [б·ік] ‗берег річки‘ (Сем); 
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СУМ ‗місце, місцевість, що знаходиться не посередині, збоку чого-

небудь‘, ‗напрямок або місцевість, що лежить у цьому напрямку‘ [СУМ, І, 

с. 179]; 

СУМГ бік ‗берегъ, сторона рѣки, озера‘ [СУМГ, І, с. 64]; 

західнопод. бі́к ‗схил гори, горба, підвищення‘ [123, с. 240]; 

середньопол. бі́к ‗схил підвищення‘, ‗сторона лісу‘, ‗узлісся‘, ‗берег 

річки‘, ‗узбережжя‘, ‗бокова частина дороги‘, ‗узбіччя‘, бо́к ‗бік підвищення, 

лісу, дороги (у загальному значенні)‘ [181, с. 282];  

східнопол. бі́к ‗схил гори‘ [Черепанова, с. 29];  

центральностеп. бік ‗схил гори, підвищення‘, ‗берег‘ [Громко, с. 25]. 

БОЛОТИНА [боло
|
тина] ‗болото (загальне значення)‘ (Байд). 

(див. ще боло́то) 

БОЛО́ТНИЩЕ [бо
|
лотни

е
ш·ч‘е] ‗яма з водою‘ (Луг). 

(див. ще боло́то) 

БОЛОТНЯК [болот
|
н‘ак] ‗низина поросла очеретом‘ (Сват). 

(див. ще боло́то) 

БОЛОТО [бо
|
лото] ‗багно, розріджена земля із стоячою прогнилою водою‘ 

(Білов, Мороз, Нещ), ‗болото (загальне значення)‘(Бабич, Байд, Білов, 

Білокур, Ілліч, Лантрат, Міст, Нов, Сват, Степ, Павл, Піщ, Проїж, Руд), 

‗болото, розрідження внаслідок дощів‘ (Нещ), ‗заглиблення на місці 

водойми‘ (Баран), ‗мокра, заболочена низина‘ (Байд, Баран, Білокур, Ілліч, 

Луг, Трет), ‗руда, іржаве багно, болото‘ (Нещ); 

СУМ боло́то ‗грузьке місце з надмірно зволоженим ґрунтом, часто з 

стоячою водою та вологолюбною рослинністю; багно (в 1 знач.), трясовина‘, 

‗розріджена внаслідок дощів, розтавання снігу та ін. земля на шляхах, 

стежках‘ [СУМ, І, с. 215];  

СУМГ боло́то, боло́течко, болотю́га ‗болото‘, ‗грязь‘, ‗збив го на 

болото‘, болотина ‗высохшее болото‘, болоти́ще, болоти́сько ‗мѣсто, гдѣ 

было болото‘, болотни́на ‗торфъ‘ [СУМГ, І, с. 84]; 

західнопод. болота́ ‗велике болото‘, ‗болотяна яма‘, боло́тисько 

‗велике болото‘, болоти́ще ‗велике болото‘, ‗заглибина на місці водойми‘, 
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болотнячо́к, боло́тя, болотя́на, боло́тянка ‗болотяна яма‘, болотя́ник ‗місце, 

де раніше було болото‘, боло́то ‗болото, заболочене грузьке місце‘, ‗низина, 

що залита водою‘, ‗велика яма, заповнена водою після дощу‘, ‗луг заливний‘, 

‗заболочена низина‘, ‗заболочена ділянка в лісі‘, ‗мокра заболочена рівнина‘, 

‗невелике болото ‘ [123, с. 241]; 

західнопол. боли́тце ‗низина, залита водою‘, ‗маленьке болото в лісі‘, 

болі́тце  ‗низина, залита водою‘, ‗маленьке болото‘, боло́тце ‗маленьке 

болото‘, боло́тця ‗сухі річища‘, боло́то ‗болото‘, ‗мокра заболочена низина‘, 

‗земля, розм‘якшена водою‘, ‗низина, поросла травою‘, ‗низина біля річки‘, 

‗луг, що заливається водою‘, ‗рівнинна місцевість на місці осушеного болота‘ 

[Данилюк 2013, с. 16 – 17]; 

середньопол. болі́тце ‗болото‘, болі́тця ‗невеликі болота‘, болоти́ще 

‗велике болото‘, ‗низинна місцевість, поросла травою, де весною стоїть 

вода‘, боло́тнище ‗осушене болото‘, болотня́к ‗ліс на болоті‘, боло́тце 

‗невелике болото‘, боло́то ‗низинна місцевість, залита водою; заболочена 

низина‘, ‗низинна місцевість, поросла травою, де весною стоїть 

вода‘,‗грузьке місце‘, ‗пасовище на болоті‘, ‗баюра‘, ‗калюжа‘, ‗грязюка‘, 

‗мокрий луг‘, ‗сінокіс‘, ‗мокра місцевість, вкрита рослинністю‘, ‗багно‘, 

‗торф‘янник‘, ‗торфовище‘, ‗поле, де раніше була болотиста місцевість‘, 

‗трясовина‘,‗частково осушена драговина‘, ‗непрохідні хащі‘, ‗розріджений 

водою чорний донний ґрунт‘, ‗невелике місце із стоячою прогнилою водою і 

гряззю‘ [181, с. 276 – 283]; 

східнопол. боло́то ‗мокра заболочена низина‘ [Черепанова, с. 32], 

боло́то, боло́товина ‗болото (загальне значення)‘, боло́тниця, болотю́га 

‗топке болото‘, боло́тище, боло́тнище, балатю́га ‗велике болото‘, болі́тце, 

боло́тце, болу́тце, боло́твина, болотте́йцо, болотче́йко, болотя́нка, 

болотя́ночка ‗маленьке болото‘, боло́твинка, боло́тина, болотни́ще, 

болотня́к, болотня́ник, болотови́на, болотя́на, болотянка, болотя́ночка 

‗болото в лісі‘ [165, с. 181]; 

східностеп. боло́то ‗мокра, заболочена низина‘, ‗заболочена земля‘ 

[137, с. 158]; 
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центральностеп. болото ‘болото, мокра заболочена низина‘ [Громко, 

с. 27]; боло́то, болотни́сько ‗заболочена низина‘, боло́то, бало́то, ба́лто, 

за́болоть ‗болото (загальне значення)‘, боло́тнище, болотю́га, болотя́га 

‗велике болото‘, болі́тце, боло́тце ‗невелике болото‘, болотичка, болотничка 

‗болотна яма‘, болотя́нка ‗озеро‘, боло́то, болотя́ка, балотя́ка ‗калюжа‘ [39, 

с. 13, 70, 74, 99, 104]. 

БОЛЬШАК [бол‘
|
шак] ‗великий камінь‘ (ВП, Мик). 

БОРОЗДА [бороз
|
да] ‗борозна, ряд зораної землі‘ (Підг, Розп). 

(див. ще. борозна́) 

БОРОЗНА [бороз
|
на] ‗борона, смуга на полі, що робиться плугом‘ (Вільш); 

СУМ борозна ́ ‗довга рівна западина в землі, проведена плугом‘ [СУМ, 

І, с. 219].  

СУМГ боро́зка, борозна́, борозе́нька ‗борозда‘ [СУМГ, І, с. 88]; 

середньопол. борозна́ ‗довга, рівна заглибина в землі‘ [181, с. 283];  

західнопод. борозна ‗місце, пропущене при сіянні‘ [123, с. 241]. 

БОЮРА [бо
|
йура] ‗яма на піску‘ (Оборот); 

(див. ще баю́ра) 

БРИЖКИ [бриж
|
ки] ‗хвиля, вал, що утворюється коливальними рухами 

водної поверхні при порушенні її спокійного стану‘ (Мороз); 

СУМ брижі, брижик, брижка, брижа ‗дрібні хвилі на злегка 

сколиханій поверхні води‘ [СУМ, І, с. 234]; 

західнопод. бри́жі ‗брижі на воді від швидкої течії‘ [123, с.117];  

західноукр. бри́жі ‗пригорок, невеликі пагорби‘ [98, с. 218]; 

східнопол. бри́ж, бри́жі ‗брижі‘ [165, с. 183];  

центральностеп. бри́жі, бри́ж, збри́жа, збри́жі ‗брижі на воді від 

швидкої течії‘ [39, c. 88]. 

БРИЛА [б
|
рила] ‗великий камінь‘ (Лантрат, Луб); 

СУМ бри́ла ‗великий безформний шматок каменю, землі, глини, 

льоду і т. ін.‘ [СУМ, І, с. 236]; 

СУМГ бри́ла ‗глыба, большой кусокъ‘ [СУМГ, І, с. 99]; 
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західнопод. бри́ла ‗великий камінь‘,  бри́ли, бриляки́ ‗окремі великі 

камені‘, бри́лів’є ‗великі камені‘, бри́ло ‗окремий камінь‘, брилю́ка, бри́лля 

‗окремі великі камені‘, ‗окремий камінь‘ [123, с. 242];  

західноукр. бри́ла, бри́ли, брилі́в’є, брилля́ ‗велике каміння‘, брилля́к 

‗великий камінь‘ [98, с. 218];  

середньопол. бри́ла ‗окремий великий камінь‘, ‗великий камінний 

пласт‘, ‗великий відламок каменя, землі, глини‘, ‗шматок сухої землі‘, ‗великі 

груди на зораному полі‘, ‗поле, де грудкувата земля‘, бри́ли ‗великі камені‘, 

‗шматки сухої землі‘, ‗великі груди на зораному полі‘, ‗поле, де грудкувата 

земля‘, брилю́ка ‗великий камінь‘, ‗затверділа земля‘, ‗великі груди на 

зораному полі‘, ‗поле, де грудкувата земля‘, бри́лля, бриля́ка ‗великі груди на 

зораному полі; поле, де грудкувата земля‘, брилля ́че ‗великі груди на городі; 

місце на городі, де грудкувата земля‘ [181, с. 284];  

східнопол. бри́ла ‗окремий великий камінь‘, ‗крута гора‘ 

[Черепанова, с. 34];  

центральностеп. бри́ла́, брилю́ка ‗окремий великий камінь‘, бри́лля 

‗великі камені‘, брила́к ‗окремий камінь‘ [Громко, с. 28 – 29]. 

БРИЛАК [бри
е|
лак] ‗окремий камінь‘ (Мик, Нов). 

(див. ще бри́ла) 

БРИЛИ [б
|
рили] ‗великі камені‘ (Баран, ВП). 

(див. ще бри́ла) 

БРИЛЛЯ [б
|
рил‘:а] ‗великі камені‘ (Білокур, Оборот). 

(див. ще бри́ла) 

БРІД [бр‘ід] ‗мілина, не глибоке місце‘ (Тим); 

СУМ брід ‗мілке місце річки, озера або ставка, в якому можна 

переходити або переїжджати на інший бік‘ [СУМ, І, с. 237]; 

СУМГ брід, брідок, брідочок ‗бродъ‘, ‗ручей‘ [СУМГ, І, с. 100]; 

західнопод. брі́д ‗мілина на річці‘, ‗невелика мілина на річці‘, брідо́к 

‗невелика мілина на річці‘ [123, с. 194];  

західнопол. брид, брід, бро́дик ‗дорога через болото‘, бродо́к 

‗заболочена важкопрохідна частина дороги‘, ‗дорога через болото‘, брудо́к 
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‗природна стояча водойма‘, ‗дорога через болото‘, ‗мілка ділянка у водоймі‘ 

[Данилюк 1997, с. 13 – 14];  

середньопол. бри́д ‗мілководна ділянка, яку можна перейти чи 

переїхати‘, брі́д ‗мілководна ділянка, яку можна перейти чи переїхати‘, 

‗місце, в якому переходять річку‘, ‗стежка в болоті‘, ‗мілина на річці‘, 

‗кладка‘, брі́д ‗мілководна ділянка річки, яку можна перейти чи переїхати‘,  

‗місце переходу багнища, болота‘, бріт ‗місце, де переходять річку‘, ‗ділянка 

потоку, яка служить для переходу чи переїзду‘, брідо́к ‗брід, стежка в болоті‘, 

‗мілина на річці‘, брод ‗місце, в якому переходять річку‘, ‗стежка в болоті‘, 

бро́дик ‗мілина на річці‘, бродки́ ‗мілина‘, ‗стежка в болоті‘, брот ‗ділянка 

річки. яку можна перейти‘, броуд ‗мілководна ділянка, яку можна перейти чи 

переїхати‘, бруд ‗мілководна ділянка, яку можна перейти чи переїхати‘, 

‗місце в річці, де можна перейти чи переїхати‘ [181, с. 285]; 

східнопол. брод, бродо́к ‗мілина на річці‘ [Черепанова, с. 34 – 35];  

центральностеп. брідки́, бро́д, бро́дище, бро́дка ‗мілина на річці, 

брід‘, брідо́к, бро́дик, бродо́к ‗невелика мілина на річці, брід‘ [Громко, с. 29]. 

БРІДОК [бр‘і
|
док] ‗мілина, не глибоке місце‘ (Лим). 

(див. ще брі́д) 

БРОШЕНА [б
|
роше

и
на] ‗стара, заросла дорога‘ (Вільш). 

БРОШЕНЕ ПОЛЕ [б
|
роше

и
не 

|
поле] ‗поле, де нічого не росте‘ (Руд). 

БРУКІВКА [бру
|
к·іўка] ‗дорога (загальне значення)‘ (Міст); 

СУМ брук ‗дорога або вулиця (мостова), вимощена камінням‘, 

бруківка ‗те саме, що брук‘ [СУМ, І, с. 241]; 

західнопод., центральностеп. бурко́вка, буркі́вка ‗ґрунтова дорога‘ 

[123, с. 114; 39, с. 34]. 

БУГОР [бу
|
гор] ‗невелике підвищення  на площині‘ (Баран, Бут, Білов, 

Воєвод, Вільш, ДО, Кам, Луб, Міст, Мороз, Нещ, Нов, Павл, Сем, Степ, 

Свистун, Троїц, Шульг), ‗підвищення (загальне значення)‘ (Баран, Білов, Бут, 

Вільш, Воєвод, ДО, Кам, Луб, Міст, Мор, Нещ, Нов, Павл, Свистун, Сем, 

Степ, Троїц, Шульг); 

http://sum.in.ua/s/bruk
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СУМ бугор, бугорець, бугорок ‗невеликий горб; невелике 

підвищення на поверхні чого-небудь‘ [СУМ, І, с. 246]; 

СУМГ бугор ‗бугоръ‘ [СУМГ, І, с. 145]; 

західнопод. буго́р ‗місцевість, відкрита всім вітрам‘, ‗підніжжя гори, 

горба‘, ‗невеликий земляний насип‘, бугоро́к ‗невеликий горб чи підвищення‘ 

[123, с. 242]; 

середньопол. буго́р ‗невелике підвищення, горб‘, ‗штучний горб, 

насип, холм‘, ‗насип землі, кучугура‘, ‗підвищення на дорозі‘, ‗купа землі, яку 

наточив кріт‘, ‗підвищене сухе місце серед болота‘, бугоу́р ‗невеличка гора‘, 

бугорки́ ‗підвищення, нерівності на дорозі‘, бугоро́к ‗невелике підвищення, 

горб, горбик‘, ‗підвищення на дорозі‘, бугри́ ‗невеликі горби на річці‘, бу́грики 

‗підвищення на дорозі‘, ‗місце на березі, де багато кротовин‘, ‗кротовини‘ 

[181, с. 286];  

східнопол. буго́р ‗невелике підвищення, горб‘; ‗невелике підвищення 

посеред болота‘, ‗продовгувате пасмо підвищень‘, бугоро́к ‗горб, 

підвищення‘, ‗острівець на болоті‘, бу́грик ‗горб, пагорок‘, бугрови́нка 

‗острівець на болоті‘ [Черепанова, с. 35 – 36]; 

східностеп. буго́р, бугоро́к, буго́рчик, бугря́ка,  буго́р ‗підвищення 

рельєфу природного походження‘, ‗географічний орієнтир‘, ‗сніговий замет‘, 

бугоро́к, буго́рчик, ‗невелике підвищення на місцевості‘, бугря́ка, ‗велике 

підвищення на місцевості‘ [137, с. 37]; 

центральностеп. бу́гор ‗підвищення (у загальному значенні)‘, 

‗гребінь, продовгувате підвищення‘, ‗невеликий пологий насип піску біля 

річки‘, ‗штучний горб, насип‘, бугоро́к ‗невеликий горб, підвищення‘, 

‗підвищення на дорозі‘, бу́грик  ‗невеликий горб, підвищення‘ [Громко, с. 30 – 

31]. 

БУГОРКИ [бугор
|
ки] ‗площа, яка вкрита горбками‘ (Павл). 

(див. ще буго́р) 

БУГОРОК [буго
|
рок] ‗невелике підвищення  на площині‘ (Баран, Прив, 

Трет). 

(див. ще буго́р) 
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БУГОРЧИК [бу
|
горч‘і

е
к] ‗невелике підвищення  на площині‘ (Луг, Терн). 

(див. ще буго́р) 

БУДЯКИ [буд‘а
|
ки] ‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘ (Заг); 

СУМ будя́к, будячиння, будячище, будячок, будяччя ‗колюча 

трав'яниста рослина-бур'ян‘ [СУМ, І, с. 249]; 

СУМГ будяк, будячина, будячище, будячок, будячча ‗чертополохъ, 

волчецъ‘ [СУМГ, І, с. 106]; 

середньопол. будяки́ ‗забур‘янене поле‘; ‗поле, на якому ростуть 

будяки‘ [181, с. 286].      

БУЛИЖНИК [бу
|
лижни

е
к] ‗великий камінь‘ (Ілліч, Луб, Розсип, Сват, 

Свистун), ‗камінь (загальне значення)‘ (Бабич, ВП, Лантрат, Оборот, Пол, 

Терн), ‗окремий камінь‘ (Оборот, Терн);  

СУМ бу
|
лижник ‗середньої величини округлий камінь твердої породи, 

який використовують як будівельний матеріал (головним чином для 

брукування вулиць); дикий камінь‘ [СУМ, I, с. 253]; 

західнопод. були́жники, були́жніки ‗окремі великі камені‘, вели́кі 

були́жники ‗великі камені [123, с. 91];  

західноукр. були́га ‗великий камінь‘ [98, с. 219];  

середньопол. були́га, були́ги ‗великий камінь‘, ‗великі камені‘, 

булижник, були́жнік ‗великий камінь‘ [181, с. 287];  

східностеп. були́жник, були́жнік ‗вимощена каменем дорога‘ [137, 

с. 78];  

центральностеп. були́жник, булди́жнік, були́ш ‗окремий камінь‘ [39, 

с. 29]. 

БУР’ЯН [бур
|
йан] ‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘ (у всіх н. пп.), 

‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘ (Луг, Нов, Піщ); 

СУМ бур’ян, бур’янець, ‗трав'яниста рослина, що не культивується 

людиною, але росте в посівах культурних рослин, а також на 

необроблюваних землях [СУМ, І, с. 264]; 

СУМГ бур’ян ‗сорная трава‘ [СУМГ, І, с. 115]; 
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західнопод. бур’яни́ ‗частина поля, де нічого не родить‘, 

бур’янорозса́дник ‗необроблена земельна ділянка‘ [123, с. 243];  

середньпол. бур’яни́ ‗поле, поросле бур‘янами‘ [181, с. 289];  

східностеп. бурйа́н, бурйа
́
ни ‗земельна ділянка, поросла бур‘яном‘  

[137, с. 147]; 

центральностеп. бур’яни́ ‗необроблена земельна ділянка‘ [39, с. 61].  

БУР’ЯНИЩЕ [бурйа
|
ниш·ч‘е] ‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘ (Вівч). 

(див. ще бур’я́н) 

БУРУН [бу
|
рун] ‗вузькі місця на річці‘ (Город), ‗хвиля, вал, що утворюється 

коливальними рухами водної поверхні при порушенні її спокійного стану‘ 

(Парн); 

СУМ бурун ‗навальна піниста хвиля‘ [СУМ, І, с. 261]; 

СУМГ бурун ‗балъ (въ морѣ, рѣкѣ)‘ [СУМГ, І, с. 114]; 

західнопол. буру́н ‗місце в річці, де вирує вода‘ [Данилюк 2013, с. 19]; 

західнпод. буру́н ‗швидка течія води‘ [123, с. 243];  

східностеп. буру́н ‗місце у водоймі, де протилежні течії утворюють 

круговий рух води‘ [137, с. 105].  

БУРЯКОВИЩЕ [бур‘ако
|
виш·ч‘е] ‗поле, з якого зібрано буряки‘ (Зорик). 

БУРЯЧНЕ [бу|р‘ач‘не] поле, з якого зібрано буряки‘ (Лозов). 

ВАЛ [вал] ‗межа між полями насипом‘ (Павл); 

СУМ вал ‘високий земляний насип навколо поселення, міста або 

фортеці для захисту від ворога‘, ‗довгий і високий земляний насип для 

господарських потреб або захисту від поводі‘, ‗що-небудь, нагромаджене 

високим довгим насипом‘, ‗суцільна маса чого-небудь, яка рухається довгою 

смугою‘ [СУМ, І, с. 283]; 

СУМГ вал ‗валъ, насыпь‘ [СУМГ, І, с. 123]; 

західнопод. вал ‗гребінь гори, продовгувате підвищення‘, ‗штучний 

горб, насип‘, ‗горб, що поріс деревами‘ [123, с. 243]; 

західнопол. вал ‗земляний насип‘, ‗високий насип на землі‘, ‗висока 

могила‘, ‗довгасте підвищення‘, ‗штучно насипаний горб‘, вали́ ‗декілька 
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невисоких горбів‘, валкун ‗яма на місці вирваного бурею дерева‘, валок 

‗довгасте підвичення‘, ‗насип понад канавою‘ [Данилюк 2013, с. 20 – 21]; 

західноукр. вал ‗земляний насип‘, ‗великі камені‘, ‗рів‘, ‗низина біля 

річки‘ [98, с. 219]; 

середньпол. вал ‗невелике продовгувате підвищення; насип‘, 

‗штучний продовгуватий насип; підвищення‘, ‗берег річки‘, вали́ ‗земляні 

насипи‘, вали́ще ‗вал‘, ва́лік ‗невелике продовгувате підвищення; вал‘, валки́ 

‗невелике продовгувате підвищення‘, ‗місце на лузі, полі, де скошено сіно, 

траву, овес‘, вальо́жіна ‗лежаче гниюче дерево‘, ‗повалений бурею ліс‘, 

вало́к ‗невелике продовгувате підвищення‘ [181, с. 290]; 

східнопол. валови́к ‗гора‘, вал ‗гора поросла лісом‘, ва́л, валки́, вало́к 

‗гребень, кряж, продовгувате підвищення‘, вало́к ‗схил, круча‘, ва́лик ‗куча‘ 

[165, с. 175]. 

ВАЛИ [ва
|
ли] ‗група горбів‘ (Павл). 

(див. ще вал) 

ВАЛКИ [вал
|
ки] ‗група горбів‘ (Нов). 

(див. ще вал) 

ВАЛУН [ва
|
лун] ‗великий камінь‘ (Вільш, Город, Лантрат, Лиз, Трет); 

СТСУМ валу́н ‗камінь, уламок гірської породи, оточений водою‘ 

[СТСУМ, с. 82];  

західнопод. валу́н ‗великий камінь‘, ‗окремий камінь‘, валуни́ ‗окремі 

великі камені‘ [123, с. 243]; 

середньопол., східнопол., центральностеп. валу́н, валуни́, ‗великий 

камінь‘, ‗великі камені‘ [181, с. 290; 165, с. 39; 39, с. 35].  

ВАЛУНИ [валу
|
ни] ‗великі камені‘ (Парн). 

(див. ще валу́н) 

ВАПНЯК [вап
|
н‘ак] ‗місце видобування вапна‘ (Білокур, Зел, Оборот, Павл, 

Сват). 

СУМ вапняк ‗осадова, переважно морська порода, яка містить у собі 

вапно‘ [СУМ, І, с. 290]; 

СУМГ вапняк ‗известнякъ‘ [СУМГ, І, с. 135 ]; 
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західпод. вапни́ця, вапняки́, вапня́рка ‗місце добування вапняку‘ [123, 

с. 243];  

середньопол. вапе́льня ‗місце добування вапна‘, вапня́к ‗місце, де 

вапняковий, крейдяний грунт‘, вапняки́ ‗місце добування вапняків‘, вапня́рка 

‗місце, де видобували вапно‘ [181, с. 291]; 

центральностеп. вапня́к ‗місце добування вапна‘ [39, с. 33]. 

ВГЛИБИНА [ўгли
е
би

|
на] ‗впадина, западина‘ (Сват). 

ВГЛИБЛЕННЯ [ўгли
е
б

|
лен‘:а] ‗впадина, западина‘ (Сват). 

ВЕРБА [вер
|
ба] ‗зарості верби і лози‘ (Білов, Город, Калм, Мороз, Кам, Нов, 

Парн, Степ, Тим, Троїц). 

(див. ще верболо́зи) 

ВЕРБОЛОЗИ [ве
и
рбо

|
лози] ‗зарості верби і лози‘ (Сват); 

СУМ вербúна ‗одне вербове дерево‘, ‗вербове дерево як матеріал‘, 

верболìз ‗високий кущ або невелике дерево з довгими блискучими гілками і 

листям, що росте звичайно у вологих місцях‘, ‗зарості цієї рослини‘, вербнúк, 

вербняк ‗зарості верб або верболозу‘ [СУМ, І, с. 326].  

західнопод. ве́рби, верби́на, верболі́з, верболо́з, верболо́зи, вербня́к;
 

ло́зи, лози́нки, лозня́к ‗зарості верби і лози‘ [123, с. 147]; 

західнопол. ло́зи, лози́на, лозня́к ‗зарості верби і лози‘ [Данилюк 1997, 

с. 55];  

середньопол. ве́рба, ве́рби, верби́на, ве ́рбник, лоза́, ло́зи, лози́на, 

верболі́з ‗зарості верби і лози‘ [181, с. 292];  

східнопол. верболо́з, верболо́зи. верболі́ззя, верболо́ззя, лозня́к ‗зарості 

верби і лози‘ [Черепанова, с. 40, 127];  

центральностеп. вербички ́, лозина́, лозо ́к ‗зарості верби і лози‘ 

[Громко, с. 36, 114].  

ВЕРТЬОБА [ве
и
р

|
т‘оба] ‗яма конусоподібної форми‘ (Оборот); 

західноукр. вертю́г, вертьо́г ‗яма на піску‘ [98, с. 219]; 

східнопл. вертьоба ‗яма конусоподібної форми‘ [165, с. 178];  

центральностеп. вертьоба ‗яма конусоподібної форми‘ [39, с. 20]. 

ВЕРХ [верх] ‗верхня частина гори‘ (Бабич, Баран, Білов, Міст, Сем, Троїц); 
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СУМ ве́рх, верхі́вка ‗верхня, найвища частина чогось; вершина‘, 

верши́на, верше́чок ‗верхня найвища частина гори‘ [СТСУМ, с. 91– 92];  

західнопод. ве́рх ‗вершина гори взагалі‘, ‗гирло річки‘, ‗підвищення 

(у загальному значенні)‘, ‗витік річки‘, ‗горб, що поріс деревами‘, верхі́в’я 

‗витік річки‘, ‗гирло річки‘, ‗вершина гори‘, верхі́вка ‗гостра вершина гори, 

підвищення‘, верху́шка ‗вершина гори взагалі‘, верши́на ‗гостра вершина 

гори, горба‘, ‗вершина гори взагалі‘, ‗витік річки‘, вершо́к ‗підвищення (у 

загальному значенні)‘, ‗вершина гори взагалі‘, ‗гирло річки‘ [123, с. 244]. 

західнопол. ве̂рх, верхі́вка, верхови́на ‗вершина гори, пагорба‘, 

вершо́к ‗вершина гори, пагорба‘, ‗невисоке підвищення‘ [Данилюк 1997, 

с. 16];  

середньопол. верхі́вка ‗вершина гори, горба‘, верху́шка ‗вершина 

гори, горба, підвищення‘, верше́чок ‗вершина гори, горба, підвищення‘, 

верши́на ‗вершина гори, горба, підвищення (у загальному значенні)‘, 

‗підвищення, де копають пісок‘, ве́ршище ‗невелике підвищення, горб‘, 

вершо́к ‗вершина гори, горба‘ [181, с. 292];  

східнопол. верху́ша, верше́чок, верши́на, вершо́к, верху́шка ‗вершина 

гори‘ [Черепанова, с. 41 – 42];  

центральностеп. верх, верхі́вка, верхі́в‘я, верху́шка, верше́чок, 

верши́на, вершо́к ‗вершина гори, горба, підвищення‘ [Громко, с. 37 – 38].  

ВЕРХІВ’Я [ве
и
р

|
х·іўйа] ‗верхня частина гори‘ (Білов, Бут, ДО, Кам, Сем). 

(див. ще. ве́рх) 

ВЕРХНИНА [ве
и
рх

|
нина] ‗верхня частина гори‘ (ДО, Парн). 

(див. ще. ве́рх) 

ВЕРХОВИНА [ве
и
рхо

|
вина] ‗верхня частина гори‘ (ДО), ‗вершина, початок 

річки‘ (Білов, Бут Міст, Парн, Сем). 

(див. ще. ве́рх) 

ВЕРХУШКА [ве
и
р

|
хушка] ‗верхня частина гори‘ (Мороз). 

(див. ще. ве́рх) 
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ВЕРШИНА [ве
и
р

|
шина] ‗верхня частина гори‘ (Білокур, Кам, Марк, Нов, 

Оборот, Сват, Степ, Трет, Троїц), ‗вершина, початок річки‘ (Білокур, Трет), 

‗початок поля‘ (Вільш). 

(див. ще ве́рх) 

ВЕРШОК [ве
и
р

|
шок] ‗верхня частина гори‘ (Білов, Білокур, Сем, Троїц), 

‗вершина, початок річки‘ (Білов, Сем). 

(див. ще. ве́рх) 

ВИБАЛОК [
|
вибалок] ‗вихід з яру‘ (Зел, Мик, Піщ, Терн), ‗невелика низина‘ 

(Піщ), ‗низина (загальне значення)‘ (Зел, Мик, Оборот); 

СУМ ви́балок ‗невелика балка‘ [СУМ, І, с. 348];  

СУМГ вибалок ‗відріг яру, степової балки‘ [СУМГ, І, с. 144]; 

західнопод. вибалок ‗невеликий яр‘, ‗степовий яр‘ [123, с. 245]; 

західноукр. ви́балок ‗низинна місцевість‘ [98, с. 220], ‗невеликий яр, 

яр у степу‘ [Марусенко 1972, с. 280]; 

східнопол. ви́балок ‗мокра, заболочена низина‘ [165, с. 177], 

‗невеликий яр‘, ‗яр, порослий лісом‘ [Черепанова, с. 42]; 

східностеп. вибалок ‗земельна ерозія невеликого розміру‘ [137, с. 59];
  

центральностеп. ви́балок ‗низина (загальне значення)‘, ‗заболочена 

низина‘, ‗вузька, протяжна низина, долина‘ [39, с. 12 – 13, 16], ‗вихід з яру‘, 

‗невеликий яр‘ [Громко, с. 38]. 

ВИБОЇНА [ви
е|
бойіна] ‗погана дорога‘ (Вівч), ‗вибоїна, яма на дорозі‘ 

(Бабич, Баран, Білов, Вівч, Ілліч, Лиз, Луб, Пол, Сват, Шторм), ‗впадина, 

западина‘ (Білокур, Зел, Терн), ‗довга заглибина в землі‘ (Парн), ‗невелика 

яма‘ (Трет), ‗яма (загальне значення)‘ (Парн, Сват, Степ); 

СУМ вибо́їна ‗вибите внаслідок частої їзди заглиблення, яма на 

дорозі; вибій‘ [СУМ, І, с. 354]; 

СУМГ вибоїна ‗ухабъ, углубленіе на дорогѣ‘ [СУМГ, І, с. 146]; 

західноподіл. ви́бій, ви́бой ‗заглибина на дорозі‘, вибої ‗вибоїна, яма 

на дорозі‘, вибо́їна ‗вибоїна, яма на дорозі‘, ‗заглибина на місці водойми‘, 

‗яр, утворений дією вод‘ [123, с. 245];  
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західнополіс. ви́боїна, ви́бой ‗заглибина на дорозі, вибита 

транспортом‘ [Данилюк 2013, с. 22 – 23];  

західноукр. ви́бій, ви́бой, ви́бої, вибо́їна ‗невелика западина‘, 

‗заглиблення на дорозі, ухабина‘, ‗заглиблення на місці водойми‘ [98, с. 220]; 

середньопол. ви́бій ‗невелика западина‘, ви́бої ‗вибиті ями‘, ви́бой 

‗яма на дорозі‘, вибо́їна ‗яма на дорозі‘, ‗невелика западина‘, вибо́їни ‗ями на 

дорозі‘ [181, с. 293];  

східнополіс. ви́бина, ви́боїна, ви́бой, ви́бойна, ви́бон ‗яма‘ [165, с. 178];  

центральностеп. ви́бой ‗яма (загальне значення)‘, вибо́їна ‗впадина, 

западина‘, ‗яма на дорозі‘, ‗заглибленя на місці водойми‘, вибій ‗заглиблення 

на місці водойми‘ [39, с. 20 – 22]. 

ВИГИН [
|
виги

е
н]‗заворот, крута зміна річки‘ (Парн); 

західнополіс. заги́н ‗поворот річки‘, вигин ‗крута зміна напряму 

річки‘, ‗поворот річки‘ [Данилюк 2013, с. 23]; 

середньополіс. ви́гин ‗згин русла річки‘, заги́н ‗заворот‘, ‗згин русла 

річки‘, зги́н ‗поворот русла річки‘, ‗поворот дороги‘ [181, с. 330];  

центральностеп. ви́гин, заги́н, загина́ння  ‗звивина у руслі річки‘ [39, 

с. 84]. 

ВИГІН [
|
виг·ін] ‗пасовище‘ (Білокур, Луб, Оборот, Павл, Терн, Шульг), 

‗рівнина на підвищенні‘ (Лантрат); 

СУМ вигін ‗простора вільна ділянка біля села або в селі, куди 

виганяють пастися худобу, птицю‘ [СУМ, І, с. 373]; 

СУМГ вигін ‗выгонъ, пастбище за селомъ‘ [СУМГ, І, с.151]; 

західнопод. вигін ‘низина біля річки‘, ‗рівнина (загальне значення)‘, 

‗низина, поросла травою‘, ‗луг для випасання худоби‘ [123, с. 245]; 

сердньопол. ви́гін ‗пасовище‘, ‗місце, де пасуть худобу‘, ‗луг (місце) 

на околиці населеного пункту, куди виганяють худобу‘, ‗частина землі, яку 

не орють‘, ‗болото‘, ‗луг, де косять‘, ‗пасовище, де косять траву‘, ви́гон 

‗сільське пасовище‘, ‗місце, де не орють‘, ви́гун ‗заболочена місцевість, яка 

може висихати‘ [181, с. 294];   
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східнопол. вигін, вигон, загон, погон ‗пасовища‘, ‗луг випасний‘, [165, 

с. 180]; 

центральностеп. вигін, вигон, вигоно́к, заго́н ‗пасовища‘, ‗луг 

випасний‘ [39, с. 51]. 

ВИГІРКА [
|
виг·ірка] ‗випалене місце на полі‘ (Терн). 

ВИГОН [
|
вигон] ‗луг (загальне значення)‘ (Город), ‗пасовище‘ (Город, Нов, 

Сват), ‗рівнина вкрита травою‘ (Вільш), ‗рівнина (загальне значення)‘ 

(Бабич). 

(див. ще ви́гін) 

ВИГОНА́ [
|
вигона] ‗пасовище‘ (Вільш). 

(див. ще ви́гін) 

ВИГОРІВША [
|
вигор‘іўша] ‗випалена ділянка‘ (Бабич). 

ВИЖОЛОБОК [
|
вижо

у
ло

у
бок] ‗заглиблення на вершині гори‘ (Оборот). 

(див. ще жолубо́к) 

ВИКОП [
|
викоп] ‗канал, водовідвід‘ (Оборот), ‗рів‘ (Білокур), ‗штучно 

викопана яма‘ (Парн, Сват); 

західнопод. викоп ‗рів‘, ‗канал‘, ‗штучно вирита яма‘, ‗довга глибока 

вузька западина між горбами‘ [123, с. 245];  

західноукр. ви́коп ‗викопане заглиблення‘,‗глибока і вузька долина‘ 

[98, с. 220 – 221]; 

центральностеп. ви́коп ‗штучно вирита яма‘, ‗рів‘, ‗канал водовідвід‘, 

‗глибока і вузька долина‘ [39, с. 16]. 

ВИПАЛ [
|
випал] ‗випалене місце на полі‘ (Бабич); 

західнопод. випалене місце ‗випалене місце в лісі‘, випалок ‘випалене 

місце в лісі‘, ‗випалене місце на лузі‘, ‗випалене місце на полі‘, ‗випалене 

місце на болоті‘ [123, с. 246]; 

західнопол. ви́пал ‗випалене мвсце в лісі‘, випалене ‗випалене місце в 

лісі‘ [Данилюк 2013, с. 25]; 

середньопол. ви́пал ‗випалене місце в лісі‘, пал ‗місце, де був 

спалений ліс‘ [181, с. 295, 369]; 
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центральностеп. випалина, пропалина, пропалля, попалина ‗випалене 

місце в лісі‘, ‗випалене місце на лузі‘, випалення, випалена, підпали, 

підпалена, спали, спалена земля ‗випалене місце на полі ‘ [39, с. 48, 52, 66]. 

ВИПАЛИНА [
|
випали

е
на] ‗випалене місце на лузі‘ (Калин); 

СУМ випалина ‗випале місце‘ [СУМ, І, с. 447]. 

(див. ще випа́л) 

ВИПАС [
|
випас] ‗рівнина вкрита травою‘ (Прив), ‗пасовище‘ (Терн); 

СУМ випас ‗місце, де випасають худобу‘ [СУМ, І, с. 448]; 

СУМГ випас ‘пастбище, подножный кормъ‘ [СУМГ, І, с. 175]; 

західнопод. випас ‘заболочене пасовисько‘, пасовиско, пасовисько, 

пасовище, пастбище, пастівник ‗луг для випасання худоби‘, ‗заболочене 

пасовисько  [123, с. 246, 287]; 

західнопол. випас,’пасовиќ, пасове́ско, пасове́сько, пасови́сько, 

пасо́ви́ще, па́стбище, пасто́вень, пасто́вник, пасто́вня́,  пасту́вень, 

пасту́вінь, па́стунь пасуве́ско па́сьбище ‗луг, де випасають корів‘, ‗пасовище‘ 

[Данилюк 2013, с. 94 – 97]; 

середньопол. ви́пас ‗пасовище‘ ‗сінокіс‘, пасови́ська ‗пасовище‘, 

пасо́вис’ко, пасо́ви́сько, пасови́сько пасо́ви́ще ‗місце випасу худоби‘, 

пасови́шче ‗місце, де пасеться худоба‘, пастивн’і ́ ‗пасовище‘, пастове́н‘ 

‗низина, поросла травою‘, пастове́нь ‗місце, де пасуть худобу‘, па́стовиннє 

‗сільське пасовище‘ [181, с. 295, 370]; 

східнопол. ви́пасок, випуск, пасови́сько, пасто́вень, пасто́вник, 

пасті́вник, пасто́лник, пасто́ник ‗пасовище‘ [165, с. 180]; 

східностеп. випас, пасо́виско, па́сбишче, па́сбішче, попа́с, ‗пасовище‘ 

[137, с. 161];  

центральностеп. пасови́ще, па́збище, па́сбище, па́сбіще, па́стбище, 

па́стбіще, пасови́сько, па́сьбисько, пасті́вень, пастівни́к ‗пасовище‘ [Громко 

2000, с. 51]. 

ВИР [вир] ‗ковбання, глибоке місце в річці, ставку, де закручує та втягує 

вода‘ (Кам, Міст, Парн, Степ), ‗вир, місце у річці з круговим рухом води‘ 

(ЛО); 
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СУМ вир ‗місце у річці, морі і т. ін. з круговим рухом води, що 

утворюється внаслідок дії протилежних течій‘ [СУМ, І, с. 466]; 

СУМГ вир ‗водоворотъ, омутъ‘ [СУМГ, І, с. 180]; 

західнопод. вир ‗глибока яма в річці‘, ‗швидка течія води‘, ‗вир у 

річці‘, вирва ‘глибока яма в річці‘, ‗рів, утворений дією вод‘, ‗заглиблення на 

вершечку гори‘, ‗яр, утворений дією вод‘, ‗вир у річці‘, ‘підмитий берег‘, 

‗підмита і відірвана частина берега річки‘ [123, с. 246]; 

західнопол. вир, вирва ‗місце в річці, де вирує вода‘, ‗яма в річці‘, 

вирвище ‗обрив над річкою, де є біла глина‘ [Данилюк 2013, с. 26]; 

західноукр. вир ‗крутий бере‘, ‗глибока яма‘, ‗заглиблення на місці 

водойми‘, ‗водоворот‘, вирва ‗крутий схил гори, круча‘ [98, с. 221]; 

середньопол. вир ‗місце в річці, водоймі з круговим рухом води‘, 

‗глибоке місце в річці, де бурлить вода‘, ‗місце в річці, де швидко крутить 

вода‘, ‗місце в річці, де крутить вода‘, ‗місце в річці, де вирує вода‘, ‗ставок‘, 

‗течія на місці глибокої ями в річці, де крутить вода‘, ‗місце в річці, де 

бурлить вода‘, ви́рва ‗глибока яма у водоймі‘, ви́рвище ‗глибока яма у 

водоймі, прірва‘, вири́ ‗місце на березі річки, де відступила вода і беруть 

пісок‘, ви́р’ій ‗течія на місці глибокої ями в річці, де крутить вода‘, ‗глибока 

яма в річці, де закручує вода‘ [181, с. 295]. 

ВИРВА [
|
вирва] ‗ковбання, глибоке місце в річці, ставку, де закручує та 

втягує вода‘ (ЛО); 

СУМ вирва ‗вибита ким-, чим-небудь, вирвана силою вибуху яма; 

вибитий, вирваний отвір‘ [СУМ, І, с. 467]; 

(див. ше вир) 

ВИРВИЩЕ [
|
вирви

е
ш·ч‘е] ‗прірва‘ (Сват). 

(див. ще вир) 

ВИРІЙ [
|
вир‘іĭ] ‗ковбання, глибоке місце в річці, ставку, де закручує та 

втягує вода‘ (ЛО). 

(див. ще вир) 

ВИСОТА [ви
е
со

|
та] ‗велике підвищення‘ (Заг), ‗верхня частина гори‘ (ЛО, 

Пол), ‗підвищення (загальне значення)‘, ‗рівнина на підвищенні‘ (Ілліч); 
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СУМ висота ‗відстань від основи предмета до найдальшої точки 

його вгорі по вертикальній лінії‘‘, ‗віддаль від земної поверхні по вертикалі 

вгору‘, ‗відстань якоїсь точки, частини земної поверхні по вертикальній лінії 

від рівня моря‘, ‗простір на великій віддалі від землі‘, ‗будь-яка частина 

земної поверхні, вища від навколишнього простору‘, височінь ‗простір на 

великій віддалі від землі‘ [СУМ, І, с. 495]; 

СУМГ висота, височинь ‗високість‘ [СУМГ, І, с. 188];  

західновол. висота́ ‗один високий горб‘, ‗вершина гори‘, височина́, 

височі́нь ‗підвищення, горб‘ [Данилюк 2013, с. 26];  

західнопод. весочі́нь ‗вершина гори взагалі‘, ‗підвищення (у 

загальному значенні)‘, возви́шене, підви́щенє ‗підвищення (у загальному 

значенні)‘ [123 с. 245];  

західноукр. висота́, висо́тка ‗підвищення, пагорб‘, височи́на, 

височи́ня, височі́нь ‗підвищення, пагорб‘, ‗гірська рівнина‘ [98, с. 221];  

середньопол. висо́кість ‗підвищення‘, висо́та́ ‗підвищення (у 

загальному значенні)‘, ви́соч ‗підвищення‘, висо́чи́на́ ‗гора, горб, 

підвищення‘, височи́нь ‗підвищення, пагорб‘, височі́нь ‗острів на річці‘, 

‗підвищення, пагорб‘, підви́щення ‗невелике підвищення деякої місцевості‘ 

[181, с. 296];  

східнопол. висота́, висо́тка, височина́, височи́на, височі́нь, ви́сь, 

підви́щення ‗гора, пагорб‘ [165, с. 175];  

східностеп. висо́кість, висота́ ‗загальне підвищення місцевості‘ [137, 

с. 45];  

центральностеп. висота́, висо́кість, височина́, височи́нь, височі́нь, 

возви́щення, підви́щення ‗підвищення (загальне значення)‘ [39, с. 22]. 

ВИСОЧИНА [ви
е
сочи

е|
на] ‗підвищення (загальне значення)‘ (Троїц). 

(див. ще висота́) 

ВИСОЧІНЬ [ви
е
со

|
ч‘ін‘] ‗недоступна стрімка вершина‘ (Троїц). 

(див. ще висота́) 

ВИСТУП [
|
виступ] ‗виступ скелі‘ (Білокур, ВП, Оборот), ‗гребінь, 

продовгувате підвищення‘ (Оборт); 
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СУМ виступ ‗частина чого-небудь, що видається, виступає наперед‘, 

‗заглибина, виїмка в чому-небудь‘ [СУМ, І, с. 504]; 

СУМГ виступ ‘выступленіе’ [СУМГ, І, с. 191]; 

західноукр. ви́ступ ‗виступ скелі‘ [98, с. 221];  

західопод. ви́ступ ‗горб у лісі, що поріс деревами‘, ‗підвищення на 

дорозі‘ [123, с. 247];  

середньопол. ви́ступ ‗півострів, виступ берега‘ [181, с. 296];  

центральностеп. ви́ступ ‗гребінь, продовгувате підвищення‘ [39, 

с. 24]. 

ВИТОК ‗вершина, початок річки‘ (Троїц Кам ДО Степ). 

західнопод. ви́тік, ви́ток ‗витік річки‘ [123, с. 247];  

західнопол. ви́тік, ви́тока ‗місце звідки витікає вода‘ [Данилюк 2013, 

с. 27];  

середньопол. ви́тік ‗місце, де річка бере початок‘, ви́ток ‗місце звідки 

витікає річка‘ [181, с. 297];  

східнопол. ви́ток, ви́тік, ви́тока ‗витік річки‘ [165, с. 182];  

східностеп. істо́к ‗витік ріки, її початок‘ [137, с. 92]; 

центральностеп. ви́тік, ви́тока, ви́ток, істо́к ‗витік, початок річки‘ 

[39, с. 80]. 

ВИШНИК [ви
е
ш

|
ник] ‗насадження вишневих дерев‘ (Вівч). 

ВИШНИКИ [ви
е
шни

е|
ки] ‗насадження вишневих дерев‘ (Павл). 

ВИШНІ [
|
вишн‘і] ‗насадження вишневих дерев‘ (Город). 

ВИЯМКА [
|
вийамка] ‗невелика яма‘ (Мик, Терн),‗яма (загальне значення)‘ 

(Заг), ‗вибоїна, яма на дорозі‘ (Ілліч). 

(див. ще яма) 

ВІДРОСТОК [в·ід
|
росток] ‗рукав, водяний потік, що відокремився від 

основного русла річки‘ (Луб, Міст, Парн); 

СУМ відросток ‗пагін, що росте від гілки, стовбура, кореня або стебла 

рослини‘ [СУМ, І, с. 632]; 

СУМГ відросток ‗отростокъ‘ [СУМГ,  І, с. 227]; 

західнопод. відростки ‗розгалуження русла річки‘ [123, с. 174]. 
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ВІДСОННЯ [в‘ід
|
сон‘а] ‗освітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ 

(Оборот). 

ВІДСТОЙНИК [в·ідс
|
тоĭни

е
к] ‗водоймище зі стоячою водою‘, ‗канава 

з водою‘, ‗кар‘єр, глибоке штучне утворення, залите водою‘ (Трет); 

СУМ відстійник ‗басейн, резервуар або спеціальна посудина для 

очищання рідини відстоюванням‘ [СУМ, І, с. 642];  

західнопод. відсто́йник ‗канава з водою‘, отсто́йник ‗канава з водою‘ 

[123, с. 248, 284];  

західнопол. відсті́йник ‗болото з іржавою водою‘ [Данилюк 2013, 

с. 28]. 

середньпол. відсті́йни, відсто́йник, отсто́йник ‗місце, де 

затримується вода‘, ‗штучна водойма для зберігання води‘, отсто́йнік 

‗штучна водойма‘ [181, с. 298, 367];  

східностеп. отс
|
тойник, отстойн’ік ‗штучна непроточна водойма 

антропогенного походження‘ [137, с. 125]; 

центральностеп. відсті́йник, відсті́йник, досто́йник, отсто́йник 

‗штучна водойма для зберігання води‘ [39, с. 105]. 

ВІКЛИНА [в·ік
|
лина] ‗простір, прилеглий до болота‘ (Марк). 

(див. ще вікни́на) 

ВІКНИНА [в·ік
|
нина] ‗джерело, потік води, що утворився внаслідок виходу 

підземних вод на поверхню землі‘ (Лантрат); 

СУМГ вікни́на ‗незаросле водоростями місце на болоті‘ [СУМГ, І, 

с. 237];  

західнопод. вікнина ‗джерело‘, ‗джерело з дуже холодною водою‘, 

‗підводне джерело на дні криниці‘, вікно ‗чиста водна поверхня‘ [123, с. 248];  

західнопол. вікна ‗грузьке болото, де трясеться колишеться земля‘, 

‗місця в яких під мохом глибокі ями з водою‘, вікно ‗частина водної 

поверхності, вільна від заростей‘, ‗яма в болоті‘, ‗яма в річці‘, ‗місце в річці, 

озері та ін. з круговим рухом води‘, ‗бездонна яма з водою‘ [Данилюк 2013, с. 

28]; вóкна ‗найглибші місця на болоті, де не росте рослинність [Аркушин, І, 

с. 76];  
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середньопол. вікно́ ‗чиста поверхня водойми‘, ‗водоймище з 

глибокою, прозорою, чистою водою‘ [181, с. 298];  

східнопол. вікнó ‗озеро‘, вікóнце ‗калюжа, яма‘ [165, с. 184];  

центральностеп. вікнина ‗болото‘, ‗вир у річці‘ [39, с. 71, 89]. 

ВІСПА [
|
в·іспа] ‗високе відкрите місце‘ (Парн); 

західнопод. ви́спа ‗крутий схил річки‘ [123, с. 247];  

західноукр. ві́спа ‗підвищене відкрите місце‘, ви́спа ‗глибоке 

провалля‘, ‗висока гірка‘ [98, с. 221 – 222]; 

середньопол. в’іспа ‗пологий, некрутий берег, гора‘, ‗частина 

поверхні водоймища, вільна від водоростей‘, ‗острів‘, ви́спа ‗продовгувате 

підвищення‘, ‗гряда‘, ‗назва старих русел річки‘, ‗місце водопою річки і 

відпочинку худоби‘, ‗нанесений річкою пісок, де росте верболіз‘, ‗підвищене 

сухе місце серед болота‘ [181, с. 296, 299]. 

ВІТКА [
|
в·ітка] ‗притока, мала річка, яка впадає в більшу‘ (Парн Міст Кам); 

СУМ вітка ‗притока річки‘ [СУМ, І, с. 687]; 

СУМГ вітка ‘притокъ’ [СУМГ, І, с. 241]; 

центральностеп., середньопол. ві́тка ‗притока річки‘ [181, с. 299; 39, 

с. 94]. 

ВЛАЖНИЙ [в
|
лажниĭ] ‗мокра, волога  земля‘ (Вільш). 

ВЛОГОВИНА [ўлого
|
вина] ‗довга западина, не глибока виямка, між 

височинами гірського хребта‘ (Білов, Сем). 

(див. ще улогови́на) 

ВОДОВОРОТ [водово
|
рот] ‗вир, місце у річці з круговим рухом води‘ (Мороз 

Тим), ‗ковбання, глибоке місце в річці, ставку, де закручує та втягує вода‘ 

(Бабич, Білокур, Нещ, ДО, Павл, Парн). 

(див. ще водокру́т). 

ВОДОЗБОРНИК [водоз
|
борник] ‗місце добування води‘ (Міст); 

середньопол. водозбі́р ‗місце, де збирається вода після дощу‘ [181, с. 300]. 

ВОДОЙМИЩЕ [во
|
доĭми

е
ш·ч‘е] ‗природнє водоймище‘, ‗штучне 

водоймище‘ (Сват); 
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СУМ водоймище ‗природне або штучне заглиблення в землі, у якому 

нагромаджується й затримується вода‘ [СУМ, І, с. 720]; 

середньпол. водо́ймище ‗водойма‘ [181, с.  301];  

східностеп. водо́ймище ‗озеро‘ [165, с. 184];  

центральностеп. водоймище ‗озеро‘ [39, с. 101]. 

ВОДОЙОМ [водо
|
йом] ‗місце добування води‘ (Степ), ‗природнє 

водоймище‘ (Мик), ‗штучне водоймище‘ (Степ); 

СУМ водойма ‗т.с. що і водоймище‘ [СУМ, І, с. 720]; 

західнопод. водойо́м ‗озеро‘ [123, с. 249];  

середньпол. водо́йма ‗місце в ґрунті, наповнене водою‘, ‗штучно 

створене місце в ґрунті, наповнене водою‘ [181, с. 301];  

східнопол. водойо́м, ‗озеро‘ [165, с. 184]. 

ВОДОКАЧКА [водо
|
кач‘ка] ‗місце добування води‘ (Вівч); 

СУМ водокачка ‗споруда з насосами для подавання води у водогін, 

паровози‘ [СУМ, І, с. 720]; 

західнопод. водока́чка ‗місце добування води‘ [123, с. 249];  

середньопол. водока́чка ‗артезіанський колодязь‘, ‗водонапірна 

башня‘ [181, с. 300];  

східностеп. водока́чка ‗індивідуальний водопровід у дворі‘ [137, 

с. 98];  

центральностеп. водока́чка ‗місце добування води‘ [39 1984, с. 50]. 

ВОДОКРУТ [водок
|
рут] ‗вир, місце у річці з круговим рухом води‘ (Проїж); 

СУМ водокрут ‗вир‘ [СУМ, І, с. 720]; 

західнопод. водоворот ‗вир, місце у річці з круговим рухом води‘ 

[123, с. 249];  

західнопол. водоворо́т, крутиво́д ‗вир, місце у річці з круговим 

рухом води‘ [Данилюк 2013, с. 29, 69];  

середньопол. водове ́рт, водове́рть, водови ́р, водоворо́т ‗вир, місце у 

річці з круговим рухом води‘ [181, с. 300];  

східнопол. водоворо́т, водокру́т, водокруже́ньє, водому́т ‗вир, місце 

у річці з круговим рухом води‘ [165, с. 183];  
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центральностеп. водогра́й, водове́рть, водоворо́т, водоворо́ть, 

водоворо́ття, водокру́т, водокруже́ніє, крутово́д, водохі́д, водови́р ‗вир, 

місце у річці з круговим рухом води‘ [39, с. 89]. 

ВОДООТВОД [водоот
|
вод] ‗канал, водовідвід‘ (Білокур, Нов); 

західнопод. водові́д ‗канал, штучно створений рукав річки для 

відведення води з певною метою‘, водовідві́д ‗канал‘ [123, с. 249]; 

середньопол. водовідві́д, водовідво́д ‗рів для відведення води; канава‘ 

[181, с. 299];  

центральностеп. водовідві́д, водоотво́д ‗канал, водовідвід‘ [39, с. 17].  

ВОДОПАД [водо
|
пад] ‗водоспад, падіння води на місті прямовисного утупу 

річки‘ (Заг, Кам, Луб, Міст, Мороз, Нещ, Павл, Парн, Троїц, Штор); 

СУМ водопад ‗т.с. що водоспад‘, водоспад ‗падіння води на місці 

прямовисного уступу річища річки або потоку‘ [СУМ, І, с. 722]; 

СУМГ водоспад ‗водопадъ‘ [СУМГ, І, с. 247]; 

західнопод. водопад, водоспад ‘водоспад, падіння ріки на місці 

прямовисного уступу річища водойми‘ [123, с. 249]; 

середньпол. водопа́д ‗місце, де вода падає з греблі‘ [181, с. 300]; 

центральностеп. водопад, водоспад ‗падіння води на місці 

прямовисного уступу річища річки або потоку‘ [39, с. 92]. 

ВОДОСХОВИЩЕ [водос
|
хови

е
ш·ч‘е] ‗місце  добування  води‘ (Заг), ‗штучне 

водоймище‘ (Сват); 

СУМ водосховище ‗місце, де нагромаджується та зберігається вода‘ 

[СУМ, І, с. 722]; 

західнопол. водосхо́вище ‗штучно викопане водоймище‘ [Данилюк 

2013, с. 29];  

середньпол. водосхо́вище, водохрані́ліще ‗штучне водоймище для 

зберігання води‘ [181, с. 301];  

східнопол. водойо́м, водо́ймище ‗озеро‘ [165, с. 184]; 

східностеп. водосхо́вище ‗непроточна водойма з питною водою‘  [137, 

с. 114];  
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центральностеп. водосхо́вище, водохрани́лище, водохрани́ліще, 

водохрані́ліще ‗водосховище, штучна водойма для нагромадження і 

зберігання води‘ [39, с. 101]. 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ [водохра
|
нили

е
ш·ч‘е] ‗штучне водоймище‘ (Сват ). 

(див. ще водосхо́вище) 

ВОДОХРАНІЛИЩЕ [водохра
|
н‘іли

е
ш·ч‘е] ‗штучне водоймище‘ (Міст). 

(див. ще водосхо́вище) 

ВОЗВИШЕННОСТЬ [воз
|
више

и
н:ост‘] ‗рівнина на підвищенні‘ (Вільш, 

Прив), ‗невелике підвищення на площині‘ (Буд). 

(див. ще висота́) 

ВОЛНА [вол
|
на] ‗хвиля, вал, що утворюється коливальними рухами водної 

поверхні при порушенні її спокійного стану‘ (Луб, Сем). 

ВОЛОГА ЗЕМЛЯ [во
|
лога зем

|
л‘а] ‗мокра, волога  земля‘ (Бабич). 

ВО́РОНКА [во
|
ронка] ‗великі груди з землі‘ (Заг), ‗заглиблення на вершині 

гори‘ (Трет), ‗яма округлої форми‘ (Білокур, Зел, Луб, Мик, Терн); 

СУМ воро́нка ‗т.с. що ви́рва‘ [СУМ, І, с. 741]; 

СУМГ воро́нка ‗ворона‘ [СУМГ, І, с. 255]; 

західнопод. воро́нка ‗конусоподібна яма‘, ‗яма на піску‘, 

‗заглиблення на вершечку гори‘ [123, с. 251];  

західнопол. воро́нка, вороно́виця ‗яма в річці‘, вороно́вище ‗безодня‘ 

[Данилюк 2013, с. 29]; 

західноукр. воро́нка ‗впадина на вершечку гори‘ [98, с. 222]; 

середньопол. воро́нка ‗невелика яма круглої форми‘ [181, с. 301];  

східнопол. воро́нка ‗яма‘ [165, с. 178];  

центральностеп. воро́нка ‗яма круглої форми‘ [39, с. 20].  

ВПАД [ўпад] ‗гирло, місце де річка впадає в море‘ (Нов). 

ВПАДИНА [ў
|
пади

е
на] ‗впадина, западина‘ (ДО), ‗долина у загальному 

значенні‘ (Сват), ‗долина між двома підвищеннями‘ (Білокур, ВП, Нов, 

Оборот, Сват), ‗дуже крутий схил‘ (Терн), ‗заглиблення на вершині гори‘ 

(Білокур), ‗низина (загальне значення)‘ (Сват), ‗площа з заглибленим місцем‘ 
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(Лиз), ‗рівнина в низині‘ (Прив), ‗стрижень, найглибше місце в річці, де дуже 

швидка течія‘ (Кам), ‗яма (загальне значення)‘ (ВП, Лантрат, Луб, Трет). 

(див. ще запади́на). 

ВПАДІНА [ў
|
пад‘іна] ‗прірва‘ (Вільш). 

(див. ще запади́на) 

ВСПАХАНЕ [ўс
|
пахане] ‗оброблене поле‘ (Ілліч). 

(див. ще пахота́) 

ВУГОЛ [
|
вугол] ‗огороджена ділянка‘ (Нов). 

ВУЗИНА [вузи
е|
на] ‗найвужче місце‘ (Баран).  

ВУЗЬКОЄ [
|
вуз‘койе] ‗найвужче місце‘ (Ілліч). 

ГАЙ [гаĭ] ‗ліс (загальне значення)‘ (Сват), ‗низина біля річки‘ (Нов), ‗низина 

поросла деревами‘ (ВП, Зел, Оборот, Трет); 

СУМ гай ‗невеликий листяний ліс‘ [СУМ, ІІ, с. 15] 

СУМГ гай ‗гай, невеликий ліс‘ [СУМГ, І, с. 265]; 

західнопод. гай, гайови́к ‗гай‘, гайок ‗невеликий ліс‘, ‗гай‘ [123, 

с. 252];  

західнопол. гай ‗великий ліс‘, ‗малий ліс‘, ‗невеликий, переважно 

листяний ліс‘, ‗рідкий ліс‘ [Данилюк 1997, с. 23], гайок ‗малий ліс‘, ‗клин 

лісу‘ [Данилюк 2013, с. 31];  

середньопол. гай ‗невеликий ліс‘, ‗ліс між полянами, перелісок‘, 

гайки́ ‗невеликий ліс‘, гайо́к ‗невеликий ліс‘, ‗гай‘, ‗місце, де був ліс‘, ‗ліс 

між полянами, перелісок‘ [181, 302];  

східнопол. гай, гайок ‗малий ліс‘ [165, с. 178];  

центральностеп. гай ‗низина біля річки‘, ‗низина, поросла деревами‘, 

гай, гайок ‗молодий ліс‘ [39, с. 14, 40], ‗зарослі кущів біля річки‘, 

‗необроблене поле‘, ‗ділянка поля, що поросла бур‘яном‘, ‗берег‘ [Громко, 

с. 54].  

ГАЙОК [га
|
йок] ‗молодий ліс‘, ‗низина, поросла деревами‘ (Міст). 

(див. ще гай) 

ГАЛ [гал] ‗вільна від водоростей частина поверхні водоймища‘ (Міст), ‗озеро 

в лісі‘ (Нещ). 
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(див. ще га́ло) 

ГАЛО [
|
гало] ‗озеро в лісі‘ (Нещ); 

СУМГ га́ло ‗лісове озеро‘ [СУМГ, І, с. 268];  

західнопол. га́ло ‗низька болотиста місцевість‘ [Толстой, с. 106]),  

‗вирублене місце в лісі‘ [Данилюк 2013, с. 31];  

західноукр. га́ло ‗низинна болотиста місцевість‘, ‗кругла поляна в 

лісі‘, ‗кругле місце в озере, яке не заросло водоростями‘ [98, с. 222];  

середньопол. га́ло́ ‗низьку болотисту місцевість, де косять сіно‘, 

‗лісову поляну‘, гало́ ‗лісову поляну‘, ‗безлісу територію‘, ‗місцевість, яку 

весною заливає вода‘, ‗болото‘, ‗незаросле, непрохідне болото‘ [181, с. 104]. 

ГАЛЬКА [
|
гал‘ка] ‗ґрунт з крупного піску, гравію, гальки‘ (Парн); 

СУМ галька ‗перев. маленькі обкатані і відшліфовані водою уламки 

гірських порід‘ [СУМ, ІІ, с. 23]; 

середньопол. га́лька ‗дрібний камінь‘; ‗місце, де багато дрібного 

гладкого каміння, округленої форми, відшліфованого водою‘ [181, с. 303];  

східнопол. галькі́вка, гальча́к, га́льчник ‗кам'янистий берег‘ [165, 

с. 185]; 

центральностеп. га́лька, гальча́к ‗кам'янистий берег‘ [39, с. 115]. 

ГАЛЯВА [га
|
л‘ава] ‗окрема ділянка лісу‘ (Нещ). 

(див. ще галя́вина) 

ГАЛЯВИНА [га
|
л‘ави

е
на] ‗окрема ділянка лісу‘ (Білов, Город, Калм, Кам, 

Мороз, Нов, Парн, Сват, Степ, Тим, Троїц), ‗окрема ділянка поросла 

ягідними рослинами‘ (Білов), ‗рівнина біля підвищення, місце  під горою‘ 

(Город, Сват); 

СУМ галява, галявина, галявинка, галявиночка, галявинка ‗поляна 

звичайно на узліссі або серед лісу; прогалина в хлібах, очереті і т. ін.‘ [СУМ, 

ІІ, с. 222]; 

СУМГ галя́ва, галя́вна ‗незаросле місце серед хлібів у полі‘, ‗на річці, 

ставку: незаросле місце серед очерету‘ [СУМГ, І, с. 269]; 

західнопод. галява ‗галявина в лісі‘, галя́вина ‗прогалина в лісі, 

просіка‘, ‗галявина в лісі‘ [123, с. 252];  
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західнопол. галя́ва ‗галявина в лісі‘, галя́вина, галя́вка ‗відкрита 

місцина в лісі‘, га́ль ‗лісова галявина‘, ‗рідколісся‘, ‗прогалина в лісі‘, ‗місце 

на полі без рослинності‘ [Данилюк 2013, с. 32];  

середньопол. га́ля́ва ‗місце посеред лісу без дерев‘, ‗ділянка поля, де 

нічого не росте‘, ‗ділянка поля однієї рослинності посеред іншої‘, га́ля́вина 

‗вільне місце серед лісу, поля‘ ‗вигін‘, га́ля́вка ‗галява‘; ‗місце серед лісу, де 

немає дерев‘, галя́вна ‗поляна‘, ‗галявина‘, ‗край лісу‘ [181, с. 302];  

східнопол. галя́ва, галя́винка ‗прогалина, просіка‘ [165, с. 179]; 

центральностеп. галя́ва, галя́вина, галя́вка, галя́вник ‗прогалина, 

просіка‘ [39, с. 46]. 

ГАЛЯВИНКА [га
|
л‘ави

е
нка] ‗острівець лісу, який вирізняється з ладшфту‘ 

(Павл). 

(див. ще галя́вина) 

ГАТКА [
|
гатка] ‗штучне перегородження в руслі річки‘ (Лим), ‗сажалка, 

невелике штучне водоймище, якому утримують и  розводять рибу‘ (Зорик); 

СУМ га́тка ‗настил з дерева, хмизу і т. ін. для проїзду через болото‘, 

зага́та ‗споруда для затримання руху води в річці, потоці‘, ‗водоймище, 

утворене гаткою‘ [СУМ, І – ІІІ, с. 41, 73];  

СУМГ гатка ‗гать, небольшая плотина‘ [СУМГ, І, с. 277]; 

західнопод. загата, загат ‗штучне перекриття води на ставку‘ [123, 

с. 261];  

західнопол. га́тка ‗дорога на болотистому місці, викладена 

ломаччям, галуззям і засипана землею‘, ‗дорога через болото‘, га́ть, зага́та 

‗дорога через болото‘ [Данилюк 2013, с. 33, 50]; 

середньопол. га́та ‗гребля, якою бобри перегороджують річку‘, 

га́тка ‗перекриття впоперек річки‘, ‗гребля, якою бобри перегороджують 

річку‘; гатки́ ‗місце, де мочили коноплі‘, гато́к ‗гребля, якою бобри 

перегороджують річку‘, га́ть ‗настил із хмизу для переїзду через болото‘, 

зага́та ‗перекриття впоперек річки‘, ‗гребля‘, зага́тка ‗загата‘ [181, с. 303];  

східностеп. га́ти, зага́та ‗споруда, що перегороджує русло ріки‘ 

[137, с. 110];  
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центральностеп. га́ти, га́тка, га́ть, зага́та, зага́тка ‗загата‘ [39, 

с. 91].  

ГАТОК [
|
гаток] ‗сажалка, невелике штучне водоймище, якому утримують и  

розводять рибу‘ (Парн). 

(див. ще га́тка) 

ГЕКТАРИ [ге
и
к

|
тари] ‗велика ділянка землі‘ (Вільш), ‗ґрунт (загальне 

значення)‘ (Вільш); 

СУМ гектар ‗одиниця земельної площі у метричній системі мір, що 

дорівнює 100 арам, тобто 10 000 м2 [СУМ, ІІ, с. 47]; 

західнопод. гектар ‗додатковий земельний наділ‘ [123, с. 252];  

середньопол. гектар ‗земельна ділянка‘ [181, с. 139]. 

ГІЛКА [
|
г·ілка] ‗притока, мала річка, яка впадає в більшу‘ (Бут); 

західнопод.
 
гі́лка ‗відріг яру‘ [123, с. 102];  

західнопол. гі́лля, гілля́ччя, голля́ ‗купа гілля, сміття лісового‘ 

[Данилюк 2013, с. 33 – 35]; 

середньопол. гі́лля ‗купа гілля, хмизу, сміття лісового‘, гілля́ки ‗купа 

гілля, хмизу, лісового сміття‘, голля́ка ‗притока річки‘ [181, с. 304].  

ГЛАДКА ЗЕМЛЯ [глад
|
ка зе

и
м

|
л‘а] ‗рівнина (загальне значення)‘ (Бабич). 

ГЛЕЙ [глеĭ] ‗глиняний ґрунт‘ (Бабич, Воєвод, Прив), ‗ґрунт із значною 

домішкою піску і глини‘ (Бабич, Лантрат, Павл), ‗мул, осадки на дні 

водоймища‘ (Луб, Міст, Нещ, Терн); 

СУМ гле́й ‗пластична глина‘ [СУМ, ІІ, с. 81];  

СУМГ глей ‗клейкая, влажная глина‘ [СУМГ, І, с. 288]; 

середньпол. гле́й ‗глиняний в‘язкий ґрунт‘, ‗поле, де глиняний в‘язкий 

ґрунт‘, ‗глинистий ґрунт серед піскового поля‘, ‗занамулене дно річки, 

водойми‘ [181, с. 304];  

східностеп. гле́й, гле́яка, гле́ячка, ‗суглинок‘ [137, с. 157]. 

ГЛЕЙКУВАТА ЗЕМЛЯ [гле
и
ĭку

|
вата зе

и
м

|
л‘а] ‗глиняний ґрунт‘ (Воєвод). 

ГЛИБ [глиб] ‗глибоке місце в річці‘ (у всіх н.пп.). 

(див. ще глибина́) 
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ГЛИБА [г
|
либа] ‗великий камінь‘ (Білокур, Вільш, Луб, Мик), ‗загальна 

назва‘ (ВП); 

СУМ глиба ‗т.с. що брила‘ [СУМ, ІІ, с. 81]; 

західнопод. глиба ‗великий камінь‘, ‗окремі великі камені‘ [123, 

с. 252]; 

середньопол. гли́ба ‗великий камінь‘, ‗велика брила‘ [181, с. 304];  

східнопол. гли́ба ‗окремий великий камінь‘ [Черепанова, с. 58];  

центральностеп. гли́ба ‗окремий камінь‘ [Громко, с. 57]. 

ГЛИБИНА [гли
е
би

е|
на] ‗глибоке місце в річці‘ (Ілліч). 

СУМ глибина ‗відстань зверху вниз від поверхні, краю чого-небудь‘, 

‗простір, що знаходиться на великій відстані від поверхні до низу‘, ‗простір, 

що знаходиться на великій відстані від поверхні вгору (про небесний простір, 

космос)‘, ‗місце, простір, які віддалені від чого-небудь або знаходяться 

всередині чогось‘ [СУМ, ІІ, с. 82]; 

СУМГ глибина ‗глубина‘ [СУМГ, І, с. 288];  

західнопод. глибина́ ‗глибока яма в річці‘, ‗заглибина на місці 

водойми‘, ‗вир у річці‘ [123, с. 253];  

західнопол. глибі́нка ‗яма в річці‘, глибо́ке ‗яма у водоймі‘ [Данилюк 

1997, с. 25];  

поліс. гли́бач ‗глибоке місце в річці‘ [Лисенко 1962, с. 55];  

середньопол. гли́б ‗ямка в річці‘, ‗глибоке місце в річці‘, глибина́,  

глибі́нь ‗глибоке місце в річці, водоймі‘, глибоково́ддя ‗глибоке місце в річці‘, 

‗глибока течія річки‘, глибочі́нь, гли́бь ‗глибоке місце у водоймі‘ [181, с. 304];  

східнопол. глиби́нка, глибово ́ддя, глибочина ́ ‗глибоке місце в річці, 

прірва‘ [Черепанова, с. 59];  

східностеп. гли́боко, глибина́, глубина́  ‗глибоке місце в річці‘ [137, 

с. 103]; 

центральностеп. гли́б, глибина́, глибі́нь, глубина́ ‗глибина‘ [Громко, 

с. 56 – 57].  

ГЛИБОКЕ МІСТО [гли
е|
боке 

|
м·істо] ‗глибоке місце в річці‘ (Бабич). 

(див. ще глибина́) 
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ГЛИНАРНИК [гли
е|
нарни

е
к] ‗місце видобування глини‘ (Мик). 

(див. ще гли́нище) 

ГЛИНАРНЯ [гли
е|
нарн‘а] ‗місце видобування глини‘ (Парн). 

(див. ще гли́нище) 

ГЛИНИЩЕ [г
|
лини

е
ш·ч‘е] ‗мілина, не глибоке місце‘ (Штор), ‗місце 

видобування глини‘ (Міст), ‗глиняний ґрунт‘ (Вівч, Прив), ‗місце 

видобування глини‘ (Баран, Білов, Білокур, Вільш, Заг, Зел, Калм, Луг, ЛО, 

Науг, Нещ, Нов, Оборот, Сват, Сем, Степ, Терн, Трет), ‗яма звідки беруть 

глину‘ (Баран, Вівч, Зел, Оборот, Трет); 

СУМ глинище ‗місце, яма, звідки беруть глину‘ [СУМ, ІІ, с. 84]; 

СУМГ гли́нишче, глиня́нка, гли́няник ‗місце, яма, звідки беруть глину‘ 

[СУМГ, І, с. 19];  

західнопод. гли́на, гли́ниска, гли́неско, гли́несько, гли́ник, гли́нник, 

глиня́к, глиняки́, гли́няник, глиня́рка, гли́нник ‗місце добування глини‘, 

гли́нище ‗місце добування глини‘, ‗глибоке провалля‘, гли́нка ‗поле, що 

погано родить‘ [123, с. 253];  

західнополіс. гли́нишче ‗місце, де копають білу глину‘ [Аркушин, І, 

с. 92]; гле́ниска ‗кар‘єр, з якого вибрали глину‘, глени́сько, гли́нисько, 

глине́лки, гли́нище, глиня́вка, глиня́к, гли́нянка ‗місце, де вибрали глину‘, 

гленіник ‗місце, де беруть глину; глинище‘, глиноко́пи, глину́ще, глиня́ник 

‗місце, де копають глину‘ [Данилюк 2013, с. 34]; 

середньопол. гли́на ‗місце добування глини‘, ‗глиняний кар‘єр‘, гли́на 

гонча́рська ‗місце добування білої гончарської глини‘, гли́нисько, гли́няник, 

гли́нянки ‗місце добування глини‘, гли́нище ‗місце, де колись копали глину‘, 

‗глиняний кар‘єр‘ [181, с. 305];  

східностеп. гли́нишче ‗місце видобутку глини‘ [137, с. 70];  

центральностеп. глина́рник, гли́нисько, гли́нище, глиня́к, гли́няник, 

глиня́на, глина́р, глинова́л, глинова́льня ‗місце добування глини‘ [39, с. 33].  

ГЛИНЯНИЙ КАР’ЄР [г
|
лин‘аниĭ кар‘

|
йер] ‗місце видобування глини‘ 

(Білокур). 

(див. ще гли́нище) 
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ГЛИНЯНИК [г
|
лин‘ани

е
к] ‗глиняний ґрунт‘ (Прив); ‗ґрунт із значною 

домішкою піску і глини‘ (Мороз); 

західпод. гли́ниста земля́ ‗глинисті ґрунти‘, гли́нка ‗глинисті ґрунти‘, 

‗поле, що погано родить‘, гли́няна земля́ , гли́нянистий гру́нт , гли́нянок 

‗земельна ділянка з глинистими грунтами‘, глиноз́ем ‗глинисті ґрунти‘ [123, 

с. 253];  

середньпол. гли́нище, глину́шка ‗поле, де глиняний ґрунт‘, гли́нка 

‗ділянка, де глиняний ґрунт‘, гли́нь ‗поле, де в‘язкий, глиняний ґрунт‘ [181, 

с. 305]. 

ГЛИНЯНКА [г
|
лин‘анка] ‗глиняний берег‘ (Шульг); 

СУМ глиня́нка ‗хата або інша будівля з глини‘ [СУМ, ІІ, с. 85]; 

західнопол. глиня́нка ‗місце де вибрали глину‘ [Данилюк 2013, с. 34];  

західноукр. глиня́нка ‗впадина на вершині гори‘ [98, с. 223]. 

(див. ще гли́нище) 

ГЛУБИНА [глуби
е|
на] ‗глибоке місце в річці‘ (Бабич, Пол, Проїж); 

(див. ще глибина́) 

ГЛУШ [глуш] ‗затінена деревами ділянка поля‘ (Павл); 

СУМ глуш ‗зарослий ліс або сад‘, ‗віддалені від культурних центрів, 

малолюдні, тихі місця‘ [СУМ, ІІ, с. 90];  

СУМГ глуш ‗густо заросшее мѣсто‘ [СУМГ, І, с. 291]; 

західнопол. глуш ‗густий ліс‘ [Данилюк 2013, с. 35];  

середньопол. глуш, глушина́, глуши́ця ‗густий ліс‘ [181, с. 91];  

східнопол. глу́ш, глушина́ ‗густий ліс‘ [165, с. 178]; 

центральностеп. глушина́ ‗густий ліс‘ [39, с. 41]. 

ГНИЛИЦЯ [гни
е|
лиц‘а] ‗болото з стоячою водою‘ (Білокур, ДО, Кам, 

Лантрат, Луб, Нов, Оборот, Сват, Трет); 

СУМ гнилиця, гниличка ‗пригнилий плід дикої груші‘ [СУМ, ІІ, с. 93]; 

СУМГ гнилиця, гниличка ‗дикая груша, которую ѣдятъ только 

прогнившею‘ [СУМГ, І, с. 293] 

західнопол. гниля́к ‗болото‘ [Данилюк 2013, с. 35];  

центральностеп. гни́ль, гнилина́, гнили́ця, гнилу́ха, гнилу́шка ‗болото 
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(загальне значення)‘, гнилу́ха, гни́льник ‗заболочена низина‘ [39, с. 13, 70, 72];  

східнопол. гнили́на, гнили́ця, гнили́чина, гнили́ще, гнилови́на,  гнилу́ша, 

гни́ль ‗топке болото, болотна твань‘, гнили́ця, гнилу́ша, гни́ль ‗болото в лісі‘, 

гнильці́ ‗водяна поверхність, округлої форми, типу озера або вікна серед 

болотної твані‘, гнило́вина, гнилу́ха ‗мокра, заболочена низина‘, гниля́вина 

‗низина, залита водою‘ [165, с. 177, 180-181];  

ГНИЛУХА [гни
е|
луха] ‗мокра, заболочена низина‘ (Оборот). 

(див. ще гнили́ця) 

ГОЛИНА [голи
е|
на] ‗вільна від водоростей частина поверхні водоймища‘ 

(Степ). 

ГОЛОЛІД [голо
|
л‘ід] ‗ожеледиця на дорозі‘ (Біллуц,  Підг). 

ГОЛОЛЬОД [го
|
лол‘од] ‗ожеледиця на дорозі‘ (Ілліч, Луг, Міст, Пол). 

ГОЛОЛЬОДИЦЯ [голо
|
л‘оди

е
ц‘а] ‗ожеледиця на дорозі‘ (Підг). 

ГОЛОМОНО [голомо
|
но] ‗вільна від водоростей частина поверхні 

водоймища‘ (Парн). 

ГОРА [го
|
ра] ‗високий стрімкий схил‘ (Вівч), ‗підвищення (загальне 

значення)‘, ‗площа, яка вкрита горбками‘ (Сват), ‗велике підвищення‘, 

‗місцевість з похилою, опадистою поверхнею‘ (Міст); 

СУМ гора ‗значне підвищення над навколишньою місцевістю або 

серед інших підвищень‘, ‗гориста місцевість, країна‘, ‗велика кількість чого-

небудь складеного в купу‘ [СУМ, ІІ, с. 124]; 

СУМГ гора ‗мѣсто‘, ‗о рѣкѣ: верховье, верхнее теченіе‘ [СУМГ, І, 

с. 309]; 

західнопод. гора ‗підвищення (у загальному значенні)‘, ‗гора (у 

загальному значенні)‘, ‗крута гора, горб, підвищення‘, ‗горб, що поріс 

деревами‘, ‗підвищена частина села‘, ‗підвищення на дорозі‘ [123, с. 254];  

західнопол. гора ‗підвищення на поверхні рівнини‘, ‗невелике 

підвищення‘ [Данилюк 2013, с. 36];  

західноукр. гора ‗гора (загальне значення)‘, ‗підвищення (загальне 

значення)‘, ‗вершина гори‘, ‗підвищення на дорозі‘, ‗вершина річки‘ [98, 

с. 223]; 
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середньопол. ‗гора‘, ‗велике підвищення, будь-яке високе місце‘, 

‗високий горбок‘, ‗піщаний нанос‘, ‗високий берег річки‘, ‗високе поле‘, 

гори́сько ‗велика гора‘, (мн.) го ́ри ‗великі підвищення місцевості‘, гора́ 

‗велике підвищення‘, го ́ринець ‗велике підвищення‘ [181, с. 306];  

східнопол. ‗гора (загальне значення)‘ [165, с. 175];  

східностеп. гора ‗значне підвищення над місцевістю‘, ‗загальне 

підвищення місцевості‘, ‗крутий берег річки‘, ‗місце видобутку піску‘, ‗місце 

видобутку крейди‘ [Сіденко, с. 41]. 

ГОРБ [горб] ‗невелике підвищення  на площині‘ (Білокур, Лантрат, Калм, 

Нещ, Оборот, Сват, Терн), ‗підвищення (загальне значення)‘ (Білокур, Калм, 

Лантрат, Нещ, Оборот, Сват, Терн); 

СУМ горб ‗невелике округле підвищення на площині: бугор, пагорок.‘ 

[СУМ, ІІ, с. 125];  

СУМГ горб, горбик, горбок, горбочок ‗бугоръ, пригорокъ, курганъ‘, 

‗горбъ‘, горбовина ‗возвышенность, выпуклость на поверхности земли‘, 

‗выпуклость на какой-либо вещи, напр. на древесномъ стволѣ‘ [СУМГ, І, 

с. 310]; 

західнопод. горб ‗підвищення (у загальному значенні)‘, ‗крута гора, 

горб, підвищення‘, ‗горб, що поріс деревами‘, ‗підвищення на дорозі‘, 

‗невисока похила гірка‘, горби́нка ‗підвищення (у загальному значенні), 

го́рбик ‗підвищення (у загальному значенні)‘, ‗невеликі горби чи 

підвищення‘, ‗підвищення на дорозі‘, го́рбичок ‗невеликий горб чи 

підвищення‘, горбо́чок ‗невеликий горб чи підвищення‘, горби́, горбки́, го́рки 

‗група горбів чи гір‘, горбо́к ‗група горбів чи гір‘, ‗крута гора, горб, 

підвищення‘, ‗підвищення на дорозі‘, горби́стість ‗група горбів‘, горби́ще 

‗великий горб, гора‘, па́горб, па́горок ‗підвищення (у загальному значенні)‘, 

‗невисока похила гірка‘, па́горби ‗група горбів чи гір‘, па́горбок ‗невеликий 

горб чи підвищення‘ [123, с. 320];  

західнопол. го́рб ‗невисока, похила гірка, пагорб‘, ‗невелике 

підвищення над рівниною‘, горба́н ‗невелике підвищення‘, го́рбик ‗штучно 

насипаний горб‘, горби́на, горби́сько ‗підвищене сухе місце серед болота‘, 
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горбо́к ‗невелике підвищення‘, ‗підвищене сухе місце серед болота‘, 

‗невелике підвищення, поросле травою‘, ‗підвищена місцевість, горб‘, 

па́гірок ‗невелике підвищення‘, па́горб ‗невелике підвищення‘, ‗штучно 

насипаний горб‘, ‗довгасте підвищення‘, ‗підвищене сухе місце серед 

болота‘, па́горбок ‗невеликий пологий горб‘, ‗невелике підвищення‘, 

‗підвищене сухе місце серед болота‘, па́горок, па́гурок ‗невисока гірка‘ 

[Данилюк 2013, с. 36 – 37, 93]; 

західноукр. го́рб, горби ́ ‗невисока полога гірка, пагорбок‘, 

‗підвищення (загальне значення)‘, ‗пагорб у лісі, порослий деревами‘, 

‗підвищення на дорозі‘, ‗підвищене відкрите місце‘, ‗гора (загальне 

значення)‘, горба́ка ‗холм, пригірок‘, го́рбик ‗невисока полога гірка, 

пагорбок‘, ‗круте взгір‘я, яке можна орати зверху вниз‘, ‗невеликий 

земляний насип‘, горби́на ‗невисока полога гірка, пагорбок‘, горбки́ 

‗підвищення (загальне значення)‘, ‗холм, пригірок‘, горбова́тина 

‗підвищена горбиста місцевість‘, ‗луг на підвищенні‘, горбови́на 

‗підвищення, випуклість на поверхні землі‘, горбо́к ‗пагорб, пригірок‘, 

‗невеликий земляний насип‘, ‗підвищення на дорозі‘, ‗гора (загальне 

значення)‘, ‗пагорбок у лісі, зарослий деревами‘, горбо́чок ‗підвищення на 

дорозі‘, па́гірок, па́горб, па́горбок, па́горок ‗невисока полога гірка, пагорбок‘ 

[98, с. 223 – 224]; 

середньопол. го́рб ‗невелике кругле підвищення‘, ‗бугор‘, 

‗пагорбок‘, ‗висока гірка‘, ‗високий насип‘, горба́к, горба́ка, горба́ха, горби́, 

горби́сько, горби́ще ‗великий розлогий горб, підвищення‘, ‗великі розлогі 

горби, підвищення‘, па́горб ‗невелике підвищення, горб‘, ‗штучно 

насипаний горб‘, па́горбок ‗невелике підвищення, горб‘, ‗невисоке сухе 

підвищення‘, па́горок, пагурб́ок, пагурок ‗невелике підвищення, горб‘ [181, 

с. 307];  

східнопол. го́рб, горба́ха, горба́ч, горбе́ць, горби́ль, го́рбик, 

горбови́на, горбо́к ‗пагорб‘ [165, с. 175];  

східностеп. го́рб ‗горбкувата місцевість‘ [137, с. 38]. 

ГОРБАСТА [гор
|
баста] ‗площа, яка вкрита горбками‘ (Степ). 
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(див. ще горб) 

ГОРБИК [
|
горби

е
к] ‗невелике підвищення  на площині‘ (Бабич, Вільш). 

(див. ще горб) 

ГОРБИНКА [гор
|
бинка] ‗невелике підвищення  на площині‘ (Білокур). 

(див. ще горб) 

ГОРБИСТА [гор
|
биста] ‗площа, яка вкрита горбками‘ (Білов, ДО, Кам, ЛО, 

Міст, Нещ, Оборот, Терн). 

(див. ще горб) 

ГОРБИСТА МЄСНОСТЬ [гор
|
биста 

|
м·есност‘] ‗площа, яка вкрита 

горбками‘ (Вільш). 

(див. ще горб) 

ГОРБКИ [горб
|
ки] ‗площа, яка вкрита горбками‘ (Сват). 

(див. ще горб) 

ГОРБКУВАТА [горбку
|
вата] ‗площа, яка вкрита горбками‘ (Білокур, Нещ, 

Оборот). 

(див. ще горб) 

ГОРБОК [гор
|
бок] ‗невелике підвищення  на площині‘ (Білокур, Нещ). 

(див. ще горб) 

ГОРБОЧОК [гор
|
боч‘ок] ‗невелике підвищення на площині‘ (Бабич, Ілліч, 

ЛО). 

(див. ще горб) 

ГОРБУВАТА [горбу
|
вата] ‗площа, яка вкрита горбками‘ (Павл, Троїц). 

(див. ще горб) 

ГОРИЗОН [гори
е|
зон] ‗освітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ 

(Нов). 

ГОРИСТА [го
|
риста] ‗площа, яка вкрита горбками‘ (Байд). 

(див, ще гора) 

ГОРІЛЕ [го
|
р‘іле] ‗випалене  місце на полі‘, ‗випалене місце на лузі‘ 

(Воєвод). 

ГОРЛОВИНА [горло
|
вина] ‗природня яма з джерелом‘ (Тим); 

СУМ горловина ‗звужений отвір у чому-небудь‘ [СУМ, ІІ, с. 133]. 
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ГОРОДИ́НА [горо
|
дина] ‗загальна назва висаджених овочів‘ (Підг), 

ГОРОДИНА́ [городи
|
на] ‗ділянка для овочів‘ (Бабич); 

СУМ горо́дина ‗городні плоди та зелень, які є продуктами харчування 

(капуста, огірки, морква та ін.)‘ [СУМ, ІІ, с. 135]; 

СУМГ горо́дина ‗огородныя овощи‘ [СУМГ, І, с. 314]. 

(див. ще горо́д) 

ГОРОД [го
|
род] ‗город, присадибна ділянка‘ (Вільш, Калм, Степ); 

СУМ горо́д ‗ділянка землі при садибі, здебільшого для вирощування 

овочів‘ [СУМ, ІІ, с. 135]; 

СУМГ горо́д ‗огородныя овощи‘ [СУМГ, І, с. 314]; 

західнопод. горо́д ‗город‘, городина, городнича, городня, огородина 

‘поле після вирощування капусти‘, городчик ‗додатковий земельний наділ‘, 

огородна, огородня ‗поле після вирощування капусти‘, ‗земельна ділянка, 

призначена для вирощування овочів‘ [123, с. 255, 283];  

середньопол. горо́д ‗присадибна земельна ділянка‘, ‗земельна 

ділянка, на якій вирощують овочі, картоплю‘, горо́дєц, горо́дчік ‗ділянка 

землі для овочів, розсади і квітів коло дому‘, горо́дець ‗присадибна земельна 

ділянка‘, горо́ди ‗земельні ділянки для вирощування картоплі, овочів‘, огоро́д 

‗город‘, ‗присадибна земельна ділянка‘, ‗земельна діянка, на якій вирощують 

овочі‘, огоро́ди ‗земельні ділянки, на яких вирощують овочі, картоплю‘ [181, 

с. 309, 363];  

центральностеп. город, городик ‗город, присадибна ділянка‘, город 

‗поле відведене для вирощування овочів‘, ‗город, присадибна ділянка‘, ‗поле 

(у загальному значенні)‘ [39, 57 – 58]; город ‗оброблене поле‘, огород 

‗ділянка поля‘ [39, с. 37, 89]. 

ГОРОДНИК [го
|
родни

е
к] ‗ділянка для овочів‘ (Калм). 

(див. ще горо́д) 

ГОРОДНИЦТВО [город
|
ництво] ‗ділянка для овочів‘ (Вільш, Терн). 

(див. ще горо́д) 

ГОРОДОК [горо
|
док] ‗ділянка для овочів‘ (Тим), ‗огороджена ділянка‘ (Тим). 

(див. ще горо́д) 
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ГОРОДЧИК [го
|
родч‘ік] ‗город, присадибна ділянка‘ (Прос). 

(див. ще горо́д) 

ГОСТРЯК [гост
|
р‘ак] ‗виступ скелі‘ (Трет); 

СУМ гостря́к ‗тонкий загострений кінець чого-небудь, яким колють‘ 

[СУМ, ІІ, с. 146]; 

СУМГ гостряк ‗остріе‘ [СУМГ, І, с. 319]; 

західнопод. гостра́к ‗гостра вершина гори, підвищення‘ [123, с. 255];  

західноукр. гостря́к ‗шпиц‘, ‗вістря‘ [98, с. 224];  

східнопол. гостре́ць, го́стрик, гостря́к ‗вершина гори‘ [165, с. 176];  

центральностеп. гостря́к ‗гостра вершина підвищення‘ [39, с. 25].  

ГРАНИЦЯ [гра
|
ниц‘а] ‗межа між полями‘ (Баран, Трет). 

ГРАНШЛАК [гранш
|
лак] ‗малий камінь‘ (Розсип); 

СУМ граншлак ‗розплавлена або затверділа маса різних домішок, золи 

і флюсів, що є побічним продуктом металургійних процесів‘, ‗рештки від 

спалювання твердого палива‘ [СУМ, ІІ, с. 487]; 

східностеп. граншла́к ‗камінь як будівельний матеріал‘ [137, с. 71]. 

ГРАЧИХА [гра
|
ч‘іха] ‗гречка, зернова культура‘ (Булав, Підг). 

ГРЕБЛЯ [г
|
ребл‘а] ‗штучне перегородження в руслі річки‘ (Вівч, Вільш, 

Ілліч, ЛО, Луб, Сич, Терн, Штор); 

СУМ гребля ‗гідротехнічна споруда, що перегороджує річку або 

інший водотік для створення водосховищ, одержання енергії і т. ін.‘ [СУМ, 

ІІ, с. 163]; 

СУМГ гребля ‗плотина‘ [СУМГ, І, с. 324];  

західнопод. гре́бля ‗штучне перекриття води на ставку‘, ‗земляний 

насип‘, ‗гребінь гори, продовгувате підвищення‘, ‗міст, споруда для переходу 

або переїзду через річку’ [123, с. 256];  

західнопол. гре́бля ‗земляний насип, що перегороджує річку чи іншу 

водойму‘, ‗висипана дорога‘ [Аркушин, І, с. 107], гре́бля ‗дорога, через 

болото‘, ‗довгасте підвищення‘ [Данилюк 2013, с. 38]; 

західноукр. гре́бля ‗насипаний пагорб‘, ‗невеликий земляний насип‘, 

‗плотина‘ [98, с. 224]; 
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кіровогр. гре́бля ‗штучне перекриття води на річці або на ставку‘, 

‗дорога через річку‘ [Громко, с. 63 – 64];   

середньопол. гре́бля, гребе́лька ‗штучний насип, що перегороджує 

річку, ставок‘ [181, с. 39];  

східнопол. гре́бля ‗гать на болоті‘, ‗піщаний насип біля річки‘ 

[Черепанова, с. 65]; 

східностеп. гре́бля, гребе́лька ‗споруда, що перегороджує русло ріки‘ 

[137, с. 108].  

ГРЕЙДЕР [г
|
реĭде

и
р] ‗ґрунтова дорога‘ (Город, Карт); 

центральностеп. гре́йдер, гре́йдар, гре́йдарка ‗настелена дорога‘ [39, 

с. 35]. 

ГРЕЙДЕРКА [г
|
реĭде

и
рка] ‗ґрунтова дорога‘ (Проїж). 

(див. ще гре́йдер) 

ГРЕЙДІР [г
|
реĭд‘ір] ‗ґрунтова дорога‘ (Вільш). 

(див. ще гре́йдер) 

ГРИВА [г
|
рива] ‗гребінь, продовгувате підвищення‘ (Зел, Нов); 

СУМ гри́ва ‗довгасте підвищення‘, ‗гірське пасмо‘ [СУМ, ІІ, с. 165]; 

західнопод. гри́ва ‗невелике, продовгувате підвищення‘ [123, с. 256];  

середньопол. гри́ва ‗пропуск у косінні‘, ‗продовгувате підвищення‘, 

гри́вка ‗пропуск у косінні‘, ‗невелике пасмо кущів на сіножаті‘, ‗видовжене 

смугою підвищення серед болотистої низовини, заливного лугу‘, ‗густий 

сосновий ліс‘, ‗продовгувате підвищення‘ [181, с. 313];   

східнопол. гри́ва, грі́ва ‗гребінь, кряж, продовгувате підвищення‘ 

[165, с. 176];  

центральностеп. гри́ва ‗гребінь, продовгувате підвищення‘ [Громко, 

с. 64];  

ГРОТ [грот] ‗невелика пещера‘ (Город); 

СУМ грот ‗печероподібна заглибина чи порожнина у земній корі 

природного або штучного характеру‘ [СУМ, ІІ, с. 176]; 

СУМГ грот ‗то же, что и кіш въ мельницѣ‘ [СУМГ, І, с. 430]. 

ГРУДА [г
|
руда] ‗великі груди з землі‘ (у всіх н. пп.); 
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СУМ груда, груддя ‗затверділий, стиснутий кусок якоїсь 

речовини, перев. М‘якої, розсішчастої, крихкої‘, ‗нерівності на поверхні 

землі у вигляді затверділих горбків‘, ‗велика кількість предметів, 

нагромаджених безладно один на другий; купа‘ [СУМ, ІІ, с. 179] 

СУМГ груда ‗грудка, шматок‘, ‗замерзла грудкувата земля‘ [СУМГ, І, 

с. 331 – 332];  

західнопод. груда ‗окремі великі камені‘, ‗окремий камінь‘ [123, 

с. 257]; 

західнопол. груд ‗горбок‘, ‗острівець серед води‘ [Шульгач, с. 25], 

гру́да ‗грудка землі‘, ‗замерзлі груди на дорозі‘ [Данилюк 1997, с. 29]; 

західноукр. груд, грудка ‗невисока, полога гірка, холм‘, ‗підвищення 

на болоті, де косять сіно‘ груде́га, грудка ‗відламаний кусок скелі‘, грудє, 

грудо́лє ‗купа землі‘, груди ‗рівне, сухе місце на болоті, де косять сіно‘, 

грудови́ ‗невисока гірка, холм‘, грудок ‗підвищення посеред низини‘, 

‗невисока гірка, холм‘ [98, с. 225];  

середньопол. груда ‗окремий камінь‘ ‗великі куски засохлого ґрунту‘, 

‗великі груди на зораному полі‘, ‗поле, де грудкувата земля‘, гру́дка 

‗спресований кусок ‗поле, де грудкувата земля‘, ‗затверділа земля‘, ‗кусок 

мерзлої землі‘, гру́ди ‗поле, де грудкувата земля‘, ‗великі куски засохлого 

ґрунту‘ [181, с. 313];  

східнопол. груда, гру́дка ‗окремий великий камінь‘, гру́да ‗невелике 

підвищення‘ [Черепанова, с. 66];  

центральностеп. гру ́да, гру́дка ‗окремий камінь‘ [Громко, с. 64].  

ГРУДДЯ [г
|
руд‘:а] ‗великі груди з землі‘ (ЛО, Проїж), ‗замерзла грязь на 

дорозі‘ (Вівч). 

(див. ще гру́да) 

ГРУДКА [г
|
рудка] ‗великі груди із землі‘ (Вільш, Пол); 

СУМ гру́дка ‗щільно стиснутий кусок якоїсь речовини, перев. м'якої, 

розсипчастої, крихкої‘, ‗нерівності на поверхні землі і т. ін. у вигляді 

затверділих горбків‘ [СУМ, ІІ, с. 180]; 
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СУМГ грудка ‗кусокъ (какой либо плотной массы), комокъ‘ [СУМГ, 

І, с. 332]. 

(див. ще гру́да) 

ГРУЗ [груз] ‗ґрунт з крупного піску, гравію, гальки‘ (Парн); 

СУМ груз ‗подрібнене каміння, бита цегла‘ [СУМ, ІІ, с. 180]; 

СУМГ груз ‗битый кирпичъ, щебень‘ [СУМГ, І, с. 332]. 

ГРУНТ [грунт] ‗ґрунт (загальне значення)‘ (у всіх н. пп.); 

СУМ ґрунт ‗верхній шар земної кори, придатний для життя рослин‘ 

[СУМ, ІІ, с. 181]; 

СУМГ ґру́нт ‘надѣлъ, земля, участокъ земли; усадьба‘, ‗почва‘, 

‗основа, основаніе‘ [СУМГ, І, с. 351]; 

західнопол. гру́нт ‗повний земельний наділ‘, ‗дно річки‘, ‗оброблене 

поле‘, ґру́нт ‗міра, площа землі‘ [Данилюк 2013, с. 41 – 42];  

середньопол. ґру́нт ‗верхній шар землі‘ [181, с. 315];  

центральностеп. ґрунт ‗земельна ділянка‘ [Громко, с. 65]. 

ГРУНТОВКА [грун
|
тоўка] ‗ґрунтова дорога‘ (Павл); 

СУМГ ґрунтівка ‗усадьба‘ [СУМГ, І, с. 351]; 

західнопод. грунтів́ка, грунто́вка ‗ґрунтова дорога‘ [123, с. 114]; 

середньпол. ґрунто́ва́, ґрунті́вка, ґрунто́вка ‗ґрунтова дорога‘ [181, 

с. 236]; 

східностеп. грунто́вка ‗ґрунтова дорога‘ [137, с. 78];  

центральностеп. грунтова́, грунто́вка [39, с. 35], ‗дорогу на болоті‘ 

[Громко, с. 65]. 

ГРЯДА́ [гр‘а
|
да] ‗витягнута у довжину височина‘ (Трет Нещ), ГРЯ́ДА 

[г
|
р‘ада] ‗квітник, клумба‘ (Город, Степ); ‗підвищення на дні річки, яке 

виникло нанесеного водою гравію‘ (ВП); ‗розпущена і засаджена смужка 

землі на городі‘ (Бут, Лантрат, Луб, Марк, Мик, Міст, Нов, Оборот, Сват); 

СУМ гряда́ ‗т.с. що грядка‘, ‗витягнута в довжину височина, гірське 

пасмо‘ [СУМ, ІІ, с. 184]; 
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СУМГ гря́да ‗гряда, грядка‘, ‗островъ. лежащій въ плавнях, хребетъ 

острова не затопляемый водой‘, ‗мѣсто, гдѣ рѣка проходитъ узкое русло и 

волны ея подпрыгиваютъ и плещутъ‘ [СУМГ, І, с. 333]. 

(див. ще гря́дка) 

ГРЯДКА [г
|
р‘адка] ‗огороджена ділянка‘ (Павл); ‗розпущена і засаджена 

смужка землі на городі‘ (Мороз);  

СУМ гря́дка ‗оброблена, підготовлена до вирощування городніх 

культур земля‘ [СУМ, ІІ, с. 184];  

західнопод. градка ‗земельна ділянка, призначена для вирощування 

овочів‘, градки ‗земельна ділянка, призначена для вирощування овочів‘,  

гря́дка ‗земельна ділянка, призначена для вирощування овочів‘ [123, с. 257];  

західнопол. гряди́ще ‗поле, на якому щось росло‘ [Данилюк 2013, 

с. 41];  

середньопол. градки́ ‗присадибна земельна ділянка, на якій 

вирощують овочі‘, гра́дкі ‗ділянка землі для овочів, розсади і квітів біля 

дому‘, гря́дка ‗загорода; загорожа‘, ‗обгороджене місце; частина города‘, 

‗присадибна земельна ділянка для вирощування овочів‘, ‗продовгувате 

підвищення на присадибній ділянці‘, грядки́ ‗присадибна земельна ділянка, 

на якій вирощують овочі‘ [181, с. 310, 314];  

східнопол. гря́дка ‗довгий острівець, грива на болоті‘, ‗незатоплена 

частина заплави‘ [Черепанова, с. 67];  

східностеп. гря́дка ‗присадибна земельна ділянка‘, ‗поливна частина 

городу‘, ‗частина городу, відведена для окремої сільськогосподарської 

культури‘ [137, с. 156]; 

центральностеп. гря́дка, гря́дки в ‗т.с.‘ [39, с. 65]. 

ГРЯДОЧКА [г
|
р‘адоч‘ка] ‗ділянка для овочів‘ (Ілліч). 

(див. ще гря́дка) 

ГРЯЗЬ [гр‘аз‘] ‗болото (загальне значення)‘ (Заг, Пол), ‗болото, розрідження 

внаслідок дощів‘ (Бут, Білов, Кам, Нещ, Парн, Троїц), ‗грязюка впереміш зі 

снігом‘ (Зорик), ‗мокра, волога  земля‘ (Бабич, ЛО), ‗земляний віск, озокерит‘ 

(Преображ); 
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СУМ гря́зь ‗розм‘якла від води земля, ґрунт‘, ‗бруд‘, ‗намул морів або 

озер, що використовується як лікувальний засіб‘ [СУМ, ІІ, с. 185];  

СУМГ грязь ‗грязь‘ [СУМГ, І, с. 334]; 

західнопод. грязю́ка ‗заболочена ділянка в лісі‘, гря́зь ‗велика калюжа 

на дорозі, заповнена водою після дощу‘, ‗заболочена ділянка в лісі‘ [123, 

с. 257];  

західнопол. гря́зь, грязю́ка ‗місцевість, розмокла внаслідок дощів і 

танення снігу‘ [Данилюк 2013, с. 41];  

середньопол. гря́зь  ‗болото‘, ‗багно‘, ‗розмоклий ґрунт‘, грязю́ка 

‗болото‘ [181, с. 183];  

центральностеп. гря́зь ‗болото (загальне значення)‘ [39, с. 72]. 

ГРЯЗЮКА [гр‘а
|
з‘ука] ‗болото, розрідження внаслідок дощів‘ (Луб, Мороз, 

Нещ, Павл, Парн, Троїц). 

(див. ще гря́зь) 

ГУЩА́ВИНА [гу
|
ш·ч‘ави

е
на] ‗важко прохідна ділянка‘ (Тим); ГУЩАВИ́НА 

[гушча
|
вина] ‗важко прохідна ділянка‘ (Бабич, Вільш, Павл); 

СУМ гущавина, гущава, гущина ‗місце, де дерева або кущі ростуть 

дуже густо‘ [СУМ, ІІ, с. 202]; 

бойк. гýшча ‗гущавина‘, гушчáва ‗дуже густий ліс‘, гушчáк ‗дуже 

густий ліс‘, ‗чагарник‘, ‗гущавина‘ [Онишкевич, І, с. 202]; 

західнопод. густолі́сся ‗грабовий ліс‘, гу́ща ‗непрохідні лісові 

зарості‘, гуща́вина ‗молодий ліс‘, ‗непрохідні лісові зарості‘ [123, с. 257];  

західнопол. густолі́с, гу́ща, гуща́вик, гуща́вина, гуща́віна, гуща́к, 

гуще́к, гущє́вина ‗густий ліс‘, гуща́вина, гущє́вина ‗зарості кущів‘, ‗старий 

ліс‘ [Данилюк 2013, с. 42];  

західноукр. гуще́нь ‗пагорб у лісі порослий деревами‘ [98, с. 225];  

середньопол. гу́ща, гуща́вина, гуща́к, гущи́на, гущи́ння ‗густий ліс‘ 

[181, с. 315];  

східнопол. густи́ж, густє́ж, густоліс́ся, гу́ща, гуща́вина, гуща́н, 

гущина́ ‗густий ліс‘ [165, с.178];  
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центральностеп. густота́, гу́ща, гуща́к, гуща́вина ‗зарослі лісу‘, 

гущина́, гуща́вина́ ‗зарості кущів‘ [39, с. 45].  

ГУЩЕНА́ [гуш·ч‘е
и|
на] ‗важко прохідна ділянка‘ (Калм). 

(див. ще гуща́вина) 

ГУЩІНА [гуш·
|
ч‘іна] ‗важко прохідна ділянка‘ (Новостр). 

(див. ще гуща́вина) 

ГУЩОВИНА [гуш·ч‘о
|
вина] ‗важко прохідна ділянка‘ (Ілліч). 

(див. ще гуща́вина) 

ДАМБА [
|
дамба] ‗штучне перегородження в руслі річки‘ (Вільш, Город, Міст, 

Пол, Терн), ‗центральна дорога‘ (Паньк); 

СУМ дамба ‗гідротехнічна або дорожня споруда у вигляді валу для 

зберігання води у водоймищах, захисту низин від затоплення і т. ін.‘ [СУМ, 

ІІ, с. 210]; 

західнопод. ‗штучне перекриття води на ставку‘, ‗місце спускання 

води на ставку‘ [123, с. 257];  

західнопол. ‗штучно викопане водоймище‘, ‗рибне місце‘, ‗місце, де 

копали торф‘ [Данилюк 2013, с. 42];  

середньопол. ‗штучний насип, що перегороджує річку, ставок‘, 

‗гребля‘, ‗місцевість біля дамби‘, ‗насип біля каналу‘ [181, с. 315];  

східностеп. ‗споруда, що перегороджує русло ріки‘ [137, с. 109];   

центральностеп. да́мба, та́мба ‗загата‘ [39, с. 91]. 

ДЕБЕЛА ЯМА [де
и|
бела 

|
йама] ‗велика яма‘ (Степ). 

ДЕБРІ [
|
дебр‘і] ‗важкопрохідна ділянка‘ (Тарас); 

СУМ дебрі ‘зарослі густим непрохідним лісом, чагарником і т. ін. 

місця‘, ‗глуха, малоприступна, дика місцевість‘ [СУМ, ІІ, с. 228]; 

СУМГ дебрь ‗дебрь‘ [СУМГ, І, с. 365]; 

західнопод. де́бр ‗глибокий яр, порослий лісом‘ [123, с. 257];  

західнопол. де́бра ‗невелика заглибина в землі, у якій постійно є 

небагато води‘, ‗низька місцина, поросла лозою і очеретом‘, де́брі ‗зарості 

лісу‘ [Данилюк 2013, с. 43];  
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західноукр. де́бр, де́бер, де́бра, де́брє, де́брі, де́бро, дебри́ця 

‗глибокий яр, порослий лісом‘, ‗глибокий яр‘, ‗густий ліс‘, де́бри ‗глибокий 

яр, порослий лісом‘, ‗степовий яр‘, де́бря ‗зарослий схил гори‘, ‗прірва‘ [98, 

с. 225];  

середньопол. дє́брі ‗густий ліс‘, ‗запущене поле‘, де́бр ‗густий ліс‘, 

де́бра ‗сажалка‘, ‗густий ліс‘, ‗запущений ліс‘, ‗засмічене, забур‘янене поле‘, 

де́брі ‗густий ліс‘, ‗зарості кущів, хащі‘ [181, с. 316];  

східнопол. де́брі ‗густий ліс‘, де́бра, дє́бря ‗зарослі лісу, хаща‘ [165, 

с. 179];  

центральностеп. де́брі ‗зарослі дерев‘, де́брі, дє́брі ‗зарослі кущів‘ 

[39, с. 45].  

ДЕРЕВА [де
и|
рева] ‗ліс (загальне значення)‘ (у всіх н.пп.); 

СУМ деревина ‗матеріал з цієї рослини, що йде на будівництво та 

різні вироби‘ [СУМ, ІІ, с. 246], де ́рево ‗багаторічна рослина з твердим 

стовбуром і гіллям, що утворює крону‘ [СУМ, ІІ, с. 246].  

СУМГ деревина ‗деревья‘ [СУМГ, І, с. 368]; 

середньопол. дере́ва ‗посадка дерев‘, ‗групи дерев‘, ‗поодинокі 

дерева‘, дереви́ща ‗ліс, де великі дерева‘, деревця́ ‗невеликі дерева‘ [181, 

с. 316]; 

центральностеп. дерево ‗лісонасадження в середені населеного 

пункуту‘, дерева ‗лісосмуги‘, ‗лісонасадження в середені населеного 

пункуту‘, ‗невеликий ліс‘ [39, с. 39, 41]. 

ДЕРЕВИНА [де
и
ре

и
ви

е|
на] ‗ліс (загальне значення)‘ (Трет). 

(див. ще дере́ва) 

ДЕРЕВО [
|
дере

и
во] ‗ліс (загальне значення)‘ (Розсип). 

(див. ще дере́ва) 

ДЕРЕН [
|
дере

и
н] ‗дерен, поверхневий шар грунту, вкритими трав‘янистими 

рослинами, густо пронизаний іх корінням‘ (Мороз, Нещ); 

СУМ дерен ‗дерен, поверхневий шар грунту, вкритими трав‘янистими 

рослинами, густо пронизаний іх корінням‘ [СУМ, ІІ, с. 247]; 

СУМГ дерен ‗дернъ‘ [СУМГ, І с. 369]; 
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західнопод. дере́н, дернини ‗зарості дерену‘ [123, с. 257]; 

західнопол. дерен ‗рівнина, заросла травою‘, дерняк ‗зарості лісу, 

кущів‘ [Данилюк 2013, с. 43]. 

ДЕРІНОК [де
и|
р‘інок] ‗вспахане земля, з викорчуваною травою‘ (Міст); 

СУМ дерть ‗борошно грубого млива для годівлі тварин‘ [СУМ, ІІ, 

с. 25]. 

ДЕРНА [
|
дерна] ‗дерен, поверхневий шар грунту, вкритими трав‘янистими 

рослинами, густо пронизаний іх корінням‘ (Павл). 

(див. ще де́рен) 

ДЕРНИК [де
и
р

|
ник] ‗дерен, поверхневий шар грунту, вкритими 

трав‘янистими рослинами, густо пронизаний іх корінням‘ (Парн, Троїц). 

(див. ще де́рен) 

ДЕРТЬ [дерт‘] ‗вспахана земля, з викорчуваною травою‘ (Міст). 

(див. ще дері́нок) 

ДЖЕРЕ́ЛО́ [ǯе
и|
рело] ‗місце добування води‘ (Вільш), ‗джерело, потік води, 

що утворився внаслідок виходу підземнх вод на поверхню землі‘ (у всіх 

н.пп.), ‗місце добування  води‘ (Науг, Павл); 

СУМ джерело ‗потік води, що утворюється внаслідок виходу 

підземних вод на поверхню землі‘ [СУМ, ІІ, с. 262]; 

СУМГ дже́ре́ло́ ‗источникъ, родникъ. ключъ‘, ‗жерло‘, ‗кратеръ 

вулкана‘ [СУМГ, І, с. 375]; 

західнопод. джерело́ ‗джерело‘, ‗підводне джерело в ставку‘, 

‗джерело з дуже холодною водою‘, ‗підводне джерело на дні криниці‘, 

джере́льце ‗джерело‘, ‗витік річки‘, жерело́ ‗джерело‘, жирило ‗джерело‘, 

‗підводне джерело на дні криниці‘ [123, с. 258, 260];  

західнопол. джерело́ ‗місце, звідки витікає вода‘, ‗місце в річці, де 

вирує вода‘, джере́льце ‗витік водної артерії‘, жерело ‗місце звідки витікає 

вода‘, жерло ‗джерело в колодязі‘ [Данилюк 2013, с. 48];  

середньопол. джере́ла ‗місця, звідки б‘є вода з-під землі‘, джерело́ 

‗джерело, струмінь підземної води, що витікає на поверхню землі чи в 

колодязь, криницю, річку, копанку і т. ін., отвір, яким виходить цей струмінь 
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на поверхню‘, ‗місце, звідки б‘є вода‘ ‗джерело‘, ‗початок річки‘, ‗річка‘, 

‗криниця в лісі‘, дже́рло ‗джерело‘, джирило́, джурало́, джурельце́, джурило́ 

‗місце, звідки витікає водна артерія‘, джурло́, же́рло ‗джерело‘,  жерело́ 

‗місце, де витікає вода‘, ‗місце, звідки витікає водна артерія‘, ‗місце, де 

починається річка‘, ‗джерело‘, ‗місце, звідки витікає мала водна артерія‘, 

жерельце́ ‗джерело, з якого випливає дуже мала кількість води‘, ‗місце, 

звідки витікає річечка‘ [181, с. 322, 317];  

східнопол. джерело́, джерелу́ха, жерело́, же́рло ‗джерело‘ [165, 

с. 184]; 

східностеп. джере́ло, джере́ло, жерело́ ‗верхів‘я річки, її початок‘, 

‗джерела, потоку води, що утворюється внаслідок виходу підземних вод на 

поверхню землі‘ [137, с. 113];  

центральностеп. джерело́, джерило́, джере́льце, джере́лце, жерело́, 

же́рло ‗джерело‘, ‗джерело в лісі‘, ‗підземне джерело‘, ‗підводне джерело‘, 

джере́льце, джере́лце ‗невелике джерело‘ [39, с. 95]. 

ДИКАРЬ [ди
|
кар‘] ‗каміння природного походження‘ (Город); 

СУМГ дика́рь ‗рід каменя‘ [СУМГ, І, 383]. 

ДИКИЙ [
|
дики

е
ĭ] ‗каміння природного походження‘ (Сват). 

(див. ще дика́рь) 

ДИЧКИ [
|
дич‘ки] ‗дикі плодові дерева‘ (Павл); 

СУМ дичка ‗дике, некультивоване плодове дерево‘ [СУМ, ІІ, с. 292]. 

ДІРКА [
|
д‘ірка] ‗пещера‘ (Білокур). 

ДЛІНІНА [дл‘ін‘і
|
на]‗найвужче місце‘ (Ілліч). 

ДЛІННОЄ [д
|
л‘інойе]‗найвужче місце‘ (Ілліч). 

ДОБАВКА [до
|
баўка] ‗додаткова, вільна ділянка землі під огород‘ (Ілліч, 

Шульг); 

західнопод. дода́ток, дода́ча, да́ча ‗додаток, додатковий наділ‘ [123, 

с. 124];  

західнопол. прида́док ‗город, доданий до основного біля будинків і 

розміщений найчастіше в полі‘, дода́ток ‗ділянка поля‘ [46, с. 42]. 

ДОВБНЯ [
|
доўбн‘а] ‗вибоїна, яма на дорозі‘ (Оборот); 
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східнопол. до́вбня ‗яма‘ [165, с 178]; 

центральностеп. до́вбанка, до́вбня ‗чтучно виритита яма‘, до́вбна 

‗вибоїна, яма на дорозі‘ [39, с. 20 – 21]. 

ДОВЖОК [доў
|
жок] ‗вузька протяжна низина‘ (ВП, Оборот). 

ДОЛИНА [до
|
лина] ‗долина (загальне значення)‘ (Білокур, Сват), ‗рівнина 

(загальне значення)‘ (Лантрат, Сват); ‗рівнина біля річки‘ (ВП), ‗рівнина в 

неглибокій западині‘ (Нов, Терн, Трет), ‗рівнина в низині‘ (Терн), ‗рівнина, 

вкрита травою‘ (Зел, Лантрат, Оборот, Сем), ‗рівнина в лісі‘ (Вівч), ‗рівнина 

між двома горами‘ (Білокур, Лантрат, Оборот, Піщ, Степ, Терн); ‗широка 

низина‘ (Білокур, Зел, Луг, Оборот, Сич, Терн), ‗яр у лісі‘ (Луг), ‗низина 

(загальне значення)‘ (Сват, Трет); 

СУМ доли́на ‗рівна плоска місцевість, розташована між горбами чи 

горами‘ [СУМ, ІІ, с. 358]; 

СУМГ долина ‗долина‘ [СУМГ, І, с. 416]; 

західнопод. доли́на ‗рівнина (загальне значення)‘, ‗рівнина в 

неглибокій западині‘, ‗низина (у загальному значенні)‘, ‗вузька протяжна 

низина‘, ‗широка низина‘, ‗низина біля річки‘, ‗низина, поросла деревами‘, 

здоли́нок, ді́л, доли́на ‗долини (у загальному значенні)‘, долі́на ‗долина між 

двома горбами, підвищеннями‘, здоли́нок ‗долина (у загальному значенні)‘ 

[123, с. 88, 259, 264];   

західнопол. доли́на ‗рівнинна місцевість‘, ‗низини, порослої травою‘, 

‗низини біля річки‘, ‗заболоченої низини‘, долу, ‗низину‘ , ‗долина‘ 

[Данилюк 2013, с. 44 – 45]; 

західноукр. доли́на ‗рівнина в неглибокій западині‘, ‗рівнина 

(загальне значення)‘ [101, с. 37], ‗низина, поросла травою‘, ‗широка низина‘, 

‗мокра низина‘, ‗низина біля річки‘, ‗низина, поросла лісом‘, ді́л ‗долина, 

низ‘, доли́на ‗долина‘, поді́л ‗понижена місцевість, долина‘, здоли́нок ‗долина 

між двома горбам або підвищеннями‘ [98, с. 226, 230, 243]; 

середньопол. долина ‗низька місцевість‘, ‗низина, поросла травою‘, 

‗міжвисотна низовина‘, ‗широка низина‘, ‗низина біля річки; доли́на, 

долиня́ка, долиня́ки (мн.), доли́нка, долівка ‗долина (у загальному значенні)‘, 
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ді́л ‗долина, низ‘, ‗місце між горбами‘, до́л ‗долина‘; доли́на ‗долина‘, 

доли́нка ‗маленька низовина‘, долиня́ка ‗велика долина‘, долиня́ки ‗великі 

долини‘, долі́вка ‗долина‘ [181, с. 319, 63]; 

східнопол. долина ‗мокра, заболочена низина‘, ‗низина, залита 

водою‘, ви́долинка, ви́далинок, до́л, доли́на, до́линня, до́ловина, поді́л, подо́л, 

поді́лля, подолови́на, придоли́нок ‗долина (загальне значення)‘ [165, с. 177]; 

центральностеп. ‗низина (у загальному значенні)‘, ‗широка низина‘, 

‗низина біля річки‘ ді́л, доли́на, здоли́нок, поді́л, поді́лля ‗долина у загальному 

значенні‘, здоли́нок, поді́лля ‗долина між двома горами, горбами, підвищення‘ 

[39, с. 13 – 15]; 

центральностеп. доли́на ‗рівнина, укрита травою‘, ‗рівна місцевість 

між підвищеннями‘, ‗рівнина в неглибокій западині‘, ‗рівнина біля річки‘ [39, 

с. 10 – 12]. 

ДОМАШНІЙ УЧАСТОК [до
|
машн‘іĭ у

|
ч‘асток] ‗город, присадибна ділянка‘ 

(Заг). 

ДОРІЖКА [до
|
р‘іжка] ‗дорога в лісі‘ (Науг); 

СУМ доріженька, доріжечка, доріжка ‗зменш.-пестл. до дорога‘, 

‗штучно створена вузька дорога (у парках, садах і т. ін.)‘ [СУМ, ІІ, с. 377]; 

СУМГ доріженька, доріжка ‗ум. отъ доро́га‘ [СУМГ, І, с. 425]; 

західнопод. доріжка ‗стежка (у загальному значенні)‘, дорожка 

‗стежка (у загальному значенні)‘, ‗шосейна дорога‘ [123, 259]; 

західнопол. доро́жка ‗вузька ґрунтова дорога‘ [Данилюк 2013, с. 46];  

середньопол. дорі́жка, доро́жка ‗неширока дорога‘ [181, с. 319 ];  

східностеп. доро́шка, доро́жка ‗смужка землі, призначена для ходіння‘ 

[137, с. 78];  

центральностеп. дорі́жка, доро́жка ‗невелика дорога‘, ‗стежка‘ [39, 

с. 35]. 

ДОРОГА [до
|
рога] ‗дорога (загальне значення)‘ (у всіх н.пп.); ‗штучне 

перегородження в руслі річки‘ (Бабич); дорога ‗межа між полями‘ (Бабич, Св, 

Степ); 

http://sum.in.ua/s/dorogha
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СУМ дорога ‗смуга землі, по якій їздять і ходять‘, ‗штучно створений 

засіб для пересування, сполучення і т. ін.‘, ‗смуга, що лишається як слід після 

руху кого-, чого-небудь‘, ‗місце для проходу, проїзду‘ [СУМ, ІІ, с. 378]; 

СУМГ дорога ‗дорога, путь‘ [СУМГ, І, с. 426 ]. 

ДОРОЖКА [до
|
рожка] ‗стежка‘ (Ілліч, Павл, Руд); 

(див. ще дорі́жка) 

ДРАПАК [дра
|
пак] ‗борона, смуга на полі, що робиться плугом‘ (Підг); 

СУМ дряпа́к ‗багатолемішне сільськогосподарське знаряддя для 

підпушування землі‘ [СУМ, ІІ, с. 427]. 

ДУБИНЯК [дуби
е|
н‘ак] ‗дубовий ліс‘ (Зорик); 

західнопод. дуби́на, дубо́виǐ л’іс, груд, ду
́
би́, дуби́нка, дубки́, дупки́,

 

чо́рний лі́с ‗дубовий ліс‘ [123, с. 145];  

західнопол. дубúна, дубина́, дубúнка, дубі́вeць, дубкú; дубнúк, дубове́, 

дубовuна́, дубо́вщuна, дубня́к ‗дубовий ліс‘ [49, с. 163 – 164];  

середньопол. дуб, дуби́на ́, дуби́ни, дуби́нка, дубі́на́, дубки́, дубня́к, 

дубни́к, дубні́к, дубня́к, дібро́ва, дубро́ва, дубча́к; дубі́вка ‗місце, де ріс 

дубовий ліс‘ [181, с. 320];  

східнопол. дібро́ва, дубро́ва, дуби́на, ду́бня, дубня́к, дубови́к, дубра́ва 

‗дубовий ліс‘ [165, с. 179]; 

центральностеп. дібро́ва, дубро́вка, дубро́ва; дубо́к, дубки́, дуби́на, 

дубня́к, дубови́к, рідкоду́б, рідкоду́биця, староду́б ‗дубовий ліс‘ [39, с. 44]. 

ДУБНЯЧОК [дубн‘а
|
ч‘ок] ‗дубовий ліс‘ (Булав). 

(див. ще дубиня́к) 

ДУБОВЕ [ду
|
бове] ‗дубовий ліс‘ (Трет). 

(див. ще дубиня́к) 

ДЬОРН [д‘орн] ‗дерен, поверхневий шар грунту, вкритими трав‘янистими 

рослинами, густо пронизаний іх корінням‘ (Павл). 

(див. ще де́рен) 

ЄЛЬНІК [
|
йел‘ник] ‗ялиновий ліс‘ (Бабич). 

Є́РИК [
|
йери

е
к] ‗вузька протока, яка з‘єднує річки між собою‘ (Город); 

‗рукав, водяний потік, що відокремився від основного русла річки‘ (Город). 
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(див. ще єро́к) 

ЄРК [йерк] ‗вузька низина‘ (Піщ). 

(див. ще єро́к) 

Є́РОК [
|
йерок] ‗глибоке провалля‘ (Нов). 

(див. ще єро́к)  

ЄРО́К [йе
|
рок] ‗місце де круто спадає поверхня землі в наслідок обвалу, 

осипання‘ (Білов), ‗яр (загальне значення)‘ (Бут, Карт, Науг, Нов), ‗глибока 

довга западина з стрімкими берегами, вибоїна від дії талих вод‘ (Нов, 

Шульг); 

СУМ є́рик ‗невелика протока, що з'єднує два озера або річку з озером‘ 

[СУМ, IV, 499]; 

СУМГ є́рик ‗небольшой и узкій протокъ рѣки или озера‘ [СУМГ, І, 

с. 468]; 

східнопол. єро́к ‗яр‘ [165, с. 177];  

західноукр. єру́га ‗яруга‘ [98, с. 226]. 

ЖЕЛІЗНА ДОРОГА [же
|
л‘ізна до

|
рога] ‗залізниця‘ (ЛО). 

ЖИЛА [
|
жила] ‗місце добування  води‘ (Баран); 

СУМ жи́ла ‗тріщина земної кори, заповнена якоюсь гірською 

породою, а також сама гірська порода в тріщині‘ [СУМ, ІІ, с. 529].  

СУМГ жи́ла ‗жила мінеральна, жила води підземна‘ [СУМГ, І, с. 384];  

західнопол. жи́ла ‗джерело прісної води ‘, жила́ ‗джерело в криниці‘, 

‗підземний потік‘ [Данилюк 2013, с. 48];  

середньопол. жи́ла ‗джерело‘, жі́ла ‗підземний потік води‘ [181, 

с. 322];  

східнопол. жи́ла, жи́ла водяна ‗джерело‘ [165, с. 184]. 

ЖОЛУБОК [жолу
|
бок] ‗канал, водовідвід‘ (Терн); 

СУМ жолобок, жолобець ‗про западину, заглиблення між скалами, 

горами‘, ‗дерев‘яний зруб колодязя, цямриння‘ [СУМ, ІІ, 543]; 

СУМГ желіб, жолоб, жолобець, жолобок ‗глубокая и узкая долина‘, 

жоло́бина ‗долинка между двумя возвышеніями‘ [СУМГ, І, с. 490]; 
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західнопод. жо́лоб, жо́луб ‗яр, утворений дією вод‘, ‗канал‘, 

‗западина, глибока яма в скелях біля річки‘, ‗заглиблення на вершечку гори‘, 

‗довга глибока вузька западина між горбами‘, ‗долина між двома горбами, 

підвищеннями‘, ‗штучна водойма‘, ‗долина між двома пагорбами‘, жолобо́к 

‗западина, глибока яма в скелях біля річки‘, ‗рів, утворений дією вод‘, 

‗канал‘, жолуби́ ‗вузька протяжна низина‘, жолуби́на ‗канал‘, жолубо́к 

‗канал‘, ‗заглибина, з якої тече вода‘ [123, с. 260];  

західнопол. жо́лоб ‗балка‘, ‗найглибше місце у водоймі‘, жолобина 

‗місце між двома горбами‘, жолобо́к ‗рівчак, заповнений водою‘ [Данилюк 

2013, с. 49];  

середньопол. жо́лоб ‗продовгувате ґрунтове заглиблення‘, 

‗продовгувата западина‘, ‗понижена місцевість‘, ‗продовгувата долина за 

формою жолоба‘, ‗глибока й вузька долина‘, ‗заглибина‘, ‗рів‘, ‗водовідвід‘, 

жолоби́ще ‗велике продовгувате заглиблення; продовгувата долина‘, 

жолобо́́к ‗заглибина‘, ‗рів‘, ‗водовідвід‘, ‗продовгувата долина за формою 

жолоба‘, ‗джерело, з якого випливає дуже мала кількість води‘, ‗джерело, з 

якого вода стікає жолобком‘, жо́луб ‗колишнє русло річки‘ [181, с. 323];  

центральностеп. жо́лоб, жолобо́к, жолубо́к, жолобо́к, жулубо́к 

‗канал, водовідвід‘, ви́жолобок ‗заглиблення на вершині гори‘ [39, с. 17, 21]. 

ЖУЖАЛКА [
|
жужалка] ‗перегоріле з вугля‘ (Розсип). 

ЗАБОР [за
|
бор] ‗огороджена ділянка‘ (Руд), ‗огорожа‘ (Вільш, ЛО). 

ЗАБРОШЕНА [заб
|
роше

и
на] ‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘ (Байд, 

Вільш, Пол, Терн); ‗стара, заросла дорога‘ (Вільш). 

ЗАВАЛ [за
|
вал] ‗купа каменів‘ (Сват);  

СУМ зава́л ‗нагромадження, велика купа чого-небудь обваленого або 

зваленого‘, ‗велике нагромадження, скупчення чого-небудь, що зібралося за 

певний час‘ [СУМ, ІІІ, с. 35 ];  

західнопод. зава́ли ‗ліс, повалений бурею‘ [123, 260];  

західнопол. зава́л, зава́лля ‗дерева, повалені бурею‘, нава́лля ‗куппа 

гілля, лісового сміття‘ [Данилюк 2013, с. 49, 85]; 

середньопол. зава́л ‗запущений ліс‘, ‗купа хмизу, гілля‘ [181, с. 324];   
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центральностеп. ва́л, нава́л, отва́л ‗нагромадження певної кількості  

каміння‘ [39, с. 31]. 

ЗАВОДЬ [
|
завод‘] ‗мілкий глухий (без витоку) рукав (Мороз); 

СУМ заводь ‗невелика затока або частина річки з уповільненою 

течією; мілке місце озера, ставу; затон‘ [СУМ, ІІІ, с. 57]; 

СУМГ заводь ‗заливъ‘ [СУМГ, ІІ, с. 21]; 

західнопод. за́водь ‗тиха стояча вода біля берега‘ [123, с. 174]; 

західнопол. заво́ддя ‗низина, залита водою‘, заводь ‗болото біля 

річки‘, ‗тиха течія‘, ‗затоплене місце в лісі‘ [Данилюк 2013, с. 49];  

східнопол. зáводь, зáстій, зáтишок ‗тиха течія взагалі і біля берега‘ 

[165, с. 174];  

центральностеп. за́водь ‗тиха течія‘, заві́дь, за́водь ‗заводь‘ [39, с. 85, 

92]. 

ЗАВОРІТ [
|
завор‘іт] ‗заворот, крута зміна річки‘ (Бут, Павл, Степ). 

(див. ще за́ворот) 

ЗАВОРІТКА [
|
завор‘ітка] ‗заворот, крута зміна річки‘ (Білов, Сем). 

(див. ще за́ворот) 

ЗАВОРОТ [
|
заворот] ‗вир, місце у річці з круговим рухом води‘ (Міст, Парн), 

‗заворот, крута зміна річки‘ (Ілліч); 

СУМ за́воро́т ‗зміна напряму руху; відхилення вбік під час руху‘, 

‗місце зміни напряму руху; закрут, вигин [СУМ, ІІІ. с. 60]; 

СУМГ за́воро́т ‗заливъ‘, завороть ‗круговоротъ, водоворотъ, 

поворотъ воды противъ теченія.‘ [СУМГ, ІІ, с. 22]; 

західнопол. за́ворот ‗крута зміна напряму річки‘, ‗місце в річці де 

вирує вода‘, ‗поворот річки‘ [Данилюк 2013, с. 50];  

середньопол., західнопод. за́воро́т ‗звивина русла річки‘ [181, с. 324; 

123, с. 261]; 

центральностеп. за́ворот ‗вир у річці‘ [39, с. 90].  

(див. ще за́ворот) 

ЗАВОРОТНИК [
|
заворотни

е
к] ‗заворот, крута зміна річки‘ (Ілліч). 

(див. ще за́ворот) 



 

 

321 

 

ЗАГА́ТА [за
|
гата] ‗штучне перегородження в руслі річки‘ (Бабич, ЛО). 

(див. ще га́тка) 

ЗАГАТИ [за
|
гати] ‗штучне водоймище‘ (Вільш), ‗штучне перегородження в 

руслі річки‘ (Прив). 

(див. ще га́тка) 

ЗАГИБ [за
|
гиб] ‗заворот, крута зміна річки‘ (Кам); 

західнопол. заги́б ‗поворот річки, дороги‘, згиб ‗поворот річки‘ 

[Данилюк 2013, с. 50, 56]; 

середньопол. заги́б ‗заворот‘, ‗згин русла річки‘ [181, с. 324];  

східнопол. загиб, загіб, за́гибень, згиб, згіб ‗звивина, коліно в річці‘ 

[165, с. 183];  

центральностеп. заги́б, зги́б ‗поворот русла річки‘ [39, с. 84]. 

ЗАГЛИБИНА [заг
|
либи

е
на] ‗впадина, западина‘ (Сват, Троїц), ‗площа з 

заглибленим місцем‘ (Город); 

СУМ заглибина ‗будь-яка ямка, виїмка на якій-небудь поверхні‘, 

‗улоговина, котлован, западина‘ [СУМ, ІІІ, с. 78]; 

західнопод. загли́бина ‗невелика впадина на місцевості‘, ‗яр на 

території кар‘єру‘ [123, с. 361];  

західнопол. загли́ба ‗вирита яма‘, загли́бина ‗яма у водоймі‘ 

[Данилюк 2013, с. 50]; 

західноукр. загли́бина, загли́блина, заглу́б, заглу́бина ‗впадина на 

земній поверхні невизначеної форми‘ [98, с. 227];  

середньопол. загли́бина, загли́б, загли́блення ‗заглиблення в ґрунті‘ 

[181, с. 66]; 

центральностеп. загли́бина ‗яма (загальне значення)‘ [39, с. 19]. 

ЗАГЛИБЛЕННЯ [заг
|
либле

и
н‘:а] ‗впадина, западина‘ (ДО, Павл, Сват, 

Троїц). 

(див. ще загли́бина) 

ЗАГОРОДКА [заго
|
родка] ‗огорожа‘ (Новостр, Тарас). 

(див. ще загоро́жа) 

ЗАГОРОЖА [заго
|
рожа] ‗огорожа‘ (Зорик, Калм); 
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СУМ загорожа ‗тин, паркан, стіна і т. ін., чим огороджене, 

відгороджене що-небудь; огорожа‘, ‗огороджене, відгороджене місце 

(звичайно для утримування свійських тварин і птахів) [СУМ, ІІІ, с. 86]; 

СУМГ загорожа ‗загоро́да‘ [СУМГ, ІІ, с. 29]; 

західнопод. загородь ‗обгороджена ділянка на городі‘ [123, с. 261]; 

середньопол. загоро́да ‗загороджене місце для випасу тварин; 

пасовище‘, ‗загата‘, за́городь ‗гатка‘; ‗загата‘, загоро́жа ‗живопліт‘, ‗гатка‘, 

‗загороджене місце для випасу тварин‘, ‗пасовище‘, огоро́жа ‗смуга 

лісонасаджень‘, ‗ряд дерев, придорожніх насаджень‘, перегоро́дка ‗гребля‘ 

[181, с. 325, 363];  

центральностеп. за́города, загоро́жа ‗обгороджена ділянка на городі‘ 

[39, с. 58]. 

ЗАКУЛЬТІВІРОВАННЕ [закул‘т‘і
|
в·ірован:е] ‗оброблене поле‘ (Бут). 

ЗАЛИВ [за
|
лиў] ‗мілкий глухий (без витоку) рукав (Міст), ‗найширше місце 

рівнини‘ (Баран);  

західнопол. зали́в ‗глухий, непроточний рукав річки‘, ‗частина 

водоймища, яка вдається в сушу‘, ‗ділянка, яка заповнюється водою, під час 

повені‘ [Данилюк 2013, с. 51 – 52];  

середньопол. зали́в, залі́в ‗глухий, непроточний рукав річки, затоки‘, 

‗ділянка, затоплена водою під час повені‘, ‗ділянка, яка затоплюється водою‘ 

[181, с. 326]; 

східнопол. за́ли́в ‗звивина, коліно, залив‘, ‗весняний розлив‘ [165, 

с. 183, 185]; 

центральностеп. зали́в ‗затока річки, частина, що вдається в сушу‘ 

[39, с. 92].  

ЗАЛИВИЩЕ [за
|
ливи

е
ш·ч‘е] ‗місце де раніше був луг‘ (Мик, Оборот); 

центральностеп. зали́вище ‗луг заливний‘ [39, с. 50]. 

ЗАЛИСИНА [за
|
лиси

е
на] ‗місце пропущене при сіянні‘ (Ілліч). 

(див. ще ли́сина) 

ЗАЛІЗНА ДОРОГА [за
|
л‘ізна до

|
рога] ‗залізниця‘ (Прив). 

ЗАЛОМ [за
|
лом] ‗заворот, крута зміна річки‘ (Кам); 
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західноукр. зало́м ‗крутий берег річки з промоїнами та обривами‘, 

‗долина, впадина‘, ‗місце в лісі, де лежить бурелом‘ [98, с. 228]; 

середньпол. зало́м, зло́м ‗крута зміна напрямку річки‘ [181, с. 152];  

східнопол. зало́м ‗звивина, коліно в річці‘ [165, с. 183]. 

ЗАМЕРЗЛИЙ [за
|
мерзлиĭ] ‗крижаний, мерзлий ґрунт‘ (Розсип). 

ЗАМОРОЗОК [
|
заморозок] ‗легкі крижина на початку замерзання річки‘ 

(Заг). 

ЗАМУЛ [за
|
мул] ‗мул, осадки на дні водоймища‘ (Город). 

(див. ще му́л)  

ЗАМУЛЕННЯ [за
|
муле

и
н‘:а] ‗мул, осадки на дні водоймища‘ (Заг). 

(див. ще му́л) 

ЗАМУЛОК [за
|
мулок] ‗мул, осадки на дні водоймища‘ (Парн). 

(див. ще му́л) 

ЗАНОС [за
|
нос] ‗сніговий замет‘ (Білов, Білоліц). 

ЗАПАДИНА [за
|
пади

е
на] ‗впадина, западина‘ (Оборот), ‗дно яру‘ (Лим, 

Науг), ‗довга западина‘ (Сват), ‗не глибокий яр‘ (Білокур, Зел, Оборот), 

‗площа з заглибленим місцем‘ (Білокур, Ілліч, Лантрат, Мик, Оборот, Павл, 

Терн), ‗рівнина в неглибокій западині‘ (Білокур), ‗яр (загальне значення)‘ 

(ВП, Мик, Терн), ‗заглиблення в ґрунті не визначеної форми‘ (Зел), 

‗глибокий яр‘ (Піщ), ‗площа із заглибленим місцем‘ (Піщ); 

СУМ западина ‘заглиблене місце на чому-небудь; яма, ямка; 

протилежне виступ‘, ‗низьке місце, попижена місцевість’ [СУМ, ІІІ, с. 239]; 

СУМГ запа́дина ‗впадина‘ [СУМГ, ІІ, с.74]; 

західнопол. впа́дина ‗долина між двома горбами, підвищеннями‘, 

‗невелика впадина на місцевості‘, запади́на ‗западина на земній поверхні 

невизначеної форми‘, ‗долина між двома горбами, підвищеннями‘, западня́ 

‗глибока яма в річці‘, ‗яр‘, ‗глибокий крутий яр‘ [123, с. 251, 262]; 

західнопол. зпади́на, западня́ ‗яма у водоймі‘, впа́дина ‗яма в річці‘ 

[Данилюк 2013, с. 53, 30]. 

західноукр. впа́дина ‗долина між двома горбами‘, запади́на ‗долина 

між двома горбами‘, ‗долина потоку‘, заподо́к ‗глибока долина‘, запади́на, 
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западня ́ ‗заглиблення у земній поверхні невизначеної форми‘, ‗заглиблення 

на місці водойми‘, ‗западина у земні поверхні, невизначеної форми‘, ‗яр (у 

загальному значенні)‘, ‗глибокий яр, ‗глибокий крутий яр‘, впа́дина 

‗заглиблення на вершині гори‘ [98, с. 228, 222]; 

середньопол. впа́дина ‗вузька долина‘, ‗заглиблене місце на земній 

поверхні‘, ‗яма‘, ‗заглиблення‘, ‗западина‘, запа́дина ‗долина‘, ‗невеликі 

долини на полях‘‗заглиблене місце на земній поверхні‘, ‗западина на земній 

поверхні невизначеної форми‘, ‗яма в річці‘ западня ‗глибокий крутий яр‘ 

[181, с. 301 – 302, 327];  

східнопол. впа́дина, запа́дина ‗долина (загальне значення)‘ ‗яма‘, ‗яр‘, 

западня ‗яр‘, упадина ‗низина, залита водою‘ [165, с. 177]; 

центральностеп. запади́на ‗долина (загальне значення)‘, ‗долина 

потоку‘ ‗заглиблення в ґрунті непевної форми‘, ‗впадина, западина‘, 

‗заглиблення на місці водойми‘ ‗яр (у загальному значенні)‘, ‗неглибокий яр‘, 

впа́дина ‗яма (у загальному значенні)‘, ‗заглиблення на вершині гори‘, 

‗долина між двома горбами, горбами, підвищеннями‘, пади́на ‗долина між 

двома горбами, горбами, підвищеннями‘, упадина ‗низина, залита водою‘ [39, 

с. 14 – 22]. 

ЗАПАДНЯ [запад
|
н‘а] ‗глибокий яр‘, ‗площа з заглибленим місцем‘ (Піщ); 

СУМ западня ‗провалля‘ [СУМ, ІІІ, с. 239]; 

СУМГ западня ‗глубокая долина, западина.‘ [СУМГ, ІІ, с. 75]. 

(див. ще. запади́на) 

ЗАПАДЬ [
|
запад‘] ‗глибока довга западина з стрімкими берегами, вибоїна від 

дії талих вод‘ (Білов, Сем). 

(див. ще. запади́на) 

ЗАПЛАВА [зап
|
лава] ‗простір, прилеглий до болота‘ (Трет); 

СУМ запла́ва ‗частина річкової долини, що затоплюється під час 

весняної повені‘ [СУМ, ІІІ, с. 261]; 

СУМГ запла́ва ‗поемный лугъ‘ [СУМГ, ІІ, с. 80]; 

західнопод. запла́ва ‗місце, що заливається водою після розливу‘, 

‗низина, що залита водою, запла́ви ‗низина, що залита водою‘ [123, с. 262 ]; 
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західнопол. запла́ва ‗низина, залита водою‘, ‗низина біля річки‘, 

‗ділянка, яка заповнюється водою під час повені‘ [Данилюк 2013, с. 53]; 

західноукр. запла́в, запла́ва ‗мокра заболочена низина‘ [98, с. 228];  

середньопол. запла́в ‗низина, яка затоплюється весняною повінню‘, 

запла́ва ‗частина річкової долини, яка затоплюється під час повені‘ [181, 

с. 327];  

східнопол. запла́в, запла́ва ‗низина біля річки‘, запла́в ‗болото біля 

річки‘ [165, с. 177];  

центральностеп. запла́ва ‗заболочена низина‘, запла́в ‗низина біля 

річки‘ [39, с. 13 – 14].  

ЗАПОВІДНИК ‗ліс (загальне значення)‘ (Білов, Прив, Розсип); 

ЕСУМ, ГЕУ запові ́дник ‗територія, яка перебуває під охороною 

держави з метою збереження природного комплексу‘ [ГЕУ, ІІ, с. 9, 25; 

ЕСУМ, ІІІ, с. 137];  

західнопод. заповє́днік, запові́дник ‗заповідний ліс‘ [123, с. 262];  

середньопол. заповє́днік ‗заповідна територія‘, ‗заповідний ліс‘, 

запові́дник ‗заповідна територія‘, ‗заповідний ліс‘, запові́дна зо́на ‗заповідна 

територія‘, ‗заповідний ліс‘ [181, с. 217];  

східнопол. запові́дник ‗заповідний ліс‘ [Черепанова, с. 79, 83];  

східностеп. запові́дник, заповє́днік ‗дендрооб‘єкт антропогенного 

походження (ліс)‘ [137, с. 129]; 

центральностеп. заповє́днік, запові́дник ‗заповідний ліс‘ [Громко, 

с. 76, 80]. 

ЗАПОЛЛЯ [за
|
пол‘:а] ‗поле, розміщене далеко від хати‘ (Паньк). 

ЗАПУЩЕНЕ [за
|
пуш·ч‘ене] ‗земля, яку не обробляють, яка поросла травою‘ 

(Терн, Шульг). 

ЗАРІНОК [за
|
р‘інок] ‗ґрунт з крупного піску, гравію, гальки‘ (Парн), 

‗пологий берег річки, вкритий рінню‘ (Бут, Кам, Мороз, Нещ); 

СУМ зарінок ‗ґрунт з крупного піску, гравію, гальки‘ [СУМ, ІІІ, 

с. 292]; 
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СУМГ зарінок ‗берегъ, покрытый мелкими камешками‘ [СУМГ, ІІ, 

с. 90]. 

ЗАРІЧОК [за
|
р‘іч‘ок] ‗рукав, водяний потік, що відокремився від основного 

русла річки‘ (Нещ); 

СУМ зарічок ‗рукав річки‘ [СУМ, ІІІ, 293]; 

СУМГ за́річок ‗рѣчной рукавъ‘ [СУМГ, ІІ, с. 90]; 

західнопод. зарі́чок ‗луг заливний‘, ‗низина біля річки‘, ‗низина, що 

залита водою‘ [123, с. 262]; 

західнопол. зарі́чок, зари́чок ‗водяний потік, який відійшов у бік від 

головного русла річки‘ [Данилюк 2013, с. 53].  

ЗАРОСЛІ [
|
заросл‘і] ‗низина, поросла деревами‘ (Білов), ‗важко прохідна 

ділянка‘ (Заг, Ілліч, Лиз, Трет), ‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘ (Нов, 

Павл), ‗низина поросла очеретом‘ (Баран, Білов, Парн), ‗рівнина поросла 

лісом‘ (Баран); 

СУМ зарослі ‗т.с. що зарості‘, зарості ‗кущі або інша рослинність, що 

дуже розрослась, густо вкриваючи яку-небудь поверхню‘ [СУМ, ІІІ, с. 296]; 

СУМГ зарослі ‗заросль‘ [СУМГ, ІІ, с. 91]; 

західнопод. за́рослі ‗мілке, поросле очеретом та рогозою місце в кінці 

ставу‘ [123, с. 263]; 

західнопод. за́рослі ‗густий ліс‘,‗молодий ліс‘, ‗непрохідні лісові 

зарості‘ [123, с. 263];  

західнопол. за́росли, за́рослі за́рості ‗зарості кущів та дерев‘ [181, 

с. 253];  

західнопол. за́рослі ‗низина, поросла травою‘, ‗густий ліс‘, ‗зарослі 

кущів‘, заросль ‗поганий ліс‘, за́рості ‗місце в озері, поросле очеретом‘, 

‗зарослі лісу‘, за́рость ‗місце у водоймі, поросле очеретом‘ [Данилюк 2013, 

с. 54]; 

східнопол. за́росль, за́рость ‗молодий ліс; чагарник‘ [Черепанова, 

с. 84 – 85]; 

східностеп. за́рослі ‗природний дендрооб‘єкт‘ [137, с. 129];  
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центральностеп. зараса́л, за́рослі, за́рості,за́ростя, за́ростень, за́рощі 

‗зарослі дерев‘ [39, с. 45]. 

ЗАРОСЛІ КАМИШОМ [
|
заросл‘і ками

|
шом] ‗низина поросла очеретом‘ 

(Ілліч). 

ЗАРОСЩЕ [за
|
росш·ч‘е] ‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘ (Білокур). 

ЗАРО́ЩА [зар
|
ош·ч‘а] ‗важко прохідна ділянка‘ (Пол). 

ЗАРОЩА ДОРОГА [за
|
рош·ч‘а до

|
рога] ‗стара, заросла дорога‘ (Вівч). 

ЗАСИП [
|
заси

е
п] ‗засипана яма‘ (Білокур, Лантрат, Оборот); 

центральностеп. засип ‗засипана яма‘ [39, с. 21]. 

ЗАСІЯНЕ [за
|
с‘ійане] ‗оброблене поле‘ (Бабич). 

ЗАСОРЕНЕ [за
|
соре

и
не] ‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘ (Лим). 

ЗАСТАВИ [зас
|
тави] ‗штучне водоймище‘ (Вільш). 

ЗАСУХА [
|
засуха] ‗сухий ґрунт‘ (Вільш, Міст). 

ЗАТИШОК [
|
зати

е
шок] ‗неосвітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ 

(Мороз), ‗освітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ (Трет). 

ЗАТІННЯ [за
|
т‘ін‘:а] ‗неосвітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ 

(Проїж). 

ЗАТІНОК [
|
зат‘інок] ‗неосвітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ 

(Білов, Город, ДО, Заг, Ілліч, Кам, Міст, Мороз, Павл, Парн, Сем, Сват, Терн, 

Трет, Троїц). 

ЗАТІНЬ [
|
зат‘ін‘] ‗неосвітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ (Міст, 

Нещ); 

ЗАТОКА [за
|
тока] ‗рукав, водяний потік, що відокремився від основного 

русла річки‘ (Білов, Сем); 

СУМ зато́ка ‗частина океану, моря, озера, річки, що вдається в сушу‘ 

[СУМ, ІІІ, 354];  

СУМГ затока ‗заливъ‘ [СУМГ, ІІ, с.108]; 

західнопол. зато́ка ‗частина водоймища, яка вдається в сушу‘, 

‗непроточний рукав річки‘, ‗місце, де сходяться дві річки‘ [Данилюк 2013, 

с. 55]; 
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західноукр. зато́ка ‗розлив річки‘, ‗тиха стояча вода біля берега‘ [123, 

с. 263];  

середньопол. зато́ка ‗частина річки, водойми, що врізається в 

суходіл, глухий, непроточний рукав річки‘ [181, с. 328]. 

ЗАТОП [за
|
топ] ‗луг заливний‘ (Нов), ‗рукав, водяний потік, що відокремився 

від основного русла річки‘ (Прос, Проїж);  

західнопод. зато́п ‗місце, що заливається водою після розливу‘, 

‗розлив річки‘, зато́плене ‗місце, що заливається водою після‘, зато́плення 

‗розлив річки‘ [123, с. 263].  

західнопол. затоп, затопка ‗ділянка суші, яка заповнюється водою 

під час повені‘ [Данилюк 2013, с. 55];  

середньопол. зато́плення ‗ділянка землі, яка затоплюється водою‘ 

[181, с. 328];  

центральностеп. зато́п, зато́пка ‗ділянка суші, яка затоплюється 

водою під час повені‘ [39, с. 107 – 108]; 

ЗАХИСНЕ [захи
е
с

|
не] ‗ліс для захисту полів‘ (Штор). 

ЗГАРИЩЕ [з
|
гари

е
ш·ч‘е] ‗випалене  місце на полі‘ (Баран, Вільш, Калм, ЛО, 

Луб, Піщ, Сват, Степ, Терн, Трет), ‗випалене місце на лузі‘ (Терн). 

ЗГИН [згин] ‗заворот, крута зміна річки‘ (Парн). 

ЗГОРИЩЕ [з|гори
е
ш·ч‘е] ‗випалене місце на лузі‘ (Павл). 

ЗДОЛИНОК [здо
|
линок] ‗рівнина в низині‘  (ВП, Оборот); 

західнопод. здоли́нок ‗рівнина в неглибокій западині‘, ‗заглиблення в 

ґрунті невизначеної форми‘, ‗долина (у загальному значенні)‘ [123, с. 264]; 

центральностеп. здо́линок ‗рівнина в низині‘, ‗низина (загальне 

значення‘), ‗долина між двома горами, горбами, підвищеннями‘, 

‗заглиблення в ґрунті непевної форми‘ [39, с. 6 – 19]. 

(див. ще доли́на) 

ЗЕМЕЛЬНИЙ УДІЛ [зе
и|
мел‘ниĭ у

|
д‘іл] ‗ґрунт (загальне значення)‘ (Міст). 

ЗЕМЛЯ [зе
и
м

|
л‘а] ‗ґрунт (загальне значення)‘ (Вільш), ‗поле‘ (Город). 

СУМ земля ‗ґрунт, який обробляється і використовується для 

вирощування рослин‘ [СУМ, ІІІ, с. 558];  
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західнопол. земня́ ‗поле, підготовлене до обробітку‘ [Данилюк 2013, 

с. 57].  

середньопол. земля́ ‗суша‘, ‗поле‘, ‗земельна ділянка‘, ‗ґрунт‘ [181, 

с. 330];  

східностеп. земля́ ‗ґрунт‘, ‗земельна ділянка, призначена для 

вирощування сільськогосподарських культур‘, ‗земельна ділянка, що є 

приватною власністю‘, ‗територія з угіддями, що перебуває в суспільному 

користуванні‘ [137, с. 142];  

центральностеп. земля́ ‗поле (у загальному значенні)‘, ‗земельна 

ділянка‘ [39, с. 54];  

ЗЕМЛЯНИЧНА ПОЛЯНА [зе
и
мл‘а

|
нич‘на по

|
л‘ана] ‗окрема ділянка,  

поросла окремим ягідними рослинами‘ (Заг). 

ЗОРЕНЕ [
|
зоре

и
не] ‗оброблене поле‘ (Оборот, Терн). 

(див. ще орани́ця) 

ЗОРЯВИНА [зо
|
р‘ави

е
на] ‗яма заросла травою‘ (Трет). 

ЗРУБ [зруб] ‗великий ліс‘ (Белокур), ‗колодязь, яма викладена каменем чи 

деревом з водою‘ (Бабич, Калм); 

СУМ зруб ‗місце, де був вирубаний ліс‘ [СУМ, ІІІ, с. 717]; 

західнопод. зру́б ‗поле після вирубування дерев‘, ‗старий ліс‘, 

‗прогалина в лісі, просіка‘, зру́би ‗поле після вирубування дерев‘, ‗рідкий 

ліс‘, зрубок ‗узлісся, край лісу‘ [123, с. 264];  

західнопол. зру́б ‗місце, де зрізані дерева‘, зру́бище ‗просіка‘ 

[Данилюк 2013, с. 58], зру́б, зру́бище, ізру́б ‗прогалина, просіка‘ [165, с. 179]; 

середньопол. зру́б,  зру́бище ‗місце, де вирубали ліс‘ [181, с. 106]. 

ЗСУВ [зсуў] ‗місце де круто спадає поверхня землі в наслідок обвалу, 

осипання‘ (Бут, Луб, Мороз, Павл, Парн, Троїц). 

ЗЯБ [з‘аб] ‗поле, підготоване до обробітку‘ (Руд, Терн, Трет); 

СУМ зяб ‗осіння оранка поля для сіяння ярих культур навесні‘ [СУМ, 

ІІІ, с. 742]; 

СУМГ зяб ‗пахоть на зиму, поле, вспаханное осенью подъ яровой 

хлѣбъ‘ [СУМГ, ІІ, с.191]; 
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західнопол. зя́бка ‗перший раз зоране поле‘, зя́бля ‗поле, виоране 

восени для сіяння ярих культур‘ [Данилюк 2013, с. 41];  

середньопол. зяб, дзаб, дза́бла, забе́л, за́бла ‗осіння оранка поля під 

яровину‘ [181, с. 135 ]. 

центральностеп. дзяб ‗виорана на зиму земля‘ [Громко, с. 69];  

ЗЯБЬ [з‘аб·] ‗поле, підготоване до обробітку‘ (Руд). 

(див. ще зяб) 

ІЗВІСНЯК [ізв·іс
|
н‘ак] ‗місце видобування вапна‘ (Трет). 

ІЗВІСТЬ [
|
ізв·іс‘т‘] ‗вапно‘ (Білокур, ВП, ЛО, Лиз, Лим, Мик, Міст, Парн, 

Терн, Трет, Оборот). 

ІЗГИБ [із
|
гиб] ‗заворот, крута зміна річки‘ (ЛО). 

ІЗМОРОЗЬ [
|
ізмороз‘] ‗легкі крижини на початку замерзання річки‘ (Білов). 

ІЗСУВ [із
|
суў] ‗високий стрімкий схил‘ (Заг). 

ІЛ [іл] ‗мул, осадки на дні водоймища‘ (Білов, Троїц). 

ІРЖА [ір
|
жа] ‗руда, іржаве багно, болото‘ (Білов Бут); 

західнопод. іржа́, іржа́виця, ржа́, ржа́ва во́да , ржави́ня, ржа́виско, 

ржа́виця, ржа́вщина ‗болото з водою кольору іржі‘ [123, с. 264, 297];  

середньопол. иржа́, іржа́ ‗болото, подібне до іржі‘, ржа́вчина 

‗ділянка із застояною водою‘, ‗грязь‘ [181, с. 331, 386];  

східнопол. ржаве́ць ‗болото з непротічною ржавою водою‘ 

[Черепанова, с. 191],  

центральностеп. иржа́вка ‗болото кольору іржі‘ [Громко, с. 86]. 

ІРЖАВЕЦЬ [ір
|
жаве

и
ц‘] ‗руда, іржаве багно, болото‘ (Білов, Сем). 

(див. ще іржа) 

ІСТОК [іс
|
ток] ‗вершина, початок річки‘ (Мороз). 

ІСТОЧНІК [іс
|
точ‘ни

е
к] ‗джерело, потік води, що утворився внаслідок 

виходу підземних вод на поверхню землі‘, ‗місце добування  води‘ (Білов). 

КАДАСТРА [ка
|
дастра] ‗окремі частини поля‘ (Бут); 

СУМ када́стр ‗опис чого-небудь, зведення відомостей про щось‘, 

земе́льний када́стр  ‗сукупність даних щодо обліку та економічної оцінки 
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землі для планомірного та найефективнішого її використання‘ [СУМ, IV, 

с. 68]. 

КАЛДАБА́ННЯ [калда
|
бан‘:а] ‗болото (загальне значення)‘ (Заг), ‗мокра, 

заболочена рівнина‘ (Заг), ‗вибоїна, яма на дорозі‘ (Розсип, Тим). 

(див. ще колдо́бина) 

КАЛДОБІНА [кал
|
доб·іна] ‗вибоїна, яма на дорозі‘ (Сват). 

(див. ще колдо́бина) 

КАЛОНКА [ка
|
лонка] ‗місце  добування  води‘ (Терн); 

східностеп. колонка ‗індивідуальний водопровід у дворі‘ [137, с. 98]. 

КАЛЮЖА [ка
|
л‘ужа] ‗калюжа, заглиблення в грунті, наповнена водою після 

дощу‘ (Білов, ДО, Кам, Мороз, Нещ, Сем, Троїц), ‗яма з водою‘ (Заг, Луб, 

Степ, Трет); 

СУМ калюжа ‗каглибина в ґрунті, наповнена водою або іншою 

рідиною‘ [СУМ, IV, с. 79]; 

СУМГ калюжа ‘лужа, грязь’ [СУМГ, ІІ, с. 212]; 

західнопод. калю́жа ‗велика калюжа на дорозі, заповнена водою 

після дощу‘ [123, с. 265]; 

західнопол. калю́жа ‗мале болото‘, ‗яма, заповнена водою після 

дощу‘, ‗заглибина на дорозі, вибита транспортом‘[Данилюк 2013, с. 60];  

середньопол. калю́жа ‗яма з водою‘, ‗низьке місце на дорозі, у полі, 

заповнене водою‘, ‗яма на дорозі з водою, гряззю, розкислою землею, 

болотом‘, лу́жа ‗калюжа‘, ‗яма з водою‘, ‗драговина‘, ‗стояча вода в озері‘ 

[181, с. 333, 352 ];  

східностеп. калю́жа, лу́жа ‗яма з водою природного походження‘ 

[137, с. 65];  

центральностеп. калю́жа, калю́жниця, калю́жник ‗калюжа‘ [39, 

с. 104]. 

КАМ’ЯНИЙ [камйа
|
ниĭ] ‗сухий ґрунт‘ (Бабич); 

КАМ’ЯНИЦЯ [камйа
|
ниц‘а] ‗місце добування каменю‘ (Павл). 

(див. ще каменя́рня) 

КАМ’ЯНКА [
|
камйанка] ‗дорога з твердим покриттям‘ (Буд, Кам);  
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СУМ кам’янка ‗брукований шлях‘ [СУМ,  IV, 86]; 

західнопод. камйє́нка ‗дорога з каменю‘ [123, с. 265]. 

середньопол. камінці ́‗дорога з каменю‘ [181, с. 235];  

центральностеп. ка́мінь, ка́мені, ка́міні, ка́мні, кам'я́нка ‗дорога з 

каменю‘ [39, с. 35];  

КАМЕНИЙ КАР’ЄР [
|
каме

и
ниĭ кар

|
йер] ‗місце добування каменю‘ (Білокур). 

(див. ще каменя́рня) 

КАМЕНОЛОМНЯ [каме
и
но

|
ломн‘а] ‗місце добування каменю‘ (Білокур, ВП, 

ЛО, Парн, Терн, Трет, Оборот). 

(див. ще каменя́рня) 

КАМЕНЯРНЯ [каме
и|
н‘арн‘а] ‗місце добування каменю‘ (Троїц); 

СУМ каменоломня, каменярня ‗родовище каменю, де його 

видобувають, розробляють; кар'єр, каменоломня‘ [СУМ, IV, с. 82]; 

західнопод. каменоло́мня ‗місце добування каменю‘, каменя́рня 

‗місце добування каменю‘ [123, с. 265];  

західнополіс. каменоло́ми ‗місця, де добувають камінь‘ [Шульгач, 

с. 218];  

середньопол. каменоло́мня ‗місце, де добувають камінь‘, ка́мень 

‗окремий камінь‘, ‗місце добування каменю‘, каменя́рня ‗місце добування 

каменю‘, ка́минь ‗окремий камінь‘ ‗місце добування каменю‘, каміеноломи 

‗місця, де добувають камінь‘, ка́мінь ‗окремий камінь‘, ‗сукупність каменів‘, 

‗місце добування каменю‘, ‗ділянка поля, усіяна дрібним каменем‘ [181, 

с. 334];  

центральностеп. каменоло́мня, каменя́рня, кам’яни́ця, кам’я́рня 

‗місце добування каменю‘ [39, с. 33].   

КАМІНЕЦЬ [кам·і
|
нец‘] ‗малий камінь‘ (Луб, Сват, Терн, Трет). 

(див. ще ка́мінь) 

КАМІНИЩЕ [кам·і
|
ниш·ч‘е] ‗великий камінь‘ (Нов). 

(див. ще ка́мінь) 

КАМІННИЙ КАР’ЄР [
|
кам·іниĭ кар

|
йер] ‗місце добування каменю‘ (Тим). 

(див. ще каменя́рня) 
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КАМІННЯ [ка
|
м·ін‘:а] ‗купа каменів‘ (Калм). 

(див. ще ка́мінь) 

КАМІНЧИК [ка
|
м·інч‘ік] ‗малий камінь‘ (Білокур, Город, Нов). 

(див. ще ка́мінь) 

КАМІНЬ [ка
|
м·ін‘] ‗великий камінь‘ (Розсип), ‗дорога з твердим покриттям‘ 

(Марк), ‗камінь (загальне значення) (у всіх н. пп.); 

СУМ камінь ‗тверда гірська порода у вигляді суцільної маси або 

окремих шматків, що не кується й не розчиняється у воді‘, ‗окремий шматок, 

брила такої гірської породи‘, (див. ще СУМ камінець, каміннячко, камінчик, 

каміння [СУМ, IV, с. 83 ]); 

західнопод. каменю́ка ‗великий камінь‘, ‗окремі великі камені‘, 

каміне́ць, каміню́ка, ка́мінь ‗великий камінь‘, камі́ня,  камі́ння ‗окремі великі 

камені‘ [123, с. 265];  

західноукр. каміне́ць ‗берег, укритий галькою‘ [98, с. 230]; 

сердньопол. каміне́ць ‗окремий камінь‘, камі́нчик, камі́ньчик 

‗окремий невеликий камінь‘, каміню́ка, ‗окремий великий камінь‘,  ка́мінь, 

ка́мень, ка́минь ‗окремо взятий камінь‘, ‗сукупність каменів‘, ‗місце 

добування каменю‘, [181, с. 79];  

центральностеп. камі́нь, ками́нь ‗камінь‘, каміню́ка ‗великий камінь‘ 

[39, с. 29]. 

КАМІНЮКА [кам·і
|
н‘ука] ‗великий камінь‘ (Заг, Білокур, Вільш, ВП, Зел, 

Ілліч, Лантрат, Мик, Оборот, Трет, Терн). 

(див. ще ка́мінь) 

КАМІНЮЧКА [кам·і
|
н‘уч‘ка] ‗малий камінь‘ (Ілліч). 

(див. ще ка́мінь) 

КАМІШКИ [
|
кам·ішки] ‗малий камінь‘ (Вільш). 

КАНАВА [ка
|
нава] ‗великий яр‘ (Сват), ‗вибоїна, яма на дорозі‘ (Міст), 

‗глибока довга западина з стрімкими берегами, вибоїна від дії талих вод‘ 

(Павл), ‗довга заглибина в землі‘ (Марк, Оборот, Сват), ‗заглиблення в ґрунті 

не визначеної форми‘ (Зел), ‗канава з водою‘ (Білов, Луб), ‗невеликий яр‘ 

(Зел, Лантрат), ‗штучний яр‘ (Ілліч), ‗яма з водою‘ (Степ); 
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СУМ кана́ва ‗довга заглибина, викопана в землі; рів‘ [СУМ, IV, 

с. 86]; 

СУМГ канава ‗канава, ровъ‘ [СУМГ, ІІ. с. 214]; 

західнопод. кана́ва ‗невеликий яр‘, ‗яр, утворений дією вод‘, ‗канава з 

водою‘, ‗заглиблення в грунті невизначеної форми‘, ‗штучно вирита яма‘, 

‗долина між двома горбами, підвищеннями‘, ‗канал, штучно створений рукав 

річки для відведення води з певною метою‘, ‗штучна водойма, призначена 

для плавання домашньої птиці‘, кана́вина ‗яр, утворений дією вод‘ [123, 

с. 266]; 

західнопол. кана́ва ‗заглиблення в ґрунті невизначеної форми‘, 

‗викопаний повздовжній рів‘, ‗струмок‘ [Данилюк 2013, с. 61];  

західноукр. кана́ва ‗заглиблення в ґрунті невизначеної форми‘, 

‗штучно вирите заглиблення‘, ‗долина між двома горами чи підвищеннями‘, 

‗невеликий яр‘ [98, с. 231];  

середньопол. кана́ва ‗заглиблення в ґрунті‘, ‗невеликий водний 

потік‘, ‗рівчак‘, ‗рів з водою‘, ‗водовідвід‘, ‗меліоративний рів‘, кана́вище 

‗велике заглиблення в ґрунті‘, кана́вка ‗невеликий струмок‘ [181, с. 334]; 

східнопол. кана́ва ‗долина з потоком‘, ‗канава, узбіччя‘ [165, с. 177, 

184]; 

східностеп. ка
́
на́ва ‗штучний канал для підведення води‘, ‗природна 

водойма‘, ка
́
навка ‗штучний канал для підведення води‘, ‗русло річки‘, 

‗поздовжня заглибина в ґрунті для посадки сільськогосподарських культур‘, 

ка
́
на́вочка ‗невеликий штучний канал для підведення води‘, ‗невелика 

протічна водойма‘ [137, с. 95]. 

КАНАВКА [ка
|
наўка] ‗довга заглибина в землі‘ (Вільш). 

(дв. ще кана́ва) 

КАНАЛ [ка
|
нал] ‗канал, водовідвід‘ (у більшості н.пп.), ‗канал, штучно 

створений рукав річки для підведення води з певною метою‘ (у більшості 

н.пп.), ‗невеликий яр‘ (Баран); 

СІСМ кана́л ‗штучне річище (водовідвід) з безнапірним рухом води‘ 

[СІСМ, с. 305];  
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СУМГ канал ‗каналъ‘ [СУМГ, ІІ, с. 214]; 

західнопод. кана́л ‗заглиблення в грунті невизначеної форми‘, ‗велика 

яма, заповнена водою після дощу‘, ‗штучно вирита яма‘, ‗долина між двома 

горбами, підвищеннями‘, ‗штучна водойма‘, ‗вузька протока, яка з‘єднує 

річки між собою‘, ‗канал, штучно створений рукав річки для відведення води 

з певною метою‘, ‗штучна водойма, призначена для плавання домашньої 

птиці‘ [123, с 266];  

середньопол. ‗наповнене водою штучне річище‘ [181, с. 335];  

східностеп. кана́л ‗велика штучна проточна водойма антропогенного 

походження‘, ‘невеликий штучно створений рукав річки, водовідвід‘ [137, 

с. 237]. 

КАПУСНИК [ка
|
пусни

е
к] ‗поле на якому росте капуста‘(Білов). 

КАР’ЄР [кар
|
йер] ‗місце видобування глини‘ (Павл), ‗місце видобування 

піску‘ (Павл, Терн), ‗місце добування каменю‘ (Баран, Вільш, Ілліч, Сват, 

Степ, Город, Парн); 

СУМ кар’єр ‗місце відкритого добування копалин, які залягають 

неглибоко, а також гірниче підприємство для такого добування‘, ‗місце, де 

добувають камінь, глину, пісок і т. ін.‘ [СУМ, IV, с. 105]; 

західнопод. кар’є́р ‗місце добування піску‘, ‗місце добування глини‘, 

‗місце добування вапняку‘, ‗яр на території кар‘єру‘, ‗низьке піщане місце‘ 

[123, с. 266];  

західнопол. кар’є́р ‗місце, де вибрали глину і пісок‘, ‗висохле русло‘ 

[Данилюк 2013, с. 61]; 

середньопол. кар’є́р ‗місце відкритого видобування корисних 

копалин‘, ‗місце, де добувають камінь, крейду‘, ‗яма, у якій добувають білу 

глину‘, ‗місце, де добувають глину, пісок‘, ‗місце добування торфу‘, ‗місце 

на болоті, де викопали торф‘, кар’є́ри ‗місце добування глини, піску‘, ‗місце 

добування каменю‘, ‗глибокі ями, що утворилися на місці добування 

корисних копалин‘ [181, с. 335];  

східностеп. кар’є́р, каліє́р, калє́р ‗місця відкритого видобутку 

природних мінералів (глини, каменю, піску)‘ [137, с. 66]. 
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КАТОК [ка
|
ток] ‗ожеледиця на дорозі‘ (Міст); 

СУМ каток ‗т.с. що ковзанка‘ [СУМ, IV, с. 119]. 

КАЧЕСТВЄННЕ [
|
кач‘еств·ен:е] ‗поле на якому родить ‘ (Вівч). 

КВАШНЯ [кваш
|
н‘а] ‗грязюка впереміш зі снігом‘ (Ілліч). 

КВІТНИК [кв·іт
|
ник] ‗квітник, клумба‘ (Воєвод, Ілліч, Пол, Тим); 

СУМ квітни́к ‗ділянка в саду, парку, біля хати тощо, на якій ростуть 

квіти‘ [СУМ, IV, c. 135];  

СУМГ квітник ‗цвѣтникъ‘ [СУМГ, ІІ, с. 233];  

середньопол. квітники́ ‗земельна ділянка, на якій ростуть квіти‘ [181, 

с. 336];  

західнопод. квітни́к ‗ділянка для квітів коло дому‘ [123, 267];  

східностеп. квітни́к цвітни́к, цвітничо́к ‗присадибна земельна ділянка, 

призначена для вирощування квітів‘ [137, с. 146]. 

КВІТНИЧОК [кв·ітни
е|
ч‘ок] ‗квітник, клумба‘ (ЛО). 

(див. ще квітни́к) 

КВОЛОСТЬ [кво
|
лос‘т‘] ‗глибоке місце в річці‘ (Шульг). 

КИРПИЧ [ки
е
р

|
пич‘] ‗загальна назва‘ (Луг). 

КЛАДКА [к
|
ладка] ‗дорога через річку‘ (Павл), ‗кладка, невелика споруда  

над річкою, призначена для зручності прання‘ (Вільш, Павл, Пол, Проїж, 

Нов), ‗штучна стежка, з твердим покриттям‘ (Міст, Білов); 

СУМ кладка ‗невеликий дерев'яний поміст на річці, ставку для 

прання білизни, полотна‘ [СУМ, IV, с. 172]; 

СУМГ кладка ‗мостокъ, мостки‘ [СУМГ, ІІ, с. 247]; 

західнопод. кла́дка, кла́тка ‗міст, споруда для переходу або переїзду 

через річку‘, ‗кладка‘, кла́дочка ‘кладка‘ [123, с. 182];  

західнопол. кла́дка ‗дорога через болото‘ [Данилюк 2013, с. 62]; 

середньопол. кла́дка ‗перехід через річку‘, кла́дь ‗насип‘, ‗штучне 

земельне підвищення‘ [181, с. 337].  

КЛЄТКА [к
|
л‘етка] ‗окремі частини поля‘ (Город). 

КЛИН [клин] ‗кутова частина поля‘ (Воєвод, Карт, Розсип); 
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СУМ клин ‗частина земельного угіддя, що виділяється за певною 

ознакою‘, ‗ділянка землі взагалі‘ [СУМ, IV, с. 182];  

західнопод. клин ‗місце, площина‘, ‗місце, пропущене при сіянні‘, 

‗острів на болоті‘, ‗клин лісу‘, клинчик ‗невелика площа землі‘ [123, с. 268]; 

західнопол. клин ‗ділянка поля‘ [Данилюк 1997, с. 44];  

середньопол. клин ‗частина поля, що має форму клина‘, ‗край поля‘ 

[181, с. 338];  

центральностеп. клин ‗земельна ділянка, поле‘, ‗клин поля‘ [Громко, 

с. 93 – 94]. 

КЛИНОК [кли
е|
нок] ‗кленовий ліс‘ (Розсип); 

середньопол. клен, кле́ни (мн.), клени́на, клені́на, клін, кльо́н, кльо́н 

‗кленовий ліс‘ [181, с. 337 – 338]; 

центральностеп. клен, кльон, кленок, кльонці ‗кленовий ліс‘ [39, 

с. 44]. 

КЛУМБА [к
|
лумба] ‗квітник, клумба‘ (Проїж, Штор); 

СУМ клу́мба ‗квітник, що має форму кола, квадрата‘ [СУМ, IV, 

с. 192];  

східностеп. к
|
лумба, ‗присадибна земельна ділянка, призначена для 

вирощування квітів‘ [137, с.  146]. 

КЛЮЧ [кл‘уч‘] ‗джерело, потік води, що утворився внаслідок виходу 

підземних вод на поверхню землі‘ (ДО, Кам); 

західнопод. клю́ч ‗джерело з дуже холодною водою‘, ‗підводне 

джерело на дні криниці‘, ‗джерело, з якого вода б‘є струменем угору‘ [123, 

с. 268];  

західнопол. клю́ч ‗викопана яма, яка наповнюється водою джерела‘ 

[Данилюк 2013, с. 63]; 

середньопол. клю́ч ‗місце, звідки витікає водна артерія‘ [181, с. 338];  

східнопол. ключ ‗джерело‘, ‗витік, початок річки‘ [Черепанова, с. 97];  

східностеп. клю́ч ‘місце у водоймі, де протилежні течії утворюють 

круговий рух води‘ [137, с. 240];  

центральностеп. ‗джерело‘ [Громко, с. 94].  
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КО́ВБАННЯ [
|
коўбан‘:а] ‗яма з водою‘ (Оборот, Трет),  

КОВБА́ННЯ [коў
|
бан‘:а] ‗яма з водою‘ (Баран, Терн), ‗яма (загальне 

значення)‘ (Баран); 

СУМ ковба́ня ‗глибока вибоїна, звичайно на дорозі, переважно з 

водою, болотом‘, ‗глибоке місце, яма в річці, озері тощо‘ [СУМ, IV, с. 202]; 

СУМГ ковбаня ‗котловина или глубокая яма, наполненная водой‘, 

‗яма въ рѣкѣ, морѣ‘ [СУМГ, ІІ, с. 206]. 

(див. ще колдо́бина) 

КОВБОЇНА [коў
|
бойіна] ‗вибоїна, яма на дорозі‘ (Баран). 

(див. ще колдо́бина) 

КОВДОБИНА [коў
|
доби

е
на] ‗вибоїна, яма на дорозі‘ (Сем). 

(див. ще колдо́бина) 

КОВТЬОБА [ка
|
л‘ужа] ‗калюжа, заглиблення в грунті, наповнена водою 

після дощу‘ (Парн); 

СУМ ковтьба ‗ковбання ‘ [СУМ, IV, 206]; 

західноукр. ковто́ба, ковто́біна ‗глибока яма, яка залишилася на лугу 

після повені‘ [98, с. 231]; 

центральностеп. ковтьо́ба ‗яма з водою‘ [39, с. 20];  

(див. ще колдо́бина) 

КОЛДО́БАННЯ [кол
|
добан‘:а] ‗вибоїна, яма на дорозі‘ (Лиз), КОЛДОБА́ННЯ 

[колдо
|
бан‘:а] ‗яма (загальне значення)‘ (Терн), ‗калюжа, заглиблення в 

грунті, наповнена водою після дощу‘ (Зорик). 

(див. ще колдо́бина) 

КОЛДОБИНА [кол
|
доби

е
на] ‗яма (загальне значення)‘ (Оборот, Руд, Сват); 

західнопод. калаба́ня ‗велика калюжа на дорозі, заповнена водою 

після дощу‘, ‗вибоїна, яма на дорозі‘, ‗заглибина на дорозі‘, ‗штучно вирита 

яма‘, ‗болотяна яма‘, ‗штучна водойма, призначена для плавання домашньої 

птиці‘, калаба́тина ‗велика калюжа на дорозі, заповнена водою після дощу‘, 

ко́вбаня ‗велика калюжа на дорозі, заповнена водою після дощу‘, колдо́бина 

‗вибоїна, яма на дорозі‘ [123, с. 266 – 268];  
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західнопол. ка́лдубець ‗лісове джерело‘, ко́бань ‗найглибше місце у 

водоймі‘, ко́баня ‗викопана водойма‘, ‗місце біля річки, де мочили конополі‘, 

‗яма в болоті‘, кобе́ня ‗яма в болоті‘, ко́вбання ‗яма у водоймі‘, ‗заповнена 

водою яма, де вибрали торф чи пісок‘, ‗викопане водоймище‘, ‗природна 

стояча водойма‘, ‗заглибина на дорозі, вибита транспортом‘, ковбе́ня 

‗викопана яма‘, колдо́бина ‗заглибина на дорозі, вибита транспортом‘, 

колдо́мер ‗заглибина на дорозі, вибита транспортом‘ [Данилюк 2013, с. 63 – 

64];  

західноукр. кадовба́ ‗заглиблення на дорозі‘, кадо́вбня ‗заглиблення 

на болоті‘, ка́довбина ‗місце з невисохлою водою у лощині, видолинку‘, 

‗невеликий проруб‘, калаба́ня ‗заглиблення на місці водойми‘, ‗заглиблення 

на дорозі‘, ковба́йна ‗ухаб на дорозі‘, ко́вбанка ‗невелика впадина з водою‘, 

ковба́ня ‗глибока яма з водою‘, ‗яма в річці, морі‘, ко́вбур ‗яма у водоймі, яка 

вибита падінням останньої‘, ковдо́вбина ‗ухаб‘, ковдо́башка, ковто́ба, 

ковто́біна ‗глибока яма, яка залишається на лузі після повені‘, коли́ба, 

коли́бина, колоба́ня ‗ухабина на дорозі‘, колодо́вбина ‗ухаб‘ [98, с. 231 – 232];  

середньопол. калаба́ня ‗калюжа‘, ‗яма з водою‘, калдо́бина ‗яма на 

дорозі‘, ковба́н’а ‗глибока яма в річці, де закручує вода‘, ко́вба́ня, ко́вбаня  

‗природне заглиблення з водою‘, ‗стояча вода‘, ‗велика яма, у якій вирує 

вода‘, ‗місце в річці, де є заглиблення‘, ковба́ня ‗глибоке місце для купання‘, 

колдо́бина ‗вибоїна на дорозі‘ [181, с. 336 – 338];  

східнопол. колдоба́ня, кадовба́ння, калдиба́ня, калдоба́ня, калтоба́ня, 

ко́вбаня, ковбо́ня, ковдуба́ння, колдиба́ня, колтоба́ня, ко́нбаня,  колдоба́нь, 

калдиба́нь, ко́вбань, колдо́бина, кавдо́бина, кадо́бина, кадо́бина, кадо́вбина, 

кадо́лбина, калдо́бина, калто́бина, ковдо́бина, кодо́вбина, колди́бина, 

колдобоїна, ковбо́їна, ковдобо́їна, колдо́вбня, ка́добня, надо́вбня, калдо́вбня 

‗яма‘ [165, с. 178]; 

східностеп. калди
́
ба́н ‗яма природного походження‘, ‗велика яма 

антропогенного походження‘, калди
́
я́ма ‗велика яма антропогенного 

походження‘, колдо
́
бо́їна ‗природні ями, що виникли внаслідок дощів‘ [137, 

с. 64];  
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центральностеп. калдо́біна, колба́ня ‗яма (загальне значення)‘, 

калаба́тина, калдо́бина, ко́вбаня ‗яма з водою‘, калаба́тина, калдаба́тина 

‗штучно вирита яма‘, ко́вба́нь ‗вирита яма з водою‘ [39, с. 19 – 20];  

КОЛДОБІНА [кол
|
доб·іна] ‗яма (загальне значення)‘ (Білокур, Мик, Оборот, 

Терн). 

(див. ще колдо́бина) 

КОЛІНО [ко
|
л‘іно] ‗заворот, крута зміна річки‘ (Білов, ДО, Сем); 

СУМ коліно ‗поворот, загин (ріки, дороги і т. ін.)‘ [СУМ, IV, с. 224 ]; 

СУМГ коліно ‗Изгибъ (рѣки и пр)‘ [СУМГ, ІІ, с. 269]; 

західнопод. колі́но ‗звивина у руслі річки‘ [123, с. 268];  

західнопол. колі́но ‗поворот річки‘, ‗частина водоймища, яка вдається 

в сушу‘ [Данилюк 2013, с. 64]; 

середньопол. колє́но ‗крута зміна напрямку річки‘, коліе́но ‗місце 

повороту річки‘, колі́но ‗місце повороту річки‘, ‗місце повороту дороги‘, 

‗згин річки‘, кол’і́но ‗місце згину сухого річища‘, колі́нце ‗місце повороту 

річки‘ [181, с. 152];  

східнопол. колі́но ‗звивина у річці‘ [165, с. 183].  

КОЛІЯ [
|
кол‘ійа] ‗довга заглибина в землі‘ (Білокур, Зел, Нов, Павл, Терн); 

СУМ ко́лія ‗наїжджене заглиблення від коліс на дорозі‘ [СУМ, IV, 

c. 226];  

східнопол. ко́лєя, ко ́лія ‗яма на дорозі‘ [Черепанова, с. 102]; 

СУМГ колія ‗колея‘ [СУМГ, ІІ, с .270]; 

західнополіс. колє́йка ‗наїжджене заглиблення від коліс на дорозі‘, 

коли́їна, ко́лія́ ‗заглибина на дорозі, вибита транспортом‘ [Данилюк 1997, 

с. 45];  

середньопол. колє́йка ‗заглиблення вздовж дороги‘, ко́лія́ ‗наїжджене 

заглиблення від коліс, канава вздовж дороги‘, ‗дорога в лісі‘ [181, с. 339]; 

центральностеп. ко́лія́ ‗канава вздовж дороги‘ [Громко, с. 95].  

КОЛОВОРОТ [колово
|
рот] ‗вир, місце у річці з круговим рухом води‘ (Бут, 

Вільш, ДО, Кам, Лим, Пол, Степ, Троїц), ‗заворот, крута зміна річки‘ (Троїц); 
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СУМ коловорот ‗сильний обертальний рух води в річках, морях і т. 

ін., а також місце, де відбувається цей рух‘ [СУМ, IV, с. 227]. 

(див. ще водокру́т) 

КОЛОДІЗЬ [ко
|
лод‘із‘] ‗колодязь‘ (у більшості н. пп.). 

(див. ще коло́дязь) 

КОЛОДІСЬ [ко
|
лод‘іс‘] ‗місце добування води‘ (Луг). 

(див. ще коло́дязь) 

КОЛОДЯЗЬ [ко
|
лод‘аз‘] ‗водоймище зі стоячою водою‘ (Білокур, Мик, Нов, 

Сват), ‗місце добування води‘ (Вівч, Павл, Піщ, Трет, Терн), ‗яма з водою‘ 

(Білокур), ‗штучний водойом для поливу‘ (Білов); 

СУМ колодязь ‗захищена від обвалів зрубом вузька глибока яма, що 

служить для добування води з водоносних шарів землі‘, ‗різного розміру і 

глибини яма, що служить для певних технічних потреб (для спуску в шахту, 

на рудниках, для проходу до місця закладання міни і т. ін.) [СУМ, IV, с. 229]; 

західнопод. коло́дязь ‗криниця‘, ‗місце добування глини‘ [123, с. 268]; 

західнопол. коло́дяз, коло́дязь, коло́дязик, коло́дяц ‗викопана яма, яка 

наповнюється водою з джерела‘ [Данилюк 2013, с. 64];  

західноукр. коло́дець ‗глибока яма‘ [98, с. 232]; 

середньопол. коло́дязь ‗викопана і обмурована яма, де збирається 

вода з джерела‘, коло́дезь ‗викопана яма, що наповнюється водою джерела‘, 

коло́дець ‗колодязь‘, ‗криниця‘, колодись ‗викопана яма, що наповнюється 

водою джерела‘, коло́діж ‗викопана яма, що наповнюється водою джерела‘, 

коло́дязь ‗викопана яма, що наповнюється водою джерела‘, ‗спеціально 

викопана і захищена від обвалу яма для добування води з водоносних шарів 

ґрунту‘, коло́ндєзь ‗викопана яма, що наповнюється водою джерела‘ [181, 

с. 339 – 341];  

східностеп. коло́дязь, коло́дясь ‘вирита і облагороджена яма для 

добування питної води при садибі‘, ‗вирита і облагороджена яма для 

добування питної води, що перебуває в громадському користуванні‘, ‗місце у 

водоймі, де протилежні течії утворюють круговий рух води‘, ‗вертикальна 

гірнича виробка, призначена для вентиляції шахти, а після її закриття 
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заповнена водою з підземних водоносних шарів‘, коло́дець, коло́дяць ‗вирита 

і облагороджена яма для добування питної води в індивідуальному 

господарстві [137, с. 240].  

КОЛОДЯЗЯ́ [колод‘а
|
з‘а] ‗місце добування води‘ (Вільш). 

(див. ще коло́дязь) 

КОЛОДЯЦЬ [ко
|
лод‘ац‘] ‗колодязь‘ (Підг). 

(див. ще коло́дязь) 

КОЛОК [ко
|
лок] ‗острівець лісу, який вирізняється з ладшфту‘ (Город). 

КОМЕНОЛОМІЯ [коме
и
но

|
лом·ійі] ‗місце добування каменю‘ (Заг). 

(див. ще каменя́рня) 

КОМИ́Ш [ко
|
миш] ‗низина, поросла очеретом‘ (Заг, Міст, Пол); 

СУМ ко
|
миш ‗висока водяна або болотяна багаторічна рослина родини 

осокових‘ [СУМ, IV, c. 245]; 

східностеп. коми́ш, комиші ́ ‗зарості очерету біля водойми‘ [137, 

с. 241]. 

КОМИШІ [ко
|
миш·і] ‗низина поросла очеретом‘ (Павл). 

(див. ще коми́ш) 

КОМИШНА [ко
|
мишна] ‗річка на березі якої ростуть комиші‘ (Калм). 

(див. ще коми́ш) 

КОМИ́ШНИК [ко
|
мишни

е
к] ‗низина поросла очеретом‘ (Міст). 

(див. ще коми́ш) 

КОНЄЦ [ко
|
н‘ец] ‗кінець поля‘ (Бабич). 

КОПАНКА [
|
копанка] ‗невелика криничка, вода якої використовується для 

поливу, прання‘ (Білокур, Город, Оборот, Степ), ‗невелика криниця‘ (Нов), 

‗викопана яма, наповнена водою‘ (ВП, Марк, Міст, Оборот, Павл, Сват, Сем), 

‗невелика глибока яма, наповнена водою‘ (Лантрат, Луб, Трет), ‗невелика 

яма‘ (Сват), ‗невеликий колодязь без зрубу або цямриння‘ (ДО, Кам, Троїц), 

‗сажалка, невелике штучне водоймище, якому утримують и  розводять рибу‘ 

(Мороз Нещ), ‗штучно викопана яма‘ (Баран, Білокур, Зел, Лантрат, Луб, 

Мик, Оборот, Трет, Терн), ‗яма для розведення риби‘ (ДО), ‗яма з водою‘ 
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(Білов, Білокур, Город, Ілліч, Марк, Сват, Терн, Шульг), ‗яма округлої 

форми‘ (Баран), ‗розчищена для посіву поляна в лісі, просіка‘ (Білокур). 

СУМ ко́панка ‘невелике водоймище з ґрунтовою водою, викопане для 

господарських потреб; сажавка‘, ‗Криниця без зрубу‘ [СУМ, IV, c. 279]; 

СУМГ копанка ‘родъ маленькаго колодезя безъ вѣнца‘, ‗выкопанный 

прудикъ, сажалка‘, ‗расчищенное подъ посѣвъ мѣсто въ лѣсу, которое еще 

нельзя пахать, можно лишь копать‘ [СУМГ, ІІ, с. 280]; 

західнопод. ко́панка ‗штучна водойма, призначена для плавання 

домашньої птиці‘, ‗штучно вирита яма‘, ‗велика яма, заповнена водою після 

дощу‘, ‗місце добування води‘, ‗яр на території кар‘єру‘, ‗канал, штучно 

створений рукав річки для відведення води з певною метою‘, ‗місце для 

прання на річці, ставку‘ [123, с. 268]; 

західнопол. ко́панка ‗викопана водойма‘, ‗викопана яма, що 

наповнюється водою джерела‘ [Данилюк 1997, с. 46];  

західноукр. ко́панка ‗глибока яма, вирита штучно западина‘, 

‗маленький викопаний ставок‘, ‗яма, вибита дощем‘ [98, с. 232];  

середньопол. ко́панка ‗викопана яма з водою‘, ‗джерело‘, ‗криниця без 

зруба‘, ‗місце, де копали торф‘, ‗штучна водойма‘, ‗місце, де звірі п‘ють 

воду‘ [181, с. 340];
  

східнопол. ко́панка ‗невелика глибока яма, наповнена водою‘, 

‗викопана яма, наповнена водою‘, ‗викопана яма, у якій мочать коноплі‘  

[Черепанова, с. 104 – 105]; 

східностеп. ко́панка ‗невелика рукотворна криничка, призначена для 

поливу сільськогосподарських культур‘, ‗невелика рукотворна криничка для 

вимочування конопель‘, ‗глинище, місце відкритого добування глини, піску‘, 

‗невеличка рукотворна криничка в індивідуальному господарстві для поливу, 

прання‘ [137, с. 242];  

центральностеп. ко́панка ‗штучно вирита яма‘, ‗яма, наповнена 

водою‘, ‗невелика криниця‘, ‗невелика криниця без зрубу і цямриння‘, ‗яма 

для розведення риби‘, ‗джерело‘ [Громко, с. 96]. 
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КОРИТО [ко
|
рито] ‗відгалуження річки, яким відводять воду до млина‘ 

(Прос); 

СУМ кори́то ‗т.с. що річище‘ [СУМ, IV, с. 291]; 

СУМГ кори́то ‗русло рѣки.‘ [СУМГ, ІІ, с. 284]; 

закарп. кори́то ‗русло річки‘ [Грицак, с. 77];  

західнопол. кори́то ‗пологий берег‘ [Данилюк 2013, с. 66]; 

середньопол. кори́то ‗джерело, з якого вода стікає жолобком‘ [181, 

с. 340].  

КОРЧ [корч‘] ‗берег річки пронизаний корінням дерев‘(Пол); 

СУМ корч ‗т.с. що куш, корчі‘ [СУМ, IV, с. 302]; 

СУМГ корч ‗пень‘, ‗кусть‘ [СУМГ, ІІ, с. 288]; 

західнопод. корчі́вка, корчо́вка, корчу́нка, корчу́нок ‗поле після 

вирубування чагарників та дерев‘, корчми́на ‗підвищена місцевість‘ [123, 

с. 269];  

західнопол. ко́рчики ‗малий ліс‘, корчуно́к ‗випале місце в лісі‘, ко́рчі 

‗зарості кущів‘ [Данилюк 2013, с. 66];  

західноукр. ко́рчі ‗гора, на якій  почергово полосами йдуть пасовища 

та ліс‘ [98, с. 232]; 

середньопол. ко́рчі,́ корчі ́  ‗кущі верболозу‘, ‗зрубаний ліс‘, ‗місце в 

лісі, де зрубано дерева‘, ‗зарості дерев, кущів‘, ко́рчі ‗місце в річці, де 

бурлить вода‘, корчу́нки́ , корчуно́к ‗місце в лісі, де зрубано дерева‘ [181, с. 

340]. 

КОСА [ко
|
са] ‗вузька протяжна низина‘ (Лантрат), ‗мілкий глухий (без 

витоку) рукав річки‘ (Бут, Луб), ‗обмілина, прибережна мілина, утворена 

насосами‘ (у більшості н.пп.), ‗підвищення на дні річки, яке виникло 

нанесеного водою гравію‘ (Нещ), ‗розгалудження річки‘ (Сват), ‗рукав, 

водяний потік, що відокремився від основного русла річки‘ (Білов, Сем); 

СУМ коса ‗вузька намивна смуга суходолу в морі, річці тощо, 

сполучена одним кінцем із берегом; мис‘ [СУМ, IV, с. 304]; 

західноукр. ‗невеликий, пологий насип піску біля річки‘ [98, с. 232 ];  
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середньопол. ‗виступ берега‘, ‗глухий, непроточний рукав річки, 

затоки‘ [181, с. 341]; 

середньопол. ‗глухий, не проточний рукав річки‘, ‗мілка ділянка у 

водоймі‘, ‗частина водоймища, яка вдається в сушу‘, ‗довгасте підвищення‘ 

західнопол. [Данилюк 2013, с. 66];  

східнопол. ‗мис, полуострів‘, ‗пологий, низький берег‘, ‗острів на 

озері‘, ‗мілина‘ [165, 185 – 186];  

центральностеп. ко
|
са ‗рукав річки‘,‗мілина, мілка частина водойми‘, 

‗насип піску біля річки‘, ‗підвищення на дні річки від наносу‘, ‗берег‘ [39, 

с. 93]. 

КОСОВИЦЯ [косо
|
виц‘а] ‗луг сінокісний‘ (Сват); 

СУМ косовиця ‗косіння та збирання трави, збіжжя‘, ‗час, коли косять 

та збирають траву [СУМ, IV, с. 306]; 

СУМГ косовиця ‗время уборки сѣна‘ [СУМГ, ІІ, с. 291]; 

західнопод. косови́ця ‗луг сінокосний‘, ‗низина, поросла травою‘ 

[123, с. 136];  

західнопол. косови́ще, косови́ця ‗луг, де косять сіно‘ [Данилюк 2013, 

с. 66];  

середньопол. косови́ще ‗сінокос‘ [181, с. 341];  

східнопол. косовиця ‗луг сінокісний‘ [165, с. 180]; 

центральностеп. косови́ця ‗луг сінокісний‘ [39, с. 32]. 

КОСОВІ ДІЛЯНКИ [косо
|
в·і д‘і

|
л‘анки] ‗луг сінокісний‘ (Тим). 

КОСОГОР [косо
|
гор] ‗невелике підвищення на площині‘ (Прив); 

СУМ косогір ‗схил гори, горба тощо‘ [СУМ, IV, с. 307]; 

СУМГ косогір ‗косогоръ‘ [СУМГ, ІІ, с. 291]; 

західнопод. косогі́р ‗місцевість, відкрита всім вітрам‘, ‗схил гори‘, 

‗підвищення‘, косого́р ‗крута гора, горб, підвищення‘, ‗місцевість, відкрита 

всім вітрам‘, косокогі́р ‗схил гори, горба‘ [123, с. 269];  

західнопол. косогі́р ‗довгасте підвищення‘ [Данилюк 2013, с. 67];  

західноукр. косогі́р, косого́р, косогі́р’я ‗схил гори або підвищення‘, 

‗круте узгір‘я‘ [98, с. 232]; 
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середньопол. косогі́р ‗схил гори, горба, підвищення‘, косого́р ‗схил 

гори, горба, підвищення‘, косого́рік ‗невелике підвищення, горб‘, косогу́ор 

‗невисокий похилий горб‘ [181, с. 341]; 

східнопол. косоѓір, косого́р ‗схил, обрив, круча‘ [165, с. 25];  

центральностеп. косогір, косогор, косогір’я ‗схил гори, горба, 

підвищення‘ [39, с. 25].  

КОСТРИЩЕ [кост
|
риш·ч‘е] ‗випалене місце на лузі‘ (Білокур, Нов); 

західнопол. костри́ще ‗випалене місце в лісі‘ [Данилюк 2013, с. 66]; 

центральностеп. костри́ще ‗випале місце в полі‘, ‗випалене місце на 

лузі‘ [39, с. 52, 66]. 

КОТЛОВАН [котло
|
ван] ‗велика яма‘ (Міст); 

СУМ котлован ‗штучне заглиблення в ґрунті для фундаменту 

будівель, гідротехнічних споруд і т. ін.‘, ‗те саме, що котловина [СУМ, IV, 

с. 311]; 

західнопод. коте́л ‘яма круглої форми‘, коте́левина ‗яма круглої 

форми‘, ‗конусоподібна яма‘, ‗вибоїна, яма на дорозі‘, ‗рів, утворений дією 

вод‘, котлава́н ‗штучно вирита яма‘, котлова́н ‗заглиблення на вершечку 

гори, горба‗, ‗штучно вирита яма‘, котлова́ни ‗ями на дорозі‘, котлови́на 

‗заглиблення на вершечку гори, горба‘, ‗заглибина круглої форми‘ [123, 

с. 271 – 271];  

західнопол. котлова́н ‗викопана яма‘, ‗викопана яма, яка 

наповнюється водою з джерела‘ [Данилюк 2013, с. 67];  

західноукр. котлова́н ‗котловина‘, котлови́на ‗заглиблення на 

вершині гори‘ [98, с. 232 – 233];  

середньопол. котло́ви́на, котло́вина ‗котловина‘, котлови́на ‗яма‘, 

‗канава‘, ‗рів‘, котлава́н ‗штучно вирита яма невизначеної форми‘ [181, 

с. 341];  

східнопол. котлова́н, котлови́на ‗яма‘, котлови́на ‗вирита яма‘, 

‗глибока і вузька долина‘ [165, с. 177 – 178]; 

східностеп. катлова́н, котлова́н ‗велика яма антропогенного 

походження‘ [137, с. 65];  

http://sum.in.ua/s/kotlovyna
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центральностеп. коте́л  ‗заглиблення земної поверхні круглої форми‘, 

котла
́
ва́н ‗штучно вирита яма‘, котло

́
ва́н ‗штучно вирита яма‘, ‗степовий яр‘, 

кот
́
ло

́
ви́на ‗штучно вирита яма‘, ‗заглиблення на вершині гори‘, ‗глибока і 

вузька долина‘ [39, с. 12; Громко, с. 99 – 100]. 

КОТЛОВИНА [котлови
е|
на] ‗глибока і вузька долина‘ (ВП), ‗заглиблення на 

вершині гори‘ (ВП), ‗низина (загальне значення)‘ (Павл), ‗довга западина, не 

глибока виямка, між височинами гірського хребта‘ (Баран). 

(див. ще котлова́н) 

КОЧЕРГА [коч‘ер
|
га] ‗заворот, крута зміна річки‘ (ДО). 

КРАЙ [краĭ] ‗берег річки‘ (ДО, Нещ), ‗край дороги‘ (Бабіч), ‗мілина, не 

глибоке місце‘ (Степ); 

західнопол. край ‗вершина гори, пагорба‘, ‗край лісу‘ [Данилюк 2013, 

с. 67]. 

середньопол. крає́чок ‗край лісу‘, ‗край поля‘, ‗край водойми‘, 

краї́вка ‗землянка‘, край ‗край лісу, поля (у загальному знеченні)‘  [181, 

с. 342];  

КРЕЙДА [к
|
реĭда] ‗крейдяний камінь‘ (ЛО). 

КРЕЙДЯНКИ ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ (Сем). 

КРЕЙМАХ [к
|
реĭмах] ‗загальна назва‘ (Павл). 

КРЕМІНЕЦЬ [кре
и
м·і

|
нец‘] ‗малий камінь‘ (Павл); 

СУМ кремінь ‗дуже твердий мінерал – кварц чорного, бурого або 

жовтого кольору, який у давнину використовували для добування вогню‘ 

[СУМ, IV, с. 334]. 

КРИГА [к
|
рига] ‗лід, замерзла вода на поверхні водойми‘ (Бабич, ЛО, Піщ). 

КРИГОЛАМ [кри
е
го

|
лам] ‗льодохід, рух льоду за течією річки під час її 

скресання‘ (ЛО). 

КРИЖАНИЙ [кри
е
жа

|
ниĭ] ‗крижаний, мерзлий ґрунт‘ (Бабич). 

КРИЖИНИ [кри
е|
жини] ‗лід, замерзла вода на поверхні водойми‘ (Піщ). 

КРИНИЦЯ [кри
е|
ниц‘а] ‗джерело, потік води, що утворився внаслідок 

виходу підземнх вод на поверхню землі‘ (ДО, Міст, Мороз, Нещ), ‗місце  
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добування води‘ (Город, Науг, Сват), ‗природня яма з джерелом‘ (Бабич, 

Вівч, Город, Пол); 

СУМ крини́ця ‗глибоко викопана і захищена від обвалів яма для 

добування води з водоносних шарів землі‘ [СУМ, ІV, с. 348];  

СУМГ ‗ключъ, родникъ, источникъ‘ [СУМГ,  ІІ, с.  306]; 

середньопол. крини́ца ‗джерело, що витікає в колодязь, криницю‘ 

‗викопана яма, з якої беруть воду для пиття‘, крини́ця ‗викопана яма, що 

наповнюється водою джерела‘, крини́ця ‗джерело; підземний потік води‘, 

‗викопана й захищена від обвалу яма, для добування води з підземного 

водоносного шару‘, ‗викопана яма, з якої беруть воду для пиття‘, ‗природна 

невелика яма, заповнена джерельною водою‘, крини́чишче ‗місцевість, де 

багато джерел‘, крини́чка ‗джерело‘, крини́чки  ‗джерело‘, ‗місцевість, де 

багато джерел‘, крини́човина ‗місцевість, де багато джерел‘, кри́нка 

‗криничка‘ [181, с. 343];   

східностеп. крини́ця, крині́ця ‗викопана яма для добування води з 

водоносних шарів землі в полі, балці тощо‘, ‗вирита і облагороджена яма для 

добування питної води, у межах населеного пункту‘, ‗природне джерело‘, 

крини́чка, крині́чка ‘викопана яма для добування води з водоносних шарів 

землі в полі, балці тощо‘ [137, с. 244];  

західнопод. крини́ця ‘підводне джерело на дні криниці‘, крини́чка 

‗струмок‘, ‗штучна водойма, призначена для плавання домашньої птиці‘ [123, 

с. 270];  

захіпол. крине́ця, крини́ца, крини́ця ‗викопана яма, яка наповнюється 

водою джерела‘, ‗джерело‘, крини́чка, крине́чка ‗викопана яма , яка 

наповнюється водою джерела‘, ‗місце, звідки витікає вода‘, ‗струмок‘,‗яма в 

болоті‘, кри́нка ‗місце, де витікає вода‘, кри́нька ‗місце, де беруть воду‘ 

[Данилюк 2013, с. 68];  

центральностеп. крини́чки ‗долина потоку‘, крини́чка, кирни́ця, 

кирни́чка ‗джерело‘, кирни́ця, керни́ця, крині́чка, кирни́чка ‗криниця‘ [39, с. 16, 

94, 101];  
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східнопол. крини́ця, крини́чина, крини́чка ‗яма з водою‘, ‗джерело‘ 

[165, с. 184]. 

КРИНИЧКА [кри
е|
нич‘ка] ‗джерело, потік води , що утворився внаслідок 

виходу підземних вод на поверхню землі‘ (Луб), ‗долина потоку‘ (Зел, Піщ). 

(див. ще крини́ця) 

КРУГ (На кругу) [к
|
руг] ‗окрема ділянка лісу‘ (Трет). 

(див. ще круглячо́к) 

КРУГЛЯЧОК [кругл‘а
|
ч‘ок] ‗ліс округлої форми‘ (Бут); 

СУМГ кругля́ччя ‗нерозпиляні колоди‘ [СУМГ, ІІ, с. 312];  

західнопод. кругляк ‗листяний ліс‘ [123, с. 270];  

західнопол. кружок ‗малий ліс‘ [Данилюк 2013, с. 69];  

східностеп. кружок ‗природний чагарниковий дендрооб‘єкт‘ [137, 

с. 133]; 

центральностеп. кру́глик, кругля́к ‗ліс круглої форми‘ [39, с. 41].  

КРУГОВЕРТЬ [круго
|
верт‘] ‗вир, місце у річці з круговим рухом води‘ 

(Павл, Парн), ‗ковбання, глибоке місце в річці, ставку, де закручує та втягує 

вода‘ (Бут). 

(див. ще круговоро́т) 

КРУГОВОД [круго
|
вод] ‗вир, місце у річці з круговим рухом води‘ (Баг, 

Тарас, Криз). 

(див. ще круговоро́т) 

КРУГОВОРОТ [кругово
|
рот] ‗вир, місце у річці з круговим рухом води‘ 

(Лантрат, Сем). 

західнопол. кругове́рть, круговоро́т ‗вир, місце у річці з круговим 

рухом води‘ [Данилюк 2013, с. 69];  

середньопол. круга́, кругове́рть, круговоро́т  ‗вир, місце у річці з 

круговим рухом води‘ [181, с. 344]; 

східнопол. кру́г, кругове́рть, круговоро́т  ‗вир, місце у річці з 

круговим рухом води‘ [165, с. 183];  

центральностеп. круговоро́т, кругове́рть, круговоро́ть, 

круговоро́тьє ‗вир, місце у річці з круговим рухом води‘ [39, с. 90]. 
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КРУТЕНЬКЕ [кру
|
тен‘ке] ‗глибокий яр‘ (Штор). 

КРУТИЗНА [крути
е
з

|
на] ‗схилястий, крутий схил, берег‘ (Баран, Сват). 

(див. ще кру́ча, круті́ль) 

КРУТІЛЬ [кру
|
т‘іл‘] ‗вир, місце у річці з круговим рухом води‘ (Парн); 

СУМ крутіль ‗вир‘ [СУМ, IV, с. 376];  

західнопод. кру́тень‗вир, місце у річці з круговим рухом води‘ [123, 

с. 270]. 

західнопол. крутиво́д, крутизна́, круті́ж, круті́ль, крутя́к, 

крутови́на, круто́к, крутю́ха, кру́ть ‗вир, місце у річці з круговим рухом 

води‘ [Данилюк 2013, с. 70];  

східнопол. курте́ль, крути́ло, круті́й, круті́лка, крутія́, крутє́я, 

крутове́рть, крутоворо́т, крутори́й, крутя́, крутя́к, крутьо́лка ‗вир, місце у 

річці з круговим рухом води‘ [165, с. 183];  

центральностеп. закру́т, за́круть, крутоворо́т ‗вир, місце у річці з 

круговим рухом води‘ [39, с. 90];  

(див. ще кру́ча) 

КРУТОВИНА [круто
|
вина] ‗місцевість з похилою, опадистою поверхнею‘ 

(Кам, Луб). 

(див. ще кру́ча, круті́ль) 

КРУТОСХИЛ [крутос
|
хил] ‗високий стрімкий схил‘ (Парн). 

(див. ще кру́ча) 

КРУТОЯР [круто
|
йар] ‗глибока довга западина з стрімкими берегами, 

вибоїна від дії талих вод‘ (Білов, Сем); 

СУМ крутоя́р ‗глибокий яр, балка з крутими схилами‘ [СУМ, IV, 

c. 378];  

західнопод. крутоя́р ‗глибокий обривистий яр‘ [123, с. 104];  

західноукр. крутоя́р ‗глибокий крутий яр‘, ‗провалля‘ [98, с. 233]; 

середньопол. крутоя́р ‗яр з крутими схилами‘ [181, с. 68];  

східнопол. крутоя́р, крутоя́р’є ‗яр‘ [165, с. 177];  

центральностеп. крутоя́р ‗неглибокий яр‘ [39, с. 17]. 

КРУТЯК [кру
|
т‘ак] ‗високий стрімкий схил‘ (Тим),‗дуже крутий схил‘ (Тим). 
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(див. ще кру́ча, круті́ль) 

КРУТЯКИ [крут‘а
|
ки] ‗площа, яка вкрита горбками‘ (Тим). 

(див. ще кру́ча, круті́ль) 

КРУЧА [к
|
руч‘а] ‗великий яр‘ (Науг), ‗вир, місце у річці з круговим рухом 

води‘ (Нещ), ‗високий стрімкий схил‘ (Баран, Білокур, Лантрат, Нов, Павл, 

Піщ, Сват, Терн), ‗глибоке провалля‘ (Вільш, Тим), ‗глибокий яр‘ (Вільш, 

Карт), ‗місце де круто спадає поверхня землі в наслідок обвалу, осипання‘ 

(Бут, Кам, Луб, Мороз), ‗місцевість з похилою, опадистою поверхнею‘ (Заг), 

‗схилястий, крутий схил, берег‘ (Бабич Бут Вільш Кам Мороз Міст Оборот 

Сем), ‗яр (загальне значення)‘(Заг); 

СУМ кру́ча, крутизна ‗високий стрімкий берег; урвище‘, круто́вина 

‗крутий схил; крутизна‘ [СУМ, IV, c. 373, 377 – 378];   

СУМГ кру́ча ‗крутизна, обрив‘, крутовина ‗схил, яр‘ [СУМГ, ІІ, 

с. 315]; 

західнопод. кру́ча ‗підвищення (у загальному значенні)‘, ‗крута гора, 

горб, підвищення‘, ‗круча, крутий схил гори‘, ‗високий, прямовисний берег 

річки‘, ‗вир у річці‘, ‗поворот русла річки‘, крутосхи́л ‗крутий схил гори‘, 

крутень ‗вир у річці‘ [123, с. 271];  

західнопол. мн. кру́чі ‗горби‘, кру́ча, крутизна́ ‗високий крутий берег‘, 

‗вир; місце в річці з круговим рухом води‘, ‗крута зміна напряму річки‘ 

[Данилюк 2013, с. 70], кру́ча ‗високий крутий обрив над річкою‘, ‗місце, де 

різко обривається берег річки‘ [Шульгач, с. 222]; 

західноукр. кру́ча ‗підвищення (у загальному значенні)‘ [98, с. 233];  

середньопол. кру́ча ‗крута гірка‘, ‗високий крутий обрив над річкою‘ 

‗місце, де різко обривається берег річки‘, ‗прірва‘, кру́ча ‗місце в річці з 

швидкою течією, де дуже крутить вода‘, ‗крута зміна напрямку річки‘, ‗течія 

на місці глибокої ями в річці, де крутить вода‘, ‗глибока яма в річці, де 

закручує вода‘, ‗місце в річці, де бурлить вода‘, круто́вина ‗схил, спуск‘,  

‗крутий спуск‘, крутизна́ ‗крутий схил гори, горба, підвищення‘ [181, с. 344 – 

345];   
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східнопол. кру́ча ‗крута гора‘,‗берег за висотою та конфігурацією‘ 

[165, с. 174], ‗водоворот‘ [165 1984, с. 114]; 

східностеп. кру́ча, кру́чка ‘глибокий яр‘, ‘крута гора’, ‘крутий берег 

річки‘, ‗вир у водоймі‘ [137, с. 245];  

центральностеп. термін кру́ча виступає як ‗крута гора, горб, 

підвищення‘, ‗крутий берег‘ [39, с. 25, 113], ‗вир у річці‘ [Громко,  с. 104].  

КРУЧИНА [круч‘і
е|
на] ‗схилястий, крутий схил, берег‘ (Баран).  

(див. ще кру́ча, круті́ль) 

КУВЕТ [ку
|
вет] ‗рів‘ (Зел, Оборот); 

західнопод. кюве́т ‗рів‘ [123, с. 272];  

середньопол. кюве́т ‗рів, водостічна канава обабіч дороги‘, кювє́т 

‗продовгуватий рів обабіч дороги‘ [181, с. 73];  

східностеп. куве́т ‗яма обіч дороги, розмита весняною відлигою‘ 

[137, с. 65];  

центральностеп. куве́т, кувє́т ‗рів‘ [39, с. 17]. 

КУКУРУЗНИК [куку
|
рузни

 
к] ‗місце, де збирають кукурудзу‘ (Литв). 

КУКУРУШИЩЕ [куку
|
рушиш·ч‘е] ‗поле, з якого зібрано кукурудзу‘ 

(Зорик). 

КУПА [
|
купа] ‗купа каменів‘ (Білокур, Нов, Оборот); 

СУМ купа ‗велика кількість чого-небудь складеного, зсипаного 

горою водному місці‘ [СУМ, IV, с. 400]; 

СУМГ куча ‗куча, груда‘ [СУМГ, ІІ, с. 325]; 

західнопод. купа ‗штучний горб, насип‘, ‗підвищення на дорозі‘, 

‗скелясті голі кряжі‘, ‗купа гілля, хмизу, лісового сміття‘, купи ‗невелике, 

продовгувате підвищення‘, купина ‗острів на болоті‘ [123, с. 272];  

західнопол. купина́ ‗підвищене сухе місце серед болота‘, ‗мокра, 

заболочена низина‘, ‗ділянка землі серед озера‘, ‗болото в лісі‘, ‗мохове 

болото‘, ‗випалене місце на болоті‘, ‗низина, поросла травою‘, ку́пка 

‗невеличка гірка‘, купува́тень ‗низина біля річки‘, ‗велике болото‘, 

купова́тець ‗торф‘яне болото‘, купувина ‗велике болото‘, ку́п’я ‗підвищене, 

відносно сухе місце серед болота‘, купе́я ‗яма в болоті‘ [Данилюк 2013, с. 72]; 
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західноукр. ку́па ‗підвищення на дорозі‘, ‗невеликий насип землі‘, 

‗кочка на болоті‘, ‗скалисті голі кряжі‘, купина́, купіна́ ‗невеликий земляний 

насип‘, ‗штучна насипана гірка‘, ‗кочка‘, купі́йка ‗невеликий земляний 

насип‘, ку́пник ‗невеликий горбик серед болота, порослий травою‘, ку́п’я 

‗купини на болоті‘ [98, с. 234];  

середньопол. ку́па ‗велика кількість чогось складеного, зсипаного 

горою в одному місці‘, ‗острів на водоймі‘, купе́ни ‗острівки на ставку‘, 

‗купини‘, купе́ра ‗велика купа каменю‘, купеха ‗купа землі‘, ку́пи́ни́ ‗купка, 

купина, острівок на болоті‘, ‗купка, купина на березі‘, ‗купка, купина, 

острівок на болоті, на березі‘, ку́пка ‗маленька купа‘, ‗кротовина‘, ку́пки 

‗кротовини‘, куплє ‗купи землі, наточені кротом‘ [181, с. 346];  

східнопол. ку́па ‗підвищення‘, ‗острівок на річці, порослий травою‘, 

‗купина на болоті‘, ‗торф‘яне болото‘, ‗трясовина, болотна грязь‘ 

[Черепанова, с. 116];  

центральностеп. ку́па, купі́ца, ску́пище ‗купа‘ [39, с. 31].  

КУПАЛЬНЕ [ку
|
пал‘не] ‗місце для купання‘ (Булав). 

КУРГАН [кур
|
ган] ‗велике підвищення‘ (Розп), ‗горб, вільний від заростів‘ 

(Зел), ‗горб, що поріс деревами‘ (Сват), ‗невелике підвищення  на площині‘ 

(Білов); 

СУМ курган ‗насип над стародавньою могилою‘, ‗ горб, гірка, що 

нагадують насип‘ [СУМ, IV, с. 406]; 

СУМГ курган ‗курганъ‘ [СУМГ, ІІ, с. 329]; 

західнопод. курга́н ‗штучно насипаний горб‘, ‗горб, що поріс 

деревами‘, ‗земляний насип‘, ‗підвищення, що стоїть окремо‘, кургани ‗група 

горбів чи гір‘ [123, с. 272];  

західнопол. курган ‗насипаний горб, штучне підвищення‘, ‗штучно 

насипаний горб‘, ‗гора без рослинності‘, кургани ‗старе русло річки‘ 

[Данилюк 2013, с. 73]; 

середньопол. курга́н ‗великий природний земляний насип‘, ‗штучний 

земляний насип, підвищення‘, ‗пагорб‘, курга́ни ‗невеликі піщані 

підвищення‘ [181, с. 347];   
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східнопол. курга́н ‗насипаний горб‘ [165, с. 117];  

центральностеп. курга́н ‗насипаний горб, штучне підвищення‘, 

‗підвищення, горб, що поріс лісом‘ [Громко, с. 106 – 107]. 

КУРГАНИ [кур
|
гани] ‗група горбів‘ (Білов). 

(див. ще курга́н) 

КУРЯВА [
|
кур‘ава] ‗пильна дорога‘ (міст). 

КУСОК [ку
|
сок] ‗обломок скелі‘ (Сват); 

західнопод. кусок, кусочок ‗невелика площа землі‘ [123, с. 272];  

західнопол. кусок ‗ділянка поля‘, ‗край лісу‘ [Данилюк 2013, с. 73]; 

середньопол. кусо́к ‗частина поля, лісу, чогось (у загальному 

значенні)‘ [181, с. 347];  

центральностеп. кусок ‗окремий камінь‘, ‗поле (загальне значення)‘ 

[39, с. 31, 55]; 

КУСОЧОК [ку
|
соч‘ок] ‗окрема ділянка городу, де ростуть різні культури‘ 

(Сич), ‗окремі частини поля‘ (Проїж). 

(див. ще кусо́к) 

КУСТАРНЕ [кус
|
тарне] ‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘ (Степ). 

(див. ще кущі)́ 

КУСТАРНИКИ [кус
|
тарни

е
ки] ‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘ (Білов, 

Воєвод, Пол, Терн), ‗яр порослий лісом‘ (Вільш, Заг). 

(див. ще кущі)́ 

КУТ [кут] ‗мілкий глухий (без витоку) рукав‘ (Кам); 

західнопол. ку́т зафіксована з такими значеннями: ку́т ‗рукав річки‘, 

‗поворот річки‘, ‗край лісу‘, кути́ ‗край лісу, кути лісу‘ [Данилюк 2013, 

с. 73];  

середньопол. ку́т ‗клиноподібна частина певної території‘, куто́к 

‗край поля, земельної ділянки‘, ‗клиноподібна частина поля, земельної 

ділянки‘, ‗окраїна лісу‘ [181, с. 347]. 

КУЧА [
|
куч‘а] ‗купа каменів‘ (Калм);  

західнопод. ку́ча ‗штучний горб, насип‘, ‗висока, відкрита, 

спустошена місцевість, вільна від рослинності‘ [123, с. 272];  
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західноукр. ку́чка ‗невеликий насип‘ [98, с. 31];  

середньопол., центральностеп. ку́ча ‗купа‘ [181, с. 347; 39, с. 31]; 

східнопол. ку́ча ‗куча каміння‘ [165, с. 176]; 

східностеп. ку́ча ‗підвищення на місцевості антропогенного 

походження‘, ‗нагромадження чого-небудь‘, ку́чка ‗невелике підвищення на 

місцевості антропогенного походження [137, с. 246]. 

КУЧУГУРИ [куч‘у
|
гури] ‗сніговий замет‘ (Лиз, Павл); 

СУМ кучугури ‗невелика полога гора; горб‘ [СУМ, IV, с. 424]; 

західнопод. кучугу́ра ‗земляний насип‘, ‗підвищення (у загальному 

значенні)‘ [123, с. 272];  

західноукр. кучугу́р, кучугу́ра ‗пагорб‘, ‗насипана гірка, штучне 

підвищення‘, ‗пісочний насип‘, кучугу́ри ‗горбиста місцевість‘, кучурга́н 

‗пагорб‘, ‗насипана гірка, штучне підвищення‘, ‗високий обривистий пагорб‘, 

‗великий піщаний пагорб‘ [98, с. 234];  

середньопол. кучугу́ра, кучугу́ри  ‗купа‘ [181, с. 347];  

східнопол. кучугу́ри ‗гора, поросла лісом‘, кучугура  ‗піщана гора без 

рослинності‘, кучугу́ра, кучугу́ри ‗штучно насипаний пагорб‘, кучугу́ри, 

кучегу́ри ‗гребінь, кряж, продовгувате підвищення‘ [165, с. 176]. 

КУЧУРУГА [куч‘у
|
руга] ‗сніговий замет‘ (ЛО); 

СУМ кучугура ‗невелика полога гора; горб‘ [СУМ, IV, с. 424]; 

СУМГ кучугура ‗холмъ‘ [СУМГ, ІІ, с. 335]. 

КУЩЕРІ [куш·ч‘е
и|
р‘і] ‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘ (Баг). 

(див. ще кущі)́ 

КУЩІ [куш·
|
ч‘і] ‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘ (Калм Терн), ‗низина 

поросла очеретом‘ (Баран); 

західнопол. кущі, кущій, кущови́ща ‗зарості кущів‘, кущівка ‗малий 

ліс‘ [Данилюк 2013, с. 74];  

західонопод. кущі ‗зарості кущів [123, с. 272];  

середньопол. куста́рник ‗кущі‘, ‗зарості кущів‘, кущ ‗кущ‘, 

‗кущовидне дерево‘, ‗зарості лісу взагалі‘, кущі́, кущаки́ ‗зарості кущів‘, 

ку́щик ‗острів, на якому ростуть кущі‘ [181, с. 347 ];  
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східнопол. кущ, кущі, кущовик ‗невеликий ліс‘, куща́к, кущо́вина 

‗молодий ліс‘, закуста́рина, кустарник, кустарнички, кущар, кущарник, кущі 

‗чагарник‘ [165, с. 178 – 179];  

східностеп. куста́рник, куста́рнік ‗природний чагарниковий 

дендрооб‘єкт‘ [137, с. 129];  

центральностеп. кущі,́ куща́к, куща́рник, куща́ва, куща́ви, куща́вина, 

кущарник, куста́рник ‗зарості кущів‘ [39, с. 45]. 

КУЩІР [куш·
|
ч‘ір] ‗водоймище зі стоячою водою‘ (Лиман). 

КУЯВА [
|
куйава] ‗верхня частина гори‘ (Сем); 

СУМГ куява ‗крутой холмъ‘ [СУМГ, ІІ, с. 336 ]. 

ЛАВА [
|
лава] ‗підвищення на дні річки, яке виникло нанесеного водою 

гравію‘ (Парн). 

ЛАЗИ [
|
лази] ‗пещера‘ (Сват); 

СУМ лаз ‗вузький отвір, через який можна пролізти, пройти куди-

небудь‘, ‗стежка в густих зарослях, якою звичайно ходять звірі‘, лаз ‗лука‘ 

[СУМ, IV, с. 436]; 

СУМГ лаз ‗лѣсная поляна‘, ‗нарѣзки полей, участки‘ [СУМГ, ІІ, 

с. 341]; 

західнопол. ла́з ‗місце ночівлі звірів‘ [Данилюк 2013, с. 74]; 

центральностеп. лазище ‗печера‘ [39, с. 31]. 

ЛАН (и) [лан] ‗поле після вирощування сільськогосподарських рослин‘ 

(Сват); 

СУМ лан ‘безліса рівнина, рівний, широкий простір; поле‘, ‗ділянка 

оброблюваної землі, яка має певні межі‘, ‗ділянка оброблюваної землі в 

межах 10 – 30 десятин як міра площини‘ [СУМ, IV, с. 443]; 

СУМГ лан ‗мѣра пахатной земли отъ 10 до 30 десятинъ 

приблизительно‘, ‗поле, нива‘ [СУМГ, ІІ, с. 343]; 

західнопод. лан ‗широка долина‘, ‗долина (у загальному значенні)‘ 

[123, с. 273];  

західнопол. лан ‗ділянка поля‘ [Данилюк 1997, с. 53];  
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середньопол. лан ‗поле‘, ‗земельна ділянка, яка має певні межі‘, лано́к 

‗невелика земельна ділянка‘ [181, с. 348];  

східнопол. лан, лано́к ‗рівне поле‘ [Черепанова, с. 120];  

східностеп. лан ‗велике поле‘ [137, с. 144]; 

центральностеп. лан ‗земельна ділянка‘ [Громко, с. 108]. 

ЛАНКА [
|
ланка] ‗окремі частини поля‘ (Лиз); 

західнопол. лан ‗ділянка поля‘, ла́нка ‗оброблене поле‘, ‗ділянка поля‘, 

лано́к ‗ділянка поля‘ [Данилюк 2013, с. 74 – 75]; 

середньопол. ла́нка ‗земельна ділянка‘, ‗зайнята ділянка поля‘, лано́к 

‗невелика земельна ділянка‘ [181, с. 139];  

східностеп. 
 
ла́нка ‗невелика земельна ділянка‘ [137, с. 154]. 

ЛАНКИ [лан
|
ки] ‗частина поля, відмежована іншими культурами‘ (Павл). 

(див. ще ла́нка) 

ЛЕВАДА [ле
и|
вада] ‗город у низині біля водойми‘ (Сват), ‗город у низині‘ 

(Мик, Нов), ‗луг (загальне значення)‘ (Луб, Мик, Нов, Оборот, Павл, Сват, 

Терн), ‗луг сінокісний‘ (Луб), ‗низина біля річки з сінокісними травами‘ 

(Міст, Троїцьк), ‗низина в кінці городу де косять сіно‘ (Лантрат, Оборот), 

‗низина, вкрита травою‘ (ВП, Лантрат, Оборот, Парн, Сич, Трет), ‗низина де 

росте сіно‘ (ВП, Парн, Сич), ‗низина залита водою, на якій ростре трава‘ 

(Трет), ‗пасовище‘ (Науг, Оборот, Сем), ‗поливний город в індивідуальному 

господарстві‘ (Бут), ‗рівнина біля річки‘ (Лантрат, Оборот, Терн), ‗рівнина в 

неглибокій западині‘ (Баран, ВП, Зел, Оборот, Павл, Прив, Сват), ‗рівнина в 

низині‘ (Міст, Піщ), ‗рівнина, вкрита травою‘ (Город), ‗низина (загальне 

значення)‘ (Сват); 

СУМ лева́да ‘присадибна ділянка землі з сінокосом, городом та 

плодовим садом або іншими деревами‘ [СУМ, IV, с. 458]; 

СУМГ лева́да ‗окопанное или огороженное мѣсто для сѣнокоса 

вблизи усадьбы‘ [СУМГ, ІІ, с. 349]; 

західнопод. лева́да ‗низина біля річки‘, ‗рівнина біля річки‘ [123. 

с. 271, 273]; 
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західнопол. лева́да ‗луг, який заливається водою‘ [Данилюк 2013, 

с. 75]; 

західноукр. лева́да ‗низинна місцевість, долина‘,‗мокра низина‘, 

‗низьке піщане місце‘ [98, с. 234] ‗низина біля річки‘ [Марусенко 1972, 

с. 287];  

середньопол. лева́да ‗заплавна низовина, укрита трав‘яною 

рослинністю‘; ‗заболочена низина‘ [181, с. 349]; 

східнопол. лева́да ‗низина біля річки‘, ‗низина, поросла лісом‘ ‗рівне 

поле, рівнина, земельна ділянка‘, ‗ділянка землі, що заливається весняними 

водами‘, ‗оброблене поле‘ [Черепанова, с. 120 – 121, 180];  

східностеп. лева́да ‗низина біля річки‘, ‗низинна місцевість з 

неродючими ґрунтами‘ ‗поросла травою місцевість, що використовується як 

пасовисько‘, ‗земельна ділянка‘, ‗город в низині‘, ‗поливний город в 

колективному господарстві‘, ‗поливний город в індивідуальному 

господарстві‘ [137, с. 152 – 153];  

центральностеп. лева́да ‗широка низина‘, ‗низинна місцевість, 

долина‘, ‗низина, залита водою‘, ‗мокра низина‘, ‗низьке піщане місце‘, 

[Громко, с. 109 – 110], ‗низина (у загальному значенні‘, ‗заболочена низина‘, 

‗низина біля річки‘ ‗луг (у загальному значенні)‘, ‗луг заливний‘, ‗рівнина в 

неглибокій западині‘, ‗рівнина біля річки‘‗земельна ділянка для вирощування 

городніх культур‘, [39, с. 12 – 14].  

ЛЕМАН [ле
и|
ман] ‗низина, поросла очеретом‘ (Байд).  

(див. ще лиман). 

ЛЄСОПО́ЛОСКА [л‘есо
|
полоска] ‗смуга дерев‘ (Вільш). 

(див. ще лісополоса́) 

ЛИЖНА [
|
лижна] ‗вузька стежка у снігу‘ (Міст). 

ЛИМАН [ли
е|
ман] ‗луг (загальне значення)‘ (Калм), ‗мокра, заболочена 

рівнина‘ (Шульг), ‗рівнина вкрита травою‘ (Калм), ‗природнє водоймище‘ 

(Шульг). 

СУМ лиман ‗затока з морською водою в гирлі річки або озеро поблизу 

моря, іноді багате на грязі з лікувальними властивостями‘ [СУМ, IV, с. 485]; 
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СУМГ лима́н ‗лиман, розширене гирло річки‘, ‗велике та 

глибоководне озеро, яке не поросло очеретом‘ [СУМГ, ІІ, с. 359];  

західнопод. лима́н ‗місце, де річка впадає в іншу річку‘ [123, с. 275];  

західнопол. лима́н ‗частина водоймища, яка вдається в сушу‘ 

[Данилюк 2013, с.75]. 

ЛИПІВКА [
|
лип·іўка] ‗липовий ліс‘ (Білокур). 

(див. ще ли́пове) 

ЛИПОВЕ [
|
липове] ‗липовий ліс‘(Білокур); 

західнопод. ли́пи,
 
липни́к, липня́к, ліщи́на, ли́пки, ли́пова поса́дка , 

липи́на, липи́нки ‗липовий ліс‘ [123, с. 149];  

середньопол. ли́па, ли́пи, ли́пки ‗липовий ліс‘ [181, с. 349];  

східнопол. липня́к ‗липовий ліс‘ [165, с. 179]; 

центральностеп. липня́к [39, с. 44].   

ЛИСИНА [
|
лиси

е
на] ‗місце пропущене при сіянні‘ (Ілліч); 

західнопод. зали́сина ‗місце, пропущене при сіянні‘, лисина ‗висока, 

відкрита, спустошена місцевість, вільна від рослинності‘, ‗місце, пропущене 

при сіянні‘ [123, с. 261, 273]; 

західнопол. лиса́к, лиса́ня, лисо́ня, лису́ха ‗гора без рослинності‘, 

лисухи ‗поле на якому нічого не росте‘ [Данилюк 2013, с. 76];  

середньопол. зали́сина ‗місце на горбі, яке вільне від рослинності‘,  

ли́сина ‗горб без рослинності‘, ‗місце на лузі, де відсутня рослинність‘, ‗місце 

на полі, де відсутня рослинність‘ [181, с. 327, 350];  

східнопол. лисáк, лисáня ‗гола вершина гори‘, лúсина ‗гола вершина 

гори‘, ‗лісова поляна‘, ‗сухе місце на болоті‘, ‗острів без рослинності‘ 

[Черепанова, с. 122];  

центральностеп. ли́са, ли́сина, ли́синка, ‗горб без рослинності‘ 

[Громко, с. 110 – 111]. 

ЛИШАЙ [ли
е|
шаĭ] ‗місце пропущене при сіянні‘ (Міст). 

ЛІЛЬНИК [
|
л‘іл‘ни

е
к] ‗місце де ростуть лілії‘ (Привол). 

ЛІМПАЧ [л‘ім
|
пач‘] ‗цегла із суміщі глини з піском і соломою‘ (Підг, Пол, 

Шульг). 
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ЛІС [л‘іс] ‗рівнина поросла лісом‘ (Білокур, Лантрат, Оборот, Шульг), ‗ліс 

(загальне значення)‘ (у всіх н.пп.); 

СУМ ліс, ліса ‗велика площа землі, заросла деревами і кущами‘, лісок, 

лісочок ‗зменш.-пестл. до ліс‘ [СУМ, IV, с. 522]; 

західнопод. ліс ‗великий ліс‘, ‗гай‘, ‗старий ліс‘, ‗ліс у яру‘, ‗низина, 

поросла деревами‘, лісок ‗гай‘, ‗ліс у яру (покриває майже увесь ареал)‘, 

‗рівнина, поросла лісом‘, ‗рідкий ліс‘, ‗яр, порослий лісом‘, ‗низина, поросла 

деревами‘, лісочок ‗гай‘ [123, с. 274]; 

середньпол. ліс ‗земельна площа, на якій ростуть у великій кількості 

дерева та кущі‘; вся обстежена територія, лісо́к ‗невеликий ліс‘, ‗молодий 

ліс‘, лісо́чок ‗невеликий ліс‘ [181, с. 351]. 

ЛІСИЩЕ [л‘і
|
сиш·ч‘е] ‗яр порослий лісом‘ (Луг). 

ЛІСКА́ [
|
л‘іска] ‗яр порослий лісом‘ (Бабич); 

СУМ лі́ска ‗ліщина‘ [СУМ, IV, с. 523];  

СУМГ лі́ска ‗відомий простір землі (на городі, у землекопів)  [СУМГ, 

ІІ, с. 370];  

середньопол. лі́ска ‗місце, де росте ліщина‘, ‗зарості ліщини‘ [181, 

с. 350]. 

ЛІСКИ [л‘іс
|
ки] ‗ліс (загальне значення)‘ (Розсип), ‗молодий ліс‘ (Свистун), 

‗невеликий ліс‘ (Прив), ‗рівнина поросла лісом‘ (Терн). 

(див. ще ліска́) 

ЛІСКОВЕ [л‘іско
|
ве] ‗ліс (загальне значення)‘ (Шульг). 

ЛІСОК [л‘і
|
сок] ‗ліс (загальне значення)‘ (Міст, Терн), ‗невеликий ліс‘ 

(Прив), ‗рівнина поросла лісом‘ (Байд), ‗яр порослий лісом‘(Вівч). 

(див. ще ліс) 

ЛІСОПО́ЛОСА [л‘ісо
|
полоса], ЛІСОПОЛОСА́ [л‘ісополо

|
са] ‗ліс (загальне 

значення)‘ (Прив, Трет), ‗смуга дерев‘ (Прив, Трет); 

західнопод. лісополоса ‗лісосмуга між полями‘ [123, с. 274]; 

середньопол. лісополоса́ ‗смуга лісу‘; ‗ряд дерев, придорожніх 

насаджень‘ [181, с. 351];  

центральностеп. лісополоса ‛лісосмуга‘ [Громко, с. 113]. 

http://sum.in.ua/s/lis
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ЛІСОПОСАДКА [л‘ісопо
|
садка] ‗ліс (загальне значення)‘ (Павл), ‗штучний 

ліс‘ (Павл), ‗смуга дерев‘ (Павл); 

СУМ лісопоса́дка ‘насадження лісу‘, ‗штучно насаджений ліс та 

площа, яку він займає‘ [СУМ, IV, c. 525];  

західнопод. лісопоса́дка ‗лісосмуга між полями‘, ‗горіхова смуга 

вздовж дороги‘ [123, с. 274];  

західнопол. лісопосад́ка ‗малий ліс‘ [Данилюк 2013, с. 77];  

середньопол. лісопоса́дка ‗смуга лісу‘, ‗молодий ліс‘ [181, с. 351]; 

центральностеп. лісопоса́дка ‗лісосмуга‘ [39, с. 39]. 

ЛІСОСМУГА [л‘ісос
|
муга] ‗ліс (загальне значення)‘ (Город, Луг, Міст, 

Калин, Парн), ‗межа між полями‘ (Білов), ‗рівнина поросла лісом‘ (Вільш, 

Міст), ‗смуга дерев‘ (Город, Калин, Луг, Міст, Парн); 

СУМ лісосмуга ‗смуга лісових насаджень‘ [СУМ, IV, c. 526];  

західнопол. лісосмуга ‗лісосмуга між полями‘, ‗ліс у яру‘ [123, с. 274];  

західнопол. лісосмуга ‗край лісу, клин лісу‘, ‗суцільний лісовий 

масив‘ [Данилюк 2013, с. 77];  

середньопол. лісосму́га ‗смуга лісу‘, ‗ряд дерев, придорожніх 

насаджень‘ [181, с. 351];  

центральностеп. лісосму́га, лісосму́жка ‗лісосмуга‘, лісосму́га ‛смуга 

лісових насаджень на відкритій місцевості‘, ‛невеликий ліс, лісонасадження‘ 

[39, с. 39; Громко, с. 113].  

ЛІСОЧОК [л‘і
|
соч‘ок] ‗ліс (загальне значення)‘ (Байд, Павл). 

(див. ще ліс) 

ЛОГВИНА [лог
|
вина] ‗площа із заглибленим місцем‘ (Павл). 

(див. ще улогови́на) 

ЛОГОВИНА [лого
|
вина] ‗заглиблення на місці водойми‘ (Бон, Булав, Велик, 

ВД, Заг, Кур). 

(див. ще улогови́на) 

ЛОЖБИНА [лож
|
бина] ‗вихід з яру‘ (Сват), ‗впадина, западина‘ (ВП); 
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західнопод. ложби́на ‗рівна місцевість між підвищеннями‘, ‗низина (у 

загальному значенні)‘, ‗долина (у загальному значенні)‘, ‗долина між двома 

горбами, підвищеннями‘ [Потапчук, с. 275]; 

середньопол. ложби́на, ложби́нка ‗долина між горбами‘ [181, с. 351]; 

центральностеп. ложби́на ‗впадина, западина‘ [39, с. 20]. 

ЛОЗИ [
|
лози] ‗зарості верби і лози‘ (Булав). 

(див. ще верболо́зи) 

ЛОХАНКА [ло
|
ханка] ‗яма округлої форми‘ (Сват), ‗яма, призначена для 

відходів‘ (Сват); 

центральностеп. ло́хань ‗яма (у загальному значенні)‘, лоханка 

‗невелика яма‘ [39, с. 18 – 19]. 

ЛОЩИНА [лош
|
ч‘іна] ‗дно яру‘ (Зел, Піщ, Сват, Терн), ‗низина (загальне 

значення)‘ (Калм, Сват), ‗рівнина в низині‘ (Прив), ‗яма заросла травою‘ (ВП, 

Оборот, Сват, Терн); 

СУМ лощина ‗т.с. що видолинок‘ [СУМ, IV, с. 551]; 

західнопод. лощи́на ‗степовий яр‘, ‗низовина (у загальному значенні)‘  

[123, с. 275]. 

західноукр. лощи́на ‗невеликий яр‘, ‗степовий яр‘, ‗низовина (у 

загальному значенні)‘ лощо́ви́на ‗невеликий яр‘ [98, с. 235];  

східнопол. лощи́на, лощо́вина, лощови́нка ‗заболочена низина‘ [165, 

177];  

східностеп. лощи́на, ло́щина ‗земельна ерозія невеликого розміру‘ 

[137, с. 59];  

центральностеп. лощи́на ‗яма, що заросла травою‘, ‗заболочена 

низина‘, ‗невеликий яр‘,  лощи́ще ‗низина (у загальному значенні)‘, лощови́на 

‗невеликий яр‘, сама́ лощина ‗дно яру‘ [39, 12 –  20].  

ЛУГ [луг] ‗вузька протяжна низина‘ (Нов), ‗луг (загальне значення)‘ (Сват, 

Свистун, Степ), ‗низина (загальне значення)‘ (Марк), ‗низина біля річки‘ 

(Горд), ‗низина, вкрита травою‘ (Білокур), ‗рівнина біля річки‘ (Терн), 

‗рівнина, вкрита травою‘ (Білокур, Бут, ВП, Парн, Терн); 
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СУМ луг ‗поросла травою і кущами лука, що використовується як 

пасовисько та сіножать‘ [СУМ, IV, с. 552]; 

СУМГ луг ‗лѣсъ на низменности, низменность, поросшая лѣсомъ‘ 

[СУМГ, ІІ, с. 379]; 

західнопод. лу́г ‘низина, поросла травою‘, ‗низина біля річки‘, ‗низина, 

поросла лісом‘, ‗рівнина біля річки‘, ‗рівнина, вкрита травою‘ лугови́на 

‗низина (у загальному значенні)‘ луги́ ‗сінокісний луг‘ [123, с. 275 – 276];  

західнопол. лу́г ‗низина, поросла травою‘, ‗низина біля річки‘, ‗низина, 

яка заливається водою‘, ‗мокра, заболочена низина‘ ‗місце, де косять сіно‘, 

‗місце, де випасають корів‘, лужок ‗невелика лісова лука‘ [Данилюк 2013, 

с. 79]; 

західноукр. лу́г ‗низовина, поросла травою‘, ‗низовина, поросла 

лісом‘, ‗низовина (у загальному значенні)‘, ‗низовина біля річки‘, ‗низька 

місцевість‘, ‗ліс на низовині‘, ‗ліс на низьких місцях біля річки‘, 

‗викорчувана місцевість‘, лужа́йка ‗невеликий луг біля річки‘ [98, с. 235 – 

236];  

середньопол. лу́г ‗рівна місцевість, поросла травою‘, ‗пасовище‘,  лу́г, 

лу́х ‗низина, поросла травою‘, лу́г ‗низина, поросла лісом‘, лу́га ‗низина, 

поросла травою‘, луги́ ‗низинна місцевість, поросла травою‘, ‗заболочена 

низовина‘, лужо́к ‗луг‘; ‗пасовище‘, ‗сінокіс‘ [181, с. 352]; 

східнопол. луг ‗луг взагалі‘, ‗луг заливний‘, ‗луг сінокісний‘, лужо́к, 

ложо́к, лужа́йка ‗луг взагалі‘, ‗луг заливний‘ [165, с. 180]; 

східностеп. лу́г, луговина́, ‗низинна місцевість біля річки‘, ‗низина, 

поросла травою‘ [137, с. 53];  

центральностеп. лу́г ‗рівнина, укрита травою‘, ‗луг сінокісний‘ 

‗рівнина, поросла лісом‘, ‗низина біля річки‘, ‗низина, поросла травою‘, 

‗низина, поросла деревами‘ луг, лужа́йка, лужо́к ‗луг (у загальному 

значенні)‘, лу́г, лужки́ ‗луг заливний‘ [39, с. 9 – 14, 49  – 51,]. 

ЛУГА [лу
|
га] ‗рівнина, вкрита травою‘ (Терн). 

(див. ще луг) 
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ЛУГОВИ́НА [луго
|
вина] ‗лугова трава‘ (Дан), ЛУГОВИНА́ [луговина́] ‗луг 

(загальне значення)‘ (Город, Луб), ‗місце де раніше був луг‘ (Терн), ‗рівнина, 

вкрита травою‘ (Город); 

СУМГ луго́вина, ‗мѣсто, гдѣ прежде былъ луг; пастбище‘ [СУМГ, ІІ, 

с. 379];   

СУМ  луго́вина ‘місце, де раніше був луг‘, ‗те саме, що луг‘ [СУМ, IV, 

c. 552]; 

західнопол. луговина́ ‗місце, де раніше був луг‘, ‗необроблене поле‘  

[Данилюк 2013, с. 79];  

західноукр. луго́ви́на ‗місце, де раніше був луг‘ , ‗низина, яка поросла 

травою‘, ‗низина біля річки‘ [98, с. 236];  

центральстеп. луговин́а ‗місце, де раніше був луг‘ [39, с. 50]. 

(див. ще луг) 

ЛУЖА [
|
лужа] ‗яма з водою‘ (Парн). 

(див. ще калю́жа) 

ЛУЖАЙКА [лу
|
жаĭка] ‗луг (загальне значення)‘ (Білокур, Сват), ‗рівнина біля 

річки‘ (Павл). 

(див. ще луг) 

ЛУЖОК [лу
|
жок] ‗луг (загальне значення)‘ (Пол). 

(див. ще луг) 

ЛУКА [лу
|
ка] ‗заворот, крута зміна річки‘ (Город, Нещ); 

СУМ лука ‗рівна місцевість, вкрита трав‘янистою рослинністю, що 

розвивається протягом усього вегетаційного періоду‘ [СУМ, IV, с. 553]; 

СУМГ лука ‗лугъ поемный‘, ‗крутой изгибъ рѣки, образующій мысъ‘ 

[СУМГ, ІІ, с. 380]; 

західнопод. лука ‗низина, поросла травою‘, ‗сінокісний луг‘, луки 

‗рівнина, вкрита травою‘, ‗низина (у загальному значенні)‘ [123, с. 275]; 

західнопол. лука́ ‗низина, поросла травою‘, лу́ки ‗низина (у 

загальному значенні)‘, на лу́к ‗низина, поросла травою‘, лука́, луки́ ‗низина 

біля річки‘, ‗низина, поросла травою‘, лучка ‗невелика лука, сінокос серед 

лісу‘, лу́ки ‗рівнинна місцевість‘ [Данилюк 2013, с. 79 – 80];  

http://sum.in.ua/s/lugh
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західноукр. лу́к ‗мокра низина, яка поросла травою‘, лу́ки, лука́, 

лука́нь ‗низина, яка поросла травою‘ [98, с. 236], лука́  ‗рівнина, поросла 

травою‘, ‗рівнина в неглибокій западині‘, ‗рівнина в неглибокій западині‘ 

[101, с. 40]; 

середньопол. лу́ка, луки́ ‗низина, поросла травою‘, лу́ка  

‗сінокіс‘‗проточний рукав річки‘, ‗проточний водяний потік, що відійшов у 

бік від головного русла річки‘, ‗звивина в руслі річки‘ лука́ ‗рівнина, поросла 

травою‘, лу́ки, лу ́чка ‗рівнина, поросла травою‘, лу́ки ‗рівнинна низина, 

поросла травою‘ [181, с. 352 – 353];   

східнопол. лука́, лу́ки, лучки ‗луг заливний‘ [165, с. 180]; 

східностеп. лу́ки ‗низина, поросла травою‘, ‗низинна місцевість біля 

річки‘‗луг, земельна ділянка, поросла травою‘, ‗земельна ділянка, призначена 

для випасу худоби‘, ‗земельна ділянка, де косять сіно, сінокіс‘ [137, с. 52 – 

53];  

центральностеп. лу́к, лука́ ‗низина, поросла травою‘, лука, луки ‗луг 

(у загальному значенні)‘, лука ‗луг заливний‘, лу́ки ‗рівнина, поросла лісом‘ 

[39, с. 9, 15, 49].  

ЛУКИ [
|
луки] ‗заплава, місце яке затоплюється під час повені‘ (Нов), ‗луг 

(загальне значення)‘ (Город, Сват, Сем, Шульг), ‗луг сінокісний‘ (Трет), 

‗мокра, заболочена рівнина‘ (Лантрат, Руд); ‗рівнина (загальне значення)‘ 

(ДО, Кам); ‗рівнина біля річки‘ (Бут, Зел, Міст, Руд, Сем), ‗рівнина в низині‘ 

(Город, Сват), ‗рівнина, вкрита травою‘ (Міст, Науг, Павл, Руд, Трет), 

‗низина (загальне значення)‘ (Луг, Руд), ‗пасовище‘ (Трет). 

(див. ще лука́) 

ЛУНКА [
|
лунка] ‗заглиблення в ґрунті не визначеної форми‘ (Сват), 

‗невелика яма‘ (Білокур), ‗яма округлої форми‘ (Луб), ‗яма, для садіння 

городньої культури‘ (Луб, Луг, Бутк); 

СУМ лунка ‗невелика заглибина в чому-небудь‘ [СУМ, IV, с. 555]; 

західнопод. лу́нка зі значенням ‗ополонка, проруб‘ [123, с. 275];  

західнопол. лу́нка ‗частина водної поверхні, вільної від заростей‘, 

‗яма в болоті‘ [Данилюк 2013, с. 80];  
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середньопол. лу́нка ‗невеликої заглибини, ямки‘ [181, с. 353]; 

східнопол. лу́нка ‗яма в піску‘, ‗яма круглої форми‘ [Черепанова, с. 

129];  

центральностеп. лу́нка ‗невелика яма‘, ‗невелика земельна ділянка‘ 

[Громко, с. 117]. 

ЛУНОЧКА [
|
луноч‘ка] ‗яма, для садіння городньої культури‘ (Бутк, Луб, 

Луг). 

(див. ще лу́нка) 

ЛЬОД [л‘од] ‗лід, замерзла вода на поверхні водойми‘ (Білов, Вільш, ЛО, 

Піщ); 

західнопод. лі́д ‗лід, замерзла вода‘ [123, с. 274];  

східностеп. лі́д, льо́д, льодо́к ‗шар замерзлої води на поверхні 

водойми‘ лі́д, льод ‗уламки замерзлої природним способом води, що 

використовуються для охолодження продуктів‘ [137, с. 111]. 

ЛЬОДИНИ [л‘о
|
дини] ‗лід, замерзла вода на поверхні водойми‘ (Город). 

(див. ще льо́д) 

ЛЬОДНИК [л‘од
|
ник] ‗крижаний, мерзлий ґрунт‘ (Міст), ‗легкі крижина на 

початку замерзання річки‘ (Міст). 

(див. ще льо́д) 

ЛЬОДОВА [л‘одо
|
ва] ‗ожеледиця на дорозі‘ (Терн). 

ЛЬОДОК [л‘о
|
док] ‗лід, замерзла вода на поверхні водойми‘ (Вільш). 

(див. ще льо́д) 

ЛЬОДОЛОМ [л‘одо
|
лом] ‗льодохід, рух льоду за течією річки під час її 

скресання‘ (ДО, Парн). 

ЛЬОДОПЛАВ [л‘одоплаў] ‗льодохід, рух льоду за течією річки під час її 

скресання‘ (Луб, Міст, Павл, Троїц). 

ЛЬОДОХІД [л‘одо
|
х·ід] ‗льодохід, рух льоду за течією річки під час її 

скресання‘ (Нещ); 

західнопод. кри́га, крижи́на, льодохі́д ‗льодохід‘ [123, с. 179];  

східностеп. льодохі́д ‗повінь‘ [137, с. 111]. 
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ЛЬОДОХОД [л‘одо
|
ход] ‗льодохід, рух льоду за течією річки під час її 

скресання‘ (Білов, Сем). 

(див. ще льодохі́д) 

МАКІВКА [
|
мак·іўка] ‗верхня частина гори‘ (Кам); 

СУМ ма́ківка ‗те саме, що вершина‘ [СУМ, IV, с. 602];  

західнопод. маківка ‗круча, крутий схил гори‘, ‗крута гора‘, маку́шка 

‗круча, крутий схил гори‘ [123, с. 276];  

західнопол. ма́ківка ‗вершина гори, горба‘ [Данилюк 2013, с. 80]; 

середньопол. ма́ківка  ‗вершина пагорба‘ [181, с. 41];  

східнопол. ма́ківка, макуша́к, маку́шка ‗вершина‘ [165, с. 176]. 

центральностеп. маку́шка, ма́ківка ‗вершина підвищення, вільна від 

заростей‘, ‗вершина гори, горба, підвищення‘ [39, с. 25 – 26];  

МАКУШКА [ма
|
кушка] ‗верхня частина гори‘ (Кам). 

МАЛИННИК [ма
|
лин:и

е
к] ‗окрема ділянка, поросла окремим ягідними 

рослинами‘ (Ілліч, Заг); 

західнопол. мали́нник, малинча ́к  ‗зарослі малини‘ [Данилюк 2013, с. 

81]; 

середньопол. мали́на, мали ́ни, мали́нник ‗зарослі малини‘ [181, 

с. 354].  

МАТНЯ [мат
|
н‘а] ‗розгалудження річки‘ (Шульг). 

МЕЖА [ме
|
жа] ‗межа між полями‘ (Баран, Калм, Трет); 

СУМ межа́ ‗лінія розподілу якоїсь території‘, межни́к ‗межа‘, 

обмі́жок, обні́жок ‗вузька неорана смуга землі між ланами, городами‘, 

міжря́ддя ‗площа між рядами посаджених або посіяних рослин‘ [СУМ, IV, 

с. 666 – 667, 729];  

західнопод. про́міжок ‗стежка між полями‘ [123, с. 295]; 

західнопол. межа́ ‗вузький прохід між двома полями‘ [Данилюк 1997, 

с. 54, 58];  

середньопол. межа́ ‗лінія обмеження певної території‘, ‗лінія 

розподілу між городами‘, міжря́ддя ‗частина земельної ділянки‘ [181, с. 354 – 

355]; 
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східностеп. межа́ ‗лінія поділу якоїсь території‘ ‗смужка землі, 

призначена для ходіння‘ [137, с. 78]; 

центральностеп. ме́жа ‗стежка між полями‘ [39, с. 36]. 

МЕЖДУПОЛЛЄ [между
|
пол‘:е] ‗межа між полями‘ (Вільш). 

МЕЖИПОТОКИ [ме
и
жи

е
по

|
токи] ‗межиріччя, простір між основним руслом 

річки і її притокою‘ (Парн). 

МЕЖІ [
|
меж·і] ‗межа між полями‘ (Луг). 

(див. ще межа́) 

МЕ́ЖНИК [
|
межни

е
к] ‗дорога, по боках якої оброблене поле‘, МЕЖНИ́К 

[ме
и
ж

|
ник] ‗межа між полями‘ (Вільш, Заг). 

(див. ще межа́) 

МЕРЗЛИЙ [
|
мерзлиĭ] ‗крижаний, мерзлий ґрунт‘ (Воєвод, Ілліч, Пол, Проїж, 

Штор). 

МЕРЗЛОТА [ме
и
рзло

|
та] ‗крижаний, мерзлий ґрунт‘ (Заг). 

МЕРЗЛЯК [ме
и
рз

|
л‘ак] ‗крижаний, мерзлий ґрунт‘ (Вівч, Тим). 

МИНУХА [ми
е|
нуха] ‗пропуск при косінні‘ (Оборот). 

МІЖГІР’Я [м·іж
|
г·ірйа] ‗долина між двома підвищеннями‘ (Кам Павл), 

‗рівнина між двома горами‘ (Сват); 

СУМ міжгір’я ‗місце, простір між горами‘ [СУМ, IV, с. 727]; 

західнопод. міжгі́р’я ‗ущелина‘ [123, с. 276];  

західнопол. межигі́р’я ‗долина між горбами‘ [Данилюк 2013, с. 81];  

західноукр. міжгі́р’я, межигі́р’я ‗долина між горбами, ущелля‘ [98, 

с. 236]; 

середньопол. міжгі́р’я ‗похилий спуск між двома горами‘ [181, 

c. 355];  

східнопол. междуго́р’є, міжгі́р’я, межигі́р’я ‗долина взагалі‘ [165, 

с. 177]; 

центральностеп. міжгі́р’я ‗ущелля або вузьке місце між скелями чи 

обривистими схилами‘ [39, с. 17]. 

МІЖРІЧЧЯ [м·іж
|
р‘іч‘:а] ‗межиріччя, простір між основним руслом річки і її 

притокою‘ (Троїц); 
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СУМ міжріччя ‗місце між річками‘ [СУМ, IV, с. 729]. 

МІЖРЯДДЯ [м·іж
|
р‘ад‘:а] ‗межа між сільскогоспод на городі‘ (Лиз); 

СУМ міжряддя ‗площа між рядами посаджених або посіяних рослин‘ 

[СУМ, IV, с. 729]; 

(див. ще межа́) 

МІЛИНА [м·іли
е|
на] ‗дно яру‘ (Руд), ‗мілина, не глибоке місце‘ (Бабич, Байд, 

Білов, Город, Вівч, Луб, Мороз, Парн, Троїц); 

СУМ мілина ‗мілка частина водойми (моря, озера, річки), небезпечна 

для судноплавства‘ [СУМ, IV, с. 736]; 

СУМГ мілина ‗мель на рѣкѣ‘ [СУМГ, ІІ, с. 431]; 

західнопол. милина́, мілина́, мі́ль, мілково́ддя ‗мілка ділянка у 

водоймі‘, мілковина́ ‗неглибоке місце у водоймі‘, мілково́ддє ‗місце, де 

мочили коноплі‘ [Данилюк 2013, с. 81 – 82];  

західнопод. мілина́ ‗мілина на річці‘, ‗невелика мілина на річці‘, мілка́ 

рі́ка ‗невелика мілина на річці‘, мілково́дя, вобмі́лина ‗мілина на річці‘ [123, 

с. 276];  

середньопол. мє́ль, мі́ль, мілково́ддя, мілкота́ ‗мілина‘, мілина́ 

‗мілководна частина річки, водоймища‘,‗мілина‘, м’і́лка вода́  ‗місце в річці, 

де можна перейти‘, м’і́лки ‗неглибокі місця‘, ‗мілина‘ [181, с. 354];  

східнопол. мє́лєнка, мє́лок, мє́лоч, мілина́, мілково́ддя, мілово́дьє, мі́ль, 

мє́ль ‗мілина‘ [165, с. 186];  

східостеп. ме́ль, мєлке́, мілина́, мілота́, мілкота́, мєлкота́ ‗мілина‘ 

[137, с. 102];  

центральностеп. мелкота́, мілкота́, мі́ль, мє́ль, мі́л, мілизна́, мілина́, 

мілине́, мілі́вка, міля́к, обмі́лина, обмі́ль, отмі́ль, мєлково́дьє, мєлково́діє, 

мілково́ддя, мілково́дьє ‗мілина, мілка частина водойми‘ [39, с. 110]. 

МІЛКЕ МІСТО [м·іл
|
ке 

|
м·істо] ‗мілина, неглибоке місце‘ (Бабич). 

(див. ще мілина) 

МІЛКО [
|
м·ілко] ‗мілина, неглибоке місце‘ (Білокур, Пол, Проїж). 

(див. ще мілина) 

МІЛКОВИНА [м·ілкови
е|
на] ‗мілина, не глибоке місце‘ (Луб, Павл, Парн). 
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(див. ще мілина) 

МІЛКОВОДДЯ [м·ілковод‘:а] ‗мілина, не глибоке місце‘ (Вільш, Троїц). 

СУМ мілководдя ‗низький рівень води (в річці, озері тощо) та період з 

таким рівнем води‘, ‗частина, місце водойми (озера, річки тощо) з низьким 

рівнем води, з невеликою глибиною‘ [СУМ, ІІІ, с. 737]; 

СУМГ мілковеддя ‗мелководье‘ [СУМГ, ІІ, с. 431]; 

(див. ще мілина) 

МІЛКОВОДНЕ МІСЦЕ [м·ілко
|
водне 

|
м·ісце] ‗мілина, неглибоке місце‘ 

(Руд). 

(див. ще мілина) 

МІЛОТА [м·іло
|
та] ‗мілина, неглибоке місце‘ (Білокур). 

(див. ще мілина) 

МІЛЬ [м·іл‘] ‗мілина, неглибоке місце‘ (Білов, Бут, ДО, Кам, Павл, Парн, 

Степ), ‗мул, осадки на дні водоймища‘ (Парн), ‗обмілина, прибережна 

мілина, утворена насосами‘ (Кам). 

(див. ще мілина) 

МІСТ [м·іст] ‗споруда для переїзду або переходу через річку‘ (у всіх н. пп.); 

СУМ мі́ст, мо́стик ‗споруда для переїзду або переходу через річку‘, 

‗те, що є проміжним між чим-небудь, що з‘єднує щось‘ [СУМ, IV, с. 749];  

західнопод. мі́ст, місто́к, мо́ст, мо́стик ‗міст, споруда для переходу 

або переїзду через річку‘ [123, с. 277];  

середньопол. мі́ст, місто́к ‗з‘єднання між берегами річки‘, мостки́ 

‗місток через канаву‘, мусто́к ‗міст‘ [181, с. 355];  

східностеп. мо́ст, мі́ст,
 
мо́стик, мо́стік, мосто́чок ‗споруда 

антропогенного походження, призначена для переходу через гідрооб‘єкт‘ 

[137, с. 111]. 

МІСТОК [м·іс
|
ток] ‗споруда для переїзду або переходу через річку‘ (Бабич, 

Бут, Вільш, Воєвод, Ілліч, Лиман); 

(див. ще мі́ст) 

МІСТОЧОК [м·іс
|
точ‘ок] ‗споруда для переїзду або переходу через річку‘ 

(Білокур, Вільш, Ілліч). 
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(див. ще мі́ст) 

МОГИЛА [мо
|
гила] ‗дуже крутий схил‘ (Сич), ‗невелике підвищення  на 

площині‘ (Бут, Калм, Луб), ‗підвищення (загальне значення)‘ (Бут, Луб, 

Калм); 

західнопод. моги́ла репрезентує значення ‘підвищення (у загальному 

значенні)‘, ‗поле, де розташовані три кургани давньоруських часів‘, ‗горб, що 

стоїть окремо‘, ‗насип‘, моги́лка ‗штучно насипаний горб‘, ‗невелике, 

продовгувате підвищення‘, могилки́ ‗земляний насип‘ [123, с. 93];  

західнопол. моги́ла ‗штучне підвищення, курган‘ [Данилюк 2013, 

с. 82];  

західноукр. моги́ла ‗штучне земляне підвищення, курган‘ [98, с. 236]; 

східнопол. моги́ла ‗гори, холма взагалі‘ [165, с. 175];  

східностеп. моги́ли, моги́лки ‗підвищення антропогенного 

походження‘ [137, с. 87];   

центральностеп. моги́ла ‗підвищення (у загальному значенні)‘, 

моги́ла, моги́льник ‗гребінь, продовгувате підвищення‘, моги́ла, могі́ла,  

моги́льник ‗штучний горб, підвищення‘ [39, с. 22 – 25].  

МОКВА [
|
моква] ‗грузьке, болотисте місце, що поросло травою, мохом‘ 

(Білов, Сем); 

західнопод. мо́ква ‗заболочене грузьке місце‘, ‗невелике болото‘ [123, 

с. 278];  

центральностеп. мо́ква, ‗болото (у загальному значенні)‘. 

МОКРИЙ [
|
мокриĭ] ‗мокра, волога земля‘ (Воєвод). 

МОКРИНА [
|
мокри

е
на] ‗мочарі, болотиста місцевість з підґрунтовими 

водами‘ (Міст). 

(див. ще мокро́та) 

МОКРОТА [мок
|
рота] ‗мокра, заболочена низина‘ (Нов, Сем), ‗низина, залита 

водою‘ (Баг, ВД, Новостр); 

західнопод. мокре́ць ‗заболочене грузьке місце‘, ‗болото‘, ‗мокра 

низовина‘, мокрави́на ‗болото‘, мокрови́на, мокро́та ‗болото‘, ‗мокре місце 

між двома узгір‘ями‘, мокря́к ‗мокра заболочена низина‘ [123, с. 278]; 
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західнопол. мокри́на ‗затоплений ліс‘, мокро́та ‗місцевість, розмокла 

в наслідок дощів і танення снігу‘ [Данилюк 2013, с. 82]; 

західноукр. мокре́ць ‗мокре місце між взгір‘ями‘, мокря́к ‗заболочена 

низина‘ [98, с. 237];  

середньопол. мокро́та ‗мокриста, болотиста місцевість‘ [181, с. 356];  

східнопол. мокрячо́к ‗низина біля річки‘, мокре́ць, мокри́на, мокри́ня, 

мокри́ця, мокрови́на, мокро́та ‗мокра, заболочена низина‘, мокли́ця ‗низина, 

залита водою‘ [165, с. 177];  

центральностеп. мокре́ць, мокря́к, мокрячо́к, мокро́та ‗заболочена 

низина‘ [39, с. 13];  

МОЛОДНЯК [молод
|
н‘ак] ‗молодий ліс‘ (Бабич, Вівч, Вільш, Ілліч, Город, 

Лантрат);  

СУМ молодняк ‗молоді дерева, пагони‘ [СУМ, IV, c. 788];  

західнопод. молодняк ‗молодий ліс‘ [123, с. 142];  

західнопол. молодняк ‗молодий ліс‘ [Данилюк 2013, с. 82];  

середньопол. молодняк ‗молодий ліс‘ [181, с. 97];  

східнополіс. молодняк ‗молодий ліс‘ [165, с. 178]; 

центральностеп. молодняк ‗молодий ліс‘ [39, с. 42].  

МОСТІК [
|
мост‘ік] ‗споруда для переїзду або переходу через річку‘ (Проїж). 

(див. ще мі́ст). 

МОЧАК [мо
|
ч‘ак] ‗мочарі, болотиста місцевість з підґрунтовими 

водами‘ (Парн), ‗поле на якому  не родить‘(Терн);  

західнопод. моча́ристе мі́сце  ‗частина поля, де нічого не родиться‘ 

[123, с. 279]; 

східностеп. мочови́на ‗заболочена земля в полі, городі‘ [137, с. 158]. 

(див. ще мочар) 

МОЧАКИ [моч‘а
|
ки] ‗мочарі, болотиста місцевість з підґрунтовими водами‘ 

(Можн). 

(див. ще мочар) 
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МОЧАР [мо
|
ч‘ар] ‗грузьке, болотисте місце, що поросло травою, мохом‘ 

(Парн), ‗мочарі, болотиста місцевість з підґрунтовими водами‘ (Павл); 

‗низина, залита водою‘ (Ант, Бонд, Брус); 

СУМ мочар, мочарі ‗т.с. що багно, драговина, трясовина‘ [СУМ, IV, 

с. 814]; 

СУМГ мочар ‗топь, низменное съ подпочвенной водой мѣсто.‘ 

[СУМГ, ІІ. с. 450]; 

західнопод. моча́р ‗низина біля річки‘, ‗мокра заболочена низина‘, 

‗низина, що залита водою‘, моча́ри, мочари́ня, мочарі,́ моча́ро, мочи́риско 

‗мокра заболочена низина‘, моча́рисько ‗заболочена низина‘, моча́рня ‗мокра 

низовина‘ [123, с. 279];  

західнопол. моча́р ‗заболочена місцевість, драговина, трясовина‘, 

‗болото‘, ‗маленьке болото‘, мочари́ ‗грузьке болото, де колишеться, 

трясеться земля‘ ‗низина, залита водою‘, муча́р ‗мокра, заболочена низовина‘ 

[Данилюк 2013, с. 84]; 

західноукр. моча́р, мо́чари ‗мокра, заболочена низинність‘, мочарідь, 

мочі ‗заболочена низинність‘ [98, с. 237];  

середньопол. моча́р ‗мокра заболочена низовина‘ [181, с. 193];  

східнопол. мо́ч, моча́р, моча́рна ‗мокра, заболочена низина‘ [165, 

с. 177]; 

центральностеп. моча́р, мо́ча́рина́ ‗мокра, заболочена низина‘, моча́р 

‗низина, залита водою‘ моча́р, мочарі,́ мочарі́дь ‗болото (у загальному 

значенні)‘[39, с. 13 – 14]. 

МОЧАРІ [моч‘а
|
р‘і] ‗грузьке, болотисте місце, що поросло травою, мохом‘ 

(Білов, Сем). 

(див. ще моча́р) 

МРЕЯ [м
|
рейа] ‗хвиля, вал, що утворюється коливальними рухами водної 

поверхні при порушенні її спокійного стану‘ (Павл). 

МУЛ [мул] ‗мул, осадки на дні водоймища‘ (Терн); 

СУМ мул ‗дуже подрібнена, розтерта земля попелястого кольору, що 

відкладається на дні рік, озер, морів‘ [СУМ, IV, с. 824]; 

http://sum.in.ua/s/baghno
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західнопод. заму́л, му́л, намула́, наму́лина, ‗наноси після весняного 

розливу‘, заму́лівка ‗острів на річці‘, заму́лок ‗луг заливний‘, наму́л ‗наноси 

після весняного розливу‘, ‗мілина на річці‘, ‗невелика мілина на річці‘, 

‗прибережжя при розливі‘, наму́ли ‗наноси після весняного розливу‘ [123, 

с. 262, 279 – 280]; 

поліс.
 
му́лний ‗мулистий, мулкий‘, нами́л ‗намул‘ [Лисенко 1974, 

с. 129 – 133];  

середньопол. заму́лина ‗намулисте місце у водоймі‘, ‗торф‘яне дно‘, 

му́л ‗намул‘; ‗глей‘; ‗розріджений водою чорний донний ґрунт‘, ‗занамулене 

дно‘, му́лина, муля́ка, му́лище ‗мул‘, ‗намул‘, наму́л ‗осади на дні водоймища 

із землі, мінеральних та органічних речовин‘, ‗шар землі, нанесений течією 

річки‘, наму́ла ‗осади на дні водоймища із землі, мінеральних та органічних  

речовин‘ ‗розмокла земля після дощу‘, ‗розріджений водою чорний донний 

ґрунт‘ [181, с. 326, 356 – 357];  

східнопол. му́л, му́ль, мула́, мулови́на, наму́л ‗наноси після весняного 

розливу‘ [165, с. 137 – 138];  

центральностеп. замулина, намул, мул, муляка ‗намулисте місце в 

річці‘, намул, намули,  мул, муляка ‗наноси мулу‘ [39, с. 109]. 

МУЛЯКА [му
|
л‘ака] ‗багно, розріджена земля із стоячою прогнилою водою‘ 

(Мороз), ‗болото, розрідження внаслідок дощів‘ (Мороз, Руд), ‗мілина, не 

глибоке місце‘ (ДО), ‗мул, осадки на дні водоймища‘ (Кам Мороз Терн Ілліч 

Лим Трет Нов Лантрат); 

західнопод. мула́ки, мла́ки ‗болото‘ [123, с. 279]; 

західнопол. заму́лення ‗місцевість розмокла внаслідок дощів і 

танення снігу‘, му́л ‗земля розм‘якшена водою‘, мулави́на ‗грузьке болото, де 

трясеться земля‘, ‗місце в озері, поросле очеретом‘, мулина́ ‗мокра, 

заболочена низина‘, муля́вина ‗грузьке болото, де трясеться земля‘, ‗земля 

розм‘якшена водою‘ [Данилюк 2013, с. 52, 85];  

центральностеп. мулина́, муля́ка, муля́тина, наму́л ‗болото‘ [39, 

с. 70];  

(див. ще мул). 
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НА БУГРУ [на буг
|
ру] ‗рівнина на підвищенні‘ (Шульг). 

НА ЛУКАХ [на 
|
луках] ‗низина біля річки‘ (Міст). 

НА НИЗУ [на ни
е|
зу] ‗низина (загальне значення)‘ (Ілліч). 

НАБЕРЕЖНА [
|
набе

и
ре

и
жна] ‗високий стрімкий схил‘ (Руд); 

СУМ на́бережний ‗берег, укріплений похилою чи стрімкою стіною з 

каменю, дерева і т. ін.‘ [СУМ, V, с. 12];  

середньопол. на́бережна ‗берег біля водойми‘ [181, с. 357]; 

східностеп. набережна ‗низинна місцевість біля річки‘ [Cіденко, 

с. 54]; 

центральностеп. ‗берег (у загальному значенні)‘, ‗берег, побережжя‘ 

[39, с. 112]. 

НАВАЛ [на
|
вал] ‗купа каменів‘ (Мик). 

СУМ нава́л ‗нагромадження чого-небудь у великій кількості; купа, 

куча‘ [СУМ, V, с. 23].  

(див. ще зава́л) 

НАВАЛА [на
|
вала] ‗купа каменів‘ (Трет). 

(див. ще зава́л) 

НАВІДДАЛИНІ [нав·і
|
д:али

е
н‘і] ‗город поза межами населеного пункту‘ 

(Тим). 

НАВОДНЄНІЄ [навод
|
н‘ен‘ійе] ‗повінь, розлиття річки при весняному 

розтаванні снігу‘ 

середньопол. наводнє́ніє ‗повінь‘, ‗паводок‘ [181, с. 357];  

східностеп. наводнє́ніє ‗повінь‘ [137, с. 112]; 

центральностеп. наводнє́ніє ‗весняний розлив річки‘ [39, с. 106].  

НАВСОННЯ [наў
|
сон‘:а] ‗освітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ 

(Лиз). 

НАГІР’Я [на
|
г·ірйа] ‗рівнина на підвищенні‘ (Білокур, Павл, Піщ), ‗рівнина 

на підвищенні‘ (Терн); 

СУМ нагір’я ‗гірська територія, для якої характерне поєднання 

плоскогір'їв з гірськими хребтами‘ [СУМ, V, с. 48]; 
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НАМУЛ [на
|
мул] ‗мул, осадки на дні водоймища‘ (Білов, Кам, Луб, Павл, 

Парн), ‗обмілина, прибережна мілина, утворена насосами‘ (Мороз). 

(див. ще мул) 

НАРІЗКА [на
|
р‘ізка] ‗межа між полями‘ (Руд); 

СУМ нарі́з ‗ділянка землі, виділена кому-небудь для тимчасового або 

постійного користування‘ [СУМ, V, с. 171]. 

НАСИП [
|
наси

е
п] ‗гребінь, продовгувате підвищення‘ (Парн), ‗дорога 

(загальне значення)‘ (Павл), ‗дорога з щебню‘ (Лиз), ‗купа каменів‘ (Лиз, 

Руд), ‗рів‘ (Павл), ‗штучне перегородження в руслі річки‘ (Бабич); 

СУМ на́сип ‗штучне земляне підвищення‘, ‗насипана купа чого-

небудь‘ [СУМ, V, с. 184];  

західнопод. ‗штучний горб, насип‘, ‗земляний насип‘, ‗крута гора, 

горб, підвищення‘, ‗шосейна дорога‘, ‗невеликий насип піску біля річки‘ 

[123, с. 280];  

західнопол. ‗штучно насипаний горб‘, ‗довге підвищення‘, ‗штучне 

земляне підвищення‘ [Данилюк 2013, с. 85];   

західноукр. ‗штучне земляне підвищення, пагорб‘, ‗невеликий 

піщаний насип біля річки‘, ‗невелике підвищення. пагорб‘ [98, с. 237]; 

середньопол. на́сип ‗штучне земляне підвищення‘, ‗купа (у 

загальному розумінні)‘, ‗піщана мілина‘ [181, с. 358];  

східнопол. демонструє різноманіття лексичних змін терміна на́сип, 

насипа́чка, наси́пник, ‗штучно насипаний пагорб‘ [165, с. 176]; 

східностеп. ‗географічний орієнтир‘, ‗невелике підвищення на 

місцевості антропогенного походження‘ [137, с. 48]. 

НАСТ [наст] ‗легкі крижина на початку замерзання річки‘ (Піщ). 

НАХИЛ [
|
нахи

е
л] ‗місцевість з похилою, опадистою поверхнею‘ (Степ). 

(див. ще схи́л) 

НАЧАЛО [на
|
ч‘ало] ‗початок поля‘ (Бабич). 

НЕВДОБА [не
и
ў

|
доба] ‗незаросла нічим місцевість‘ (Руд, Шап).  

(див. ще невдо́би) 



 

 

377 

 

НЕВДОБИ [не
и
ў

|
доби] ‗поле на якому  не родить‘ (Город), ‗поле, де нічого 

не росте‘ (Вівч), ‗непридатна для хліборобства земля‘ (Біллуц); 

західнопод. невдоб ‗поле, що погано родить‘ [123, с. 280]; 

західнопол. неудóбство ‗необроблене поле‘, неудо́бщина ‗не 

придатна для обробітку земля‘ [Данилюк 2013, с. 86 – 87];  

середньопол. невдо́ба нєвдо́ба, невдо́б’є, невдо́бносьть, невдо́бство 

‗непридатна для орання і засіву земля‘, невдо́ба ‗непридатна для орання і 

засіву земля‘, невдо́бица ‗земля, яка непридатна для сільськогосподарських 

культур‘, невдо́б’є ‗непридатна для орання і засіву земля‘, невдо́бность  

‗непридатна для орання і засіву земля‘, невдо́бство ‗непридатна для орання і 

засіву земля‘ [181, с. 358 – 359]; 

східностеп. неу
|
добйе ‗земельна ділянка, призначена для випасання 

худоби‘, ‗поле, велика безліса рівнина‘ [137, с. 140];  

центральностеп. невдоба ‗поле, що погано родить‘, ‗необроблена 

земельна ділянка‘ [39, с. 61]. 

НЕВДОБКА [не
и
ў

|
добка] ‗не оброблене поле‘ (Павл). 

(див. ще невдо́би) 

НЕВДОБКИ [не
и
ў

|
добки] ‗непридатна для хліборобства земля‘ (Булав). 

(див. ще невдо́би) 

НЕГОЖА [не
и|
гожа] ‗погана дорога‘ (Лиз). 

НЕДОКІСКИ [не
и|
док·іски] ‗нескошене жито, яке залишилося після жнив‘ 

(Руд). 

НЕДОРОДОК [не
и|
дородок] ‗поле на якому не родить‘ (Город). 

НЕДОСТУП [не
и|
доступ] ‗недоступна стрімка вершина‘ (Баран). 

НЕЗАХВАТ [не
и|
захват] пропуск при косінні‘  (Павл). 

НЕПРОХОДІМА [не
и
прохо

|
д‘іма] ‗важко прохідна ділянка‘ (Ілліч). 

НЕПРОХОДІМА ДІЛЯНКА [не
и
прохо

|
д‘іма д‘іл‘анка] ‗важко прохідна 

ділянка‘ (Прив). 

НЕПРОХОДІМА МЄСНОСТЬ [не
и
прохо

|
д‘іма 

|
м·еснос‘т‘] ‗важко прохідна 

ділянка‘ (Вільш). 

НЕРОДЮЧЕ [не
и
ро

|
д‘уч‘е] ‗поле на якому не родить‘ (Вільш, Заг). 
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НЕУДОБЬЯ [не
и
у

|
доб·йа] ‗непридатна для хліборобства земля‘ (Вільш). 

(див. ще невдо́би) 

НИВА (и) [
|
нива] ‗поле після вирощування сільськогосподарських рослин‘ 

(Сват, Трет), ‗засіяне поле‘ (Руд); 

СТСУМ ‗ділянка або смуга землі, на якій ростуть хлібні культури, або 

призначене для їх вирощування поле; хлібні культури, що ростуть на такій 

ділянці‘ [СТСУМ, с. 461]. 

СУМГ нива ‗вспаханное поле‘ [СУМГ, ІІ, с. 563]; 

західнопол. нева ‗рівнинна місцевість‘, не́вка ‗ділянка поля‘, 
|
нивка 

‗ділянка поля‘, ‗поле підготовлене до обробітку‘, нива ‗ділянка поля‘, 

‗оброблене поле‘, ‗необроблене поле‘, ‗сосновий ліс у вигляді квадрата‘ 

[Данилюк 2013, с. 86];   

середньопол. ни́ва ‗поле‘, ‗земельна ділянка‘, ‗оброблюване поле, 

розорана, оброблювана поляна в лісі‘, ‗ділянка землі, яка знаходиться в лісі‘, 

ни́ви ‗нива‘, ни́вка  ‗нива‘, ‗урочище‘, ‗невеличка ділянка в лісі‘, ні́ва 

‗оброблюване поле, розорана, оброблювана поляна в лісі‘, н’і́ва 

‗оброблюване поле, розорана, оброблювана поляна в лісі‘ [181, с. 359]; 

центральностеп. ни́ва ‗город, присадибна земельна ділянка‘ [Громко, 

с. 128]);  

західнопод. нива ‗город‘ [123, с. 122]. 

НИЗ [низ] ‗кінець поля‘ (Вільш), ‗низина (загальне значення)‘ (Вільш Байд), 

‗рівнина біля річки‘ (Вільш, Оборот, Павл, Піщ); 

СУМ ни́з, низина́, низовина́ ‗низька місцевість; низина‘ [СУМ, V, 

с. 410 – 411]; 

західнопод. низ ‗підніжжя гори, горба‘, ‗низина (у загальному 

значенні)‘,‗заболочена низина‘, ‗долина (у загальному значенні)‘, ‗рівнина (у 

загальному значенні)‘, ‗низинна місцевість‘, низи ‗низина (у загальному 

значенні), низина ‗низина (у загальному значенні)‘, ‗заболочена низина‘, 

‗рівнина біля річки‘, ‗низина біля річки‘, ‗вузька протяжна низина‘, низинка 

‗невелика рівнина‘, ‗невелика впадина на місцевості‘, низовина ‗низина (у 
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загальному значенні)‘, ‗підніжжя гори, горба‘, ‗рівнина біля річки‘, ‗долина 

(у загальному значенні)‘, ‗рівнина (у загальному значенні)‘ [123, с. 281]; 

західнопол. ни́з ‗низина біля річки‘, ‗ділянка, яка заливається водою‘, 

низина ‗́низина біля річки‘ ‘рівнина у загальному значенні‘, ‗заболочена 

низина‘, ‗місцевість поросла травою‘, низовина́ ‗ділянка, яка заповнюється 

водою‘ [Данилюк 2013, с. 87];  

західноукр. ни́з ‗рівнина (у загальному значенні)‘, ‗широка рівнина‘, 

‗рівнина біля річки‘, ни́зень ‗рівнина‘, низи́на ‗рівнина‘, низина ‗рівнина біля 

річки‘, ни́зо́ви́на ‗рівнина (у загальному значенні)‘, ‗рівнина, заросла травою‘, 

‗рівнина на березі річки‘, низота́ ‗рівнина у загальному значенні‘ [98, с. 238], 

низи́на ‗рівнинна місцевість, вкрита травою‘ [101, с. 41];  

середньопол. низ ‗низинна місцевість‘, низина́ ‗низинна місцевість‘, 

низовина́ ‗низинна місцевість‘,‗низина біля річки‘, низь ‗низинна місцевість‘ 

[181, с. 359]; 

східнопол. низ, низи́, низина́, низови́на ‗низинна місцевість‘ 

[Черепанова, с. 141 – 142];  

східностеп. низ, низи́, низи́на, низина́, низовина́ ‗низинна місцевість (у 

загальному значенні)‘, ‗низинна місцевість біля річки‘, ни́з ‗географічний 

орієнтир‘, ‗поле в низині, придатне для вирощування сільськогосподарських 

культур‘ [137, с. 51 – 53].  

центральностеп. ни́з, низо́ви́на, низи́на́ ‗рівнина у загальному 

значенні‘, ‗рівнина біля річки‘, ни́з ‗широка рівнина‘, низови́на́ ‗рівнина 

укрита травою‘, низ. низи, низи́на́ низівка , низо́ви́на́ ‗низина (загальне 

значення)‘, низинка, ‗невелика низина‘, низ, низина ‗долина (загальне 

значення)‘ [39, с. 6 – 15].  

НИЗИ́НА [ни
е|
зина] ‗низина (загальне значення)‘ (Білов, Білокур), ‗рівнина 

біля підвищення, місце під горою‘ (Руд), ‗рівнина в низині‘ (Білокур, Нов), 

‗рівнина між двома горами‘ (Бут, ДО, Мороз). 

НИЗИНА́ [ни
е
зи

е|
на] ‗низина (загальне значення)‘ (Сич). 

(див. ще низ) 

НИЗИНКА [ни
е|
зинка] ‗невелика низина‘ (Зел, Оборот, Сич). 
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(див. ще низ) 

НИЗОВ’Є [ни
е|
зовйе] ‗низина (загальне значення)‘ (Сват). 

(див. ще низ) 

НИЗОВИНА́ [ни
е
зови

е|
на] ‗низина (загальне значення)‘ (Вільш, Ілліч). 

(див. ще низ) 

НИЗОВИ́НА [ни
е
зо

|
вина] ‗рівнина біля підвищення, місце  під горою‘ (Ілліч), 

‗рівнина біля річки‘ (Вільш, Піщ), ‗рівнина вкрита травою‘ (Оборот). 

(див. ще низ) 

НИЗЯНКА [ни
е|
з‘анка] ‗широка низина‘ (Павл). 

(див. ще низ) 

НІЗІНА [н‘із‘і
|
на] ‗низина (загальне значення)‘ (Ілліч). 

НОРА [но
|
ра] ‗пещера‘ (Бабич, Білокур, Свистун) 

СУМ нора ‗заглиблення в землі, вирите тваринами як житло‘, 

‗джерело‘ [СУМ, V, с. 442]; 

СУМГ нора ‗нора‘ [СУМГ, ІІ, с. 570]. 

ОБАБІЧ [о
|
баб·іч‘] ‗край дороги‘ (Павл). 

ОБВАЛ [об
|
вал] ‗місце де круто спадає поверхня землі в наслідок обвалу, 

осипання‘ (Мороз); 

СУМ обва́л, обва́лище ‗частина земної поверхні з слідами відпадання, 

відвалювання маси землі; круча, обрив‘ [СУМ, V, с. 468 ];  

західнопод. обва́л ‗круча, крутий схил гори‘, ‗підмитий берег‘, 

‗підмита і відірвана частина берега річки‘ [123, с. 282];  

середньопол. обва́л ‗крутий схил гори, горба, який може обвалитися‘, 

‗купа гірської маси, піску після обвалу‘, ‗підмитий берег‘, обва́лля ‗гірська 

маса, що утворилася від обвалу скелі в кар‘єрі‘ [181, с. 360]; 

східностеп. обва́л ‗підвищення рельєфу антропогенного походження‘ 

[137, с. 48]; 

центральностеп. обва́л ‗крутий схил гори, горба, підвищення‘ [39, 

с. 24]. 

ОБВАЛИЩЕ [об
|
вали

е
ш·ч‘е] ‗місце де круто спадає поверхня землі в 

наслідок обвалу, осипання‘ (Бут, Білов, Сем, Степ). 
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ОБІЧ [
|
об·іч‘] ‗місцевість з похилою, опадистою поверхнею‘ (Білов, Парн, 

Сем). 

ОБЛОГА [об
|
лога] ‗земля, яку не обробляють, яка поросла травою‘ (Дан); 

СУМ обло́га ‗оточення військами укріпленого пункту (міста, фортеці і 

т. ін.) з метою оволодіння ним‘ [СУМ, V, с. 528].  

ОБМИЖЕК [
|
обми

е
же

и
к] ‗вузька смуга землі, яка відокремлює одну борозну 

від іншої‘ (Булав). 

(див. ще межа́) 

ОБМІЖОК [об
|
м·іжок] ‗вузька смуга землі, яка відокремлює одну борозну 

від іншої‘ (Новпск, Піс). 

(див. ще межа́) 

ОБМІЛЬ [
|
обм·іл‘] ‗мілина, не глибоке місце‘ (ДО, Кам). 

(див. ще мілина́) 

ОБНІЖОК [об
|
н‘іжок] ‗вузька смуга землі, яка відокремлює одну борозну від 

іншої‘ (Біллуц). 

(див. ще межа́) 

О́БОЛОНЬ [обо
|
лон‘] ‗рівнина (загальне значення)‘ (Науг) ; 

СУМ оболонь ‗заплавні луки‘ [СУМ, V, с. 550]; 

СУМГ оболонь ‗низменное луговое пространство‘ [СУМГ, ІІІ, с. 21]; 

західнопод. боло́ня ‗рівнина, укрита травою‘ [123, с. 241];  

західнопол. оболо́ння ‗луг на березі річки‘ [Данилюк 2013, с. 16];  

західноукр. боло́нє ‗рівнина, пасовище‘, боло́ннє ‗плес‘, боло́ня, 

боло́нь ‗лугова низина‘ [98, с. 217]; 

східнопол. оболо́на. оболо́ння ‗низина біля річки‘, боло́ння, боло́ннє, 

боло́ньє, боло́нья ‗мокра заболочена низина‘, оболо́на, оболо́ння ‗низина, 

залита водою‘, ‘болоння, оболоння‘, оболо́нья, оболо́ннє, оболо́нь ‗луг 

заливний‘ [Черепаова 1984, с. 175 – 176].   

ОБОЧИНА [о
|
бочи

е
на] ‗край дороги‘ (Байд, ЛО, Міст, Тим); 

середньопол. обо́чина ‗край дороги‘, узбі́ччя, узбо́чина ‗бокова 

частина дороги‘ [181, с. 329];  
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центральностеп. обочина, узбоччя, узбочина ‗узбіччя дороги‘,  узбіччя 

‗бокова частина, край дороги, шляху тощо‘ [39, с. 36]; 

ОБРИВ [об
|
риў] ‗високий прямовистий берег річки‘ (Кам, Нещ, Парн), 

‗високий стрімкий схил‘ (Город), ‗глибоке місце в річці‘ (Степ), ‗глибоке 

провалля‘ (Парн), ‗довга западина‘ (Білокур, Тим), ‗дуже крутий схил‘ 

(Лантрат, Сват), ‗місце де круто спадає поверхня землі в наслідок обвалу, 

осипання‘ (Баран, Город, Зел, Лантрат, Нов, Оборот, Павл, Степ, Трет, Піщ), 

‗прірва‘ (Павл Трет); 

СУМ ‗місце, де круто спадає поверхня землі внаслідок обвалу і т. ін.; 

круча‘ [СУМ, V, с. 654]; 

СУМГ ‗Обрывъ‘ [СУМГ, ІІІ, с. 24]; 

західнопод. обри́в ‗круча, крутий схил гори‘ [123, с. 282];  

західнопол. ‗крутий берег‘ [Данилюк 2013, с. 88];  

західноукр. обри́в ‗обрив‘, ‗крутий прямовисний берег‘, обри́ва,  

обри́ви ‗обрив‘ [98, с. 238 – 239];  

середньопол. обри́в ‗крутий спад поверхні землі після обвалу‘, 

‗крутий берег річки‘, ‗круча‘, обри́вина ‗круча‘, ‗урвище‘ [181, с. 362];  

східнопол. обри́в ‗схил, обрив, круча‘ [165, с. 174]; 

східностеп. обри́в ‗місце, де круто спадає поверхня землі‘ [137, с. 58]; 

центральностеп. обри́в, обривча́к, обі́рвище ‗крутий схил  гори, 

горба, підвищення‘ [39, с. 26].  

ОВОЩА [овош·
|
ч‘а] (ЛО, Марк). 

ОВОЩЕВОДСТВО [овош·ч‘е
и|
водство] ‗ділянка для овочів‘ (Бут, Пол). 

ОВРАГ [оў
|
раг] ‗площа із заглибленим місцем‘ (Терн), ‗яр (загальне 

значення)‘ (Баран, Зел, Луб, Сват); 

західнопод. овра́г ‗яр‘ [123, с. 283];  

середньопол. овра́г ‗глибокий яр‘ [181, с. 362];  

східнопол. овра́г ‗яр‘ [165, с. 177]; 

центральностеп. овра́г ‗яр (загальне значення)‘ [39, с. 16]. 

ОГЛИБА [ог
|
либа] ‗великий камінь‘ (Лиз). 

(див. ще гли́ба) 
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ОГОРО́ДИНА [ого
|
роди

е
на] ‗ділянка для овочів‘ (Бабич), ‗загальна назва 

висаджених овочів‘ (Свистун), ‗простір, прилеглий до болота‘ (Нов). 

(див. ще горо́д) 

ОГОРОДНИЦТВО [ого
|
родни

е
цтво] ‗ділянка для овочів‘ (Павл), ‗ділянка 

землі відведена для посадження сільськогосподарських рослин‘ (Марк), 

‗поливна ділянка поля, призначена для посадження овочів‘ (Марк Піщ). 

(див. ще горо́д) 

ОГОРОЖА [ого
|
рожа] ‗огорожа‘ (ВД). 

(див. ще загоро́жа) 

ОГРАДА [ог
|
рада] ‗огороджена ділянка‘, ‗огорожа‘  (Руд). 

(див. ще загоро́жа) 

ОГРІХ [ог
|
р‘іх] ‗місце пропущене при сіянні‘ (Ілліч, Карт, Лиз, Тим); 

СУМ огр’іх ‗пропущене або погано оброблене місце під час оранки, 

сівби‘ [СУМ, V, с. 622]; 

СУМГ огріх ‘пропущенное мѣсто при паханьѣ поля‘ [СУМГ, ІІІ, 

с. 37]; 

західнопод. во́гріх, грі́х, грє́х, о́гріх ‗місце, пропущене при сіянні‘  

[123, с. 127];  

поліськ. ізгрéх, орúх, узрéх, уз
|
рúх ‗місце, пропущене при сіянні‘ 

[Лисенко 1962, с. 32]. 

ОДСТОЙНИК [одс
|
тоĭни

е
к] ‗водоймище зі стоячою водою‘ (Білокур, Павл), 

‗канава з водою‘ (Білокур, Павл). 

(див. ще відсто́йник) 

ОЖЕЛЕДИЦЯ [оже
и|
леди

е
ц‘а] ‗ожеледиця на дорозі‘ (Мороз). 

(див. ще ожеледь) 

ОЖЕЛЕДЬ [
|
оже

и
ле

и
д‘] ‗ожеледиця на дорозі‘ (Калм, Лиз); 

СУМ ожеледь, ожеледиця ‗тонкий шар льоду-на поверхні землі, на 

деревах і т. ін.‘ [СУМ, V, с. 646].  

ОЖИННИК [о
|
жин:и

е
к] ‗окрема ділянка,  поросла окремим  ягідними 

рослинами‘ (Ілліч); 

СУМ ожи́нник, ‗кущі, зарості ожини‘ [СУМ, V, с. 648];  
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західнопол. ожи́нник ‗місце, де ростуть ожини‘ [Данилюк 1997, с. 63];  

середньопол. ожи́на, ожи́ни, ожи́нник, ожі́ни, ожі́ннік, ожіня́к, 

яжи́на, яжи́нник, яжі́ни ‗місце в лісі, де ростуть ожини; зарості ожини‘ [181, 

с. 115].  

ОЗЕРКО [озе
и
р

|
ко] ‗природнє водоймище‘ (Бабич). 

(див. ще о́зеро) 

ОЗЕРО [
|
озе

и
ро] ‗сажалка, невелике штучне водоймище, якому утримують и  

розводять рибу‘ (ЛО); 

СУМ озеро ‗природна або штучна заглибина, заповнена водою‘ [СУМ, 

V, с. 653]; 

західнопод. возе́ра, возе́рц’а, возерця́,  озера́, озерця́ ‗група озер‘, о́зеро 

‗озеро‘, озерко́ ‗велика яма, заповнена водою після дощу‘, озерце́ ‗поле, що 

має видолинок з джерелами‘ [123, с. 250]; 

західнопол. озерни́ця ‗штучне водоймище для прання‘, о́зеро, озюрко́ 

‗природна стояча водойма‘, озерце́ ‗природна стояча водойма‘, ‗висихаюча 

водойма‘ [Данилюк 2013, с. 89 – 90];  

середньопол. о́зеро ‗яма, де збирається вода з дощу чи річки‘, ‗велика 

ковбань із стоячою водою‘, о́зиро ‗долина, в якій збирається вода‘, озерня́к 

‗водойма‘, ‗невелике озеро‘, озерце́ ‗невелике озеро‘, озе́рця ‗озеро‘, о ́зиро 

‗озеро‘, го́зеро ‗озеро‘, гозе́рця ‗невеликі озера‘ [181, с. 167 – 168];  

східнопол. о́зеро, озере́ць, озери́на, озери́ще ‗озеро‘ [165, с. 184]; 

центральностеп. о́зеро ‗ізольована заглибина на місцевості, заповнена 

водою‘ [Громко, с. 134]. 

ОЗЕРЦЕ [озе
и
р

|
це] ‗яма з водою‘ (Білов). 

(див. ще о́зеро) 

ОКОП [о
|
коп] ‗штучний яр‘ (Калм), ‗яр (загальне значення)‘ (Бут); 

СУМ око́п ‗рів з земляним насипом, валом навколо чого-небудь‘ 

[СУМ, V, c. 675]; 

західнопод. око́п ‗рів‘, око́писько ‗крутий прямовисний берег‘ [123, 

с. 283]; 
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західнопол. око́п ‗викопана яма‘, око́пи ‗довгасте підвищення‘ 

[Данилюк 2013, с. 90]; 

середньопол. око́п ‗штучний рів з валом‘,‗рівчак‘, око́пина ‗рів‘, 

‗заглибина в ґрунті‘ [181, с. 364];  

східностеп. око́п ‗заглиблення на місцевості‘ [137, с. 62];  

центральностеп. окі́п, око́п ‗рів‘, око́п ‗канава‘ [39, с. 17].  

ОЛЬШИННИК [ол‘
|
шин:и

е
к] ‗вільховий ліс‘ (Біллуц); 

західнопол. гольшaник, вільшaник, вульшuна,  ольшuна, вільшняк , 

ольшaнка, ольшuнник ‗вільховий ліс‘ [49, с. 160];  

середньопол. ві́льха, ві́льхи, вільша́нники, вільши́на, ол‘êшн‘ак, 

оле́шник, оле́шн‘ик, ол‘ха́, ôл‘ха, ол‘ши ́на, ол‘ші ́на, ол‘шни́к, ольха́, ольши́на, 

гол‘о́с, гôл‘ха, гол‘ш‘і ́на, л‘е ́шн‘ік ‗вільховий ліс‘ [181, с. 100];  

східнопол. ольо́х, ольхо́вище, ольси́, ольси́на, оло́с, олє́шник, олешня́к, 

ольошни́к, ольсня́к, ольша́ник, ольшня́к ‗вільховий ліс‘ [Черепанова, с. 149 – 

150];  

центральностеп. ольшини ‗вільховий ліс‘ [39, с. 44]. 

ОМУТ [
|
омут] ‗вир, місце у річці з круговим рухом води‘ (Город, Кам, Парн, 

Степ), ‗ковбання, глибоке місце в річці, ставку, де закручує та втягує вода‘ 

(Парн), ‗прірва‘ (Сват); 

СУМ о́мут ‗вир‘ [СУМ, V, c. 695];  

західнопод. ому́т ‗глибока яма в річці‘, ‗вир у річці‘ [123, с. 283]; 

західноукр. ому́т ‗заглиблення на місці водойми‘ [98, с. 230].  

ОПОЛОНКА [опо
|
лонка] ‗ополонка, проруб‘ (Нов, Піщ, Розсип, Терн), 

‗печера, порожнина в підводній частині берега, де звичайною зимою 

скупчуються раки, риби‘ (Сем); 

СУМ ополонка ‗отвір, прорубаний у кризі замерзлої водойми ‘ [СУМ, V, 

с. 721]; 

західнопод. вополо́нка, ополо́нка, поло́нка ‗ополонка, проруб‘ [123, 

с. 283];  

східностеп. ополо́нка ‗отвір у кризі замерзлої водойми‘ [137, с. 111]. 

ОРАНЖЕРЕЯ [оранже
и|
рейа] ‗квітник, клумба‘ (Розсип). 
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ОРАНИЦЯ [ора
|
ниц‘а] ‗виоране поле‘ (Оборот); 

СУМ ораниця ‗т.с. що рілля‘ [СУМ, V, с. 737]; 

західнопод. о́ранка ‗поле, підготовлене для обробітку‘ [123, с. 283]; 

центральностеп. орани́ця, о́ранка, зо́ране по́ле ‗оброблене (зоране) поле‘ [39, 

с. 56];  

західнопол. о́ранка ‗орна нива‘, ‗ділянка поля‘, орани́ця ‗земля, яку 

щороку орють‘ [Данилюк 2013, c. 91]; 

середньопол. орани́ця ‗земля, яку орють щороку‘, о́ранка ‗зоране 

поле‘ [181, с. 366].  

ОРАНКА [
|
оранка] ‗виоране поле‘ (Луг). 

(див. ще орани́ця) 

ОСЕРЕДОК [осе
и|
редок] ‗підвищення на дні річки, яке виникло нанесеного 

водою гравію‘ (Павл). 

ОСИКОВИЙ [о
|
сиковиĭ] ‗осиковий ліс‘ (Ілліч); 

західнопол. оси́чина, осични́к ‗осиковий ліс‘, оси́нник ‗молодий 

осиковий ліс‘ [Данилюк 2013, с. 91];  

середньопол. оси́нище ‗місце заростей осики‘, оси́чина ‗осиковий ліс‘, 

‗зарості осики‘ [181, с. 366];  

східнопол. оси́ка, оси́нник, оси́чина, осичня́к  ‗осиковий ліс‘ [165, 

с. 179]. 

ОСИТНЯГА [оси
е
тн‘а

|
га] ‗низина поросла очеретом‘ (Павл). 

ОСКОЛОК [ос
|
колок] ‗обломок скелі‘ (Трет). 

ОСОВА [о
|
сова] ‗освітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ (Парн). 

ОСОННЯ [о
|
сон‘:а] ‗освітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ 

(Баран, Город, Нещ). 

ОСОТА́ [осо
|
та] ‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘ (Заг); 

СУМ ‗великий дворічний або багаторічний бур‘ян родини 

складноцвітих‘ [СУМ, V, с. 782]. 

ОСТРІВЕЦЬ [остр‘і
|
вец‘] ‗острів, ділянка суші, оточена з усіх боків водою 

річки‘ (Троїц); 
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СУМ острів, острівець, острівок ‗ділянка суші, оточена з усіх боків 

водою‘, ‗ділянка землі, що різко виділяється на фоні решти місцевості‘ 

[СУМ, V, с. 789]; 

західнопод. вострово́к ‗острів на болоті‘, о́стрів ‗острів на болоті‘, 

‗острів на річці, ставку‘, остріве́ц ‗острів на болоті‘, ‗острів на ріці, ставку‘, 

остріве́ць ‗острів на ріці, ставку‘, острово́к ‗острів на болоті‘, ‗межиріччя, 

простір між основним руслом річки та її притокою (безпосередньо біля місця 

зливання)‘ [123, с. 284]; 

західнопол. остриво́к ‗острів (суша) на болоті‘, о́стрів ‗ділянка землі 

серед озера‘, ‗підвищене сухе місце серед болота‘, остріве́ць ‗острів на річці, 

озері‘, ‗острів (суша) на болоті‘, о́стров ‗ділянка землі серед озера‘, 

острово́к ‗острів (суша) на болоті‘ [Данилюк 2013, с. 92]; 

середньопол. о́стрів, о́стров ‗частина суші, оточена водою‘, 

‗підвищення на болоті‘, о́стров ‗ліс, що росте на болоті‘, го́стров ‗частина 

суші, оточена водою‘, остріве́ць ‗місце в річці, яке омивається і підмивається 

водою‘, ‗невеликий острів‘, ‗суша на болоті‘, ‗галявина в лісі‘, остріво́к 

‗невеликий острів‘, ‗галявина в лісі‘, гострівки́ ‗невеликі острівки на озері‘, 

острове́ць ‗підвищене сухе місце серед болота‘, острове́ць ‗частина суші на 

річці‘, ‗галявина в лісі‘, гострове́ц‘ ‗частина суші, оточена з усіх сторін 

водою‘, островки ́ ‗невеликі острівки‘, ‗суша на болоті‘, острово ́к ‗суша на 

болоті‘, ‗підвищене сухе місце серед болота‘, ‗суха земля, оточена болотом‘ 

[181, с. 206];  

східнопол. острово́к, гострово́к ‗острів, суша на болоті‘, о́стрів, 

о́стров, го́стров, во́йстров, остріве́ць, острове́ць, острово́к, гострово́к 

‗острів, мілина на річці‘ [165, с. 182,185]; 

центральностеп. остріво́к, острово́к, остріве́ць, острове́ць 

‗невеликий острів‘ [39, с. 117]. 

ОСТРІВОК [остр‘і
|
вок] ‗мул, осадки на дні водоймища‘ (Трет). 

(див. ще остріве́ць) 

ОСТРОВ [
|
остроў] ‗острів, ділянка суші, оточена з усіх боків водою річки‘ 

(ЛО). 
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(див. ще остріве́ць) 

ОСТРОВОК [остро
|
вок] ‗невеликий горб на болоті‘ (Сват), ‗острів, ділянка 

суші, оточена з усіх боків водою річки‘ (Бут, ДО, Кам, Міст, Мороз, Павл, 

Парн, Степ, Сем). 

(див. ще остріве́ць) 

ОЧЕРЕТ [оч‘е
и|
рет] ‗низина поросла очеретом‘ (Вільш, Луг); 

СУМ очерéт ‗багаторічна водяна або болотна трав‘яниста рослина 

родини злакових з високим стеблом і розлогою пірамідальною волоттю‘ 

[СУМ, V, с. 831];  

західнопод. очерет ‗низина, поросла травою‘ [123, с. 284];  

західнопол. очере́т, очерети́сько, очере́тник, очеретня́к, очеретя́ник 

‗місце в озері, поросле очеретом‘ [Данилюк 2013, с. 92 – 93];  

середньопол. очере́т ‗низина, на якій росте очерет‘, очере́ти́на 

‗низина‘, очере́ття ‗болото, низина, на якій росте очерет‘, очире́т ‗низина, 

на якій росте очерет‘ [181, с. 62];  

східнопол. очеретни́к, очеретня́к, очеретя́нка, очеретяки́ 

[Черепанова, с. 55 – 156];  

східностеп. очере́т, очере́т, очерета́ ‗природні зарості біля водойми‘ 

[137, с. 164]; 

центральностеп. очере́ти, очере́тник ‗низина, поросла очеретом‘ [39, 

с. 15]. 

ОЧЕРЕТА [оч‘е
и
ре

и|
та] ‗низина поросла очеретом‘ (Калм, Нов, Степ). 

(див. ще очере́т) 

ОЧЕРЕТНИК [оч‘е
и|
ретни

е
к] ‗низина поросла очеретом‘ (ВП, Оборот, Трет). 

(див. ще очере́т) 

ОЧЕРЕТНЯК [оч‘е
и
ре

и
т

|
н‘ак] ‗низина поросла очеретом‘ (Лантрат, Сват). 

(див. ще очере́т) 

ПАВІДЬ [
|
пав·ід‘] ‗повінь, розлиття річки при весняному розтаванні снігу‘ 

(Білов, Сем). 

(див. ще па́водок) 
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ПАВОДОК [
|
паводок] ‗повінь, розлиття річки при весняному розтаванні 

снігу‘ (ДО, Бут, Кам, Лантрат, Мороз, Степ, Троїц);  

західнопод. паводок, паводь ‗наноси після весняного розливу‘, ‗розлив 

річки‘, повінь ‗розлив річки‘ [123, с. 285, 290]; 

середньпол. па́водки ‗підвищений рівень води у водоймах внаслідок 

злив‘, па́водь, па́водок ‗підвищений рівень води у водоймах, внаслідок злив 

або танення снігу та льоду‘, по́відь, по́вінь ‗підвищення рівня води у 

водоймах‘, полово́дьє, по́вінь, ‗повідь, повінь‘, повново́ддя ‗великий потік 

води‘ [181, с. 377, 379];  

східнопол. павінь, паводка, паводок, паводь, павідь, повінь, полови ́ддє, 

полово́ддя, полово́дка ‗весняний розлив річки‘ [165, с. 185]; 

центральностеп. по́вінь, по́відь, па́водь, по́водок, па́водок, полово́ддя, 

полово́діє, полово́дія, полово́дьє ‗весняний розлив‘ [39, с. 106]. 

ПАВОДЬ [
|
павод‘] ‗повінь, розлиття річки при весняному розтаванні снігу‘ 

(Луб, Парн). 

(див. ще па́водок) 

ПАГОРБ [
|
пагорб] ‗невелике підвищення  на площині‘ (Вільш, Город, Лиз, 

Міст, Сват); ‗підвищення (загальне значення)‘ (Вільш, Город, Сват, Міст, 

Лиз); 

(див. ще горб) 

ПАГОРБОК [
|
пагорбок] ‗невелике підвищення  на площині‘ (Білов, Город, 

Нещ, Парн, Руд, Сват, Троїц), ‗рівнина на підвищенні‘ (Булав, Міст, Парн, 

Руд). 

(див. ще горб) 

ПАГОРОК [
|
пагорок] ‗невелике підвищення на площині‘ (Сват). 

(див. ще горб) 

ПАДИНА [па
|
дина] ‗яма (загальне значення)‘ (Луб). 

(див. ще поди́на) 

ПАЗБИЩЕ [
|
пазби

е
ш·ч‘е] ‗пасовище‘ (Бабич, Білов, Вівч, Вільш, Ілліч, Луб, 

Руд, Сич, Степ, Сват, Трет). 

(див. ще ви́пас) 
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ПАЗЬБИЩЕ [
|
паз‘би

е
ш·ч‘е] ‗пасовище‘ (Проїж). 

(див. ще ви́пас) 

ПАЙ [паĭ] ‗окремі частини поля‘ (Міст, Проїж); 

СУМГ пай, пайка ‗пай, доля, часть‘ [СУМГ, ІІІ, с. 87]; 

західнопол. пай ‗ділянка поля‘ [Данилюк 2013, с. 93];  

середньопол. пай ‗земельна ділянка‘ [181, с. 369];  

східностеп. пай, паї, пайо́к, ‗частина великого поля‘ [137, с. 155]. 

ПАЙКА [
|
паĭка] ‗город поза межами населеного пункту‘ (Павл), ‗окремі 

частини поля‘ (Вільш); 

СУМ пайка ‗частка чого-небудь спільного, яка дістається комусь при 

розподілі‘, ‗якась частина, певна кількість чого-небудь‘ [СУМ, VI, с. 16 ].  

(див. ще пай) 

ПАЛ [
|
пал] ‗випалене місце на полі‘ (Вільш, Город). 

(див. ще випа́л) 

ПАЛЕЦЬ [
|
пале

и
ц‘] ‗крейдяний камінь‘ (Калм). 

ПАЛІСАДНИК [пал‘і
|
садни

е
к] ‗квітник, клумба‘ (Вільш); 

СУМ палісадник, палісадничок  ‗невеликий обгороджений садок перед 

будинком‘, ‗легкий ажурний паркан, огорожа‘ [СУМ, VI, с. 30]; 

західнопод. паліса́дник, паліса́днік ‗ділянка для квітів коло дому  [123, 

с. 131];  

східностеп. паліса́дник, паліса́днік, полуса́дник, полуса́днік ‗присадибна 

земельна ділянка, призначена для вирощування квітів‘ [Cіденко, с. 146]. 

ПАЛІСАДНИЧОК [пал‘і
|
садни

е
ч‘ок] ‗квітник, клумба‘ (Вільш). 

(див. ще паліса́дник) 

ПАР [пар] ‗поле, підготоване до обробітку‘ (Заг, Сват); 

СУМ пар ‗рілля, залишена на одне літо без посіву з метою поліпшення 

якості землі для наступного посіву озимих‘ [СУМ, VI, с. 59]; 

СУМГ парина ‗паръ (поле)‘ [СУМГ, ІІІ, с. 96]; 

західнопод. парник ‗підготовлена на гноєві грядка для вирощування 

розсади‘, парники ‗підготовлена на гноєві грядка для вирощування розсади‘ 

[123, с. 285];  
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західнопол. па́рана, парани́на, парени́на, па́рина́ ‗необроблене поле‘, 

парина́ ‗переорана стерня, на якій є посохла трава чи зерно, що висипалося з 

колосків‘ [Данилюк 1997, с. 67 – 68];  

середньопол. пар ‗поле, залишене без посіву‘, ‗земля, яка ореться 

восени‘, па́ранина ‗земля, що кілька років не оралася‘, парані́на, па́ренина, 

парина́ ‗давно не ораний ґрунт‘, па́рина ‗зорана, але нічим не засіяна земля, 

де випасають худобу‘, ‗земля, заросла травою і зіллям‘, ‗земля, яку засівають 

восени‘, ‗місце випасання худоби‘, ‗ділянка землі, де випасають корів‘, 

‗земля, що пустувала декілька років‘, па́ринина ‗земля, яку рік не орють‘, 

‗земля, зорана на зиму‘, ‗земля, на якій нічого не сіють, а залишають під пар‘, 

чо́рний пар ‗виоране поле‘, ‗виорана земля‘ [181, с. 369];   

східностеп. чо́рний пар , чо́рні пари́ , па́р, пари́ ‗землі, що 

використовуються для вирощування сільськогосподарських культур‘, вели́кі 

пари́, пар, сі́рі пари́, чорні́ пари́ ‗поле, що готують до засівання‘ [137, с. 141]; 

центральностеп. пар, па́ри́на ‗необроблена земельна ділянка‘, пар́і 

‗поле підготовлене до обробітку‘ [39, с. 61 – 62].  

ПАРИ [па
|
ри] ‗поле після вирощування сільськогосподарських рослин‘ 

(Терн), ‗поле, підготоване до обробітку‘ (Білов, Павл, Штор). 

(див. ще пар) 

ПАРИНИНА [пари
е|
нина] ‗земля, виорана на зиму‘ (Дан). 

(див. ще пар) 

ПАСІКА [
|
пас‘іка] ‗земельна ділянка, очищена від лісу для посівів‘ (Павл); 

СУМ пасіка ‗відведена на зруб ділянка лісу‘, ‗місце, де розставлено 

вулики а бджолами і розташовано спеціальні будівлі‘  [СУМ, VI, с. 86].  

(див. ще про́сіка) 

ПАСОВИСЬКО [пасо
|
вис‘ко] ‗пасовище‘ (Вільш). 

(див. ще ви́пас, пасови́ще) 

ПАСОВИЩЕ [пасо
|
виш·ч‘е] ‗пасовище‘ (Руд);  ‗рівнина біля річки‘ (Бут), 

‗рівнина вкрита травою‘ (Білов); 

СУМ пасовисько, пасовище ‗ділянка землі з трав'янистою 

рослинністю, де пасеться худоба, птиця‘ [СУМ, VI, с. 88]; 
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СУМГ пасовисько, пасовиця, пасовище ‗пастбище‘ [СУМГ, ІІІ, с. 100]. 

(див. ще ви́пас) 

ПАСТИЩЕ [пас
|
тиш·ч‘е] ‗пасовище‘ (Новостр). 

(див. ще ви́пас, пасови́ще) 

ПАСЬБИЩЕ [
|
пас‘би

е
ш·ч‘е] ‗рівнина вкрита травою‘ (Баран). 

(див. ще ви́пас) 

ПАХАНЕ [
|
пахане] ‗оброблене поле‘ (Нов). 

(див. ще пахота́, пасови́ще ) 

ПАХОТА [пахо
|
та] ‗оброблене поле‘ (Павл, Степ, Трет); 

західнопол. паховина ‗вперше зоране поле‘ [Данилюк 2013, с. 97];   

середньопол. пахатна́ ‗земля, яку кожного року орють‘, па́хітна 

па ́ хотна, па́хотні зе́млі ‗орна земля‘ [181, с. 370];  

східностеп. пахота́, па́хоть ‗землі, що використовуються для 

вирощування сільськогосподарських культур‘, ‗зоране поле‘ [137, с. 141];  

центральностеп. пахота ‗оброблене (зоране) поле‘ [39, с. 57]. 

ПАШНЯ́ [паш
|
н‘а] ‗земля, виорана на зиму‘ (Розсип), ‗луг сінокісний‘ (Сем); 

ПА́ШНЯ [
|
пашн‘а] ‗оброблене поле‘ (Розсип); 

СУМ пашня́ , пашни́ця ‗пасовище‘ [СУМ, VI, с. 104]; 

західнопод. пашня ‗луг для випасання худоби‘, ‗низина, поросла 

травою‘ [123, с. 286]; 

західнопол. паши́на ‗поле на якому зібрали зернові‘, пашня́ 

‗оброблене поле‘ [39, с. 97]. 

середньопол. пашня ‗посів злакових культур‘ [181, с. 370];  

центральностеп. пашня́ ‗луг (загальне значення), ‗пасовище‘ ‗поле 

(загальне значення‘, ‗оброблене (зоране) поле‘, ‗необроблена земельна 

ділянка‘ [39, с. 49 – 51, 61]. 

ПЕРЕГОРОДКА [пе
и
ре

и
го

|
родка] ‗огорожа‘ (Криз, Кур). 

ПЕРЕЄЗД [пе
и
ре

и|
йезд] ‗споруда для переїзду або переходу через річку‘ 

(ЛО); 

СУМ переїзд ‗місце, в якому переїздять з одного боку чого-небудь на 

інший‘ [СУМ, VI, с. 186]; 
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середньопол. переї́зд ‗перетин дороги‘ [181, с. 371];  

західнопод. переїзд ‗міст, споруда для переходу або переїзду через‘ 

[123, с. 286]. 

ПЕРЕКРЬОСТОК [пе
и
ре

и
к

|
р‘осток] ‗перехресття‘ (Вільш, Ілліч, Терн, Павл). 

(див. ще перехре́сття) 

ПЕРЕЛІС [пе
и|
рел‘іс] ‗окрема ділянка лісу‘ (Парн); 

СУМ переліс, перелісок, перелісочок, ‗невеликий, рідкий і т. ін. лісок‘, 

‗ділянка молодого лісу, звичайно серед старого, високого‘, перелісся 

‗галявина між ділянками лісу‘ [СУМ, VI, с. 215]; 

СУМГ переліс, ‗кустарниковый лѣсъ, пролѣсье‘, перелісок ‗узкая 

полоска лѣса, вдавшаяся въ поле‘ [СУМГ, ІІІ, с. 124]. 

ПЕРЕМЕРЗЛИЙ [пе
и
ре

и|
мерзлиĭ] ‗крижаний, мерзлий ґрунт‘ (Руд). 

ПЕРЕСИП [пе
и
ре

и|
сип] ‗межа між полями насипом‘ (Білокур); 

СУМ пересип ‗природний вал із піску або гальки, який відокремлює 

затоку від відкритої частини моря чи озера‘ [СУМ, VI, с. 275]. 

ПЕРЕХОДКА [пе
и
ре

и|
ходка] ‗споруда для переїзду або переходу через річку‘ 

(Бут); 

СУМГ переходка ‗мостикъ‘ [СУМГ, ІІІ, с. 143]; 

західнопод. перехід ‗долина між двома горбами, підвищеннями‘, 

‗міст, споруда для переходу або переїзду через річку‘,  ‗кладка‘ [123, с. 286 – 

287]; 

західнопол. перехо́да ‗мілка ділянка у водоймі, яку можна перейти‘ 

[Данилюк 1997, с. 70];  

середньопол. перехі́д пере́х ідка перехо́д  ‗брід‘, ‗переправа‘ [181, 

с. 371 – 372];  

центральностеп. перехі́д, перехо́д ‗переправа, брід, мілина‘ [Громко, 

с. 142]. 

ПЕРЕХРЕСТТЯ [пе
и
ре

и
х

|
рест‘:а] ‗перехресття‘ (Оборот); 

СУМ перехресток, перехрестя ‗місце перетину шляхів, стежок, 

вулиць і т. ін‘ [СУМ, VI, с. 315]; 

СУМГ перехрестя ‗перекрестокъ‘ [СУМГ, ІІІ, с. 143]; 
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західнопод. перекрьо́сток, перехре́стя, перехрьо́сток ‗перехрестя 

доріг‘ [123, с. 287];  

західнопол. перехре́стя ‗місце, де сходяться дві річки‘ [Данилюк 2013, 

с. 98]; 

поліс. перехруо́сток ‗місце схрещення доріг‘ [Лисенко 1974, с. 157];  

середньопол. перекрьо́сток ‗перехрестя доріг‘, перехре́стя ‗місце, де 

схрещуються дороги‘, ‗місце злиття двох річок‘ [181, с. 372];  

східностеп. перехре́стя, перекрьо́сток, пірекрьо́сток ‗місце перетину 

доріг‘ [137, с. 79];  

центральностеп. перехре́стя ‗розгалуження дороги (однієї)‘, 

перекрьо́сток ‗перехрещення протяжних ГО‘, перехре́стя, перехрьо́сток 

‗перехрещення доріг‘ [39, с. 35].  

ПЕЧЕРА [пе
и|
ч‘ера] ‗пещера‘ (Білокур, ВП, Оборот); 

СУМ печера ‗утворена діянням підземних вод або вулканічних 

процесів порожнина в земній корі чи в гірському масиві, що має вихід 

пазовні‘, ‗заглибина під берегом річки‘ [СУМ, VI, с. 347]; 

СУМГ печера ‗пещера‘, ‗подмывъ въ рѣкѣ подъ берегомъ, нора въ 

берегу‘ [СУМГ, с. 3, с. 149]; 

західнопод. пече́ра ‗западина, глибока яма в скелях біля річки‘, 

‗печера, порожнина в підводній частині берега, де скупчуються раки, риба‘, 

‗печера‘, ‗глибокий яр‘, печура,  пичера, пищера ‗печера‘, пещера ‗печера‘, 

‗печера, порожнина в підводній частині берега, де скупчуються раки, риба‘ 

[123, с. 287]; 

західноукр. печера, печері, печура, пещера, пещеря  ‗печера‘, ‗підмив 

у річці під берегом; нора у березі‘ [98, с. 240 – 241]; 

середньопол. пече́ра ‗порожнина під землею, у горі, утворена 

внаслідок дії підземних вод‘, ‗хід у землю‘, ‗заглиблення в скалі‘, пеще́ра 

‗заглиблення в скалі‘, пеще́ри, пище́ри ‗криївки‘, ‗землянки‘ [181, с. 82];  

східнопол. пече́рга, печо́ра, печу́ра, печу́рка ‗печера‘ [Черепанова, с. 

162];  
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центральностеп. печера ‗печера‘, ‗яма в річці‘, ‗бокова шахта землі 

під корінням дерев‘ [Данилюк 2013, с. 98];  

центральностеп. печу́ра, пеще́ра, пєще́ра, пище́ра, піщера ‗печера‘ 

[39, с. 143];  

ПЕЩЕРА [пе
и|
ш·ч‘ера] ‗пещера‘ (Баран, Свистун). 

(див. ще пече́ра) 

ПИ́ЛНЯ [
|
пил‘н‘а] ‗пильна дорога‘ (Заг). 

ПИЛЮГА [пи
е
л‘у

|
га] ‗пильна дорога‘ (Марк). 

ПИЛЯКА [пи
е|
л‘ака] ‗пильна дорога‘ (Тим). 

ПИТОМНИК [пи
е|
томни

е
к] ‗садова шкілка‘ (Євсуг), ‗штучний ліс‘ (Піщ 

Білов); 

західнопод. пітомнік ‗розсадник дерев‘ [123, с. 289]; 

середньопол. пито́мник, піто́мнік ‗розсадник дерев і кущів‘ [181, 

с. 97];  

східностеп. пито́мник, пито́вник ‗дендрооб‘єкт антропогенного 

походження (ліс)‘ [137, с. 129];  

ПІДГІР’Я [п·ід
|
г·ірйа] ‗рівнина біля підвищення, місце під горою‘ (Зел, 

Лантрат, Павл); ‗підніжжя гори, нижня частина, звідки починається її підйом‘ 

(Білов, Кам, Мороз, Павл, Парн, Сем); 

СУМ підгі́р’я, підгі́рок ‗нижній схил гори, що переходить у рівнину; 

місцевість біля підніжжя гори, гір‘ [СУМ, VI, с. 414];  

СУМГ підгір’я ‗подгорье, мѣстность у подошвы горы‘, підгорівка 

‗склонъ горы‘ [СУМГ, ІІІ, с. 162 – 163]; 

західнопод. підгі́рок ‗схил гори‘, підгі́р’я, підні́жа, підні́жжя  

‗підніжжя гори, горба‘, підйо́м ‗підніжжя гори, горба‘, ‗невелика, невисока 

гора або підвищення‘, ‗підвищення на дорозі‘ [123, с. 287 – 288];  

західнопол. підгі́рка ‗місцевість біля гори‘, підгі́р’я ‗місцевість біля 

підніжжя гори‘ [Данилюк 2013, с. 99];  

західноукр. підгі́р, підгі́р’я  ‗місцевість біля підніжжя гори‘, підгі́рок, 

підго́рок ‗схил гори‘, ‗невисока полога гірка, схил‘, підгі́р’я ‗місцевість біля 

підніжжя гори‘, підйо́м ‗підвищення на дорозі‘ [98, с. 241];  
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середньопол. підгі́р‘я ‗місцевість біля підвищення‘, пі́дгорок 

‗невисоке підвищення серед поля‘, підйо́м ‗підвищення на дорозі‘, підні́жжя 

‗місцевість біля низу горба, підвищення‘ [181, с. 47, 373];  

східнопол. підгі́рок, підго́рок, підгі́р’я, подго́р’є, пудгу́р’є, підні́жжя, 

подно́жжя ‗підніжжя гори‘ [165, с. 176];  

центральностеп. підго́рок ‗рівнина біля підвищення‘, підгі́р, при́гор, 

підгі́р’я, підго́рок, підйо́м, підні́жжя, подно́жжя, подно́жьє, ‗підніжжя гори, 

горба, підвищення‘ [39, с. 11, 28]. 

ПІДГІРОК [п·ід
|
г·ірок] ‗рівнина біля підвищення, місце  під горою‘ (Піщ). 

(див. ще підгір’я) 

ПІДГОРІВКА [п·ід
|
гор‘іўка] ‗рівнина біля підвищення, місце  під горою‘ 

(Білов, Білокур, Оборот). 

(див. ще підгір’я) 

ПІДГОРОК [п·ід
|
горок] ‗рівнина біля підвищення, місце  під горою‘ (Нов, 

Оборот), ‗підніжжя гори, нижня частина, звідки починається її підйом‘ 

(Оборот). 

(див. ще підгір’я) 

ПІДЗЕМНІ ХОДА [п·ід
|
земн‘і хо

|
да] ‗пещера‘ (Тим). 

ПІДЙОМ [п·ід
|
йом] ‗підніжжя гори, нижня частина, звідки починається її 

підйом‘ (Заг); 

СУМ підйом ‗ділянка дороги, що веде вгору‘ [СУМ, VI, с. 431]; 

західнопод. підйо́м ‗підніжжя гори, горба‘, ‗невелика, невисока гора або 

підвищення‘, ‗підвищення на дорозі‘ [123, с. 287 – 288];  

західнопол. підйо́м ‗довгасте підвищення‘ [Данилюк 2013, с. 99];  

західноукр. підйо́м ‗підвищення на дорозі‘ [98, с. 241];  

середньопол. підйо́м ‗підвищення на дорозі‘ [181, с. 47, 373];  

центральностеп. підйо́м, ‗підніжжя гори, горба, підвищення‘ [39, с. 11, 

28].  

ПІДЛИЗА [п·ід
|
лиза] ‗місце де вода підмиває берег‘ (Троїц). 

ПІДМИВ [п·ід
|
миў] ‗місце де вода підмиває берег‘ (Город). 

ПІДМОЇНА [п·ід
|
мойіна] ‗місце де вода підмиває берег‘ (Булав). 
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ПІДНІЖЖЯ [п·ід
|
н‘іж·:а] ‗підніжжя  гори, нижня частина, звідки 

починається її підйом‘ (Білов, Білокур, Город, ДО, Лантрат, Парн, Сват, Сем, 

Степ, Трет, Троїц); 

СУМ підніжжя ‗нижня частина, основа чого-небудь високого; простір 

для якогось підвищення‘ [СУМ, VI, с. 462]; 

західнопод. підні́жа, підні́жжя  ‗підніжжя гори, горба‘ [123, с. 287 – 

288];  

західнопол. підні́жжя ‗місце біля самого низу гори, підошва гори‘ 

[Данилюк 2013, с. 99];  

західноукр. підніжжя ‗місце біля самого низу гори, підошва гори‘ [98, 

с. 241];  

середньопол. підні́жжя ‗місцевість біля низу горба, підвищення‘ [181, 

с. 47, 373];  

східнопол. підні́жжя, подно́жжя ‗підніжжя гори‘ [165, с. 176]; 

центральностеп. підні́жжя, подно́жжя, подно́жьє, ‗підніжжя гори, 

горба, підвищення‘ [39, с. 11, 28]. 

ПІДНЯТТЯ [п·ідн‘а
|
т‘:а] ‗рівнина біля підвищення, місце  під горою‘ 

(Вільш); 

СУМ підняття ‗підвищене місце на поверхні землі‘ [СУМ, VI, 

с. 475]. 

ПІДОШВА [п·і
|
дошва] ‗підніжжя  гори, нижня частина, звідки починається її 

підйом‘ (Білов, Сем, Троїц); 

СУМ підо́шва, ‗нижня частина взуття, якою ступають по землі, 

пришита або приклеєна до верху за допомогою устілки‘, ‗нижня поверхня 

стопи; ступня‘, ‘підніжжя гори, узгір‘я‘, ‗нижній, ущільнений шар (відкладів, 

породи, ґрунту)‘, ‗дно балки, капави, водойми‘ [СУМ, VI, с. 478];  

західнопод. підошва ‗підніжжя гори, горба, підвищення‘ [123, с. 287 – 

288]; 

середньопол. підошва ‗підніжжя гори, горба, підвищення‘ [181, 

с. 373];  

західноукр. підошва ‗підніжжя гори, горба, підвищення‘ [98, с. 241];  
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східнопол подошва́, підо́шва, пудишва́ ‗підніжжя гори, горба, 

підвищення‘ [165, с. 176]. 

центральностеп. підо́шва, подо́шва́ ‗підніжжя гори, горба, 

підвищення‘ [39, с. 28].  

ПІДПАР [п·ід
|
пар] ‗земля, виорана на зиму‘ (Тим). 

(див. ще пар) 

ПІДРИВ [п·ід
|
риў] ‗місце де вода підмиває берег‘ (Нещ, Міст). 

ПІДСОНЦЕ [п·ід
|
сонце] ‗освітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ 

(Павл). 

ПІК [п·ік] ‗верхня частина гори‘ (Трет Баран); ‗недоступна стрімка вершина‘ 

(Парн); 

СУМ пі́к ‗гостроверха гірська вершина‘ [СУМ, VI, с. 531];  

західнопод. пі́к ‗гостра вершина гори‘, піка́ ‗гостра вершина гори, 

підвищення‘ [123, с. 288];  

середньопол. пі́к у значенні ‗вершина гори, горба, підвищення‘ [181, 

с. 42]; 

східнопол. пі́к, піка́ ‗вершина‘ [165, с. 176]; 

центральностеп. пі́к, піка́ ‗гостра вершина підвищення‘, ‗вершина 

гори, горба, підвищення‘ [39, с. 25 – 26]. 

ПІСЕЩЕ [
|
п·ісе

и
ш·ч‘е] ‗місце видобування піску‘ (Вільш, Заг, Калм, Науг), 

‗низинно-піщане місце‘ (Нов); 

західнопод. пісковина, пісок, пісочник, піщана, піщаний грунт, 

піщанка, піщана земля ‗супіщані ґрунти‘, пісочня, піщаний кар’єр, піщаник, 

піщанка ‘ місце добування піску‘, піскарня ‘низьке піщане місце‘ [123, с. 111, 

289]; 

західнопол. пі́ски ‗місце, де копають пісок‘, піско́вня, піща́рня ‗місце, 

де вибрали пісок‘, піщи́нка ‗піщаний берег‘ [Данилюк 2013, с. 100];  

західноукр. піски́, піскова́, пісковата́, піскова́тиця, пісковина́, 

піскови́сько, піскови́те, піскува́те, піскува́та, піску́н, пісо́чник, піща́нка, 

піщуга́н ‗низинно-піщане місце‘ [98, с. 242];  
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середньопол. піска́рня ‗місце добування піску ‘, пі́ски ‗місцевість 

(поле), де піщаний ґрунт‘, ‗непридатна для орання і засіву земля ‘, піскови́к  

‗місцевість (поле), де піщаний ґрунт ‘, ‗місце добування піску , каменю‘, 

піскови́ще ‗місце добування піску‘, пісо́к ‗поле, де піщаний ґрунт‘, ‗місце 

добування піску‘, пісо́чник ‗місцевість (поле), де піщаний ґрунт‘, піща́ник 

‗місцевість (поле), де піщаний ґрунт‘, піщу́га ‗місцевість (поле), де піщаний 

ґрунт‘, піщуга́н ‗місцевість (поле), де піщаний ґрунт‘ [181, с. 224, 375];  

східнопол. за́пісок, піска́вня, піскова́тка, пісковик, піщуган, піщанник, 

піщанка ‗піщаний берег‘ [165, с. 185]; 

центральностеп. пі́сище, пісни́ще, піскови́ще, пісо́к, піща́ник ‗місце 

видобування піску‘, піскови́ще, піску́н ‗низинно-піщане місце‘ [39, с. 15, 33].  

ПІ́СИЩЕ [
|
п·іси

е
ш·ч‘е] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ (Нов); 

ПІСИ́ЩЕ [п·і
|
сиш·ч‘е] ‗піщаний ґрунт‘ (Луг). 

(див. ще пісеще) 

ПІСКИ [
|
п·іски] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ (Сем); ‗піщаний 

ґрунт‘ (Прив). 

(див. ще пісеще) 

ПІСКОВИЙ [п·іско
|
виĭ] ‗низинно-піщане місце‘ (Оборот). 

(див. ще пісеще) 

ПІСКОВИК [п·іско
|
вик] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ 

(Білокур). 

(див. ще пісеще) 

ПІСКОВИНА [п·іскови
е|
на] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ (ДО). 

(див. ще пісеще) 

ПІСКОВИЦЯ [п·іско
|
виц‘а] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ 

(Парн). 

(див. ще пісеще) 

ПІСОК [п·і
|
сок] ‗низинно-піщане місце‘ (Білокур, Сват); 

СУМ пісок ‗простори, ділянки землі, покриті великими масами цієї 

породи‘ [СУМ, VI. с. 544].  

(див. ще пісеще) 
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ПІСОЧНИЦЯ [п·і
|
соч‘ни

е
ц‘а] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ 

(Воєвод). 

(див. ще пісеще) 

ПІЩАЛЬ [п·іш
|
ч‘ал‘] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ (Білов, 

Сем). 

(див. ще пісеще) 

ПІЩАНЕЦЬ [п·іш
|
ч‘ане

и
ц‘] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ 

(Білов, Сем). 

(див. ще пісеще) 

ПІЩАНИЙ [п·іш
|
ч‘аниĭ] ‗піщаний ґрунт‘ (Бабич). 

(див. ще пісеще) 

ПІЩАНИЙ КАР’ЄР [п·іш
|
ч‘аниĭ кар

|
йер] ‗місце видобування піску‘ 

(Білокур). 

ПІЩАНИК [п·іш
|
ч‘ани

е
к] ‗берег річки‘ (Піщ), ‗піщаний ґрунт‘ (Вівч, Прив), 

‗яма на піску‘ (Тим), ‗низинно-піщане місце‘ (ВП, Лантрат). 

(див. ще пісеще) 

ПІЩАНИЦЯ [п·іш·ч‘а
|
ниц‘а] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ 

(Степ). 

(див. ще пісеще) 

ПІЩАНКА [п·іш
|
ч‘анка] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ (Бут, 

Кам, Міст, Павл). 

(див. ще пісеще) 

ПІЩЕРА [п·іш
|
ч‘ера] ‗заглиблення в скелі‘ (Парн). 

(див. ще печера) 

ПЛАВ [плаў] ‗багно, розріджена земля з стоячою прогнилою водою‘ (Нещ), 

‗грузьке, болотисте місце, що поросло травою, мохом‘ (Нещ), ‗плав, різні 

речі, що пливуть у річці суцільним потоком‘ (Нещ); 

СУМ плав ‗т.с., що потік‘, ‗сміття, різпі предмети, що пливуть по річці 

суцільним потоком (звичайно під час повені)‘, ‗ділянка трясовини, де під 

шаром рослинності є вода‘ [СУМ, VI, с. 554]; 

http://sum.in.ua/s/potik
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СУМГ плав ‗пловучій островъ изъ камыша и небольшихъ растеній‘, 

‗трясина, гдѣ подъ слоемъ растительности вода‘, ‗соръ, всякіе предметы, 

плывущіе по рѣкѣ сплошнымъ слоемъ‘ [СУМГ, ІІІ, с. 190]; 

західнопод. ‗плав, різні речі, що пливуть по річці суцільним потоком 

(під час повені)‘, ‗льодохід, рух льоду за течією річки під час її скресання 

[123, с. 289];  

західнопол. ‗місце в озері, де рухається вода‘, ‗місце в озері, поросле 

очеретом‘, ‗грузьке болото, де трясеться, колишеться земля‘, ‗луг, що 

заливається водою‘ [Данилюк 1997, с. 72];  

середньопол. ‗потік води‘, ‗течія річки‘, ‗грузьке болото, де трясеться, 

колишеться земля‘ [181, с. 184]; 

східнопол. ‗грузьке болото біля річки з підґрунтовими водами‘, 

‗невелике болото біля річки‘, ‗мокра, заболочена низина біля річки‘, ‗наноси 

після весняного розливу‘, ‗островок на болоті‘, ‗підмита і відірвана частина 

берега‘ [Черепанова, с. 166]. 

ПЛАВИНА [плави
е|
на] ‗плав, різні речі, що пливуть в річці суцільним 

потоком‘ (Луб, Міст, Павл, Парн). 

(див. ще плав) 

ПЛАНТАЦІЯ [план
|
тац‘ійа] ‗велика ділянка землі‘ (Вільш, Павл); 

СУМ планта́ція ‗велика земельна ділянка, відведена під спеціальні 

технічні або продовольчі культури, що вимагають особливого догляду‘ 

[СУМ, VI, с. 563];  

середньопол. планта́ції ‗земельна ділянка, на якій росте певна 

культура‘, планта́ція ‗земельна ділянка, на якій росте певна культура‘, 

‗ділянка лісу‘ [181, с. 375];  

східностеп. план
|
тац’ійі ‗рівнина‘, ‗рівнина між горбами‘ [137, с. 76]. 

ПЛАТО [п
|
лато] ‗невелике підвищення  на площині‘ (Сват Мик), ‗рівнина на 

підвищенні‘ (Сват Мик); 

СУМ плато ‗підвищена рівнина, що підноситься над рівнем моря 

більше як на 200 м; плоскогір‘я‘ [СУМ, VI, с. 569]; 

західнопод. ‗рівнина на підвищенні‘ [123, с. 79]; 
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західноукр. плато ‗рівнина на підвищенні‘ [98, с. 242];  

середньопол. ‗рівнина на підвищенні‘ [181, с. 55]; 

східнопол. плато ‗рівнина на підвищенні‘ [Черепанова, с. 167]; 

центральностеп. плато ‗рівнина на підвищенні‘ [Громко, с. 150]. 

ПЛАЩИНА [плаш·ч‘і
|
на] ‗рівнина (загальне значення)‘ (Павл). 

(див. ще площина́) 

ПЛЕС [плес] ‗вільна від заростей, відносно  глибока спокійна ділянка якої- 

небудь водойми‘ (ЛО), ‗широка частина річки‘ (Зорик). 

(див. ще плесо) 

ПЛЕСО [п
|
лесо] ‗вільна від заростей, відносно глибока спокійна ділянка якої-

небудь водойми‘ (Білов, Нещ, Сем), ‗широка частина річки‘ (Бут, Город); 

СУМ плéсо ‗відносно широка, зі спокійною течією ділянка між двома 

перекатами, закрутами‘, ‗вільна від заростей відносно глибока спокійна 

ділянка якої-небудь водойми‘, ‗спокійна чиста водна гладінь‘ [СУМ, VІ, 

с. 578];  

СУМГ плесо ‘озеро по теченію рѣки, сильно расширенное мѣсто рѣки, 

чистое, незаросшее, съ тихимъ теченіемъ‘, ‗грядка четвероугольной формы‘ 

[СУМГ, ІІІ, с. 194]; 

західнопод. плесо ‗чиста водна поверхня‘ [123, с. 290];  

західнопол. пле́с ‗рівнинна місцевість‘, пле́со ‗місце на полі без 

рослинності‘, ‗частина водної поверхні, вільної від водоростей‘, ‗ділянка, що 

заливається водою‘, ‗низина біля річки‘, ‗заплава річки‘, ‗місце, де було старе 

русло річки‘, ‗природна стояча водойма‘, ‗частина водоймища, що вдається в 

сушу‘, ‗тиха течія‘ [Данилюк 1997, с. 72 – 73]; 

середньопол. пле́с ‗широка рівнина‘, пле́со ‗поверхня водойми‘, 

‗широка рівнина‘, ‗рівнинна місцевість‘, ‗незарослий берег біля річки‘, 

плесови́ще ‗широка поверхня води‘ [181, с. 376]; 

східнопол. плес, пльос ‗пологий берег‘, ‗прибережна смуга води‘, 

‗чиста водна гладь на лісовому озері‘, ‗водна поверхня серед болотної грузі 

типу озера‘, ‗затока‘, ‗трясовина в руслі висохлої річки‘; пле́со ‗пологий 
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берег річки‘, ‗мілина на річці‘, ‗тиха вода біля берега‘, ‗водяна поверхня 

серед болота‘, ‗озеро‘ [Черепанова  1984, с. 167 – 168];  

східностеп. пле́со, пльо́са ‗багнисте, грузьке дно водойми‘ [137, 

с. 104]; 

центральностеп. плес, пле́са, пле́си, плесина ́, пле ́со ‗тиха течія річки‘ 

[Громко, с. 150]. 

ПЛЕТІНЬ [п
|
лет‘ін‘] ‗огорожа‘ (Литв). 

ПЛЕЦЬ [плец‘] ‗город, присадибна ділянка‘ (Павл), ‗садиба‘ (Розп); 

СУМГ плець ‗усадьба‘ [СУМГ, ІІІ, с. 195]. 

ПЛОСКОВИНА [плоскови
е|
на] ‗рівнина на підвищенні‘ (Город). 

(див. ще площина́) 

ПЛОСКОГІР’Я [плоско
|
г·ірйа] ‗рівнина на підвищенні‘ (Оборот); 

СУМ плоскогір’я ‗високо (за 500 м) піднята над рівнем моря ділянка 

суходолу з плоскою або хвилястою поверхнею‘ [СУМ, VI, с. 592]; 

 західнопод. плоскогі́р‘я ‗рівнина на підвищенні‘ [123, с. 290]; 

західнопол. плоскогі́р‘я ‗підвищення‘ [Данилюк 2013, с. 102]; 

західноукр. плоскогір’я ‗плоскогір‘я‘ [98, с. 242];  

середньпол. плоскогі́р‘я ‗рівнина на підвищенні‘ [181, с. 376]; 

східнопол. плоскогі́р‘я ‗рівнина на підвищенні‘ [Черепанова, с. 169]; 

центральностеп. плоскогі́р‘я ‗рівнина на підвищенні‘ [Громко, 

с. 151]. 

ПЛОСКОСТЬ [п
|
лоскост‘] (Сват) ‗рівнина (загальне значення)‘. 

(див. ще площина́) 

ПЛОТИНА [пло
|
тина] ‗штучне перегородження в руслі річки‘ (Лантрат, 

Прив); 

середньопол. плотина ‗штучне перегородження в руслі річки‘ [181, 

с. 195]; 

центральностеп. плотина ‗штучне перегородження в руслі річки‘ 

[39, с. 90].  

ПЛОТІНА [пло
|
т‘іна] ‗штучне перегородження в руслі річки‘ (Білокур, 

Вільш, Воєвод). 
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(див. додаток плоти́на) 

ПЛОЩА [п
|
лош·ч‘а] ‗рівнина (загальне значення)‘ (Павл, Піщ). 

(див. ще площина́) 

ПЛОЩАДЬ [п
|
лош·ч‘ад‘] ‗широка рівнина‘ (Вільш), ‗рівнина (загальне 

значення)‘ (Тим). 

(див. ще площина́) 

ПЛОЩИНА [плош·ч‘і
|
на] ‗рівнина (загальне значення)‘ (Білокур, Білов, Кам, 

Оборот, Павл, Піщ, Степ, Трет); 

СУМГ площина́ ‗плоскість, рівнина‘ [СУМГ, ІІІ, с. 197];  

СУМ площина́ ‗велика ділянка рівної поверхні землі, рівнина‘ [СУМ, 

VI, с. 594]; 

західнопод. пло́ща, площина́ ‗рівнина (загальне значення)‘ [123, 

с. 75]; 

західнопол. плащина́ ‗місце на річці, куди вода носить пісок, мул‘, 

плащувина́ ‗плоский берег річки, озера‘, ‗місце на річці, куди вода носить 

пісок, мул‘, пло́скінь ‗берег, пологий, не крутий‘, ‗тиха течія річки‘, 

‗рівнинна місцевість‘, плоскотня́ ‗територія з рівнинним рельєфом‘, 

пло́скость ‗рівнинна місцевість‘, пло́ща ‗рівнина‘, ‗поле підготовлене до 

обробітку‘, площи́на ́ ‗рівнина‘ [Данилюк 2013, с. 101 – 102];  

середньопол. пло́скість, площина́ ‗рівнинна місцевість‘, площа́дка 

‗невелику рівнинна поверхня‘ [Щийка, с. 50];  

східнопол. пло́скість ‗рівне поле, рівнина‘; площа́дка ‗рівнина на 

підвищенні‘; площина́ ‗лісова поляна‘, ‗пологий берег річки‘, ‗низина біля 

річки‘, ‗рівнина‘, ‗рівнина на підвищенні‘, площакі́вець ‗рівне поле, невелика 

рівнина‘ [165, с. 169]; 

східностеп. пло́щадь ‗майдан у центрі населеного пункту‘ [137, с. 77]. 

ПЛЯЖ [пл‘аж] ‗місце для купання‘ (Білокур, Розсип); ‗низинно-піщане 

місце‘ (Павл); ‗піщаний насип біля річки‘ (Павл); 

СУМ пля́ж ‗прибережна смуга моря, озера, річки, зручна для купання, 

сонячних ванн‘ [СУМ, VI, с. 602]; 

західнопод. пля́ж ‗берегова лінія‘ [123, с. 290];  
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західнопол. пля́ж ‗місце для купання‘ [Данилюк 2013, с. 102]; 

середньопол. пля́ж ‗пісковий берег біля водойми‘; вся обстежена 

територія [181, с. 377];  

східностеп. пля́ж, пля́жик ‗місцевість біля водойми‘, ‗мілке місце, де 

купали коней‘ [137, с. 51]. 

ПОБЕРЕЖЖЯ [побе
и|
реж·:а] ‗берег річки‘ (Піщ); 

СУМ побе
и|
реж’:а ‗берег річки‘ (пор. СУМ ‗смуга землі, місцевість 

уздовж берега моря, озера і т. ін.‘ [СУМ, VI, с. 610];  

СУМГ побережжя ‗побережье, прибрежье; понизовье‘ [СУМГ, ІІІ, 

с. 201]; 

західнопод. побере́жє західнопод. ‗берегова лінія‘, побере́жжя ‗берег 

(у загальному значенні)‘, ‗берегова лінія‘, побере́жя ‗берег (у загальному 

значенні)‘ [123, с. 290];  

західнопол. побере́жжя ‗берег річки‘ [Данилюк 2013, с. 103]; 

центральностеп. ‗берег‘, ‗прибережжя при розливі‘ [39, с. 112].  

ПОВІДЬ [
|
пов·ід‘] ‗повінь, розлиття річки при весняному розтаванні снігу‘ 

(Кам, Лим, Міст, Павл, Парн, Шульг). 

(див. ще па́водок) 

ПОВІНЬ [
|
пов·ін‘] ‗повінь, при весняному розгортанні снігу, льоду‘ (Нов), 

‗повінь, розлиття річки при весняному розтаванні снігу‘ (Білов, Сем). 

(див. ще па́водок) 

ПОВОРОТ [пово
|
рот] ‗заворот, крута зміна річки‘ (Білов, ДО, Кам, Луб, 

Міст, Сем, Мороз, Пол, Троїц); 

СУМ поворот ‗місце, де що-небудь (дорога, вулиця і т. ін.) повертає, 

відхиляється вбік‘ [СУМ, VI, с. 691]; 

західнопод. поворо́т ‗поворот русла річки‘, ‗звивина у руслі річки‘ 

[123, с. 377];  

західнопол. поворо́т ‗поворот річки‘ [Данилюк 2013, с. 103];  

середньопол. поворо́т ‗поворот русла річки (у загальному значенні)‘ 

[181, с. 377];  

східнопол. поворо́т, поворо́тина ‗звивина, коліно‘ [165, с. 183]. 
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ПОГОРИСТА [по
|
гори

е
ста] ‗площа, яка вкрита горбками‘ (Парн). 

(див. ще горб) 

ПОГОРІЛЕ [пого
|
р‘іле] ‗випалене  місце на полі‘ (Тим). 

ПОДИЛЛЯ [по
|
дил‘а] ‗яр порослий лісом‘ (Марк). 

ПОДИНА [по
|
дина] ‗луг (загальне значення)‘ (Трет), ‗низина (загальне 

значення)‘ (Калм, Марк, Трет), ‗рівнина в неглибокій западині‘ (Заг), 

‗рівнина в низині‘ (Трет); 

СУМ поди́на ‗низина‘, ‗рівне місце в горах‘ [СУМ, VI, с. 743]; 

СУМГ поди́на ‗низинна місцевість, яка іноді заливається водою‘ 

[СУМГ, ІІІ, с. 241];  

західноукр. поди́на ‗рівнина (у загальному значенні)‘, ‗понижена 

місцевість, долина‘, ‗яр‘, ‗долина в лісі‘, ‗невелике рівне місце на схилі або 

вершині гори‘, поди́нка ‗рівнина‘ [98, с. 243].   

ПОДІЛ [под‘іл] ‗долина у загальному значенні‘ (Нов, Оборот); 

СУМГ поділ ‗низменное мѣсто, низменность‘ [СУМГ, ІІІ, с. 241]; 

західнопод. поді́л ‗рівнина в неглибокій западині‘, ‗низина (у 

загальному значенні), подо́л ‗низина ( у загальному значенні)‘ [123, с. 291]; 

західноукр. поді́лля ‗рівнина у неглибокій западині‘ [101, с. 38]; 

‗понижена місцевість, долина‘, ‗долина між двома горбами‘ [98, с. 243];  

середньопол. поді́л ‗низина‘, ‗рівна низинна місцевість‘, ‗поле‘, подо́л 

‗низина‘, ‗рівна низинна місцевість‘ [181, с. 378];  

східнопол. поді́л, подо́л ‗низ гори‘, ‗низина біля річки‘, ‗мокра низина, 

поросла травою‘, ‗стиснута низинна місцевість‘; поді́лля ‗стиснута низинна 

місцевість‘; подо́ли ‗рівна низина‘ [Черепанова, с. 172 – 173];  

центральностеп. поді́л ‗рівнина‘, ‗рівнина у неглибокій западині‘, 

‗підніжжя гори, горба, підвищення‘, ‗низина‘, ‗долина‘, ‗глибокий яр‘, подо́л 

‗рівнина‘ [Громко, с. 154 –155]. 

ПОДОЛ [по
|
дол] ‗рівнина в неглибокій западині‘ (Міст). 

(див. ще поділ) 

ПОДОЛИ [по
|
доли] ‗рівнина біля річки‘ (Руд). 

(див. ще поділ) 
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ПОЖАРИЩЕ [по
|
жари

е
ш·ч‘е] ‗випалене місце на лузі‘ (Шульг); 

СУМ пожарище ‗місце, де була пожежа‘ [СУМ, VI, с. 770]. 

ПОЖНИННЕ [пож
|
нин:е] ‗поле після скошення зернових культур‘ (Бут); 

середньпол. по́жня ‗поле, з якого зняли будь-яку рослину‘ [181, 

с. 378]. 

ПОЙМА [
|
поĭма] ‗луг заливний‘ (Тим), ‗низина біля річки‘ (ВП), ‗рівнина 

біля річки‘ (Трет), ‗широка низина‘ (Трет); 

західнопол. по́йма ‗мокра, заболочена низовина‘ [Данилюк 2013, 

с. 104]; 

західноукр. по́йма ‗мокра, заболочена низинність‘ [98, с. 243]. 

ПОЛЕ [
|
поле] ‗поле‘ (Міст, Сват); 

СУМ поле ‘безліса рівнина, рівний великий простір’ [СУМ, VII, с. 61]; 

західнопод. по́ле ‗город‘, ‗рівнина (у загальному значенні), ‗висока, 

відкрита, спустошена місцевість, вільна від рослинності‘, ‗невелика рівнина‘, 

‗широка низина‘, ‗поле після вирощування гречки‘, ‗чорноземний ґрунт‘, 

‗місцевість, відкрита всім вітрам‘ [123, с. 291]; 

західнопол. поле ‗ділянка обробленої землі‘ [Данилюк 2013, с. 105];  

середньопол. полє ‗земельна ділянка‘, поле ‗земельна ділянка‘, ‗місце 

осушеного болота‘, ‗широка рівнина‘ [181, с. 378];  

центральностеп. поле ‗рівнина (у загальному значенні)‘, ‗поле (у 

загальному значенні)‘, ‗город, присадибна ділянка‘ [39, с.6, 53, 57]. 

ПОЛІСАДНИК [пол‘і
|
садни

е
к] ‗город, присадибна ділянка‘ (Лиз, Штор). 

(див. ще паліса́дник) 

ПОЛІСАДНИЧОК [пол‘і
|
садни

е
ч‘ок]‗Город, присадибна ділянка‘ (Штор). 

(див. ще поліса́дник) 

ПОЛІСАДНІК [пол‘і
|
садн‘ік] ‗огороджена ділянка‘ (Терн). 

(див. ще поліса́дник) 

ПОЛІССЯ [по
|
л‘іс‘а] ‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘ (Город); 

СУМ полі́сся ‗низька лісиста місцевість‘ [СУМ, VII, с. 79];  

СУМГ полісся ‗полѣсье‘ [СУМГ, 3, с. 284]; 

західнопод. полі́ся ‗горб, що поріс деревами‘ [123, с. 291];  
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центральностеп. полісся ‗ліс на підвищенні‘ [39, с. 44]. 

ПОЛОВОДДЯ [поло
|
вод‘:а] ‗повінь, розлиття річки при весняному 

розтаванні снігу‘ (Бут Білов). 

ПОЛОНИНА [поло
|
нина] ‗долина у загальному значенні‘ (Павл); 

СУМ полони́на ‗безліса ділянка верхнього поясу Українських Карпат, 

яка використовується для пасовиська та сінокосу‘ [СУМ, VII, c. 94];  

СУМГ полонина, полонинка, полониночка ‗горная равнина, пастбище 

на вершинахъ горъ‘ [СУМГ, ІІІ, с. 287]; 

західнопод. полони́на зі значенням ‗рівнина (загальне значення)‘ [123, 

с. 76];  

західнопол. полони́на ‗гора, поросла лісом‘, поло́нь ‗рівнинна 

місцевість‘ [Данилюк 2013, с. 105];   

центральностеп. полони́на ‗долина (у загальному значенні)‘ [39, 

с. 16]. 

ПОЛОСА [поло
|
са] ‗межа між полями‘ (Трет), ‗частина городу‘ (Піск), ‗смуга 

дерев‘ (Терн, Шульг); 

західнопод. полоса́ ‗межа між городами‘, поло́сочка ‗невелика площа 

землі‘ [123, с. 291]; 

середньопол. полоса́ ‗смужка, ділянка землі‘, ‗смуга лісонасаджень‘, 

поло́ска ‗земельний наділ‘, ‗смужка землі‘ [181, с. 379].  

ПОЛОСИ [
|
полоси] ‗межа між полями‘ (Город), ‗окремі частини поля‘ 

(Город). 

(див. ще полоса) 

ПОЛОТНО [полот
|
но] ‗залізниця‘ (Лиз); 

СУМ полотно ‗проїзна поверхня залізничної, автогужової та ін. 

дороги‘ [СУМ, VII, с. 98]. 

ПОЛУСАДНИК [полу
|
садни

е
к] ‗город, присадибна ділянка‘ (Вільш), 

‗квітник, клумба‘ (Бабич, Ілліч, Луг). 

(див. ще поліса́дник) 

ПОЛУСАДНИЧОК [полу
|
садни

е
ч‘ок] ‗квітник, клумба‘ (Ілліч). 

(див. ще поліса́дник) 
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ПОЛЯВИНА [по
|
л‘ави

е
на] ‗широка рівнина‘ (Білокур), ‗окрема ділянка лісу‘ 

(Воєвод, Калм, Павл, Парн, Тим), ‗рівнина в лісі‘ (Білокур). 

(див. ще поляна) 

ПОЛЯНА [по
|
л‘ана] ‗широка рівнина‘ (Ілліч, Пол), ‗окрема ділянка лісу‘ 

(Білов, Вівч, Вільш, Зел, Марк, Мороз, Нов, Оборот, Павл, Сем, Трет),  

‗окрема ділянка поросла ягідними рослинами‘ (Білов), ‗широка низина‘ 

(Ілліч);  

СУМ поляна. полявина ‗рівнина, невеликий луг, звичайно на узліссі 

або серед лісу‘ [СУМ, VII, с. 107]; 

СУМГ поляна, полявина ‗поляна‘ [СУМГ, ІІІ, с. 321];  

західнопод. поля́на ‗висока, відкрита, спустошена місцевість, вільна 

від рослинності‘, ‗невелика площа землі‘, ‗прогалина в лісі, просіка‘, 

‗галявина в лісі‘ [123, с. 292];  

західнопол. поля́на ‗галявина в лісі‘, ‗місце в лісі, не заросле травою‘, 

‗край лісу‘, ‗довгасте підвищення‘ [Данилюк 2013, с. 105];  

середньопол. поля́на ‗прогалина; місце, на якому немає дерев у лісі‘, 

поля́нка ‗невелика поляна‘, ‗галявина‘ [181, с. 379];  

східнопол. поля́на, поля́нка, поля́нь ‗прогалина, просіка‘ [165, с. 179]; 

східностеп. поля́на, поля́нка ‗відсутність рослинності в лісі‘, поляна 

‗пустир, не зайняте нічим місце‘ [137, с. 135]. 

ПОЛЯНКА [по
|
л‘анка] ‗підвищений луг‘ (Білокур, Оборот). 

(див. ще поляна) 

ПОМИЙНА [по
|
миĭна] ‗яма, призначена для відходів‘ (Лим). 

ПОМИЛО [поми
е|
ло] ‗місце де вода підмиває берег‘ (Бут, Павл, Парн). 

ПОМІДОРНИК [пом·і
|
дорни

е
к] ‗ місце де ростуть помідори‘ (Вівч). 

ПОНИЗОВКА [пони
е|
зоўка] ‗низина (загальне значення)‘ (Лантрат). 

(див. ще низи́на) 

ПОПІЛ [
|
поп·іл] ‗випалена ділянка‘ (Бабич); 

СУМ попі́л ‗легка пилоподібна сіра (рідко чорна або біла) маса, яка 

залишається після згоряння чого-небудь‘, ‗тонкий пил сірого або білого, іноді 

чорного кольору, що виходить на поверхню землі під час виверження 
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вулканів‘, попели́ще ‗спалена, зруйнована будівля, селище і т. ін., а також 

місце, куди викидають попі, купу попелу‘ [СУМ, VII, с. 184, 206]; 

західнопод. попіл ‗випалене місце в лісі‘, попелище ‗випалене місце на 

полі‘, ‗випалене місце на лузі‘, ‗випалене місце в лісі‘ [123, с. 292];  

середньпол. попелище ‗випалене місце в лісі‘ [181, с. 379];  

східнопол. попали́ще, попели́ще попельни́ще , попели́ще ‗випалена 

ділянка в полі‘ [165, с. 180];  

центральностеп. попіл ‗випалене місце на полі‘ [39, с. 66]; 

цетральностеп. попі́лля, попіли́сько, попели́ще, попили́ще, папелі́ще 

‗випалене місце на полі‘ [39, с. 48, 66]. 

ПОПІЛНИЩЕ [поп·іл‘
|
ниш·ч‘е] ‗випалене місце на лузі‘ (Штор). 

(див. ще по́піл) 

ПОПІЛНУХА [поп·іл‘
|
нуха] ‗пильна дорога‘ (Лиз). 

(див. ще по́піл) 

ПОПОЛНИЩЕ [попол
|
ниш·ч‘е] ‗випалене  місце на полі‘ (Вівч). 

(див. ще по́піл) 

ПОРЕПАНИЙ [по
|
репаниĭ] ‗сухий ґрунт‘ (Лим). 

ПОРОСЛЕ [по
|
росле] ‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘ (Руд). 

(див. ще по́рослі) 

ПО́РОСЛІ [
|
поросл‘і] ‗низина поросла деревами‘ (Білов); 

СУМ поросль ‗молоді рослини; молодий ліс, сад, який складається я 

дерев однієї породи‘ [СУМ, VII, с. 283]; 

західнопод. по́росль ‗молодий ліс‘ [123, с. 292]; 

західнопол. па́росля ‗молодий ліс‘, па́росль ‗гора, поросла лісом‘, 

‗зарості лісу‘, поро́слина ‗рідкий ліс‘, поросля́ ‗молодий ліс‘, поро́сля ‗рідкий 

ліс‘, ‗зарості кущів‘, ‗молодий ліс після згарища‘, ‗гора, поросла лісом‘, 

по́росль ‗рідкий ліс‘, ‗засті кущів‘, ‗гора, поросла лісом‘ [Данилюк 2013, 

с. 106];  

західнопол. по́росли, по́росль, поросля́к ‗молодий ліс‘, по́рослі 

‗молодий ліс‘, ‗зарості кущів і самонасіяного лісу‘, по́росля ‗невеликий 

молодий ліс‘ [181, с. 380]; 
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центральностеп. паро́сль, по́росль ‗молодий ліс‘ [39, с. 42]. 

ПОСАДКА [по
|
садка] ‗ліс (загальне значення)‘ (Білов, Воєвод, Калм, 

Лантрат, ЛО, Луг, Міст, Розсип, Руд, Сем, Степ, Терн), ‗межа між полями‘ 

(Білов, Шульг), ‗смуга дерев‘ (Лиз), ‗штучний ліс‘ (Білов, Воєвод, Калм, 

Лантрат, ЛО, Луг, Міст, Розсип, Руд, Сем, Степ, Терн); 

СУМ поса́дка ‗посаджені де-небудь дерева, кущі‘ [СУМ, VII, с. 307];  

західнопол. поса́дка ‗молодий ліс‘ [Данилюк 2013, с. 106];  

СУМГ посадки ‗деревья, посаженныя для обозначенія дороги‘ 

[СУМГ, ІІІ, с. 357]; 

західнопод. поса́дка ‗великий ліс‘, ‗гай‘, ‗лісосмуга між полями‘,  

‗рідкий ліс‘, ‗молодий ліс‘, ‗горіхова смуга вздовж дороги‘, поса́тка ‗рідкий 

ліс‘ [123, с. 292];  

середньопол. поса́дка ‗молодий ліс‘ [181, с. 380]; 

східнопол. поса́дка ‗молодий ліс‘ [165, с. 178]; 

східностеп. поса́дка ‗дендрооб‘єкт антропогенного походження (ліс)‘, 

‗лісонасадження в межах населеного пункту‘ [137, с.129, 137];  

центральностеп. поса́дка ‗лісосмуга‘, ‗лісонасадження в середені 

населеного пункту‘ [39, с. 39 – 40]. 

ПОСАДКИ [по
|
садки] ‗рівнина поросла лісом‘ (Терн). 

(див. ще поса́дка) 

ПОСОХЛИЙ [по
|
сохлиĭ] ‗сухий ґрунт‘ (ЛО). 

ПОСТАТЬ [
|
постат‘] ‗частина поля, відмежована іншими культурами‘ (Павл). 

ПОТІК [по
|
т‘ік] ‗швидкість річки‘ (ЛО); 

СУМ потік ‗річка (перев. невелика), струмок із стрімкою течією‘ 

[СУМ, VII, с. 409]; 

СУМГ потік ‗потокъ, ручей‘ [СУМГ, ІІІ, с. 378]; 

західнопод. потік ‗швидка течія води‘, ‗ріка‘, ‗довга глибока вузька 

западина між горбами‘, ‗струмок‘, ‗притока, мала річка, що впадає в більшу‘, 

‗долина потоку‘, пото́к ‗швидка течія води’ [123, с. 293];  

західнопол. потік ‗невелика, водна артерія,  менша, ніж річка‘, 

потічок, ‗місце, звідки витікає вода‘ [Данилюк 2013, с. 107];  
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західноукр. потік, поток ‗долина потоку‘, ‗глибока і вузька долина‘ 

[98, с. 244]; 

середньопол. поті́к ‗струмок‘, ‗невелика водна артерія‘, ‗менша ніж 

річка водна артерія‘, потічо́к ‗струмок‘, пото́к ‗невелика водна артерія‘, 

‗струмок‘, пото́ки ‗струмки‘ [181, с. 381]. 

ПОТОП [по
|
топ] ‗повінь, при весняному розгортанні снігу, льоду‘ (Калм); 

західнопод. потоп ‗розлив річки‘, ‗плав, різні речі, що пливуть по 

річці суцільним потоком‘ [123, с. 293];  

західнопол. потоп ‗потоплений ліс‘ [Данилюк 2013, с.107]; 

середньопол. потоп ‗розлив водойми‘ [181, с. 213];  

центральностеп. потоп ‗весняний розлив‘ [39, с. 106]. 

ПОТРІСКАНИЙ [пот
|
р‘ісканиĭ] ‗сухий ґрунт‘ (Ілліч). 

ПОХИЛ [по
|
хил] ‗місцевість з похилою, опадистою поверхнею‘ (Бут). 

(див. ще схил) 

ПОЧАТОК [
|
поч‘аток] ‗вершина, початок річки‘ (ДО, Кам, Луб); 

ПОЧВА [
|
поч‘ва] ‗ґрунт (загальне значення)‘ (Вільш, Город); 

ПРЕЛУКА [пре
и|
лука] ‗окрема ділянка лісу‘ (Парн). 

ПРИВОЛЛЯ [при
и|
вол‘:а] ‗широке,  просторе місце‘  (Бабич, Баг,  Вільш, 

Воєвод, Заг, Тарас);   

середньопол. приві́лля, приво́лля ‗широкі рівнинні луки‘ [181, с. 53];  

східнопол. приво́лля ‗низина взагалі‘ [165, с. 177]. 

ПРИГОРОДЧИК [
|
пригородч‘ік] ‗квітник, клумба‘ (Брус). 

(див. ще горо́д) 

ПРИГОРОК [
|
пригорок] ‗місцевість з похилою, опадистою поверхнею‘ 

(Трет); 

СУМ пригірок, пригорок ‗невеликий горб; пагорок‘ [СУМ, VII, с. 588]; 

західнопод. приго́рок означає ‗невеликі горби чи підвищення‘ [123, 

с. 293];  

західнопол. приго́рок передає значення ‗невисоке підвищення‘, 

‗підніжжя гори‘, при́гір ‗невелике підвищення‘ [Данилюк 2013, с. 108]; 
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західноукр. пригі́р, пригі́рок, при́гор  в значенні ‗пригорок, холм‘, 

пригора ‗схил гори‘, ‗пригорок‘ [98, с. 244];  

середньопол. при́г’і́р, приго́ра ‗невисоке підвищення‘, приго́рок 

‗невелике підвищення‘ [181, с. 381];  

східнопол. при́гор, приго́рок позначають ‗гора, холм‘ [165, с. 175];  

східностеп. приго́рок ‗підвищення рельєфу природного походження‘ 

[137, с. 35]; 

центральностеп. функціонують терміни підгі́р, підго́рок, пригі́р,  

при́гор, приго́рок на позначання ‗підвищення (у загальному значенні)‘ [39, 

с. 22]. 

ПРИГРІВ [при
е
г

|
р‘іў] ‗освітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ 

(Білов, Сем, Троїц). 

ПРИЛІСОК [
|
прил‘ісок] ‗низина поросла деревами‘ (Міст); 

СУМ при́лісок ‗смуга на краю лісу‘, ‗невеликий, листяний ліс‘ [СУМ, 

VII, с. 659], про́лісок ‗місце в лісі або на узліссі, вільне від дерев; галява‘ 

[СУМ, VIII, с. 217]; 

СУМГ при́ліс ‗узлісся‘, про́лісок ‗прогалина, поляна‘, про́ліс, пра́ліс 

‗незайманий ліс‘ [СУМГ, ІІІ, с. 401, 424, 470]; 

середньопол. при́лісок ‗узлісся‘, про́лєсок ‗ліс між полянами, 

перелісок‘ [181, с. 382 – 383];  

східнопол. при́лєсок, про́лісок, про́лєсок ‗невеликий ліс‘, про́лісок, 

про́лєсок ‗рідкий ліс‘ [165, с. 178];  

центральностеп. про́лі́сок ‗невеликий ліс‘, ‗рідкий ліс‘, про́лісень 

‗густий ліс‘, при́лі́сок ‗узлісся, край лісу‘ [39, с. 41 – 47]. 

ПРИМЕРЗША ВОДА [при
е|
мерзша во

|
да] ‗лід, замерзла вода на поверхні 

водойми‘ (Білокур). 

ПРИМЕРЗЛИЙ [при
е|
мерзлиĭ] ‗крижаний, мерзлий ґрунт‘ (Руд). 

ПРИСАДИБНИЙ УЧАСТОК [при
е
са

|
дибниĭ у

|
ч‘асток] ‗город, присадибна 

ділянка‘ (Руд). 

ПРИСТІН [при
е
с

|
т‘ін] ‗дуже крутий схил‘ (Трет); 

СУМГ присті́н ‗прямовисний берег річки‘ [СУМГ, ІІІ, с. 442]; 
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західнопод. cтє́нка ‗глибокий обривистий яр‘, сті́на ‗крута гора, 

горб, підвищення‘, сті́нка ‗крута гора, горб, підвищення‘, ‗ліс у видолинку з 

густих дерев, що стоять стіною‘, ‗високий, прямовисний берег річки‘ [123, 

с. 305]; 

західноукр. присті́н ‗стрімкий берег річки‘ [98, с. 245]; 

середньопол. стіна́ ‗крутий схил підвищення‘, сті́нка ‗крутий схил 

підвищення‘ [181, с. 402];  

східнопол. сті́нка ‗схил, обрив, круча‘ [165, с. 176]; 

центральностеп. стінка ‗крутий берег‘, ‗пологий берег‘ [39, с.115].  

ПРИТІК [при
е|
т‘ік] ‗притока, мала річка, яка впадає в більшу‘ (Кам). 

(див. ще прито́ка) 

ПРИТОКА [при
е|
тока] ‗притока, мала річка, яка впадає в більшу‘ (Кам, Нещ); 

СУМ притока ‗річка, що впадає в більшу річку‘ [СУМ, VIII, с. 65]; 

західнопод. приті́к ‗притока, мала річка, що впадає в більшу‘, 

притока ‗рукав річки‘, ‗притока, мала річка, що впадає в більшу‘, ‗вузька 

протока, яка з‘єднує річки між собою‘ [123, с. 294]; 

західнопол. прито́к, прито́ка ‗річка, що впадає в іншу річку, притока 

річки‘ [165, с. 181];  

середньопол. прито́к ‗проточний рукав, що вливається в основне 

русло цієї ж річки‘, прито́ка ‗місце притоку води‘, ‗притока річки‘, ‗менша 

річка, що впадає в більшу‘, ‗проточний рукав, який потім вливається в 

основне русло цієї ж річки‘, пріто́ка ‗менша річка, що впадає в більшу‘ [181, 

с. 382];  

східностеп. прито́к, прито́ка ‗рукав річки, природний витік‘ [137, 

с. 83];  

центральностеп. прито́к, прито́ка ‗притока річки‘ [Громко, с. 161]. 

ПРИУСАДЄБНИЙ УЧАСТОК [при
е
у

|
сад‘ебниĭ у

|
ч‘асток] ‗город, 

присадибна ділянка‘ (Пол). 

ПРИХАТНЯ ДІЛЯНКА [при
е|
хатн‘а д‘і

|
л‘анка] ‗город, присадибна ділянка‘ 

(Тим). 
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ПРІРВА [п
|
р‘ірва] ‗глибока яма‘ (Білокур, Луб, Оборот, Сват, Терн), ‗глибоке 

провалля‘ (Білов, ДО, Кам, Лантрат, Міст, Сем, Трет, Троїц), ‗прірва‘ (Білов, 

Піщ); 

СУМ прірва ‗провалля із стрімкими урвищами по краях, велика і 

глибока яма або яр; стрімке урвище‘, ‗гірська ущелина, на дні якої тече річка, 

гірський потік; урвище стрімкого правого берега великої ріки‘, ‗яма в річці, 

морі, де утворюється вир; чорторий‘, ‗місце прориву греблі, загати і т. ін.; 

вирва‘ [СУМ, VIII, с. 108]; 

СУМГ прірва ‘мѣсто, гдѣ прорвана плотина‘, ‗яма въ рѣкѣ, морѣ‘ 

[СУМГ, ІІІ, с. 455]; 

західнопод. прі́рва ‗прірва‘, ‗круча, крутий схил гори‘, ‗глибока яма‘ , 

‗глибока яма в річці‘, ‗глибокий обривистий яр‘, ‗рів, утворений дією вод‘, 

‗місце, де вода зникає під землею’ [123, с. 294];  

західнопол. прі́рва ‗яма в болоті‘, ‗велике болото‘, ‗бездонне 

заглиблення‘ [Данилюк 1997, с. 78];  

західноукр. прі́рва ‗глибоке провалля‘, ‗крутий схил гори‘, ‗крутий 

прямовисний берег‘, ‗глибока яма в болоті‘, ‗яма в річці, морі‘, про́рва 

‗прірва‘, ‗проточина‘ [98, с. 245 – 246];  

середньопол. прі́рва ‗круча‘, ‗урвище‘, пру́рва ‗урвище‘,  пру́орва 

‗трясовинне болото‘ [181, с. 382]; 

східнопол. прі́рва ‗яр‘, прі́рва ‗яма в болоті‘, ‗трясовина, болотяна 

грязь‘ [165, с. 181 – 182];  

центральностеп. прі́рва, при́рва ‗прірва‘, прі́рва ‗глибока яма‘ [39, 

с. 17, 20].  

ПРОВАЛ [про
|
вал] ‗глибоке провалля‘ (Білов, Сем); 

СУМ прова́лля ‗глибока яма, яр, западина, розколина на земній 

поверхні‘, ‗безмежний простір‘, ‗безмірна глибина‘, ‗пролом, пробоїна, вирва‘ 

[СУМ, VIII, с. 128];  

СУМГ прова́лля ‗пропасть, оврагъ‘[СУМГ, ІІІ, с. 459];  

західнопод. прова́л ‗прірва‘, ‗глибока яма в річці‘, ‗глибоке провалля‘, 

прова́ля ‗глибокий обривистий яр‘, ‗невеликий яр ‘, ‗прірва‘,‗ глибока яма‘, 
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‗круча, крутий схил гори‘, прова́лля ‗яр‘, ‗глибокий обривистий яр‘, ‗крутий 

обривистий берег‘ [123, с. 294];  

західнопол. прова́ллє, прова́лля ‗урвище‘, ‗крутий берег‘, ‗яма в 

болоті‘, ‗яма у водоймі‘ [Данилюк 2013, с. 109];  

західноукр. прова́л ‗пропасть, яр‘, прова́ла ‗пропасть‘, ‗глибокий 

крутий яр‘, прова́лина ‗яма, де провалилася земля, пропасть‘, ‗глибокий яр‘, 

прова́лля ‗глибока безодня, прірва‘, ‗глибокий крутий яр‘, ‗рівчак‘, ‗крутий 

прямовисний берег‘, ‗крутий схил гори‘ [98, с. 245]; 

середньопол. прова́л ‗яр‘, ‗місце, де провалилася земля‘, ‗пропасть, 

яр‘, прова́лина ‗яр‘, прова́лля ‗глибока улоговина‘, ‗дуже грузьке болото‘,  

‗крутий берег‘ [181, с. 382];  

східнопол. прова́л, прова́лля, прова́ллє, прова́льє, прова́ллячко, 

провалю́ка ‗яр‘, провал ‗високий берег річки‘ [165, с. 178];  

центральностеп. прова́л, прова́лля ‗яр (у загальному значенні), 

прова́л, прова́лля, перева́лля ‗прірва‘, прова́лля ‗велика яма‘, ‗крутий берег‘, 

прова́л, прова́лина ‗підмитий берег‘ [39, с. 16 – 17, 19, 113].  

ПРОВАЛИНА [про
|
вали

е
на] ‗глибоке провалля‘ (ДО, Міст). 

(див. ще прова́л) 

ПРОВАЛЛЯ [про
|
вал‘:а] ‗впадина, западина‘ (Вівч), ‗глибока яма‘ (Луб); 

‗глибоке провалля‘ (Баран, Білов, Бут, Сем, Троїц), ‗дуже крутий схил‘ 

(Баран, Луб), ‗прірва‘ (Нов, Піщ, Терн), ‗велика яма‘ (Оборот). 

(див. ще прова́л) 

ПРОВУЛОК [про
| 
вулок] ‗найвужче місце‘ (Міст). 

ПРОГАЛИНА [про
|
гали

е
на] ‗місце пропущене при сіянні вручну‘ (Дан); 

СУМ прогалина ‗просторе, вільне від дерев, хлібів, іншої рослинності 

місце на узліссі, серед лісу, в саду, в полі і т. ін.‘ [СУМ, VIII, с. 147]; 

західнопод. прогалина ‘прогалина в лісі, просіка‘ [123, с. 294];  

західнопол. прога́лина ‗просіка в лісі‘, ‗частина водної поверхні, 

вільної від заростей‘, прога́лок ‗невелика лісова галявина‘ [Данилюк 2013, 

с. 110]; 

західноукр. ‗місце в горах, не заросле лісами‘ [98, с. 245]; 
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середньопол. ‗пусте місце серед посіву‘ [181, с. 383];  

східнопол. прогалина, прогайвина, прогайвинка, прогалка, 

прогаловина, прогалок, прогалюватина, прогаль, проглавина, прогулятина 

‗прогалина, просіка в лісі‘ [165, с. 179]. 

ПРОЛІС [
|
прол‘іс] ‗окрема ділянка лісу‘ (Парн). 

(див. ще при́лісок) 

ПРОЛІСОК [
|
прол‘ісок] ‗низина поросла деревами‘ (Міст). 

(див. ще при́лісок) 

ПРОМЕЖУТОК [проме
и|
жуток] ‗межа між полями‘, ‗дорога, по боках якої 

оброблене поле‘ (Сем). 

(див. ще межа́) 

ПРОМОЇНА [про
|
мойіна] ‗місце де вода підмиває берег‘ (Пол). 

ПРОПАСТЬ [п
|
ропас‘т‘] ‗глибока яма‘ (Луб), ‗прірва‘ (Баран, Білокур, 

Лантрат, Оборот, Піщ); ‗глибоке провалля‘ (Білов, ДО, Лантрат, Міст, Мороз, 

Сем, Троїц); 

західнопод. про́пасть ‗прірва‘, ‗бездна‘, ‗круча, крутий схил гори‘, 

‗болотяна яма‘ [123, с. 295];  

західнопол. про́пасть ‗безодня, глибока прірва‘ [Данилюк 2013, 

с. 110]; 

західноукр. про́пасть ‗безодня, велика прірва‘, ‗крутий, прямовисний 

берег‘ [98, с. 246];  

середньопол. про́пасть ‗яр‘ [181, с. 383]. 

ПРОРВА [п
|
рорва] ‗неглибоке провалля‘ (Мороз). 

(див. ще прі́рва) 

ПРОРИВ [про
|
риў] ‗рів‘ (Трет). 

ПРОСВІТОК [прос
|
в·іток] ‗освітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ 

(Міст). 

ПРОСЄВ [про
|
с‘еў] ‗місце пропущене при сіянні‘ (ЛО); 

СУМ просі́в ‗пропущене під час сівби місце; огріх‘ [СУМ, VIII, 

c. 284]; 

західнопод. просє́в, просі́в ‗місце, пропущене при сіянні [123, с. 127]. 
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ПРОСІКА [
|
прос‘іка] ‗земельна ділянка, очищена від лісу для посівів‘ (Парн); 

СУМ про́сіка ‗очищена від дерев смуга землі в лісі, яка є межею 

ділянки, дорогою і т. ін.‘ [СУМ, VIII, с. 285];  

західнопод. просіка, просєка ‗прогалина в лісі, просіка‘ [123, с. 295];  

західнопол. про́сіка ‗дорога в лісі‘; про́сік, про́сика, про́сіка ‗вирубане 

місце в лісі‘ [Данилюк 2013, с. 111];  

східнопол. про́сік, про́сєк, про́сіка, про́сєка ‗прогалина, просіка в лісі‘ 

[165, с. 178];  

центральностеп. про́сіка, про́сєка, просі́чка ‗прогалина, просіка‘ [39, 

с. 46].  

ПРОСТІР [
|
прост‘ір] ‗широка рівнина‘ (Пол); 

західнопод. про́стір ‗широка рівнина‘, просто́р ‗рівнина на 

підвищенні‘, ‗широка рівнина‘ [123, с. 295];  

середньопол. про́стір ‗краєвид‘, ‗навколишня місцевість (у 

загальному значенні)‘, просто́ри ‗широке рівнинне поле‘, ‗широка рівнина‘ 

[181, с. 383];  

центральностеп. просто́рище ‗рівнина (загальне значення)‘, про́стір 

‗рівнина на підвищенні‘ [39, с. 11 – 12]; 

ПРОТОКА [про
|
тока] ‗вузька протяжна низина‘ (Трет), ‗русло річки‘ (Заг); 

СУМ протока ‗рукав річки; річка або струмок, що з‘єднує дві 

водойми‘, ‘вузька смуга води між двома ділянками суходолу, яка сполучає 

два моря, два океани або море з океаном‘ [СУМ, VIII, c. 323];  

СУМГ протока ‗проливъ‘, ‗рукавъ рѣки‘ [СУМГ, ІІІ, с. 485]; 

західнопод. прото́ка ‗вузька протока, яка з‘єднує річки між собою‘ 

[123, с. 295];  

західнопол. протока ‗рукав річки‘, ‗менша, ніж річка, водна артерія‘, 

‗струмок, який впадає в річку‘ [Данилюк 2013, с. 112];  

середньопол. проті́к ‗стумок‘, прото́к ‗проточний рукав річки‘, 

прото́ка ‗протока‘, ‗проточний рукав річки‘, прото́ки ‗невеликі рівчаки, куди 

весною стікає вода‘ [181, с. 384];  
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східнопол. протьо́к, прото́к, прото́ка, прото́ковина, прото́чина, 

протьо́чина ‗річка, потік, струмок‘ [165, с. 182];  

центральностеп. протока ‗русло річки‘ [39, с. 83]. 

ПРОТОПКА [про
|
топка] ‗вузька стежка у снігу‘ (Город, Заг). 

ПРОТЯЖИНА [прот‘а
|
жина] ‗вузька протяжна долина‘ (ВП); 

цетральностеп. протяжи́на ‗вузька протяжна низина, долина‘ [39, 

с. 16]; 

західнопод. протяжи́на ‗вузька протяжна низина‘ [123, с. 84]. 

ПРОТЯЖКА [про
|
т‘ажка] ‗вузька протяжна долина‘ (Нов). 

ПРУД [пруд] ‗стрижень, найглибше місце в річці, де дуже швидка течія‘ 

(Нещ); 

СУМ пруд ‗швидка течія води, ріки‘ [СУМ, VIII, с. 359]; 

СУМГ пруд ‗быстрое теченіе воды‘ [СУМГ, ІІІ, с. 493]; 

західнопол. пру́д ‗місце на річці, де швидко тече вода‘, прудо́к ‗місце, 

звідки витікає вода‘ [Данилюк 2013, с. 112]. 

ПРУДКОВОД [прудко
|
вод] ‗стрижень, найглибше місце в річці, де дуже 

швидка течія‘ (Парн). 

ПУСТАРЬ [пус
|
тар‘] ‗непридатна для хліборобства земля‘ (Булав, Мик, 

Оборот). 

(див. ще пусти́р) 

ПУСТЕЛЯ [пус
|
тел‘а] ‗непридатна для хліборобства земля‘ (Паньк); 

СУМ пусте́ля ‗великий (звич. посушливий) простір з бідною 

рослинністю або позбавлений рослинності‘, ‗відлюдне місце, ненаселена або 

малонаселена місцевість‘ [СУМ, VIII, с. 397];  

західнопол. пусти́ня ‗місце, де нічого, крім буряну, не росте‘ 

[Данилюк 2013, с. 112];  

середньопол. пусти́ня ‗непридатна для орання і засіву земля‘, 

пустìня ‗непридатна для орання і засіву земля‘ [181, с. 384 – 385];  

східностеп. пус
|
тин’а ‗непридатна для вирощування 

сільськогосподарських культур земельна ділянка‘ [137, с. 148];  
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центральностеп. пусти́ня ‗місце в полі, де нічого не росте‘ [Громко, 

с. 167 – 168];  

(див. ще пусти́р) 

ПУСТИННИЙ ЯРОК [пус
|
тин:иĭ йа

|
рок] ‗яр у степу‘ (Заг). 

ПУСТИР [пус
|
тир] ‗випалена ділянка‘ (Калм), ‗поле, де нічого не росте‘ 

(Тим), ‗пуста ділянка‘ (Терн), ‗нічим не покрите голе місце‘ (Нещ); 

СУМ пустир, пустиреще ‗незабудоване, запущене місце‘, пустка 

‗незаселена, необроблена ділянка землі, пустощі‘ [СУМ, VIII, с. 399 – 400]; 

західнопод. пусти́р ‗висока, відкрита, спустошена місцевість, вільна 

від рослинності‘, ‗поле, що погано родить‘, ‗необроблена земельна ділянка‘, 

пусти́рник ‗необроблена земельна ділянка‘, пусти́ще ‗необроблена земельна 

ділянка‘, пу́стка ‗висока, відкрита, спустошена місцевість, вільна від 

рослинності‘, ‗поле, що погано родить‘, ‗необроблена земельна ділянка‘, 

пусто́та ‗частина поля, де нічого не родить‘, ‗необроблена земельна ділянка‘ 

[123, с. 296];  

західнопол. пусти́ще, пусти́р ‗поле з непридатним ґрунтом, яке не 

обробляється‘ [Данилюк 1997, с. 46]; 

середньопол. пусти́р ‗поле, заросле бур‘яном‘, ‗хащі‘, ‗непридатна 

для орання і засіву земля‘, пусті́ш ‗пустир‘, пу́стка ‗забур‘янене, 

необроблене поле‘, пусти́ня ‗непридатна для орання і засіву земля‘, пустìна 

‗непридатна для орання і засіву земля‘ [181, с. 384 – 385];  

східнопол. пусти́рь, пусти́ще ‗випалене місце в лісі‘, ‗випалене місце 

в полі‘ [165, с. 180]; 

східностеп. пусти́ня, пусти́р, пустота́ ‗непридатна для вирощування 

сільськогосподарських культур земельна ділянка‘ [137, с. 148];  

центральностеп. пустота́ ‗місце в полі, де нічого не росте‘; пусти́р, 

пусти́р, пу́стка ‗неодроблена ділянка землі‘ [39,  с. 61]. 

ПУСТИРЬ [пус
|
тир‘] ‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘ (Тим), ‗непридатна 

для хліборобства земля‘ (Булав, Мик, Оборот), ‗поле на якому  не родить‘ 

(Ілліч, ЛО). 

(див. ще пусти́р) 
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ПУСТОША [пус
|
тоша] ‗місце пропущене при сіянні‘ (Можн). 

(див. ще пусти́р) 

ПУТЯ [пу
|
т‘а] ‗залізниця‘ (Павл). 

РАВНІНА [раў
|
н‘іна] ‗рівнина (загальне значення)‘ (Ілліч ). 

(див. ще рівни́на) 

РЕП’ЯХИ [ре
и
пйа

|
хи] ‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘ (Вівч); 

СУМ реп’я́х ‗бур'ян родини складноцвітих з чіпким суцвіттям і з 

колючками‘, ‗колюча чіпка головка, суцвіття цієї рослини‘ [СУМ, VIII, 

с. 512]. 

РЖАВЕЦЬ [р
|
жаве

и
ц‘] ‗руда, іржаве багно, болото‘ (Білов, Луб, Сем). 

РИБНИК [
|
рибни

е
к] ‗сажалка, невелике штучне водоймище, якому 

утримують и розводять рибу‘ (Міст); 

СУМ рибник ‗штучне водоймище або судно для живої риби‘ [СУМ, 

VIII, с. 528]. 

РИПА [
|
рипа] ‗яр порослий лісом‘ (Сем); 

СУМ рипа ‗т.с. що вибій‘ [СУМ, VIII, с. 537]; 

СУМГ рипа ‗промоина, рытвина‘, ‗высокій обрывистый берегъ, 

обрывъ‘ [СУМГ, IV, с. 17]; 

західноукр. рипа ‗високий урвистий берег‘, ‗урвиста скеля‘, ‗вибоїна, 

вимоїна‘, ‗балка, рівчак‘ [100, с.  73 – 75];  

центральностеп. ри́па зафіксоване зі значенням ‗заглиблення в ґрунті 

невизначеної форми‘ [39, с. 19].   

РИФ [риф] ‗підвищення на дні річки, яке виникло нанесеного водою гравію‘ 

(Парн, Сем); 

СУМ риф ‗пасмо підводних або невисоких надводних скель на 

мілководді‘ [СУМ, VIII, с. 545]; 

РІВ [р‘іў] ‗глибоке провалля‘ (Міст), ‗довга заглибина в землі‘ (Калм, Сват), 

‗невелика яма‘ (Міст), ‗площа з заглибленим місцем‘ (Пар), ‗прірва‘ (Калм, 

Сват), ‗яма округлої форми‘ (Оборот Зел); 

СУМ рів ‗довга глибока канава, розмита водою або викопана в землі‘ 

[СУМ, VIII, с. 547]; 
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СУМГ рів ‗ровъ‘, ‗каналъ‘ [СУМГ, IV, с. 19]; 

західнопод. рі́в ‗рів‘, ‗довга глибока вузька западина між горбами, 

підвищеннями‘, ро́в ‗заглиблення в ґрунті невизначеної форми‘, ро́вец ‗рів‘, 

‗канал, штучно створений рукав річки для відведення води з певною метою‘, 

мн. ро́ви ‗заглибина на місці водойми‘, ‗порожнина в підводній частині 

берега, де скупчуються раки, риба‘ [123, с. 297, 299];  

західнопол. рів ‗заглиблення в ґрунті непевної форми‘, ‗викопана яма, 

яка наповнюється водою з джерел‘, ‗повздовжня яма‘, ‗невеликий яр‘, ро́в 

‗стояча водойма‘ [Данилюк 2013, с. 116 – 118];  

західноукр. рі́в ‗заглиблення в ґрунті непевної форми‘, ‗заглиблення 

на дорозі‘, ‗заглиблення округлої форми‘, рі́в, ро́в ‗рів‘, ‗невеликий яр‘, ‗яр 

(загальне значення)‘ [98, c. 246];  

середньопол. рі́в ‗велика природна заглибина‘ ‗велика канава, 

заповнена водою або без води‘, ‗невеликий рівчак по краях дороги‘, ‗рів‘, ро́в 

передає значення ‗рів‘, ‗канава‘, руо́в ‗велика канава, заповнена водою або 

без води‘ [181, с. 387, 390 ];  

східнопол. рі́в, ро́в ‗яр‘ [165, с. 177];  

центральностеп. рів ‗заглиблення в ґрунті непевної форми‘, ‗яма 

круглої форми‘, рі́в, ро́в ‗рів‘ [39, с. 17 – 20]. 

РІВНИНА́ [р‘іўни
е|
на] (Сич, Штор), ‗рівнина (загальне значення)‘, ‗рівнина 

(загальне значення)‘ (Баран, Білов, ВП, Зел, Калм, Лантрат, Мик, Міст, 

Мороз, Павл, Сем, Розсип, Терн),  

РІВНИ́НА [р‘іў
|
нина] ‗рівнина (загальне значення)‘ (Город, Сват, Трет ); 

СУМ рівнина. рівнява ‗досить велика ділянка земної поверхні без 

істотних западин та підвищень‘ [СУМ, VIII, с. 549]; 

СУМГ рівнина, рівнява ‗равнина, ровное мѣсто‘ [СУМГ, IV, с.19]; 

західнопод. рівнина ‗рівнина (у загальному значенні)‘, ‗рівнина в 

неглибокій западині‘, ‗невелика рівнина‘, ‗низина‘, рівнота ‗широка 

рівнина‘, ‗рівнина (у загальному значенні)‘ [123, с. 297]; 

західнопол. рівни́на, рівнина́ ‗рівнина‘, ‗рівнинна місцевість‘, рівнота 

‗рівнинна місцевість‘ [Данилюк 2013, с. 116]; 



 

 

423 

 

західноукр. рівень ‗рівнина (загальне значення)‘, ‗мокра низина‘, 

рівни́на́ ‗рівнина (загальне значення‘, ‗низина біля річки‘, рівнота́, рівня, 

рівня́ва ‗рівнина (загальне значення)‘ [98, с. 247]; 

середньопол. рі́вень ‗рівнинна місцевість‘, рівнина́, рівни́на́, рівни́ни, 

рівни́нь, рі́вні поля , рівно́та ‗рівна місцевість‘, ‗рівнинна місцевість‘ [181, 

с. 388]; 

східностеп. рі́вна, рі́вне,
 
рі́вно, рівни́на, рівн

|
та́, рімнота́ ‗рівнина‘, 

‗рівне місце‘ [137, с. 73]. 

РІВНЯ [р‘іў
|
н‘а] ‗рівнина (загальне значення)‘ (Бутк). 

(див. ще рівни́на) 

РІВНЯВА́ [
|
р‘іўн‘ава] ‗рівнина (загальне значення)‘ (Кал), РІВНЯ́ВА (Мик, 

Парн, Троїц) ‗рівнина (загальне значення)‘. 

(див. ще рівни́на) 

РІВЧАК [р‘іў
|
ч‘ак] ‗великий яр‘ (Вільш), ‗вузька протяжна долина‘ (Науг), 

‗вузькі місця на річці‘ (Лантрат), ‗глибока і вузька долина‘ (Нов, Оборот, 

Павл, Піщ, Терн), ‗довга западина‘ (Заг), ‗долина між двома підвищеннями‘ 

(Сват), ‗долина потоку‘ (Зел, Трет), ‗канава з водою‘ (Нов, Оборот, Павл, 

Сват, Степ, Терн), ‗канал, штучно створений рукав річки для підведення води 

з певною метою‘ (Нов), ‗неглибокий яр з рослинністтю‘ (Баран), ‗рів‘ (Нов, 

Оборот, Павл, Терн), ‗рівнина в неглибокій западині‘ (Руд), ‗рукав, водяний 

потік, що відокремився від основного русла річки‘ (ЛО), ‗яр (загальне 

значення)‘ (Павл), ‗яр у степу‘ (Парн); 

СУМ рівча́к, рівчачок ‗невеликий водяний потік, що утворюється від 

снігових, дощових або підземних вод‘ [СУМ, VIII, c. 553]; 

СУМГ рівчак, рівчачок ‗рів‘, ‗ручей‘, ‗желобокъ, углубленіе‘ [СУМГ, 

IV, с.20 ]; 

західнопод. рівча́к ‗яр‘, ‗рів‘, ‗рів, утворений дією вод‘, ‗канава з 

водою‘, ‗довга глибока вузька западина між горбами ‗невеликий рів‘, 

‗струмок‘, ‗канал, штучно створений рукав річки для відведення води з 

певною метою‘ [123, с. 298]; 

західнопол. рівча́к ‘не великий рукав річки‘ [Данилюк 2013, с. 117]; 
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західноукр. рівча́к ‗невеликий рів‘, ‗струмок‘, ‗жолоб‘ ‗глибока і 

вузька долина‘, [98, c. 247]; 

середньопол. рівча́к ‗маленька канава, викопана для стікання води‘ 

‗струмок‘, ‗невелика водна артерія‘ [181, с. 388]; 

східнопол. рівча́к ‗яр‘,‗річка‘,‗потік‘,‗струмок‘, ‗русло річки‘ ‗долина з 

потоком‘ [165, с. 177 –182];  

східностеп. рівча́к ‗заглиблення на місцевості, що виникло внаслідок 

розмиву ґрунтів весняними водами‘ [137, с. 61];  

центральностеп. рівча́к ‗яр (у загальному значенні)‘, ‗рів‘, ‗канава з 

водою‘ центральностеп. ‗русло річки‘, ‗глибока і вузька долина‘, ‗долина 

потоку‘ [39, с. 16 – 18, 82];   

РІВЧАЧОК [р‘іўч‘а
|
ч‘ок] ‗канава з водою‘ (Зел, Марк). 

(див. ще рівча́к) 

РІГ [р‘іг] ‗заворот, крута зміна річки‘ (Кам); 

СУМ ріг ‗т.с. що мис‘ [СУМ, VIII, с. 553]; 

західнопод. ріг ‗відріг яру‘ [123, с. 102];  

 західнопол. рі́г ‗край лісу, клин лісу‘, ‗поворот річки‘ [Данилюк 2013, 

с. 117]. 

 середньопол. рі́г ‗клин‘, ‗клин поля‘, ‗клин лісу‘, ‗клин берега‘ [181, 

с. 388 ];  

РІДКОДУБ  [р‘ідко
|
дуб] ‗дубовий ліс‘ (Білокур), ‗дрібний ліс, зарості 

кущових рослин‘ (Тим). 

РІДКОДУБНИЙ ЛІС [р‘ідко
|
дубниĭ ліс] ‗дубовий ліс‘ (Заг). 

РІДКОДУБЧИК [р‘ідко
|
дубч‘ік] ‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘ 

(Тим). 

РІЛЛЯ [р‘і
|
л‘:а] ‗борона, смуга на полі, що робиться плугом‘ (Ілліч, Пол, 

Проїж, Тим), ‗поле після скошення зернових культур‘ (Терн), ‗рівнина вкрита 

травою‘ (Нов); 

СУМ рілля ‗виоране поле; зораний шар ґрунту‘ [СУМ, VІІІ, с. 575];  

СУМГ ‗виоране поле‘ [СУМГ, ІV, с. 23];  

західнопод. рілля ‗зорана земля, рілля‘ [123, с. 298]; 
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західнопол. рілля́ рулля́, руллє́ ‗оброблене поле‘ [Данилюк  1999, с. 44];  

середньпол. рілля́ ‗виоране поле‘ [181, с.  389]. 

РІМНОТА [р‘ім
|
нота] ‗рівнина (загальне значення)‘ (Ілліч). 

(див. ще рівни́на) 

РІНЬ [р‘ін‘] ‗ґрунт з крупного піску, гравію, гальки‘ (Парн); 

СУМ рінь ‗ґрунт з крупного піску, гравію, гальки‘ [СУМ, ІІІ, с. 292; 

VIII, c. 575]; 

СУМГ рінь, ріняк ‗крупный песокъ, гравій‘ [СУМГ, IV, с. 24]; 

західноукр. рін, рінь ‗підвищення з великого каменю‘, ‗берег, укритий 

рінню‘, ‗відкладення гальки‘, ‗мілке каміння‘, ріне́ць ‗галька, гравій, 

булижник‘, рінни́ця ‗кам'яниста гора‘ [98, с. 247]. 

РІНЯК [р‘і
|
н‘ак] ‗ґрунт з крупного піску, гравію, гальки‘ (Парн). 

(див. ще рі́нь) 

РІНЯНКА [р‘і
|
н‘анка] ‗ґрунт з крупного піску, гравію, гальки‘ (Парн). 

(див. ще рі́нь) 

РІЧИЩЕ [
|
р‘іч‘іш·ч‘е] ‗рівнина, яка утворилася колишніми ділянками 

річкового дна‘ (Зел); ‗старе русло річки‘ (Луб, Павл); 

СУМ річище ‗найнижча ділянка дна річкової долини, по якій тече або 

текла вода‘, ‗великий водяний потік‘, ‗заглиблення у ґрунті, де тече водяний 

потік‘ [СУМ, VIII, с. 578]; 

СУМГ річище ‗русло, прежнее русло рѣки‘ [СУМГ, IV, с. 25]; 

західнопод. річи́ще ‗долина потоку‘ [123, с. 299];  

західнопол. річи́ще ‗старе русло річки‘ [Данилюк 2013, с. 118]; 

західноукр. рі́чище, річи́сько ‗стараре русло річки‘ [98, с. 247];  

середньопол. рі́чище ‗русло річки‘; ‗старе русло річки‘ [181, с. 390];  

східнопол. рі́чище, рєчи́ще ‗русло річки‘ [165, с.182];  

центральностеп. річи́ще ‗русло річки‘, ‗старе русло річки‘ [39, с. 82]. 

РІЧКОВИНА [р‘іч‘кови
е|
на] ‗низина біля річки‘  (Оборот, Терн); 

східнопол. річкови́на, річкови́ця ‗низина біля річки‘ [165, с. 173]; 

центральностеп. річковина́ ‗низина біля річки‘ [39, 14]. 

РОВ [роў] ‗штучний яр‘ (Білокур), ‗яр (загальне значення)‘ (Руд). 
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(див. ще рів) 

РОВНЕ [
|
роўне] місце ‗рівнина (загальне значення)‘ (Вільш). 

(див. ще рівни́на) 

РОВНИНА [роў
|
нина] ‗рівнина (загальне значення)‘ (Пол, Свистун). 

(див. ще рівни́на) 

РОВНІНА [роў
|
н‘іна] ‗рівнина (загальне значення)‘ (Степ). 

(див. ще рівни́на) 

РОВНО [
|
роўно] ‗рівнина (загальне значення)‘ (Вільш). 

(див. ще рівни́на) 

РОДНИК [род
|
ник] ‗джерело, потік води, що утворився внаслідок виходу 

підземнх вод на поверхню землі‘ (Білокур, Бут, Воєвод, Вільш, ДО, Кам, 

Міст, Мороз, Нещ, Павл, Степ), ‗місце добування  води‘ (Город, Кам, Науг, 

Прив); 

середньопол. родні́к, роднічо́к ‗джерело‘ [181, с. 391];  

східнопол. родник ‗ключ, джерело‘, ‗витік, початок річки‘ 

[Черепанова, с. 196];  

східностеп. родни́к ‗верхів‘я річки, її початок‘, родні́к, родни́к 

‗джерела, потоку води, що утворюється внаслідок виходу підземних вод у 

річку, ставок‘ [137, с. 91, 113];  

центральностеп. родни́к ‗джерело‘, ‗підземне джерело‘, ‗підводне 

джерело в ставку‘, родничо́к, родні́к ‗джерело‘, роднічо ́к ‗невеликий струмок‘ 

[Громко, с. 175 – 176]. 

РОДНИЧОК [родни
е|
ч‘ок] ‗джерело, потік води , що утворився внаслідок 

виходу підземнх вод на поверхню землі‘ (Міст). 

(див. ще родни́к) 

РОДНІЧОК [родн‘і
|
ч‘ок] ‗вікно чистої води на болоті‘ (Бабич). 

(див. ще родни́к) 

РОДЮЧЕ [ро
|
д‘уч‘е] ‗поле на якому родить ‘ (Город, ЛО, Сват). 

РОЗАРІУМ [ро
|
зар‘іум] ‗місце де ростуть рози‘ (Ілліч). 

РОЗВИЛКА [роз
|
вилка] ‗розходження дороги‘ (Білов, Ілліч, Павл, Сват); 

СУМ розви́лка ‗місце розгалуження дороги‘ [СУМ, VIII, с. 630]; 
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СУМГ розвилки ‗расходящіяся дороги‘ [СУМГ, IV, с. 35];  

західнопод. розви́лка ‗перехрестя доріг‘, ‗розгалуження русла річки‘, 

розвілка ‗розгалуження русла річки‘ [123, с. 299];  

західнопол. розви́лка ‗місце, де розходяться дві річки‘ [Данилюк 2013, 

с. 119]; 

середньпол. розви́лка ‗перехрестя‘, ‗розгалуження доріг‘, розви́лок 

‗місце, де розгалужується річка‘ [181, с. 391];  

центральностеп. розви́лка ‗розгалуження доріг; роздоріжжя‘, 

‗перехрестя‘ [39, с. 35];  

РОЗДІЛ [роз
|
д‘іл] ‗рівнина між двома горами‘ (Сват). 

(див. ще роздо́лля) 

РОЗДІЛЛЯ [роз
|
д‘іл‘:а] ‘широка низина‘ (Піщ). 

(див. ще роздо́лля) 

РОЗДОЛЛЯ [роз
|
дол‘:а] ‗рівнина між двома горами‘ (Сват); ‗найширше місце 

рівнини‘ (Ілліч, Лантрат, Луг, Павл, Парн) ‗широка низина‘ (ВП, Лантрат, 

Нов, Оборот, Сич), ‗широка рівнина‘ (Білокур, ВП, Луб, Мик, Сват, Сем);  

СУМ роздо́лля ‗вільний, широкий простір; широчінь‘, ‗відкрите, 

незахищене місце; рівнина‘ [СУМ, VIII, с. 668];  

СУМГ роздо́лля ‗широка низина, долина‘ [СУМГ, IV, с. 43];  

західнопод. розді́л ‗широка низина‘, ‗долина (у загальному значенні), 

роздолля ‗широка низина‘, роздо́лина, роздо́ля ‗долина (у загальному 

значенні)‘ [123, с. 292];  

західнопол. роздо́лля ‗широка низовина, долина‘, ‗рівна, широка 

низовина‘, ‗відкритий великий простір‘ [Данилюк 2013, с. 119];  

західноук. розді́л ‗низинне місце на рівнині‘, ‗заглиблення, долина‘, 

роздо́л, роздо́лля, роздолина ‗широка низина‘, ‗долина‘ [98, с. 248];  

середньопол. розд’і́л ‗широка низина‘, роздо́л ‗широка рівнинна 

низина‘, роздо́ля ‗широка низина‘, ‗низька місцевість, яка розкинулась досить 

широко‘, роздо́лє ‗широка низина‘, роздо́льє ‗рівна місцевість‘, роздо́ли 

‗великі долини‘, роздо́ллє, роздо́лля ‗широка рівнинна низина‘, ‗широка 

долина‘ [181, с. 392];  
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центральностеп. роздо́лля ‗широка рівнина‘ , ‗широка низина‘ [39, 

с. 8, 12]. 

РОЗДОЛЬЄ [роз
|
дол‘йе] ‗найширше місце рівнини‘ (Оборот, Руд, Сват); 

(див. ще роздо́лля) 

РОЗКОВИНА [роз
|
кови

е
на] ‗заглиблення в скелі‘ (Трет). 

(див. ще розко́лина) 

РОЗКОЛИНА [роз
|
коли

е
на] ‗заглиблення в скелі‘ (Оборот); 

СУМ розколина ‗вузька ущелина в горах; міжгір'я‘, ‗велика, глибока 

щілина, тріщина в чому-небудь‘ [СУМ, VIII, с. 705]; 

західнопод. розко́лина ‗заглиблення в скелі‘ [123. с. 300];  

західноукр. розко́лина ‗заглиблення в скелі‘ [98, с. 248]; 

центральностеп. розко́лина ‗заглиблення в скелі‘ [39, с. 21]. 

РОЗЛИВ [роз
|
лиў] ‗найширше місце рівнини‘ (Баран), ‗повінь, розлиття 

річки при весняному розтаванні снігу‘ (Луб, Мороз); 

СУМ розлив ‗вихід річки, озера із берегів (навесні, після великих 

дощів і т. ін.); повідь‘, ‗поверхня, простір, залиті водою; водяна гладінь‘ 

[СУМ, VIII, с. 744]; 

СУМГ розлúв, розлúва ‗разливъ, разлитіе‘ [СУМГ, ІV, c. 47]; 

західнопод. розли́в, розлі́в, зали́в ‗низина, що залита водою‘ розлив 

‗розлив річки‘, ‗прибережжя при розливі‘, ‗розгалуження русла річки‘, 

‗межиріччя, простір між основним руслом річки та її притокою‘ [123, 300];  

західнопол. розли́в ‗низина залита водою‘‗місце, де сходяться дві 

річки‘, ‗частина водоймища, яка вдається в сушу‘ [Данилюк 2013, 120]; 

середньопол. розли́в ‗вихід водойми з берегів‘, ‗повідь‘, ‗повінь‘, 

розлі́в ‗повідь, повінь‘ [181, с. 392 – 393];  

східнополіс. розлúв, розлúвина, розлúвище ‗весняний розлив‘, 

‗розвилка русла річки,, злиття двох річок‘ [Черепанова 1983, с.185];  

центральностеп. розли́в, розлі́ва, розли́вина ‗весняний розлив‘ [39, 

с. 107].  

РОЗМИВ [роз
|
миў] ‗яр у степу‘ (Город); 

СУМ розмив ‗місце, розмите водою‘ [СУМ, VIII. с. 739]; 
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середньопол. розми́ва ‘яр‘, ‗глибока довга западина, що утворюється 

внаслідок розмиву ґрунту‘ [181, с. 68];  

східнопол. розмо́їна ‗яр‘, розми́в, розми́лина ‗берег за відношенням до 

води‘ [165, 177, 185]. 

РОЗПАШНЕ [розпаш
|
не] ‗поле після вирощування сільськогосподарських 

рослин‘ (Город). 

РОЗПУГА [роз
|
пуга] ‗широка борозна посередені поля‘ (Тим). 

РОЗРІЧЧЯ [роз
|
р‘іч‘:а] ‗місце де зливаються дві річки‘ (Парн). 

РОЗСАДНИК [роз
|
садни

е
к] ‗огороджена ділянка‘ (Калм, Павл); 

СУМ розсáдник вказує  на ‗місце, ділянку, де вирощують молоді 

рослини для пересадки‖ [СУМ, VІІІ, с. 800];  

західнопод. розса́дник ‗підготовлена на гноєві грядка для 

вирощування розсади‘, ‗заповідний ліс‘, ‗розсадник дерев‘ [123, с. 300]; 

середньопол. розса́дник ‗розсадник дерев‘ [181, с. 394].  

РОЗТІК [роз
|
т‘ік] ‗рукав, водяний потік, що відокремився від основного 

русла річки‘ (ДО Павл); 

СУМ розтік ‗місце роздвоєння основного русла річки‘, ‗водяний 

потік, що відокремився від основного русла‘, ‗місце розгалуження або 

перетину доріг, вулиць; роздоріжжя, перехрестя‘ [СУМ, VIII. с. 825 ]; 

західнопод. розті́к ‗межиріччя, простір між основним руслом річки 

та її притокою (безпосередньо біля місця зливання)‘, ‗широка низина‘, 

‗струмок‘, ‗розгалуження русла річки‘, розто́к ‗розгалуження русла річки 

[123, с. 300];  

західнопол. розсто́ка ‗водяний потік, який відійшов у бік від 

головного русла річки‘, розто́ка ‗місце, де розходяться дві річки‘ [Данилюк 

2013, с. 120]; 

середньопол. роз
с
тока ‗проточний водний потік, що відійшов у бік 

від головного русла річки‘ [181, с. 393];  

східнопол. розто́к, розто́ка ‗розгалуження русла річки, злиття двох 

річок‘ [165, с. 183];  
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центральностеп. розто́к, розто́ка, росто́ка ‗розгалуження русла 

річки‘ [39, с. 84]. 

РОЗТОКА [роз
|
тока] ‗рукав, водяний потік, що відокремився від основного 

русла річки‘ (Бут, Кам, Степ). 

(див. ще розтік) 

РОЗЧІЛ [роз
|
ч‘іл] ‗межиріччя, простір між основним руслом річки і її 

притокою‘ (Павл). 

РОЗЩЕЛИНА [розш·
|
ч‘ели

е
на] ‗щілина в землі‘ (Сват).  

(див. ще щели́на) 

РОСАДНИК [ро
|
садни

е
к] ‗квітник, клумба‘ (Вівч). 

(див. ще розса́дник) 

РОСКОЛЬОК [роз
|
кол‘ок] ‗щілина в землі‘ (Павл). 

РУДКА [
|
рудка] ‗руда, іржаве багно, болото‘ (Кам), ‗ґрунт із значною 

домішкою піску і глини‘ (Терн), ‗мул, осадки на дні водоймища‘ (Терн); 

СУМ руда, рудка ‗іржаве багно, болото‘ [СУМ, VIII, с. 895]; 

СУМГ руда, рудка ‗ржавое болото‘ [СУМГ, IV, с. 85]; 

західнопод. ру́дка ‗мокра заболочена низина‘, ‗місце, де раніше було 

болото‘, ‗заболочене пасовисько‘, ‗мокра заболочена рівнина, ру́дка ‗низина 

(у загальному значенні), ‗старе русло річки‘, рудина ‗місце, де раніше було 

болото‘ [123, 301];  

західноукр. рудá ‗заболочена низина‘, ‗ржаве болото на березі‘; рýдка 

‗мокра заболочена низина‘, ‗ржаве болото‘; рýтка ‗вибоїна, заповнена 

водою‘ [98, с. 248];  

середньопол. руда́, рудя́вина, руда́віна ‗болото з іржавою водою‘, 

руди́на ‗болотисте пасовище‘, ру́дка ‗місце, де добували руду‘, ‗болото‘, 

‗колишнє русло річки‘, ‗болото з іржавою водою‘, рудо́к ‗невелике 

підвищення, горб‘, ‗зелений пагорб‘, рудя́вина ‗болото, подібне до іржі‘ [181, 

с. 394 – 395];  

східнопол. ру́дка ‗болото в лісі‘ [165, с. 181]; 

центральностеп. руда́, руда́вина, руда́виця, руди́ця, рудя́вина ‗болото 

з іржавою водою‘, рудо́к ‗низина, поросла травою‘ [Данилюк 2013, с. 121]. 
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РУКАВ [ру
|
каў] ‗гирло, місце де річка впадає в море‘ (Байд), ‗рукав, водяний 

потік, що відокремився від основного русла річки‘ (Марк, Нещ); 

СУМ рукав ‗водяний потік, що відійшов у бік від головного русла; 

відгалуження ріки‘ [СУМ, VIII, с. 905]; 

західопод. рука́в ‗рукав річки’, ‘розгалуження русла річки‘, ‗канал, 

штучно створений рукав річки для відведення води з певною метою‘ [123, 

с. 301];  

середньопол. рука́в ‗відгалуження річки‘, ‗рукав річки‘ ‗проточний 

водяний потік, що відійшов у бік від головного русла річки‘, рукави́ ‗невеликі 

водні артерії, які вливаються в річку‘ [181, с. 395];  

східнопол. рукави́, рукавці ́‗розвивина русла річки, злиття двох річок‘ 

[165, с. 183];  

східностеп. рука́в ‗рукав річки‘ [137, с. 94];  

центральностеп. рука́в ‗рукава річки‘ [39, с. 93]. 

РУСЛО [
|
русло] ‗рукав, водяний потік, що відокремився від основного русла 

річки‘ (Марк), ‗русло річки‘ (у всіх н.пп.); 

СУМ русло ‗заглиблення в ґрунті, по якому тече річка, струмок‘ 

[СУМ, VIII, с. 912];  

західнопод. русло ‗рукав річки [123, с. 301];  

західнопол. русло ‗велика водна артерія‘, ‗центральна швидка течія 

річки‘, ‗старе русло річки‘ [Данилюк 2013, с. 122]; 

середньопол. русло ‗заглиблення в річці, по якому тече вода (річка)‘ 

[181, с. 395];  

східнопол. русло ‗русло річки‘ [Черпанова, с. 182];  

східностеп. русло ‗русло річки‘ [137, с. 93]. 

РУЧЕЙОК [руч‘е
|
йок] ‗невеликий водний потік‘ (Марк); 

західнопол. руча́й, руче́й ‗невеликий водний потік‘, ручайо́к ‗невелика 

водна артерія‘, ‗водний потік‘ [Данилюк 2013, с. 123]; 

середньопол. ручаї ‗струмки‘, ‗відвідні рови‘, руча́й, ручейо́к 

‗струмок‘, ручайо́к ‗рівчак, що бере початок з джерела‘, ‗струмок‘, руче́ї 
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‗струмки‘, ‗вода, яка може текти з річки, озера, болота‘, ‗відвідні рови‘, руче́й 

‗висохла річка‘ [181, с. 395];  

центральностеп. руча́й ‗невеликий водний потік‘, ‗джерело‘ [Громко, 

с. 178]. 

РЯЖ [р‘аж] ‗дерен, поверхневий шар грунту, вкритими трав‘янистими 

рослинами, густо пронизаний іх корінням‘ (Парн). 

САГА́ [са
|
га] ‗молодий ліс на місці старого зрубаного‘ (Штор), ‗багнисте 

місце, заросле очеретом та осокою‘ (Новостр); 

СУМ сага́ ‘річкова затока‘, ‘протока; рукав ріки; стариця‘, ‗улоговина 

серед піщаних відкладів річки‘, ‗озеро в такій улоговині чи в заплаві річки‘, ‘ 

болото в заплаві річки‘, ‗рослинність у заплаві річки‘ [СУМ, IХ, с. 8]; 

СУМГ сага ‗заливъ рѣчной‘ [СУМГ, IV, с. 95]. 

САД [сад] ‗город, присадибна ділянка‘ (Степ), ‗штучний ліс‘ (Піщ); 

СУМ сад, садок ‗спеціально відведена значна площа землі, на якій 

вирощують плодові дерева, кущі тощо; присадибна ділянка, засаджена 

плодовими деревами, кущами, квітами тощо; дерева, кущі та ін., що ростуть 

на цих ділянках, площах‘ [СУМ, ІХ, с. 9];   

західнопол. лексема садо́к має значення ‗яма, заповнена водою, де 

вирощують рибу‘ [Данилюк 2013, с. 123];  

середньопол. номени са́д, садо́к, садо́чок мають значення ‗земельна 

ділянка, на якій вирощують плодові дерева, кущі‘ [181, с. 396];  

східностеп. садок ‗плодовий дендрооб‘єкт‘ [137, с. 137]. 

САДИБА [са
|
диба] ‗садок у дворі‘(Трет); ‗город, присадибна ділянка‘ (Паньк, 

Трет); 

СУМ садиба ‗ділянка землі біля будинку, зайнята садом, городом‘ 

[СУМ, ІХ, с. 10]; 

СУМГ садиба ‗усадьба‘ [СУМГ, IV, с. 95]; 

західнопол. садиба ‗ділянка поля‘ [Данилюк 2013, с. 123]. 

САДКИ [сад
|
ки] ‗рівнина поросла лісом‘ (Баран, Білов, Терн), ‗низина 

поросла деревами‘ (Нов). 

(див. ще сад) 
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САДОК [са
|
док] ‗город, присадибна ділянка‘ (Воєвод), ‗ліс (загальне 

значення)‘ (Калм), ‗штучний ліс‘ (Розсип). 

(див. ще сад) 

САЖАВКА [
|
сажаўка] ‗сажалка, невелике штучне водоймище, якому 

утримують и розводять рибу‘ (Павл) 

(див. ще сажалка) 

САЖАЛКА [
|
сажалка] ‗сажалка, невелике штучне водоймище, якому 

утримують і розводять рибу‘ (Мик); 

СУМ сажалка, сажавка ‗невелике штучне водоймище, в якому 

розводять і утримують рибу; копанка‘ [СУМ, ІХ, с. 15]; 

західнопод. са́жавка ‗ставок біля панського маєтку, обсаджений 

деревами‘, ‗штучна водойма, призначена для плавання домашньої птиці‘ 

[123, с. 191]; 

західнопол. са́джавка ‗штучне водоймище для розведення риби‘, 

‗штучна водойма‘, ‗яма в болоті‘, ‗природна стояча водойма‘, ‗місце в річці з 

дуже холодною водою‘, са́джовка, са́джувка, са́жу ́вка ‗штучна водойма‘, 

са́жавка ‗штучна водойма‘, ‗природна стояча водойма‘, ‗ділянка, що 

заповнюється водою під час повені‘, са́жавкє, са́жувка ‗природна стояча 

водойма‘, са́жалка ‗викопана водойма‘, са́жанка ‗яма, заповнена водою, де 

вирощують рибу‘, са́живка ‗невелике штучне водоймище‘, са ́жовка 

‗заповнена водою яма, де вибрали торф чи пісок‘, ‗невелике штучне 

водоймище‘, ‗викопана яма, що наповнюється водою джерела‘, ‗луг, що 

заливається водою‘ [Данилюк 1997, с. 85 – 87]; 

середньопол. са́жавка ‗штучна яма з водою‘, ‗штучне водоймище‘, 

‗спеціально викопане невеличке водоймище‘, саджавки́, са́жалка ‗штучна 

яма з водою‘, са́джавка ‗штучна водойма‘, ‗яма з водою‘, са́джалка  ‗штучна 

водойма‘, ‗частина поверхні водоймища вільна від водоростей‘ [181, с. 396]; 

східнопол. са́жалка ‗викопана водойма‘, ‗озеро‘, ‗яма в лісі, 

наповнена водою‘ [Черепанова, с. 202]; 

центральностеп. са́жавка ‗яма для розведення риби‘, са́жа́лка ‗яма з 

водою‘, ‗яма для розведення риби‘, ‗став‘, сажа́лка ‗став‘ [Громко, с. 179]. 



 

 

434 

 

САМАН [са
|
ман] ‗саморобна цегла з глини‘ (Булав, Новпск, Кам, Можн); 

СУМ саман ‗будівельний стіновий матеріал, що являє собою 

необпалену цеглу, виготовлений з глини з домішкою солом'яної січки, 

полови, гною та ін. і висушену на сонці‘ [СУМ, ІХ, с. 25]. 

САМОНАСАДЖЕНІ ЛІСА [самона
|
са ǯе

и
н‘і л‘і

|
са] ‗штучний ліс‘ (Вільш). 

САМОРОДОК [само
|
родок] ‗каміння природного походження‘ (Розсип, Тим); 

СУМ самородок ‗велике природне зерно або шматок здебільшого 

благородних металів (золота, срібла, платини)‘ [СУМ, ІХ, с. 44]; 

середньпол. саморо́док реалізує значення ‗окремий великий камінь‘. 

САМОСЄВ [само
|
с‘еў] ‗штучний ліс‘ (ЛО). 

САПРОПЕЛЬ [сапро
|
пел‘] ‗мул, осадки на дні водоймища‘ (Город). 

САРМА [
|
сарма] ‗мілина, не глибоке місце‘ (Штор), ‗мокра, заболочена 

низина‘ (Зел), ‗мокра, заболочена рівнина‘ (Зел). 

СЕЛЕНЧАК [се
и
ле

и
н

|
ч‘ак] ‗непридатна для хліборобства земля‘ (Прос). 

(див. ще солоне́ць) 

СЕРЕДОХРЕСТТЯ [се
и
ре

и
дох

|
рест‘:а] ‗розходження дороги‘ (Заг). 

СИРА ЗЕМЛЯ [
|
сира зе

и
м

|
л‘я] ‗мокра, волога  земля‘ (Лиз, Лим, Штор). 

СИРОСТЬ [
|
сирост‘] ‗мокра, волога земля‘ (Міст). 

СІДЛО [с‘ід
|
ло] ‗довга западина, не глибока виямка, між височинами 

гірського хребта‘ (Міст, Парн); 

СУМ сідло, сідловина ‗довга западина, неглибока виїмка між 

височинами гірського хребта‘ [СУМ, ІХ, с. 215]. 

СІДЛОВИНА [с‘ідло
|
вина] ‗довга западина, не глибока виямка, між 

височинами гірського хребта‘ (Нов, Оборот). 

(див. ще сідло) 

СІНА [с‘і
|
на] ‗рівнина, вкрита травою‘ (Павл). 

(див. ще сінокос) 

СІНОКОС [с‘іно
|
кос] ‗луг сінокісний‘ (Білокур, Вівч, Калм, Нов, Павл, 

Терн), ‗рівнина, вкрита травою‘ (Заг, Пол, Шульг); 

СУМ сіна ‗лука з ростучими на ній травами‘, сінокіс ‗т.с. що сіножать‘ 

[СУМ, ІХ, с. 227]; 
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західнопод. сі́но, сінокі́с, сіноко́с ‗сінокісний луг‘, [123, с. 301 – 302]; 

західнопол. сіноко́с ‗луг, де косять сіно‘ [Данилюк 2013, с.125 ];  

середньопол. сі́но ‗берег (луг), на якому росте сінокісна 

трава‘,‗сінокіс‘, сінокі́с ‗сінокіс‘, ‗луг, де косять сіно‘, сіноко́с ‗луг‘, ‗сінокіс‘ 

[181, с. 397]; 

східнопол. сінокі́с, сіноко́с, сіноко́сник ‗луг снокісний‘ [Черепанова, с. 

180];  

центральностеп. сінокі́с, сіноко́с ‗луг сінокісний‘ [39, с. 51].  

СІНОКОСИ [с‘іно
|
коси] ‗луг сінокісний‘ (Город, Міст, Проїж, Сват, Шульг), 

‗рівнина вкрита травою‘ (Вільш). 

(див. ще сінокос) 

СІЯЛКА [
|
с‘ійалка] ‗город, де саджають різні госп. культури‘ (Сем). 

СКАЛА [ска
|
ла] ‗великий камінь‘ (Тим), ‗виступ скелі‘ (Город), ‗кам‘яна гора 

або брила зі стрімкими схилами та гостими виступами‘ (Баран, Троїц), 

‗окремий камінь‘ (ВП). 

(див. ще ске́ля) 

СКАЛИНА [скали
е|
на] ‗рівнина на підвищенні‘ (Город). 

(див. ще ске́ля) 

СКАЛЛЯ [с
|
кал‘:а] ‗обломок скелі‘ (ВП, Нов). 

(див. ще ске́ля) 

СКАЛЮКА [ска
|
л‘ука] ‗обломок скелі‘ (ВП, Оборот). 

(див. ще ске́ля) 

СКАТ [скат] ‗місцевість з похилою, опадистою поверхнею‘ (Білокур); 

СУМ ска́т ‘похила підземна гірнича виробка, що не має 

безпосереднього виходу на земну поверхню й признач. для спускання 

корисних копалин, пустих порід і т. ін. самопливом‘ [СУМ, ІХ, с. 256];  

західнопод., центральностеп. ска́т ‗схил гори, горба, підвищення‘ 

[123, с. 302; 39, с. 25];  

середньопол. ска́т ‗схил дороги, підвищення‘ [181, с. 397];  

східнопол. ска́т ‗схил, обрив, круча‘ [Черепанова,  с. 176]. 
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СКВАЖИНА [ск
|
важи

е
на] ‗місце добування води‘ (Баран, Білокур, ВП, 

Город, Зел, Калм, Лантрат, Нов, Оборот, Павл, Проїж Розсип Піщ, Трет); 

західнопод. сква́жина ‗місце добування води‘, ‗джерело, з якого вода 

б‘є струменем угору‘ [123, с. 302];  

середньопол. сква́жина ‗артезіанський колодязь‘, ‗яма для добування 

води‘ [181, с. 398];  

центральностеп. сква́жина ‗місце добування води‘ [39, с. 34]. 

СКЕЛЯ [с
|
кел‘а] ‗кам‘яна гора або брила зі стрімкими схилами та гостими 

виступами‘ (Білокур, Город, Лантрат, Павл, Сват), ‗недоступна стрімка 

вершина‘ (Тим); 

СУМ скала́, ске ́ля ‗кам‘яна брила або гора з стрімкими схилами та 

гострими виступами‘ [СУМ, ІХ, с. 259];  

західнопод. скала́ ‗крута гора, горб, підвищення‘, ‗круча, крутий схил 

гори‘, ‗окремий камінь‘, ‗великий камінь‘, ‗глибокий обривистий яр‘, 

‗висока, відкрита, спустошена місцевість, вільна від рослинності‘, ‗високий, 

прямовисний берег річки‘, ‗кам‘яна гора з відкритими виступами‘, ‗великий 

яр‘, ‗скала‘, ска́ли ‗група горбів чи гір‘, ‗окремі великі камені‘, ‗кам‘яниста 

гора‘, ска́лля ‗великі камені‘, ска́лка ‗крута гора, горб, підвищення‘, ‗високий, 

прямовисний берег річки‘, скалю́ка ‗окремі великі камені‘, ске́ля ‗крута гора, 

горб, підвищення‘, ‗великий камінь‘, ‗високий, прямовисний берег річки‘, 

‗скала‘ [123, с. 302]; 

західноукр. скала́, ске́ля, скели́на ‗кам‘яна гора з відкритими 

виступами‘, ‗крутий, прямовисний берег‘, ‗велике каміння‘, ска́лля ‗каміння, 

уламок скелі‘, скалюка ‗окремий уламок скелі‘, скели́ще ‗велика скала, 

стрімчак‘ [98, с. 249]; 

середньопол. скала́ ‗частина гори‘, ‗кам‘яний виступ на березі річки‘, 

ске́лі ‗круті схили гір (горбів)‘, ске́ля  ‗кам‘яне підвищення‘, ‗круча‘, ‗крутий 

схил гори‘, ‗кам‘яна брила‘ [181, с. 397 – 398];  

східнопол. скала́ ‗крута гора‘, ‗окремий великий камінь‘, ске ́ля 

‗крутий схил гори‘, ‗крутий надвисний берег‘, ‗вершина гори‘, ‗гостра 

вершина гори‘, ‗гола вершина гори‘ [Черепанова, с. 204];  
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східностеп. ске́ля ‗кам‘яна гора‘, ‗місце видобутку каменю‘, 

‗кам‘янистий грунт‘, скала́ ‗кам‘яна гора‘, ‗суцільний шар каменю‘ [137, 

с. 43];  

центральностеп. скала́ ‗кам‘яна гора з відкритими виступами‘, 

‗крута гора‘, ‗скелястий стрімкий схил‘, ‗окремий великий камінь‘, ‗великі 

камені‘, ске́ля ‗камінний берег‘, ‗камінь посеред річки‘, ‗скелястий стрімкий 

схил‘, ‗високий прямовисний берег річки‘ [Громко, с. 179 – 181]. 

СКЛОН [склон] ‗місцевість з похилою, опадистою поверхнею‘ (Білов, Город, 

ДО, Кам, Міст. Павл, Парн, Прив, Сем, Троїц); 

середньопол. скло́н ‗схил, підвищення‘ [181, с. 398];  

східнопол. скло́н ‗схил, обрив, круча [Черепанова,  с. 176]; 

центральностеп. накло́н, скло́н, укло́н  ‗схил гори, гора, підвищення‘ 

[39, с. 25]. 

СКЛЯНКА [ск
|
л‘анка] ‗легкі крижина на початку замерзання річки‘ (Город). 

СКОРОСТЬ [с
|
корос‘т‘] ‗швидкість річки‘ (Вільш). 

СКОСОГІР [скосо
|
г·ір] ‗ділянка дороги, що має схил, узвіз‘ (Брус). 

(див. ще косогі́р) 

СКОТА [с
|
кота] ‗яма (загальне значення)‘ (Баран, Вівч, ДО, Зорик, Новпск); 

СУМ ско́та ‗нора, лігво‘ [СУМ, ІХ, с. 307]; 

СУМГ ско́та ‗логово, нора звѣриная, берлога, яма‘ [СУМГ, IV, 

с. 141]. 

СКРУТ [скрут] ‗недоступна стрімка вершина‘ (Білов Сем). 

СЛИЗЬКА [сли
е
з‘

|
ка] ‗ожеледиця на дорозі‘ (Лиз). 

СЛЯКОТЬ [с
|
л‘акот‘] ‗мокра, волога  земля‘ (Ілліч). 

СОКА [со
|
ка] ‗осика‘ (Тим). 

СОЛНИЧНА СТОРОНА [солни
е
ч‘

|
на сторо

|
на] ‗освітлений сонцем схил 

гори, горба, підвищення‘ (Ілліч). 

СОЛОНЕЦЬ [соло
|
нец‘] ‗болото (загальне значення)‘ (Міст), ‗мокра, 

заболочена рівнина‘ (Міст, Терн), ‗поле на якому  не родить‘ (Лим, Міст, 

Павл, Парн, Піщ, Степ, Трет, Шульг); 
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СУМ солоне́ць ‗грунт, що утворюється із солончаку в результаті 

вимивання з верхніх шарів водорозчинних солей; ділянка грунту з джерелом 

солоної води‘, солонча́к ‗грунт, який у поверхневому шарі  містить 

легкорозчинні солі в концентраціях, що негативно впливають на розвиток 

сільськогосподарських рослин‘ [СУМ, ІХ, с. 450];  

західноукр. солоне́ць, солонці́ у значенні ‗заболочена низина‘ [98, 

с. 250]. 

СОЛОНЧАК [солон
|
ч‘ак] ‗болото (загальне значення)‘ (Руд), ‗мокра, 

заболочена рівнина‘ (Прив, Терн), ‗поле на якому  не родить‘ (Вільш, Воєвод, 

Ілліч, Лиз, Терн). 

(див. ще солоне́ць) 

СОЛЯНЕЦЬ [сол‘а
|
нец‘] ‗поле на якому не родить‘ (Бабич). 

(див. ще солоне́ць) 

СОНЯЧНА СТОРОНА [
|
сон‘ач‘на сторо

|
на] ‗освітлений сонцем схил гори, 

горба, підвищення‘  

(Бабич, Заг, ЛО). 

СОНЯЧНИК [
|
сон‘ач‘ни

е
к] ‗освітлений сонцем схил гори, горба, 

підвищення‘ (Тим). 

СОРНЯК [сор
|
н‘ак] ‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘ (Степ). 

СОСЄНКИ [со
|
с‘енки] ‗сосновий ліс‘ (Оборот); 

західнопод. бір, со́сни, сосни́на, сосно́виǐ ліс, сосня́к,
 
со́сонки [123, 

с. 303]; 

західнопол. сосне́на, сосне́нка, сосни́нка, сосно́вка, соснови́к  

‗сосновий ліс‘ [Данилюк 1997, с. 89];  

середньопол. сосна́, со ́сни, сос‘н‘а ́к, сосни́к, сосни́на́, сосни́нка, 

соснî́на, сосня́к, сусни́на, сосно́вий бір, сосно́вий гай ‗сосновий ліс‘ [181, 

с. 399];  

східнопол. сосо́нки, сосо́ночки ‗сосновий ліс‘ [Черепанова, с. 207];  

східностеп. сосна́, со́сни ‗декоративний дендрооб‘єкт‘ [137, с. 133]; 

центральностеп. со́сенки, со́сонка‗сосновий ліс‘ [Громко, с. 183]. 

СОСНА [сос
|
на] ‗сосновий ліс‘ (Город, Вільш, Марк). 
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(див. ще со́сєнки) 

СОСНИ [
|
сосни] ‗сосновий ліс‘(Зел). 

(див. ще со́сєнки) 

СОСНОВИЙ [сос
|
новиĭ] ‗сосновий ліс‘ (Зел Ілліч). 

(див. ще со́сєнки) 

СОСНЯК [сос
|
н‘ак] ‗густий ялинник‘ (Бутк, Вільш). 

(див. ще со́сєнки) 

СОСОНКИ [
|
сосонки] ‗сосновий ліс‘ (Оборот). 

(див. ще со́сєнки) 

СОСОННЯ [со
|
сон‘:а] ‗сосновий ліс‘ (Тим). 

(див. ще со́сєнки) 

СОШЕЙКА [со
|
шеĭка] ‗дорога з щебню‘ (Буд, Марк); 

східностеп. соше́йка ‗шлях сполучення (переважно між населеними 

пунктами)‘ [137, с. 78]. 

СПАД [спад] ‗місцевість з похилою, опадистою поверхнею‘ (Білокур); 

СУМ спад ‗похила поверхня чого-небудь, пологий Спуск (гори, горба 

і т. ін.)‘ [СУМ, ІХ, с. 479]; 

СУМГ спад ‗наклонъ, покатость‘ [СУМГ, IV, с. 171]; 

західнопод. спа́д ‗схил гори, горба, підвищення‘, ‗водоспад, падіння 

ріки на місці прямовисного уступу річища водойми‘ [123, с. 303];   

західнопол. спа́д ‗старе русло‘, ‗частину водоймища, яка вдається в 

сушу‘ [Данилюк 2013, с. 128];  

західноукр. спа́д ‗скат, покатість, уклін‘ [98, c. 250];  

середньопол. спад ‗схил підвищення, місцевості‘ [181, с. 399]; 

східнопол. спа́д, спади́на, спадови́на ‗схил, обрив, круча‘[Черепанова, 

с.176]; 

центральностеп. спа́д  ‗схил гори, горба, підвищення‘ [39, с. 26]. 

СПАЛ [спал] ‗випалене місце на полі‘ (Білокур, Нов, Павл). 

СПУСК [спуск] ‗ділянка дороги, що має схил, узвіз‘ (ЛО), ‗дуже крутий 

схил‘ (Білов); 
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СУМ спу́ск ‗похила поверхня, місце, по якому спускаються вниз‘ 

[СУМ, ІХ, с. 611];  

західнопод. спу́ск ‗підніжжя гори, горба‘, ‗схил гори, горба, 

підвищення‘, ‗місце спускання води на ставку‘, ‗водоспад, падіння ріки на 

місці прямовисного уступу річища водойми‘ [123, с. 304]; 

східнопол. спу́ск ‗схил гори‘ [165, с. 208];  

східностеп. спу́ск ‗низинна місцевість біля річки, пологий схил‘ та 

‗схил гори, горба‘ [137, с. 55];  

центральностеп. спу́ск ‗схил гори, горба, підвищення‘ [Громко, 

с. 184]. 

СТАВОК [ста
|
вок] ‗канава з водою‘ (Білокур, Луг), ‗природнє водоймище‘ 

(Виїж, Вільш, Калм), ‗простір, прилеглий до болота‘ (Степ), ‗штучне 

водоймище‘ (Бабич, Байд, Вільш, Луг, Міст, Нещ, Прив, Розсип, Шульг); 

СУМ ставок, став ‗водоймище (у природному чи штучному 

заглибленні) з непроточною водою; місце розлиття річки, струмка перед 

загатою‘, ставище ‗місце, де був ставок‘ [СУМ, ІХ, с. 633]; 

західнопод. ста́в ‗штучна водойма‘, ‗озеро‘, стави́ ‗заболочене, 

заросле озеро‘, стави́ська ‗долина, на якій були ставки та побудовані млини‘, 

‗підвищений луг‘, стави́ще ‗місце, де раніше був став‘, ‗заглибина на місці 

водойми‘, ставо́к ‗штучна водойма‘, ставо́чок ‗штучна водойма‘, ‗штучна 

водойма, призначена для плавання домашньої птиці‘ [123, с. 304];   

західнопол. ста́в ‗штучна водойма‘, ‗природна стояча вода‘, 

‗заболочена низина‘, ‗низина біля річки‘, стави́ще ‗мілка ділянка ставу‘, 

ставо́к ‗штучна водойма‘ [Данилюк 2013, 128 – 129];  

західноукр. ста́в, стави́дло, стави́ще ‗місце де раніше був ставок‘, 

стависька ‗низина біля річки‘, стависько ‗місце де раніше був ставок‘, 

‗низина‘, ставо́к ‗заглиблення на місці ставка‘ [98, с. 250];  

середньопол. ста́в ‗штучне водоймище‘, стави́сько ‗місце, де колись 

був став‘, ‗ставок‘, ‗місце, де колись був став‘, ставки́ ‗саджалки‘, ‗ставки‘, 

‗штучні водойми‘, ставо́к  ‗штучне водоймище‘ ‗місце, де збирається вода‘, 

ставо́чок ‗невелике штучне водоймище‘ [181, с. 400];  
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східнопол. ставо́к, ста́вк, стави́ще ‗озеро‘, ста́в, ставо́к ‗ставок‘ 

[165, с. 186];  

східностеп. ставо́к, ставо́чок ‗НВ з водою для поливу 

сільськогосподарських культур‘, ‗гідрооб‘єкти, створені шляхом загачування 

протічної природної водойми‘, ‗природні водойми, заповнені водою 

підземних джерел‘, ‗водойми, що виникли на місці колишніх кар‘єрів‘, 

‗водойми, що залишились на місці колишнього русла пересохлої річки‘,  

‗водойми, призначені для розведення риби‘, ‗водойми, призначені для 

купання‘, ‗водойми, призначені для напування домашньої худоби‘, ставо́чок 

‗розширене спокійне місце в річці‘ [137, с. 123]; 

центральностеп. ста́в, ставо́к, стави́ще, стави́сько ‗ставок‘ [39, 

с. 100]. 

СТАВОЧОК [ста
|
воч‘ок] ‗природнє водоймище‘ (Вільш, Руд). 

(див. ще ставок) 

СТАРИЦЯ [ста
|
риц‘а] ‗старе русло річки‘ (Город, Нещ); 

СУМ стариця ‗заплавне озеро‘, ‗старе русло річки‘ [СУМ, ІХ, с. 657]; 

західнопод. стари́ня, стари́ця ‗старе русло річки‘ [123, с. 304];  

західнопол. стари́сько, стари́ця ‗старе русло річки‘ [Данилюк 2013, 

с. 130];  

західноукр. стари́к ‗старе русло річки‘ [98, с. 250]; 

середньопол. стари́ця, стари́ця ‗старе русло‘ ‗джерело‘ [181, с. 401];  

східнопол. стари́к, старі́к, стари́ця, стори́ця, ста́рка, старорі́чка, 

старорі́ччя, стару́ха ‗старе русло річки‘ [165, с. 182];  

центральностеп. стари́ця ‗старе русло річки‘ [39, с. 83].  

СТАРНЯ [стар
|
н‘а] ‗луг зі старою травою‘ (Воєвод). 

(див. ще стерня́) 

СТАРОПІЛЛЯ [старо
|
п·іл‘:а] ‗непридатна для хліборобства земля‘ (Дан). 

СТЕЖКА [с
|
тежка] ‗вузька дорога‘ (Прив), ‗дорога в лісі‘ (у всіх н.пп.), ‗межа 

між полями‘ (Баран, Міст); 
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СУМ стежка, стежечка, стежина, стежинка, стежинонька 

‗доріжка, протоптана звірами або людьми чи спеціально зроблена людьми.‘ 

[СУМ, ІХ, с. 608]; 

СУМГ стежка ‗тропинка, дорожка‘ [СУМГ, IV, с. 201];  

західнопод. стежи́на, сте́шка ‗стежка‘ [123, с. 305];  

західнопол. сте́жка ‗дорога через болото‘ [Данилюк 2013, с. 130]; 

середньопол. стежи́на ‗вузька доріжка, призначена для ходіння‘, 

сте́жка ‗смуга землі, призначена для ходіння‘, ‗ґрунтова доріжка‘, ‗прохід 

між горами‘, стє ́жка ‗стежина в лісі‘, стажка, стешка ‗доріжка, протоптана 

пішоходами‘ [181, с. 233];  

східностеп. сте́жка, сте́жечка, ‗смужка землі, призначена для 

ходіння‘ [137, с. 78];  

центральностеп. сте́жка, стежи́на ‗вузька доріжка, протоптана 

пішоходами і тваринами‘ [39, с. 35]. 

СТЕП [степ] ‗поле‘ (Терн),‗рівнина (загальне значення)‘ (Город, Калм);  

СУМ степ ‗великий безлісий, вкритий трав'янистою рослинністю, 

рівнинний простір у зоні сухого клімату‘ [СУМ, ІХ, с. 686]; 

західнопод. сте́п ‗рівнина (у загальному значенні)‘, ‗ місцевість, 

відкрита всім вітрам‘, степки́ ‗ділянка землі, непридатна для обробітку‘ [123, 

с. 76, 304]; 

середньопол. сте́п ‗поле (у загальному значенні)‘ [181, с. 401]; 

східнопол. сте́п ‗рівне поле, рівнина‘, сте́п, степки́ ‗оброблене поле‘ 

[Черепанова, с. 180; 165, с. 210];  

східностеп. сте́п ‗безліса рівнина, рівний великий простір‘, сте́п, 

сте́па ‗поле, велика безліса рівнина‘ [137, с. 140, 83]; 

центральностеп. сте́п ‗рівнина (у загальному значенні)‘, ‗поле (у 

загальному значенні)‘, ‗необроблене поле‘ [Громко, с. 63; 39, с. 186]. 

СТЕПЕНА [сте
и
пе

и|
на] ‗рівнина вкрита травою‘ (Степ). 

СТЕРНА [сте
и
р

|
на] ‗поле після скошення зернових культур‘ (Штор). 

(див. ще стерня́) 
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СТЕРНЯ [сте
и
р

|
н‘а] ‗випалене місце на полі‘ (Терн), ‗поле після скошення 

зернових культур‘ (Павл, Розсип, Терн), ‗торішня трава, що залишилася на 

пні‘ (Криз, Кур); 

СУМ стерня́ ‗поле, на якому зібрані хлібні рослини й залишилися 

лише зрізані біля кореня їх стебла‘, ‗зрізані біля кореня стебла хлібних 

рослин, що стоять на пні‘ [СУМ, ІХ, с. 691];  

західнопод. стерня́нка ‗поле після вирощування гречки‘, ‗поле, після 

вирощування кукурудзи‘ [123, с. 304];  

західнопол. сте́рень, стерня́ ‗поле, після збору зернових‘, сте́рінь 

‗поле, на якому щось росло‘ [Данилюк 2013, с. 130];  

середньопол. стерени́ще ‗земельна ділянка, з якої зібрали урожай 

зернових‘, сте́рінь, стерни́сько, стерня́ ‗поле після збору зернового посіву‘ 

[181, с. 401];  

східностеп. стерня́, стерні́ ‗поле, після скошування‘, ‗землі, що 

використовуються для вирощування сільськогосподарських культур‘, 

‗земельна ділянка, призначена для випасання худоби‘ [137, с. 141];  

центральностеп. стерня́ ‗поле після збирання злакових‘ [39, с. 60]. 

СТЄНКА [с
|
т‘енка] ‗штучне перегородження в руслі річки‘ (Міст); 

західнопод. cтєнка, стіна ‗глибокий обривистий яр‘, стінка ‗крута 

гора, горб, підвищення‘, ‗ліс у видолинку з густих дерев, що стоять стіною‘, 

‗високий, прямовисний берег річки‘ [123, с. 305];  

західноукр. стіна ‗крутий схил гори‘, ‗крутий обривистий берег‘, 

стінка ‗крутий схил гори‘, ‗крутий обвислий берег‘, ‗пагорб, зарослий гаєм‘, 

‗шматок скали, який стоїть окремо‘, ‗кущ на схилі гори‘, ‗ліс над кручею‘ 

[98, с. 250]; 

середньопол. стіна́, сті́нка ‗крутий схил підвищення‘ [181, с. 402]. 

СТИК [стик] ‗місце де зливаються дві річки‘ (Вільш); 

СУМ сти́к ‗місце з‘єднання, зіткнення двох кінців, країв чого-небудь‘ 

[СУМ, ІХ, с. 694]; 

середньпол. сти́к ‗злиття двох річок‘ [181, с. 402];  
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центральностеп. сти́к ‗місце, де сходяться дві річки‘ [Данилюк 2013, 

с. 130]. 

СТІК [ст‘ік] ‗місце де зливаються дві річки‘ (Нещ, Павл, Степ); 

СУМ сті́к ‗місце впадання річки‘ [СУМ, ІХ, с. 711];  

західнопол. сті́к, впа́д ‗місце, де сходяться дві річки‘ [Данилюк 2013, 

с. 29, 130]; 

західопод. сті́к ‗долина між двома горбами, підвищеннями‘ [123, 

с. 305]; 

центральностеп. сті́к, сто́к ‗водоспуск‘ [39, с. 97];  

середньопол. сті́к ‗водойма‘, ‗місце збору води‘, ‗струмок‘, сто́к 

‗проточний рукав, що вливається в основне русло цієї ж річки‘,  впа́д ‗місце 

злиття двох річок‘ [181, с. 402]. 

СТОК [сток] ‗місце де зливаються дві річки‘ (Кам ДО Міст Нещ). 

(див. ще сті́к) 

СТОЯНКА [с
|
тойанка] ‗найширше місце на дорозі‘ (Міст). 

СТРЕМ’Я [ст
|
ремйа] ‗недоступна стрімка вершина‘ (Бутк). 

СТРИЖЕНЬ [ст
|
риже

и
н‘] ‗місце, де косять траву‘ (Мороз); 

СУМ стрижень ‗найглибше місце річки, де дуже швидко тече вода; 

бистрина‘ [СУМ, ІХ, с. 769]; 

СУМГ стрижень ‗самое глубокое мѣсто въ рѣкѣ, въ озерѣ, 

фарватеръ‘, ‗небольшая рѣчка, струя‘ [СУМГ, IV, с. 215]. 

СТРІМЧАК [стр‘ім
|
ч‘ак] ‗високий прямовистий берег річки‘ (Парн); 

СУМ стрімчак ‗прямовисна, стрімка скеля‘ [СУМ, ІХ, с. 779]. 

СТРОМОВИНА [стромо
|
вина] ‗дуже крутий схил‘ (Оборот ), ‗недоступна 

стрімка вершина‘ (Міст); 

СУМ стромови́ще ‗круте урвище, провалля‘, стромови́на ‗круте 

урвище, провалля‘, стро́ма, строми́на ‗стромовина‘ [СУМ, ІХ, с. 786];  

СУМГ стромови́на ‗стремина‘, стро́м ‗крутизна‘, стро́ма ‗крутизна, 

стремнина‘ [СУМГ, IV, с. 218];  

середньопол. стро́м ‗круча‘, стрі́м ‗круча‘ [181, с. 403]. 

http://sum.in.ua/p/9/786/2
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СТРУМОК [стру
|
мок] ‗невеликий поток‘ (Новобор, Павл, Підгор, Прос, Розп, 

Руд, Сват, Тарас, Тим); 

СУМ струмок, струмочок ‗невеликий потік, утворений з снігових, 

дощових вод або з підземних вод, що вийшли на поверхню‘ [СУМ, ІХ, 

с. 792]; 

західнопод. стру́мінь ‗підводне джерело на дні криниці‘, струмок 

‗струмок‘ [123, с. 305];  

західнопол. струмо́к ‗невеликий водяний потік‘ [Данилюк 1997, 

с. 92; Громко, с. 188], ‗менша річка, що впадає в більшу‘ [Никончук, с. 39];  

середньопол. стру́м ‗струмок‘, струмо́к ‗невеликий потік води‘, 

струмо́чок ‗невеликий потік води‘, ‗невелика водна артерія, менша від 

річки‘, ‗невеликий струмок‘ [181, с. 162];  

східнопол. струмо́к ‗ручай‘, ‗ключ‘ [Черепанова, с. 212]. 

СТРУМОЧОК [стру
|
моч‘ок] ‗невеликий поток‘ (Руд), ‗джерело, потік води, 

що утворився внаслідок виходу підземнх вод на поверхню землі‘ (Павл). 

(див. ще струмо́к) 

СУПІ́СКУВАТИЙ [су
|
п·іскуватиĭ] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ 

(Терн). 

СУГЛИННЯ [суг
|
лин‘:а] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ (Павл). 

(див. ще сугли́нок) 

СУГЛИНОК [суг
|
линок] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ (Город); 

СУМ суглинок ‗осадочна гірська порода, до складу якої входять пісок і 

глина (10 – 30%), а також ґрунт такого складу‘ [СУМ, ІХ, с. 821]; 

західнопод. суглинки ‗глинисті ґрунти‘ [123, с. 305]. 

СУГРОБ [суг
|
роб] ‗сніговий замет‘ (Лиз). 

СУПІСОК [
|
суп·ісок] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ (Город, 

Нещ, Оборот, Трет), ‗низинно-піщане місце‘ (Трет). 

(див. ще пісо́к) 

СУПІЩАНИЙ [суп·іш·
|
ч‘аниĭ] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ 

(Вільш, Руд, Сват);  

західнопол. супіщи́на ‗піщаний грунт‘ [Данилюк 2013, с. 100, 132] 
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СУХОПІСОК [су
|
хоп·ісок] ‗ґрунт із значною домішкою піску і глини‘ (Міст). 

СУХОСТОЙ [сухос
|
тоĭ] ‗сухий ліс‘ (Вільш, Лиз, Штор); 

СУМ сухостій ‗засохлі дерева, кущі і т. ін., що стоять на корені‘ 

[СУМ, ІХ, с. 870]; 

СУМГ сухостій ‗усохшее на корню дерево‘ [СУМГ, IV, с. 233]; 

західнопод. сухостой, ‗ліс, повалений бурею‘ [123, с. 306];  

західнопол. сухостій, сухостой ‗сухий ліс‘ [Данилюк 2013, с. 133]; 

середньопол. сухостій ‗сухий ліс‘, сухостой ‗сухий ліс‘ [181, с. 404];  

східнопол. сухостой ‗сухий ліс‘ [165, с. 179];  

центральностеп. сухостій, сухостой ‗сухий ліс‘ [39, с. 43]. 

СУША [
|
суша] ‗висохле болото‘ (Сич), ‗сухий ґрунт‘ (Вільш); 

СУМ суша ‗земля (на відміну від водяного простору, моря); материк‘ 

[СУМ, ІХ, с. 873]; 

західнопод. су́ша ‗шосейна дорога [123, с. 305];  

західнопол. су́ша ‗потріскана земля на місці, де була водойма‘, 

сушничка ‗сухе річище‘ [Данилюк 2013, с. 134];  

середньопол. су́ш ‗берег біля водойми‘, ‗частина місцевості‘, ‗поле, 

де засохлий ґрунт‘, су́ша ‗безводна частина землі‘, су́шінь ‗берег‘, су́шка 

‗осушене болото‘ [181, с. 404];  

східнопол. су́ш, суша́рка, су́шка ‗острів‘ [165, с. 183]; 

центральностеп. су́ша ‗острів‘, ‗берег‘ [39, с.112, 116].  

СУШКА [
|
сушка] ‗сухе гілля‘ (Штор); 

західнопол. сушничка ‗сухе річище‘ [Данилюк 2013, с. 133]; 

середньпол. су́шка ‗осушене болото‘ [181, с. 404]. 

СУШНИК [суш
|
ник] ‗сухий ліс‘ (Воєвод Ілліч). 

(див. ще сушня́к) 

СУШНЯК [суш
|
н‘ак] ‗сухий ліс‘ (Лиз, Розсип, Тим), ‗сухе гілля‘ (Біллуц); 

СУМ сушняк, сушник ‗сухі дерева, кущі; сухе суччя, гілки‘ [СУМ, ІХ, 

с. 875]; 

СУМГ сушняк, сушник ‘усохшія вѣтви на деревѣ‘, ‗усохшая часть 

сада, лѣса‘ [СУМГ, IV, с. 243]; 
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західнопод. сушняк ‗ліс, повалений бурею‘ [123, с. 306];  

східнопол. сушняк ‗сухий ліс‘ [165, с. 179];  

східностеп. сушняки ‗місце, де був колись сад‘ [137, с. 139];  

центральностеп. сушняк ‗сухий ліс‘ [39, с. 43]. 

СХИЛ [схил] ‗дуже крутий схил‘ (Троїц), ‗місцевість з похилою, опадистою 

поверхнею‘ (Буд, Вільш, Зел, Лантрат, Мороз, Оборо, Піщ, Сват, Степ, Трет, 

Терн), ‗невелике підвищення  на площині‘ (Тим); 

СУМ схил ‗похила поверхня чого-небудь‘, ‗місцевість з похилою, 

спадистою поверхнею‘ [СУМ, ІХ, с. 883]; 

західнопод. схи́л ‗круча, крутий схил гори‘, ‗схил гори‘, похи́л ‗схил 

гори, горба, підвищення‘ [123, с. 293, 306];  

західнопол. схи́л ‗крутий берег‘, ‗пологий берег‘ [Данилюк 2013, 

с. 134]; 

середньопол. схи́л ‗схил гори, горба, підвищення‘, схи́ли ‗схил 

підвищення‘, схи́лок ‗схил, спуск‘, на́хил ‗схил підвищення‘, ‗схил 

місцевості‘, похил ‗загальний схил місцевості досліджуваної території‘ [181, 

с. 358, 381, 404];    

східнопол. схи́л, схилина́, схило́к ‗склон, обрив, круча‘ [Черепанова, 

с. 176]; 

центральностеп. на́хил, схи́л, схило́к, похи́л ‗схил гори, гора, 

підвищення‘ [39, с. 25].   

ТАЙГА [таĭ
|
га] ‗важко прохідна ділянка‘ (Пол); 

СУМ тайга́ зафіксовано зі значенням як ‗смуга важкопрохідних 

хвойних лісів, що займає великі простори в північній частині Європи, Азії та 

Північної Америки‘ [СУМ, Х, с. 16]; 

західнопол. ‗густий ліс‘ [Данилюк 2013, с. 134]; 

східнопол. ‗зарослі лісу, хащі‘ [165, 179]; 

центральностеп. ‗зарослі дерев‘ [39, с. 45].  

ТЕНІ́СТА [те
и|
н‘іста] ‗неосвітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ 

(Вільш). 

ТЕРНИ [те
и
р

|
ни] ‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘ (Калм); 
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СУМ терени ‗зарості колючих рослин‘, терник, терняка ‗зарості 

терену‘ [СУМ, Х, с. 92]; 

СУМГ терник, терничок ‗собраніе терновыхъ кустовъ‘ [СУМГ, IV, 

с. 257]; 

західнопод. те́рен, тереня́к, терни́к, терни́на, терни́ни, терно́вник,  

терня́ ‗зарості терену‘ [123, с. 306];  

західнопол. терне́на, терни́на ‗зарості терену‘, терновище ‗місце де 

росте терен‘ [Данилюк 2013, с. 135];  

середньопол. те́рен ‗зарості кущів терену‘ [181, с. 405];  

східнопол. терни́к ‗луг, порослий кущами‘ [Черепанова, с. 217]; 

східностеп. те́рен, терни́к, терники́, терни́ння, терно́вник ‗природний 

чагарниковий дендрооб‘єкт‘ [137, с. 132];  

центральностеп. те ́рни, терники́, терни́на, тернівни́к, терно́ліс, 

терня́к, терняки ́ ‗зарості кущів терену‘ [Громко, с. 191 – 192]. 

ТЕРНИКИ [те
и
рни

е|
ки] ‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘ (Павл). 

(див. ще терни́) 

ТЕРНИЩЕ [те
и
р

|
ниш·ч‘е] ‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘ (Науг). 

(див. ще терни́) 

ТЕРНЯК [тер
|
н‘ак] ‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘ (Брус). 

(див. ще терни́) 

ТЕЧІЯ [те
и
ч‘і

|
йа] ‗заворот, крута зміна річки‘ (Нов); 

СУМ течія ‗рух води в річці від верхів'я до гирла; плин‘, ‗напрям 

потоку води в річці від верхів'я до гирла‘, ‗маса води, що рухається в річці, 

струмкові тощо‘, ‗маса води в морях і океанах, що рухається в певному 

напрямку‘, ‗невелика річка, струмок‘ [СУМ, Х, с. 106]; 

СУМГ течія ‗теченіе‘, ‗потокъ‘ [СУМГ, IV, с. 259]. 

ТЄНЬ [т‘ен‘] ‗неосвітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ (Вільш). 

ТИН [тин] ‗огороджена ділянка‘ (Руд), ‗огорожа‘ (ЛО, Руд); 

СУМ тин ‗огорожа, сплетена з лози, тонкого гілля пліт‘ [СУМ, Х, 

с. 114]; 

західнопол. тин ‗загорожа із хворосту‘ [62, с. 15];  
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середньопол. тин ‗живопліт‘ [181, с. 112 ]. 

ТІНА [
|
т‘іна] ‗мул, осадки на дні водоймища‘ (Лантрат); 

західнопод. ти́на ‗мокра заболочена низина‘ [123, с. 306];  

центральностеп. ти́на ‗болото (у загальному значенні)‘ [39, с. 70]. 

ТІННИК [т‘і
|
н:ик] ‗затінена деревами ділянка поля‘ (Тим). 

ТІНОК [т‘і
|
нок] ‗неосвітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ (Білов, 

Кам, Луб, Сем, Степ). 

ТІНЬ [т‘ін‘] ‗неосвітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ (Білов, ДО, 

Кам, ЛО, Луб, Нещ, Парн, Сем, Троїц‘). 

ТІНЬОК [т‘і
|
н‘ок] ‗неосвітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ 

(Білов). 

ТОЛОКА [то
|
лока] ‗місце, витоптане худобою‘ (Кур), ‗нескошене жито, яке 

залишилося після жнив‘ (Тим), ‗пасовище‘ (Зорик), ‗необролене поле‘ 

(Новобор); 

СУМ толока ‗залишене під пар поле, що служить пасовищем для 

худоби‘, ‗взагалі вільна ділянка біля села, де збиралася молодь гуляти‘ 

[СУМ, Х, с. 180]; 

СУМГ толока ‗поле, находящееся подь паромъ и служащее выпасомъ 

для скота; выгонъ‘, ‗общественные лѣса.‘ [СУМГ, IV, с. 272]; 

західнопод. толо́ка ‗місце, площина‘ [123, с. 123]; 

східнопол. толо́ка ‗парове поле‘, ‗рівнина на підвищенні‘, ‗гола 

вершина гори‘ [Черепанова, с. 218];  

східностеп. толовина́, толо́ка ‗місце випасу худоби‘, ‗не 

оброблювана, непридатна для ведення сільського господарства земля‘, 

‗одноразова праця гуртом для швидкого виконання великої за обсягом 

роботи‘ [137, с. 162];  

центральностеп. толо́ка́ ‗рівнина на підвищенні‘, ‗луг випасний, 

пасовище‘, ‗необроблене поле‘, ‗поле, підготовлене до обробітку‘, ‗випалене 

місце на полі‘ [Громко, с. 193]. 

ТОПОЛІВКИ [то
|
пол‘іўки] ‗лісосмуга тополь‘ (Сват); 
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СУМ тополя ‗дерево родини вербових із високим прямим стовбуром, 

глянсуватими листками різної форми та одностатевими квітками у вигляді 

повислих сережок‘ [СУМ, Х, с. 197]. 

ТОПТАНКА [топтанка] ‗вузька стежка у снігу‘ (Кур, Лантр); 

середньпол. то́птанка ‗стежка‘, протоптанка ‗стежка в лісі‘ [181, 

с. 384, 406]. 

ТРАВОСТОЙ [травос
|
тоĭ] ‗окрема ділянка лісу‘ (Вільш); 

СУМ травості́й, ‗трав‘яний покрив природних або сіяних лугів, 

сінокосів, пасовищ‘ [СУМ, Х, с. 222];  

середньпол. травостой ‗берег‘, ‗луг, на якому росте трава‘ [181, 

с. 124]. 

ТРАНШЕЯ [тран
|
шейа] ‗довга заглибина в землі‘ (Баран, Вівч, Зел, Калм, 

Міст, Сват), ‗яма (загальне значення)‘ (Міст); 

СУМ траншея ‗вузький глибокий рів із бруствером, що з'єднує в одну 

лінію всі вогневі точки оборонних позицій.‘, ‗довгий, вузький рів, виїмка для 

зберігання, укладання, укриття або вирощування чого-небудь‘, 

‗канавоподібне місце відкритого добування корисних копалин‘ [СУМ, Х, 

с. 234]; 

західнопод. транше́я ‗канал‘ [123, с. 307];  

західнопол. транше́я ‗заглибина на дорозі, вибита транспортом‘ 

[Данилюк 2013, с. 136]; 

середньопол. транше́я ‗продовгувата канава‘ [181, с. 71];  

центральностеп. транше́я ‗канава‘ [39, 17]. 

ТРАСА [т
|
раса] ‗дорога (загальне значення)‘ (Вільш, Сват, Сем, Павл, 

Шульг); 

СУМ т
|
раса ‗дорога (загальне значення)‘ зберігає загальновідоме 

значення ‗лінія, що вказує напрям проходження чогось‘, ‗широкий 

асфальтовий шлях, що з‘єднує великі міста, важливі об‘єкти тощо‘ [СУМ, Х, 

с. 237]; 

середньпол. тра́са ‗дорога‘ [181, с. 232 ];  
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східностеп. тра́са ‗шлях сполучення (переважно між населеними 

пунктами)‘ [137, с. 78]. 

ТРІСКОВИНА [тр‘іскови
е|
на] ‗сухий ґрунт‘ (Руд). 

ТРІСНУТИЙ [т
|
р‘існутиĭ] ‗сухий ґрунт‘ (Штор). 

ТРІЩА́НИЙ [тр‘іш·
|
ч‘аниĭ] ‗сухий ґрунт‘ (Ілліч). 

ТРІЩИНА [т
|
р‘іш·ч‘іна] ‗заглиблення в скелі‘ (ВП, Лантрат), ‗щілина в 

землі‘ (Баран, Білов, Білокур, Оборот, Павл, Парн, Тим, Трет); 

СУМ тріщина ‗щілина, місце розриву на поверхні чого-небудь, що 

покололось, лопнуло, тріснуло‘ [СУМ, Х, с. 280]; 

західнопод. трі́щина ‗ущелина‘ [123, с. 307];  

західноукр. трі́щина ‗заглиблення в скалі‘ [98, с. 251]; 

середньопол. трє́щина, трі́щина ‗щілина в ґрунті‘, ‗щілина в землі‘ 

[181, с. 407 – 408];  

центральностеп. трє́щина, трі́щина ‗щелина в землі‘ [39, с. 32]. 

ТРОПА [тро
|
па] ‗дорога в лісі‘ (Вільш); 

СУМ тропа. тропка ‗вузенька пішохідна доріжка, протоптана 

людьми або тваринами; стежка‘ [СУМ, Х, с. 282]; 

СУМГ тропа. тропка ‘стезя, путь, направленіе слѣдовъ‘ [СУМГ, IV, 

с. 286]; 

західнопол. тропа ‗дорога через болото‘ [Данилюк 2013, с. 137]; 

середньопол. тропа́, тропи́нка, тропі́нка ‗стежка в лісі‘ [181, с. 408]; 

центральностеп. тро́па́, тропка ‗дорога на болоті‘, тропінка ‗стежка 

на болоті‘ [39, с. 36]. 

ТРОПИНКА [тро
|
пинка] ‗дорога в лісі‘ (Бабич, Байд). 

(див. ще тропа́) 

ТРОПКА [т
|
ропка] ‗дорога в лісі‘ (Бабич). 

(див. ще тропа́) 

ТРЯСИНА [тр‘а
|
сина] ‗болото (загальне значення)‘ (Бабич), ‗ковбання, 

глибоке місце в річці, ставку, де закручує та втягує вода‘ (Троїц). 

(див. ще трясови́на) 

ТРЯСОВИ́НА [тр‘асо
|
вина] ‗болото (загальне значення)‘ (Бабич, Проїж, Руд). 
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ТРЯСОВИНА́ [тр‘асови
е|
на] ‗мокра, заболочена низина‘ (Павл, Піщ, Руд), 

‗болото (загальне значення)‘ (Бабич, Проїж, Руд), ‗грузьке, болотисте місце, 

що поросло травою, мохом‘ (Білов, Бут, Парн, Сем), ‗ковбання, глибоке місце 

в річці, ставку, де закручує та втягує вода‘ (Лиз), ‗мокра, заболочена рівнина‘ 

(Вільш), ‗простір, прилеглий до болота‘ (Марк); 

СУМ трясина, трясовина, трясовиця ‗дуже грузьке болото, поросле 

яскраво-зеленою травою і мохом, що утворилося на місці колишньої 

водойми‘ [СУМ, Х, с. 305]; 

СУМГ трясавина, трясовина, трясовиця, трясавиця ‗топь, топкое 

мѣсто‘, [СУМГ, IV, с. 292]; 

західнопод. трасовина, трасовиня ‗трясовина‘, трясовина 

‗трясовина‘, ‗болото‘, ‗велике болото‘, трясця ‗заболочене, грузьке місце‘ 

[123, с. 307 – 308];  

західнопол. трясина́, трясови́на́, трясови́сько, трясу́ха, трясу́чка 

‗грузьке болото, місце, де трясеться, колишеться земля‘ [Данилюк 2013, с. 

138];  

середньопол. траси́на́, трасови́на трасов’і́на́, трасов’іна́, трес’і́на 

‗грузьке болото, де трясеться, колишеться земля‘, трасовина́, трясова́ ‗дуже 

грузьке болото‘, тр’асовина́, трясови́на́, трясови́на, трясовина́ ‗грузьке 

болото‘ [181, с. 409]; 

східнопол. трусовина́, трясина́, трясни́ця, трясовина́, трясун, 

трясучка ‗топка, болотна топь‘ [165, с. 181];  

східностеп. тр’асови
|
на ‗поросла травою заболочена місцевість‘ [137, 

с. 164];  

центральностеп. тря́си́на́, трясови́на́, тра́совина, тряси́ло, 

трясови́ння, трясця ‗болота (загальне значення)‘ [39, с. 71]. 

ТРЯСОВИЦЯ [тр‘асо
|
виц‘а] ‗мокра, заболочена низина‘ (Мороз). 

(див. ще трясови́на) 

ТРЯСУЧКА [тр‘а
|
суч‘ка] ‗хвиля, вал, що утворюється коливальними рухами 

водної поверхні при порушенні її спокійного стану‘ (Нещ); 
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СУМ трясу́чка ‗т.с. що трясця‘, ‗одно та багаторічна трава з розлогою 

волоттю‘ [СУМ, Х, с. 307];  

західнопол. тряс́учка ‗грузьке болото, де трясеться‘ [Данилюк 2013, 

с. 138];  

західноукр. трісу́чка ‗заболочена низина‘ [98, с. 251]. 

(див. ще трясови́на) 

УБРАНЕ [
|
убране] ‗оброблене поле‘ (Вільш). 

УГРІВОК [уг
|
р‘івок] ‗освітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘  

(Парн). 

УЗБЕРЕЖЖЯ [узбе
и|
реж·:а] ‗берег річки‘ (Бут, ДО, Кам, Парн, Сем, Троїц); 

СУМ узбережжя ‗берег; смуга землі, місцевість уздовж берега моря, 

озера, великої річки‘ [СУМ, Х, с. 404];  

західнопол., центральностеп. узбережжя ‗берег річки‘ [Данилюк 

2013, с. 138; 39, с. 112];  

середньопол. узбережжя ‗берег річки‘, ‗берег водойми‘ [181, с. 409]. 

УЗБЕРІЖЖЯ [узбе
и|
р‘іж·:а] ‗берег річки‘ (Сем). 

(див. ще узбережжя) 

УЗБІЧЧЯ [уз
|
б·іч‘:а] ‗край дороги‘ (Павл), ‗місцевість з похилою, опадистою 

поверхнею‘ (Павл); 

СУМ узбі́ччя ‗схил гори, височини, насипу‘ [СУМ, Х, с. 404];  

СУМГ узбі́ч ‗схил гори‘ [СУМГ, IV, с. 323];  

західнопод. збо́ч, обо́ча, обо́чина, уз́бочина ‗схил гори, горба, 

підвищення‘ [123, с. 68];  

західноукр. збо́чина, збо́ччя, збо́чні, обо́ч, о́біч, обо́чина, обо́ча, узбі́ч, 

узбі́ччя ‗схил гори‘ [98, с. 252];   

середньопол. збі́ч, збі́ччя ‗схил гори, горба, підвищення‘ [181, с. 329];  

УЗЛІССЯ [уз
|
л‘іс‘:а] ‗рівнина поросла лісом‘ (Науг, Трет); 

СУМ узлісся, узлісок ‗смуга на краю лісу‘ [СУМ, Х, с. 408]; 

СУМГ узлісок ‗опушка лѣса‘ [СУМГ, IV, с. 324]. 

УЛАМОК ‗обломок скелі‘ (Город). 
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УЛОГОВИНА [улого
|
вина] ‗впадина, западина‘ (Троїц), ‗яма (загальне 

значення)‘ (Троїц); 

СУМ улогви́на (влогви́на) ‗велике заглиблення в рельєфі місцевості, 

западина з пологими схилами‘ [СУМ, Х, с. 431]; 

СУМГ улоговина ‗впатдина, котловина, ложбина‘ [СУМГ, IV, с. 334]; 

західнопод. улого́вина ‗рівна місцевість між підвищеннями‘, ‗низина 

(загальне значення)‘, ‗долина (загальне значення)‘, ‗вузька довга долина‘, 

логови́на ‗долина (загальне значення)‘, ‗долина між двома горбами, 

підвищеннями‘ [123, с. 275, 308]; 

західнопол. улогови́на ‗яма, яр‘, ‗місце між двома горбами‘ [Данилюк 

2013, с. 139];  

західноукр. ло́га ‗впадина, долина‘, ло́ги, логови́на ‗заглиблення на 

місці водойми‘, уло́га ‗впадина, заглиблення‘, ‗рівне поле‘, ‗перелогове поле‘, 

уло́ги ‗кам‘яна котловина амфітеатрального виду південно-східної гілки 

галицьких Карпат‘. ‗котловини, які засипають каміння‘, ‗луги‘, улогови́на 

‗впадина, котловина‘, ‗низина (загальне значення)‘, уложи́на ‗низина‘, 

улягови́на  ‗впадина, котловина‘ [98, с. 252];  

середньпол. улогови́на ‗долина між горбами‘ [181, с. 65];  

східнопол. ло́говина, логви́на, ло́говище, ло́гвище ‗низина (загальне 

значення)‘, ло́г, уло́говина, уло́гвина ‗мокра, заболочена низина‘, углови́на, 

уло́говина, улогви́на ‗долина потоку‘, ‗яр‘ [165, с. 177]; 

центральностеп. логови́на ‗заглиблення на місці водойми‘ [39, с. 21]. 

УПАД [у
|
пад] ‗місце де зливаються дві річки‘ (Бут, Троїц). 

УПАДИНА [у
|
пади

е
на] ‗глибока і вузька долина‘ (Терн), ‗глибоке провалля‘ 

(Терн), ‗неглибокий яр‘ (Нов), ‗рівнина в неглибокій западині‘  (Терн). 

(див. ще запади́на) 

УПЛИВ [уп
|
лиў] ‗стрижень, найглибше місце в річці, де дуже швидка течія‘ 

(Павл, Степ). 

УРВИЩЕ [
|
урви

е
ш·ч‘е] ‗глибока довга западина з стрімкими берегами, 

вибоїна від дії талих вод‘ (Кам), ‗глибоке провалля‘ (Павл), ‗глибокий яр‘ 

(Зел, Оборот), ‗дуже крутий схил‘ (Білов, Лантрат, Піщ), ‗місце де круто 
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спадає поверхня землі в наслідок обвалу, осипання‘ (Білов, Сем), ‗великий 

яр‘ (Терн); 

СУМ урвище ‗стрімкий, прямовисний схил чого-небудь, глибоке 

провалля, звичайно між горами‘ [СУМ, Х, с. 474]; 

західнопод. у́рвище ‗круча, крутий схил гори‘, ‗прірва‘, ‗яр на території 

кар‘єру‘, ‗глибокий обривистий яр‘ [123, с. 309]; 

західнопол. у́рвище ‗крутий берег‘ ви́рвище ‗обрив, над річкою, де є 

біла глина‘ [Данилюк 2013, с. 27,139];  

середньопол. у́рвище ‗крутий схил гори, горба‘, ‗глибокий яр‘, 

‗глибоке провалля‘ ‗зарва‘, ‗круча, пропасть‘у́рвисько ‗круча‘ ви́рвище 

‗глибока яма у водоймі, прірва‘ [181, с. 295, 410]); 

східнопол. у́рвище ‗схил, обрив, круча‘‗яр‘ [165, с. 176];  

центральностеп. у́рвище ‗неглибокий яр‘, ‗прірва‘ [39, с. 17].  

УРОВ [у
|
роў] ‗місце де круто спадає поверхня землі в наслідок обвалу, 

осипання‘ (Парн). 

УРОЖАЙНЕ [уро
|
жаĭне] ‗поле на якому родить ‘ (Город). 

УСАДЬБА [у
|
сад‘ба] ‗город, присадибна ділянка‘ (Терн, Трет). 

УХАБ [у
|
хаб] ‗великий камінь‘ (Руд); 

західнопод. уха́б ‗підвищення на дорозі‘ [123, 309]; 

західноукр. уха́б ‗вибоїна, заглиблення на дорозі‘ [98, с. 253]; 

східнопол. уха́б, уха́ба, уха́бина ‗яма‘ [165, с. 178].  

УХАБИНА [у
|
хаби

е
на] ‗вибоїна, яма на дорозі‘ (Бабич, Сват, Трет), ‗погана 

дорога‘ (Тим). 

(див. ще ухаб) 

УЧАСТОК [у
|
ч‘асток] ‗город, присадибна ділянка‘ (Трет), ‗окрема ділянка 

землі‘ (Вільш); 

середньпол. уча́сток ‗земельна ділянка‘ [181, с. 410];  

східностеп. уча́сток, уча́сточок ‗частина рукотворного лісу‘ [137, 

с.136];  

центральностеп. уча́сток ‗земельна ділянка, поле‘, ‗частина 

території‘ [Громко, с. 199]. 
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УЩЕЛИНА [уш·
|
ч‘ели

е
на] ‗прірва‘ (Оборот, Сват); ‗ущелля‘ (Білов, Білокур, 

ВП, Лантрат, Нов, Терн). 

(див. ще щели́на) 

УЩЕЛЛЯ [уш·
|
ч‘ел‘:а] ‗глибоке провалля‘ (Білокур, Ілліч), ‗заглиблення в 

скелі‘ (Тим), ‗пещера‘ (Сват). 

(див. ще щели́на) 

УЯМИСТЕ [у
|
йами

е
сте] ‗площа із заглибленим місцем‘ (Свистун). 

ФОНТАН [фон
|
тан] ‗місце добування води‘ (Бабич, ЛО); 

СУМ фонта́н ‗струмінь води, який б'є вгору або витікає під тиском, а 

також спеціальний прилад, що забезпечує викидання води, і споруда, що його 

обрамляє‘, ‗споруда з пристроєм для подавання води під тиском; 

водорозбірна колонка‘ [СУМ, Х, с. 616];  

західнопод. фонтан ‗джерело, з якого вода б‘є струменем угору‘ [181, 

с. 410]. 

ХАЩІ [
|
хаш·ч‘і] ‗важко прохідна ділянка‘ (Ілліч); 

СУМ ха ́щі в українській літературній мові означає ‗густий 

непрохідний ліс, чагарник‘ [СУМ, ХІ, с. 32];  

СУМГ хаща, ‗лѣсъ, чаща‘, хащина ‗мелкій густой кустарникъ‘ 

[СУМГ, IV, с. 389]; 

західнопод. хаща ‗непрохідні лісові зарості‘, хащі ‗горб у лісі, що 

поріс деревами‘, ‗густий ліс‘, ‗молодий ліс‘, ‗зарості кущів‘, ‗непрохідні 

лісові зарості‘, ‗низина, поросла деревами‘ [123, с. 311];  

середньпол. ха́щи ‗зарості кущів і дерев‘, ха́щі ‗зарості кущів і дерев‘, 

хащови́к ‗зарості кущів і дерев‘, хащовина́ ‗зарості кущів і дерев‘ [181, с. 410 

– 412]; 

східнопол. ха́ща, ‗зарості лісу, хащі‘ [Черепанова, с. 179];  

центральностеп. хащовина́, хащови́ння, ха́ща ‗зарослі дерев‘; ха́щі, 

хаща, ‗зарості кущів‘ [39, с. 45].  

ХВИЛЯ [х
|
вил‘а] ‗хвиля, вал, що утворюється коливальними рухами водної 

поверхні при порушенні її спокійного стану‘ (Мороз); 
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СУМ хвúля ‗водяний вал, що утворюється від коливання водної 

поверхні‘ [СУМ, ХІ, с. 40]). 

ХВИЛЯСТА [хви
е|
л‘аста] ‗площа, яка вкрита горбками‘ (Мороз). 

ХВОЙНИЙ ЛІС [х
|
воĭниĭ л‘іс] ‗хвойний ліс‘ (Марк); 

західнопод. хвой ‗хвойний ліс‘ [123, с. 146];  

західнопол. хвоїна́ ‗ліс, де ростуть хвойні дерева‘ [Данилюк 1997, 

с. 98];  

середньопол. хви́йник, хвійни́к, хвойі́на, хво́йник, хво́йні, хво́йнік, 

хву́йнік  ‗хвойний ліс‘ [181, с. 411];  

східнопол. хво́єчки, хво́їна, хво́їнка, хво́йка, хво́йник, хво́йник, хво́йниця, 

хво́йничок, хво́йнище, хво́йняк, хва́йняк, хвойнячо́к ‗хвойний ліс‘ [165, с. 179]; 

центральностеп. хво́йник, хво́йняк ‗хвойний ліс‘ [39, с. 43].  

ХВОЙНІ ДЕРЕВА [х
|
воĭн‘і де

е|
рева] ‗хвойний ліс‘ (Білов). 

(див. ще хвойний ліс) 

ХЛАМ [хлам] ‗плав, різні речі, що пливуть в річці суцільним потоком‘ 

(Білов). 

ХЛАНКА [х
|
ланка] ‘дорога, по боках якої оброблене поле‘ (Литв). 

ХОДЖЕНЕ [
|
хоǯе

е
не] ‗прохідна ділянка‘ (Калм). 

ХОЛМ [холм] ‗невелике підвищення на площині‘ (Кам, Міст); 

західнопод. холми, хоми ‗група горбів чи гір‘ [123, с. 310]; 

середньопол. холм ‗горб, підвищення‘, ‗штучний насип; горб‘ [181, 

с. 411];  

східнопол. холм ‗невелике підвищення, пагорок‘ [Черепанова, с. 232];  

центральностеп. холм ‗гора, горб, підвищення‘ [Громко, с. 201]. 

ХОЛМИ [хол
|
ми] ‗група горбів‘ (Луб, Оборот). 

(див. ще холм) 

ХОЛМИСТА [хол
|
миста] ‗площа, яка вкрита горбками‘ (Білов, Павл). 

ХОЛОД [
|
холод] ‗неосвітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ (Парн). 

ХОЛОДНИЙ [хо
|
лодниĭ] ‗крижаний, мерзлий ґрунт‘ (Бабич). 

ХОЛОДОК [
|
холод] ‗неосвітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ 

(Баран, Білокур, Вільш, Лиз, Міст, Нов, Оборот, Павл, Парн, Трет). 
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ХОЛОДОЧОК [холо
|
доч‘ок] ‗місце де лягає тінь‘ (Луб).  

ХРЕБЕТ [хре
|
бет] ‗гребінь, продовгувате підвищення‘ (Трет); 

СУМ хребет ‗верхня частина, верхній край, вершина чого-небудь 

(хвилі, валу і т. ін.)‘, ‗поверхня річки, озера і т. ін.‘, ‗ряд гір, розташованих в 

одному напрямі; гірське пасмо‘ [СУМ, ХІ, с. 138]; 

західнопод. хребе́т ‗гребінь гори, продовгувате підвищення‘ [123, 

с. 310]. 

ХРЕБТИ [хреб
|
ти] ‗група горбів‘ (Міст). 

(див. ще хребет) 

ХРЯЩ [хр‘аш·ч‘] ‗ґрунт (загальне значення)‘ (Білов); 

СУМ хря́щ ‗крупний пісок, що утворився з уламків твердих гірських 

порід‘ [СУМ, ХІ, с. 165]; 

СУМГ хрящ ‗щебень; камень вывѣтрившійся и разсыпавшій‘ [СУМГ, 

IV, с. 417 ]. 

ХУЩИНА [хуш·ч‘і
|
на] ‗найвужче місце‘ (Заг). 

ЦВІТНИК [цв·іт
|
ник] ‗квітник, клумба‘ (Розсип). 

СУМ цвітни́к ‗квітник‘ [СУМ, ХІ, с. 189]. 

(див. ще квітни́к) 

ЦВІТНИЧОК [цв·ітни
е|
ч‘ок] ‗квітник, клумба‘ (Вільш). 

(див. ще квітни́к) 

ЦІЛИНА [ц‘іли
е|
на] ‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘ (Лиз), ‗необроблене 

поле‘ (Розсип), ‗рівнина вкрита травою‘ (Білов, Вівч); 

СУМ цілина ‗ще не оброблювана, не орана земля‘, ‗місце без доріг, 

неходжене, неїжджене‘ [СУМ, ХІ, с. 230]; 

західнопод. цілина ‗поле, що погано родить‘, ‗необроблена земельна 

ділянка‘, ‗необроблені якийсь час землі‘, цілець ‗необроблена земельна 

ділянка‘, ‗місце, пропущене при сіянні‘ [123, с. 130, 312 ];  

західнопол. ціли́к, ціле́к ‗необроблене поле‘, цілина́ ‗незоране поле‘ 

[Данилюк 2013, с. 141];  

середньопол. целина́ ‗непридатна для орання і засіву земля‘, цілина́, 

цілни́к, цільни́к ‗цілина‘, ‗поле, що не обробляється‘ [181, с. 412];  
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східнопол. цілина́ ‗поле, підготовлене до обробітку‘ [165, с. 180];  

східностеп. цілена́ ‗поле, велика безліса рівнина‘, ‗непридатна для 

вирощування сільськогосподарських культур земельна ділянка‘, ‗земля, що 

ніколи не оброблялась‘, ‗луг, земельна ділянка, поросла травою‘, ‗луг (у 

загальному значенні)‘, ‗земельна ділянка, призначена для випасання худоби‘ 

[137, с. 140 – 145]; 

центральностеп. цілина́, ці́лик, цілни́к, цільни́к, цільня́к ‗необроблена 

земельна ділянка‘ [39, с. 64]. 

ЧАГАРНИК [ч‘а
|
гарни

е
к] ‗важко прохідна ділянка‘ (Вільш, Луг, ЛО, Штор), 

‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘ (Терн), ‗дрібний ліс, зарості кущових 

рослин‘ (Білов, Вільш, Калин, Калм, Лантрат, Піщ), ‗яр порослий лісом‘ 

(Білокур, Вільш, Зел, Луг, Нов, Оборот, Павл, Піщ, Руд, Терн); ЧАГА́РНИК 

‗яр порослий лісом‘ (Баран, Калин); 

СУМ чагарни́к, мн. чагарники́ ‗зарості багаторічних дерев'янистих 

кущових рослин‘ [СУМ, ХІ, с. 262];   

західнопод. чагарі,́ чагрі ́ ‗зарості кущів‘, чагарники́ ‗горб, що поріс 

деревами‘, ‗молодий ліс‘, ‗зарості кущів‘, ‗зарості шовковиці‘, чагри́ ‗низина, 

поросла лісом‘, чагарни́ця ‗випалене місце на болоті‘  [123, с. 310]; 

західнопол. чагаря́ми ‗зарості кущів‘, чагарни́к ‗зарості кущів‘, 

‗молодий ліс‘, ‗густий ліс‘, чагарники ́ ‗зарості лісу, кущів‘, ‗непрохідне місце 

біля лісу‘ [Данилюк 2013, с. 142];  

західноукр. чагарник ‗кущі‘, ‗гора, поросла лісом тільки на вершині‘, 

‗низина, поросла лісом‘ [98, с. 253]; 

середньпол. чага́р, чагарі,́ чагарни́к, чагарники́, ‗кущі‘; ‗зарості кущів‘ 

[181, с. 111];  

східнопол. чагарни́к вживають із значенням ‗кущі‘ [Черепанова, 

с. 233];  

східностеп. чагарни́к ‗ліс, великий простір, зарослий деревами і 

кущами‘, ‗природний чагарниковий дендрооб‘єкт‘ [137, с. 129];  
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центральностеп. чагарник ‗яр, порослий лісом‘, чага́р ‗луг, пустир з 

поодинокими кущами‘, чага́р, чагарі,́ чагарни́к, чагарня́к, чагарники́ ‗зарості 

кущів‘ [39, с. 45]. 

ЧАГАРНИКИ [ч‘агарни
е|
ки] ‗стара, заросла дорога‘ (Луг). 

(див. ще чагарни́к) 

ЧАЩА [
|
ч‘аш·ч‘а] ‗важко прохідна ділянка‘ (Проїж). 

(див. ще чащі) 

ЧАЩІ [
|
ч‘аш·ч‘і] ‗важко прохідна ділянка‘ (Міст); 

західнопод. чаща ‘непрохідні лісові зарості‘ [123, с. 310 ]; 

середньпол. ча́ща ‗кущі, зарості кущів‘, [181, с. 412]; 

східнопол. чаща, чащоба ‗зарості лісу, хащі‘ [Черепанова, с. 179]; 

центральностеп. ха́щі, хаща, чащі ‗зарості кущів‘ [39, с. 45]. 

ЧЕРЕДНИКИ [ч‘е
и
ре

и
дни

е|
ки] ‗група ярів‘ (Калм). 

ЧЕРТЕЖ [ч‘е
и
р

|
теж] ‗земельна ділянка, очищена в такий спосіб від лісу для 

посівів сільськогосподарських культур‘ (Нов, Степ), ‗простір, місцевість, де 

на деревах обдерто кору, щоб всихали  з метою його подальшого корчування‘ 

(Нов). 

ЧЕРТІЖ [ч‘е
и
р

|
т‘іж] ‗простір, місцевість, де на деревах обдерто кору, щоб 

всихали  з метою його подальшого корчування‘ (Оборот, Троїц). 

ЧОРНИЙ ПАР [
|
ч‘орниĭ пар] ‗не оброблене поле‘ (Бабич). 

ЧОРНОЗЕМ [ч‘орно
|
зем] ‗ґрунт (загальне значення)‘ (Оборот, Піщ, Прив, 

Руд, Сват, Трет); 

СУМ чорно
|
зем, чорно

|
з’ом ‗родючий чорний ґрунт, багатий на 

перегній, що утворився переважно в степових і лісостепових районах‘ [СУМ, 

ХІ, с. 358]; 

західнопод. чорнозе́м, чорнозьо́м ‗чорноземний ґрунт‘ [123, с. 311]; 

середньопол. чорнозе́м ‗поле, на якому ґрунт чорнозем‘ [181, с. 414];  

східностеп. чорнозе́м чорнозьо́м, чернозьо́м ‗земельна ділянка з 

чорноземним ґрунтом‘ [137, с. 157]. 
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ЧОРНОЗЬОМ [чорно
|
з‘ом] ‗ґрунт (загальне значення)‘ (Бабич, Воєвод, 

Вільш, Калин, Калм, Марк, Степ, Терн), ‗поле на якому родить ‘ (Вільш, Луг, 

Марк). 

(див. ще чорнозем) 

ЧОРТОРИЙ [ч‘орто
|
риĭ] ‗глибока довга западина з стрімкими берегами, 

вибоїна від дії талих вод‘ (Парн); 

СУМ чортори ́й ‗великий вир; глибока яма, у якій утворюється вир‘; 

‗глибокий рів, яр, провалля‘ [СУМ, ХІ, с. 365 – 366]; 

західнопол. чортори́й ‗місце в річці, де вирує вода‘ [Данилюк 2013, с. 

143]. 

поліськ. чортори́й ‗течія на місці глибокої ями в річці, де крутиться 

вода‘ [Никончук, с. 41 – 42];  

середньопол. чортори́я ‗яр, що вирила вода‘ [181, с. 414];  

східнопол. чортори́й(ка) ‗вир‘, ‗глибока яма‘ [Черепанова, с. 236]. 

ШАЛЛЮВ [ша
|
л‘:уў] ‗стрижень, найглибше місце в річці, де дуже швидка 

течія‘ (Нещ). 

ШЕРШЕНЬ [
|
шерше

и
н‘] ‗легкі крижина на початку замерзання річки‘ (Бут). 

ШИРИНА [ши
е
ри

е|
на] ‗найширше місце рівнини‘(Ілліч). 

ШИРОКОЄ [ши
|
рокойе] ‗найширше місце рівнини‘(Ілліч). 

ШЛЮЗ [шл‘уз] ‗штучне перегородження в руслі річки‘ (Павл); 

СУМ шлюз ‗гідротехнічна споруда для переведення суден з одного 

водного простору в інший, який відрізняється від першого рівнем води‘, 

‗гідротехнічна споруда, якою регулюють витрату та розподіл води або 

визначають кількість витраченої води‘, ‗широкий похилий жолоб, який 

використовують для збагачення корисних копалин промиванням‘ [СУМ, ХІ, 

с. 492]; 

західнопод. шлю́з, шлю́зи ‗штучне перекриття води на ставку‘, ‗місце 

спускання води‘ [123, с. 181];  

середньпол. шлю́з ‗дамба для підтримання рівня води‘ [181, с. 195]. 

ШЛЯХ [шл‘ах] ‗дорога (загальне значення)‘ (Город, Заг, Науг); 
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СУМ шлях ‗смуга землі, признач. для їзди та ходіння; дорога‘ [СУМ, 

ХІ, с. 493]; 

СУМГ шлях ‗большая проѣзжая дорога; путь‘ [СУМГ, IV, с.504]; 

західнопод. ‘шосейна дорога‘, ‗горіхова смуга вздовж дороги‘ [123, 

с. 313]; 

західнопол. шля́х ‗рівнинна місцевісь‘, ‗дорога‘ [Данилюк 2013, 

с. 144];  

середньопол. ‗дорога‘, ‗шлях‘, ‗частина землі, призначена для проїзду 

по ній‘ [181, 232 с.];  

східностеп. ‗шлях сполучення (переважно між населеними пунктами)‘ 

[137, с. 78]. 

ШОСЕ [шо
|
се] ‗дорога (загальне значення)‘ (Вільш); 

СУМ шосе, шосейка ‗орога з асфальтовим, цементно-бетонним 

покриттям, вимощена щебенем тощо, признач. для руху будь-якого 

безрейкового транспорту‘ [СУМ, ХІ, с. 511]; 

західнопод. шосе́, шосе́йка, шосе́йна доро́га  суша́, соша́ ‗шосейна 

дорога‘ [123, с. 312]; 

середньопол. шоса́ со́ш, со́ша ‗шосе‘, шосе́ ‗дорога з твердим 

покриттям‘, шосе́йна ‗дорога із твердим покриттям‘ [181, с. 414 – 415];  

східностеп. шо
|
се соше ‗шлях сполучення (переважно між населеними 

пунктами)‘ [137, с. 78]. 

ШПИЛЬ [шпил‘] ‗велике підвищення‘ (Заг), ‗верхня частина гори‘ (Город); 

СУМ шпи́ль ‗вершина гори, горба, скелі, конусоподібна вершина, пік‘ 

[СУМ, ХІ, с. 521]; 

СУМГ шпиль ‗холмъ, невысокая круглая гора‘ [СУМГ, IV, с. 510]; 

закарп. шпи́ль ‗гостра вершина‘ [Чучка, с. 74];  

західнопод. шпи́ль ‗гостра вершина гори, підвищення [123, с. 313];  

західнопол. шпи́ль ‗невисока кругла гірка‘ [Данилюк 2013, с. 144]; 

західнополіс. ушпи́ль, шпи́ль, шпи́лька, шпильова́, шпильо́к ‗вершина 

гори‘ [165, с. 176];  
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західноукр. шпи́ль, шпи́нь ‗висока крута гірка‘, ‗гостра вершина гори ‘, 

‗крута гора‘, шпильча́к ‗гостра вершина гори‘ [98, с. 254];  

середньопол. шпи́ль ‗невисока кругла гірка‘, шп’іл’ ‗вершина гори‘ 

[181, с. 415];  

центральностеп. шпи́ль ‗гостра вершина гори‘ [39, с. 25];  

ЩЕБЕНЬ [ш·ч‘е
и|
бен‘] ‗малий камінь‘ (Вівч, Лим). 

СУМ щебі́нь ‗подрібнене каміння, цегла і т. ін., що використовується 

для дорожніх та будівельних робіт‘, ‗розсипчасті нагромадження невеликих 

гострокутних уламків гірської породи‘ [СУМ, ХІ, с. 577];  

західнопод. щебйо́нка ‗шосейна дорога‘ [123. с. 113];  

середньпол. ще́бень, ще́бінь ‗твердий дрібний камінь‘, ‗купа твердого 

дрібного каменю‘ [181, с. 415]; 

центральностеп. ще́бинь, ще́бінь, щебьо́нка, щібьо́нка ‗дорога, 

вимощена каменем‘ [39, с. 35]. 

ЩЕБНИ́НА [ш·ч‘е
и
б

|
нина] ‗малий камінь‘ (Лим). 

(див. ще ще́бень) 

ЩЕБЬОНКА [ш·ч‘е
и|
б·онка] ‗дорога із щебню‘ (ЛО). 

(див. ще ще́бень) 

ЩЕЛИНА [ш·ч‘е
и|
лина] ‗щілина в землі‘ (Нов), ‗ущелля‘ (Павл). 

(див. щель) 

ЩЕЛЬ [ш·ч‘ел‘] ‗щілина в землі‘ (Вільш, Ілліч, Міст, Павл); 

західнопод. ущи́лінь, уще́ля, щели́на, уще́лина, щіли́на ‗ущелина‘, 

уще́лина ‗круча, крутий схил гори‘, ‗ущелина‘, ‗заглибина на вершині гори‘, 

ще́ль ‗заглиблення в ґрунті невизначеної форми‘, ‗ущелина‘ [123, с. 313];  

західнопол. щели́на ‗місцина між двома горбами‘ [Данилюк 2013, 

с. 145];  

західноукр. ущели́а, ущо́льє, щели́на ‗ущелина‘, ‗крутий схил гори, 

круча‘, ‗підніжжя гори‘, ущі́лина ‗ущелина‘, ущі́лля ‗вузька і глибока 

розщелина в горах ‘ [98, с. 253];  

середньпол. уще́лина ‗ущелина‘, щє́ль, щіли́на щі́ль ‗щілина в ґрунті‘, 

‗щілина в землі‘ [181, с. 415]; 
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східнопол. уще́лина, уще́льє, уще́лина, щіли́на, ущи́п, ущі́ль ‗яр‘ [165, с. 

177];  

центральностеп. щіли́на, уще́лля, ущі́лля, уще́лина, щели́на ‗ущелля‘, 

щіли́на ‗яр‘, щіли́на, щели́на, ще́ль ‗щілина в землі‘ [39, с. 16 – 17, 32].  

ЯБЛУКА [
|
йаблука] ‗насадження яблунь‘ (Город). 

ЯГІДНИ́К [
|
йаг·ідни

е
к] ‗окрема ділянка поросла ягідними рослинами‘ (Терн); 

СУМ ягідник ‗місце, де ростуть ягоди‘ [СУМ, ХІ, с. 623]; 

західнопол. ягідни́к ‗місце, де збирають чорниці‘ [Данилюк 1997, 

с. 102]; 

середньопол. я́годи, я ́гідник ‗місце, де ростуть чорниці‘, я ́годни́к 

‗місця на болоті, де росте клюква‘ [181, с. 416]; 

східнопол. я́гідник, я́годниця ‗поляни з ягодами‘ [Черепанова, с. 239 – 

240];  

ЯГОДНИК [
|
йагодни

е
к] ‗окрема ділянка поросла ягідними рослинами‘ 

(Бабич, Ілліч). 

(див. ще ягідни́к) 

ЯЛИНА [йа
|
лина] ‗ялиновий ліс‘ (Город); 

СУМ ялина. ялинник ‗ялинковий ліс, гай‘ [СУМ, ХІ, с. 642]; 

СУМГ ялинник ‗Ельникъ, еловый лѣсъ.‘ [Грінченка, IV, c. 539]; 

західнопод. яли́на, яли́нка, яли́нки́, яли́нник, ялиня́к, йо́лки, со́сни, 

сосни́на ‗ялиновий ліс‘ [123, с. 146];  

західнопол. їлни́к ‗ліс за породою дерев‘; яли ́нник ‗місце, де ростуть 

ялини‘ [Данилюк 1997, с. 42, 102];  

середньопол. яли́на, яли ́ни (мн.), є́льник, йо́лка ‗ялиновий ліс‘ [181, 

с. 321, 332, 416];  

східнопол. єльник, єльняк ‗ялиновий ліс‘ [165, с. 179]; 

центральностеп. є́льнник, ялинки́, яли́нник ‗ялиновий ліс‘ [39, с. 44].  

ЯЛИНОВИЙ ЛІС [йа
|
линовиĭ л‘іс] ‗ялиновий ліс‘ (Сват, Оборот). 

ЯМА [
|
йама] ‗заглиблення в ґрунті не визначеної форми‘ (Білокур, Зел), 

‗погана дорога‘ (Город), ‗яма (загальне значення)‘ (Оборот, Сват); 
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СУМ яма, ямище ‗заглиблення в землі‘, ‗глибока вирва на дні річки, 

ставка, озера‘, ‗заглиблення в чому-небудь, десь‘ [СУМ, ХІ, с. 644]; 

західнопод. я́ма ‗заглиблення на вершечку гори, горба‘, ‗заглиблення 

в ґрунті невизначеної форми‘, ‗невелика впадина на місцевості‘, ‗яма круглої 

форми‘, ‗яма на піску‘, ‗глибока яма‘, ‗прірва‘, ‗велика яма, заповнена водою 

після дощу‘, ‗вибоїна, яма на дорозі‘, ‗заглибина на місці водойми‘, ‗глибока 

яма в річці‘, ‗довга глибока вузька западина між горбами‘, ‗вир у річці‘, 

‗долина потоку‘, ями ‗група ярів‘, ями́на ‗глибока яма‘, ями́ще ‗глибока яма‘, 

‗місце, де вода зникає під землею‘, я́мка ‗заглиблення на вершечку гори, 

горба‘, ‗невелика впадина на місцевості, виямка ‗заглиблення на вершечку 

гори, горба, ви́ямок ‗заглиблення на вершечку гори, горба‘ [123, с. 247, 314];  

західнопол. ви́ямка ‗низина біля річки‘, я́ма ‗заглиблення в землі‘, 

‗заглиблення в ґрунті невизначеної форми‘, ‗заглиблення на дорозі, вибите 

транспортом‘, ‗яма у водоймі‘, ‗вир у річці‘, я́миска ‗викопана водойма‘, 

ями́ска ‗наповнена водою яма, де вибрали торф, пісок‘, я́мка ‗заглибина на 

дорозі, вибита транспортом‘, ‗викопана яма‘, ‗місце, де вибрали глину, пісок‘, 

‗низина, залита водою‘, я́мник ‗острів, суша на болоті‘, ямни́к ‗місце, де 

вибрали глину‘ [Данилюк 2013, с. 145 – 146];  

західноукр. я́ма ‗заглиблення в ґрунті невизначеної форми‘, 

‗заглиблення круглої форми‘, ‗долина потоку‘, ‗заглиблення на вершині 

гори‘, ‗заглиблення на місці водойми‘, ‗долина, котловина‘, я́ми, ями́на 

‗виямка, яма‘, ями́ще ‗велика яма‘, я́мка ‗заглиблення круглої форми‘, ямди́ла 

‗заглиблення на вершині гори‘ [98, с. 254]; 

середньпол. я́ма ‗заглиблення в ґрунті‘, ‗кар‘єр‘, ‗западина серед 

лісу‘, ‗невелика водойма‘, ‗яма; заглибина‘, ‗глибока яма у водоймі‘, 

‗заглиблення у водоймі‘, ‗заглиблення на дорозі‘, я́ми ‗поле, де є багато ям‘, 

‗поле з ямами‘,  ями́ще ‗велика яма‘, ви́ямка, я́мка ‗невелике заглиблення в 

ґрунті‘, ‗заглиблення на дорозі‘, ямки́ ‗поле, де багато ям‘ [181, с. 416];  

східнопол. я́ма, я́мка ‗яма‘ [165, с. 178];  

східностеп. я́ма, я́мка ‗заглиблення на місцевості антропогенного 

походження‘ [137, с. 61];  
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центральностеп. ями́на ‗яма (загальне значення)‘, я́ма ‗заглиблення в 

ґрунті невизначеної форми‘, ‗яма круглої форми‘, ‗заглиблення на місці 

водойми‘, ви́ямка ‗невелика яма‘, виямина ‗яма з водою‘ [39, с. 18 – 22];  

ЯМЕЛЯ [йа
|
мел‘а] ‗глибока яма‘ (Луб). 

(див. ще яма) 

ЯМИНА [йа
|
мина] ‗площа з заглибленим місцем‘ (Баран). 

(див. ще яма) 

ЯМКА [
|
йамка] ‗вибоїна, яма на дорозі‘ (Білокур Вівч), ‗невелика яма‘ 

(Воєвод, Калм). 

(див. ще яма) 

ЯПОНІЯ [йа
|
пон‘ійа] ‗поле за межами населеного пункту‘ (Баран). 

ЯР [
|
йар] ‗глибока довга западина з стрімкими берегами, вибоїна від дії талих 

вод‘ (Зел, Лантрат, Мороз, Оборот, Сват, Степ. Трет), ‗глибока долина‘ 

(Лантрат), ‗глибока і вузька долина‘ (Вівч), ‗яр (загальне значення)‘ (Лантрат, 

Сем, Степ); 

СУМ яр ‗глибока довга западина (перев. з крутими або прямовисними 

схилами), що утворилася внаслідок розмиву пухких осадових порід 

тимчасовими потоками‘, яруга ‗великий яр‘ [СУМ, ХІ, с. 647]; 

західнопод. яр ‗яр (майже на всій території)‘, ‗яр, порослий лісом‘, 

‗відріг яру‘, ‗яр, утворений дією вод‘, ‗ущелина‘, ‗рів, утворений дією вод‘, 

‗глибокий обривистий яр‘, ‗низина біля річки‘, ‗довга глибока вузька 

западина між горбами‘, ‗долина (у загальному значенні)‘, яри, ярі, ярки, 

ярочки ‗група ярів‘, яровище,  яровище ‗яр, порослий лісом‘, ярок ‗яр‘, ‗відріг 

яру‘, ‗невеликий яр‘, яруга ‗глибокий обривистий яр‘, ‗великий яр‘, ‗долина 

(у загальному значенні)‘ [123, с. 315]; 

західнопол. яр ‗повздовжня яма, рів‘, ‗викопана яма‘, ‗вимита водою 

ділянка землі‘, ‗природна заглибина‘, яруг ‗викопана яма‘, яру́га ‗довга балка 

з кущами‘, ‗великий яр‘ [Данилюк 2013, с. 146]; 

західноукр. яр ‗глибокий яр‘, ‗яр‘, ‗глибокий яр, порослий лісом‘ 

ярище ‗степовий яр‘, ярок ‗маленький ярок‘, ‗потік‘, ‗водоворот‘, 

‗заглиблення невизначеної форми‘, яруга ‗великий яр‘, ‗степовий яр‘, ‗яр, 
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порослий лісом‘, ‗вибита водою суха впадина‘, ‗пропасть‘, ‗рів, канава‘ [98, 

с. 255]; 

середньопол. яр ‗яр‘, ‗глибока довга западина‘, ‗діл між гірками‘, ярина́ 

‗посів ярих культур‘, яри́ще ‗глибокий яр‘, яро́к ‗невеликий яр‘, яру́га ‗яр‘; 

‗глибока западина‘ [181, с. 417]; 

східнопол. яр, ярак, ярець, ярещиха, ярище, ярок, ярочок, яруг, яруга, 

яружка, ярчак, ярюг, ярюка ‗яр‘, ярок ‗яма‘ [165, с. 178]; 

східностеп. яр, ярок ‗різновид земельної ерозії‘ [137, с. 57]. 

ЯРА [йа
|
ра] ‗група ярів‘ (Вівч). 

(див. ще яр) 

ЯРИ [йа
|
ри] ‗група ярів‘ (ВП, Зел, Ілліч). 

(див. ще яр) 

ЯРИНА [йа
|
рина] ‗великий яр‘ (Степ), ‗глибокий яр‘ (Степ). 

(див. ще яр) 

ЯРИЩЕ [йа
|
риш·ч‘е] (ВП, Нов, Оборот, Терн); ‗великий яр‘ (Білокур, ВП, 

Кур, Лантрат, Піщ, Трет). 

(див. ще яр) 

ЯРКИ [йар
|
ки] ‗група ярів‘ (Баран, Лантрат, Міст). 

(див. ще яр) 

ЯРОК [йа
|
рок] ‗вузька протяжна долина‘ (Марк, Науг), ‗глибока довга 

западина з стрімкими берегами, вибоїна від дії талих вод‘ (Баран, Піщ), 

‗глибока долина‘ (Ілліч), ‗місце де круто спадає поверхня землі в наслідок 

обвалу, осипання‘ (Город, Сват), ‗рівнина в неглибокій западині‘ (Білов), ‗яр 

(загальне значення)‘ (Баран, Білокур, Калм, Міст, Розсип, Сват), ‗яр у лісі‘ 

(Білов), ‗яр у степу‘ (Павл). 

(див. ще яр) 

ЯРОЧОК [йа
|
роч‘ок] ‗відгір яру‘ (Сват). 

(див. ще яр) 

ЯРУГА [йа
|
руга] ‗великий яр‘ (ВП, Мик, Лиз, Лим, Оборот), ‗глибока довга 

западина з стрімкими берегами, вибоїна від дії талих вод‘ (Піщ), ‗глибокий 
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яр‘ (Сват), ‗місце де круто спадає поверхня землі в наслідок обвалу, 

осипання‘ (Сват). 

(див. ще яр) 

ЯСЕНОВЕ [йасе
и|
неве] ‗ясеневий ліс‘ (Трет); 

середньпол. є́сень, є́сєнь ‗ліс, у якому ростуть ясени‘, ясени ́ (мн.) 

‗лісосмуга ясенів‘ [181, с. 321, 417];  

центральностеп. ясено́к ‗заростей ясену‘ [Громко, с. 209]. 

ЯСИНОК [йаси
е|
нок] ‗ясеневий ліс‘ (Розсип). 

(див. ше ясене́ве) 

ЯСНЕ [йас
|
не] ‗освітлений сонцем схил гори, горба, підвищення‘ (Проїж). 

(див. ше ясене́ве) 
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ДОДАТОК В 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГЕОГРАФІЧНИХ НАРОДНИХ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ 

РОСЛИННОГО ПОКРИВУ 

 

Луганська область знаходиться в зоні різнотравно-типчаково-

ковилових степів. Рослинність у результаті діяльності людини зазнала 

великих змін. Значна частина території області розорана, лише на схилах 

ярів, у долинах рік і в заповідниках збереглися ділянки степової рослинності. 

Тут зростає більше тисячі видів різноманітних рослин. Лісів мало (біля 7% 

території області). Вони розміщені вподовж річок, на схилах долин, балок і 

ярів. Переважають ліси байрачного типу. Вони ростуть у балках і 

відзначаються істотною різноманітністю: серед них нараховують близько 50 

порід дерев і кущів. Переважають такі породи – дуб, береза, ясен. Підлісок 

представлений жовтою акацією, кущами терену, бузини, шипшини. Ці види 

поширені на узліссі та галявинах [75, с. 14]. 

У заплавах річок і подекуди по днищах балок поширена лучна 

рослинність (галофільна і глікофільна). У водоймах і навколо них розвинута 

водна та болотна рослинність. Унаслідок інтенсивної господарської 

діяльності на теренах області створилися сприятливі умови для поширення 

синантропної рослинності, серед якої виділяють сегетальну та рудеральну 

рослинності. Флора області різноманітна за видовим складом і включає 1800 

видів судинних рослин, що належать до більш ніж 450 родів і більш ніж 155 

родин. За кількістю видів у флорі переважають родини айстрових, злакових, 

капустяних, бобових, гвоздичних, розових [125, с. 18]. 

 

4.1. ЛСГ „ліс” 

Природна лісова рослинність у досліджуваному ареалі представлена 

заплавними та байрачними лісами. Найбільш поширеними є дубові, дубово-

в‘язові, ясенові ліси, у заплавах рік трапляються також вербові, осокорові, 

осикові, вільхові лісові угруповання. Проте корінні лісові угруповання, які не 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD
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зазнали впливу людини, відсутні. Майже всі природні ліси на території 

області мають порослеве походження, протягом останніх двох-трьох століть 

вони зазнали кількох суцільних рубок, які докорінним чином змінили їхню 

первинну структуру. Площа штучних лісів становить понад 100 тис. га, 

створені вони були в період 1950 – 1990 років. Головними породами в цих 

лісах є сосна звичайна, дуб звичайний, акація біла, ясен високий. Значна 

частина лісів із сосни звичайної розташована на берегах Сіверського Дінця, у 

результаті чого повністю знищена природна рослинність наддонецького 

піщаного степу. Загальна площа лісового фонду області складає 340 тис. га, з 

яких укрито лісом 270,6 тис. га. Лісистість області досягає 10,7%, тоді як 

середня в Україні – 14%. [125, с. 18]. 

У досліджуваних говірках спостерігаємо значну кількість народних 

географічних термінів на позначення лісових масивів. У зв‘язку з цим за 

релевантними ознаками – ‗загальні особливості‘, ‗розмір‘, ‗густота‘, ‗якість, 

стан лісу‘, ‗вік лісу‘, ‗ліс за породою дерев‘, ‗місце в лісі, вільне від дерев‘, 

‗узлісся, місцевість біля лісу‘ були утворені семантичні ряди найменувань на 

позначення лісу. 

Перший аналізований ряд на позначення ‗ліс (загальне значення)‘ 

репрезентує значну кількість загальновідомих лексем: баĭ
|
рак (Пол), 

баĭ
|
рач’ок (Пол), гаĭ (Сват), де

и|
рева (у всіх н. пп.), де

и
ре

и
ви

|
на (Трет), 

|
дере

и
во 

(Розсип), запо
|
в’ідни

е
к (Білов, Прив, Розсип), л’іс (у всіх н. пп.), л’іс

|
ки 

(Розсип), л’іско
|
ве (Шульг), л’і

|
сок (Міст, Терн), л’ісос

|
муга (Город, Калин, 

Луг, Міст, Парн), л’ісо
|
полоса (Прив, Трет), л’ісополо

|
са (Вівч), л’ісопо

|
садка 

(Павл), л’і
|
соч’ок (Байд, Павл), по

|
садка (Білов, Воєвод, Калм, Лантрат, ЛО, 

Луг, Міст, Розсип, Руд, Терн, Сем, Степ), са
|
док (Калм). 

Назви баĭ
|
рак, баĭра

|
ч’ок на позначення лісу можна трактувати як 

перенесення із загальновживаного ‗ліс у яру‘. Семантичним мотиватором 

номінації могла бути подібність до іншої реалії [39, с. 40]. 

Термін гаĭ, що походить із псл. *gajь [ЕСУМ, І, с. 451], у значенні ‗ліс 

(загальне значення)‘ та його демінутив га
|
йок ‗молодий ліс‘ одночасно 

передають чотири ДО лісу: ‗розмір‘, ‗щільність насадження‘, ‗вік‘, ‗вид‘ і 
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функціонують з інтегральною семою ‗невеликий, рідкий лісовий масив із 

молодими листяними деревами‘. З огляду на те, що в східнослобожанських 

говірках Луганщини термін гаĭ зафіксовано в значенні ‗низина біля річки‘, 

‗низина, поросла деревами‘ спостерігаємо явище семантичного синкретизму. 

Лексема гаĭ за значенням близька до загальновживаного – гай ‗невеликий, 

переважно листяний ліс‘ [СУМ, ІІ, с. 15]. В інших говірках української мови 

номен гай має стабільну звукову форму, але при цьому складну розгалужену 

семантичну структуру (див. д. Б, с. 293). 

Певну сукупність дерев‘яних рослин на досліджуваній території 

називають і формою множини – де
и|
рева, і формою однини – 

|
дере

и
во, 

де
и
ре

и
ви

|
на (< дерево < псл. *dervo ‗сосна; смола; дерево‘ [ЕСУМ, І, с. 200]), 

де друга назва вказує на можливість використання дерев для 

сільськогосподарських потреб. Порівняймо з українською літературною 

мовою: деревина ‗матеріал з цієї рослини, що йде на будівництво та різні 

вироби‘ [СУМ, ІІ, с. 246], де ́рево ‗багаторічна рослина з твердим стовбуром і 

гіллям, що утворює крону‘ [СУМ, ІІ, с. 246]). Подібне до аналізованого 

знаходимо значення в говірках Кіровоградщини, де лексема дерево також є 

узагальнювальним одиничним номеном, уживаним у значенні 

‗лісонасадження в середині населеного пункту‘, але поряд з ним також 

функціонує й загальновідоме мн. дерева ‗лісосмуги‘, ‗лісонасадження в 

середині населеного пункту‘, ‗невеликий ліс‘ [39, с. 39, с. 41]. Інші українські 

діалекти демонструють деякі відхилення від загальновживаної форми, але в 

семантиці значних коливань, порівняно із загальновідомим значенням, не 

спостерігаємо (див. д. Б, с. 312). 

Номен запо
|
в’ідни

е
к функціонує на досліджуваній території для 

називання рукотворного дендрооб‘єкта, указує на заповідність лісів, що й 

зумовило виникнення та функціонування відповідного географічного номена. 

В українській літературній мові та її діалектах семантика аналізованого 

терміна залишається незмінною, на відміну від лексичної форми, яка на 

деяких територіях зазнає фонетичних змін (див. д. Б, с. 325). Порівняно з 

іншими мовами: рос. діал. запове́дник ‗ліс, який охороняє держава‘ [Дьякова, 
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с. 107, с. 112]; бр. діал. запаве́днік ‗велика пуща‘, ‗куток природи (флори чи 

фауни), який особливо охороняється‘ [186, с. 71, С. 74]. 

Найбільш уживаною в цій лексико-семантичній групі є лексема л’іс (< 

псл. *lěsъ ‗простір, порослий деревами‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 265 – 266]) та 

демінутиви л’і
|
сок, л’і

|
соч’ок, що мають паралелі в інших слов‘янських 

мовах: рос. лес [Ожегов, с. 323], бр. діал. лес [186, с. 105], пол. las [SТ, с. 90], 

слв. les [Slovnik, ІІ, с. 33], чес. lеs [Малько 1970, с. 6]. болг. лес, схв. лиj̏ес, 

слн. le  ̑ s, в.-луж. lěs, н.-луж. lěsо, полаб. l᾽оs [Фасмер, ІІ, с. 485]. Утворення 

л’ісос
|
муга, л’ісо

|
полоса, л’ісополо

|
са, л’ісопо

|
садка, по

|
садка – переважно 

дублетні назви, що побутують у досліджуваному ареалі для позначення семи 

‗смуга дерев‘, а останні два мають ще значення ‗штучний ліс‘. Народний 

географічний терміни ліски́ (< псл. *lěska ‗ліщина‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 267]) та 

його прикметниковий похідний л’іско
|
ве має ДО „великий дрібний ліс‖. 

Термін ліски́ у східнослобожанських говірках Луганщини має деякі 

специфічні риси говіркового вжитку й демонструє розширення семантики: 

‗ліс (загальне значення),‘ ‗рівнина, поросла лісом‘, ‗молодий ліс‘, ‗невеликий 

ліс‘. 

Термін са
|
док указує на наявність плодових дерев у лісі. 

Антропогенність появи ГО демонструє сема ‗насаджений ліс‘: 

л’ісопо
|
садка (Павл), пи

е|
томни

е
к (Білов, Євсуг, Піщ), по

|
садка (Білов, 

Воєвод, Калм, Лантрат, ЛО, Луг, Міст, Розсип, Руд, Сем, Степ, Терн), сад 

(Піщ), са
|
док (Розсип), самона

|
саǯе

и
н’і л’і

|
са (Вільш), само

|
с’еў (ЛО). 

Термін по
|
садка в східнослобожанських говірках є полісемантичним: 

мн. по
|
садки ‗рівнина, поросла лісом‘, ‗ліс (загальне значення)‘, ‗насаджений 

ліс‘, ‗смуга дерев‘, ‗межа між полями‘, що говорить про розширення його 

семантики порівняно з українською мовою та її діалектами (див. д. Б, с.  411). 

Термін л’ісопо
|
садка не виходить за межі лексико-семантичного поля 

„ЛІС‖, маючи значення: ‗ліс (загальне значення)‘, ‗насаджений ліс‘, ‗смуга 

дерев‘. Таку ж семантику та незмінність форми засвідчено в українській 

літературній мові та її діалектах (див. д. Б, с. 361). Порівняймо: рос. діал. 

лесопоса́дка ‗штучно насаджені ліси на полях‘ [Дьякова, с. 181]. 
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Номен пи
е|
томни

е
к є запозиченням з російської мови (пор. питомник 

‗місце, заклад для вирощування і розведення рослин або тварин‘ [Ушаков 

1935, III, с. 342]), у досліджуваному ареалі маніфестує сему ‗садова шкілка‘. 

Інші українські діалекти мають такі ж номени з невеличкими фонетичними 

відхиленнями (див. д. Б, с. 395).  

Значення ‗насаджений ліс‘ репрезентують загальновідомий термін сад 

(< псл. *saditi ‗садити‘ [ЕСУМ, V, с. 162 – 163]) та його демінутив са
|
док 

‗насаджений ліс‘, ‗ліс (загальне значення)‘, які мають ознаку певної території 

з плодовими деревами антропогенного походження. В інших мовах 

простежено паралелі: бр. сад, др. садъ ‗дерево, рослина, роща, сад‘, болг. сад 

‗насадження‘, схв. са̑д ‗нове насадження‘, слн. sȃd, ‗плід, плантація‘, чес., 

слв. sаd ‗сад, насадження, парк‘, пол. sаd ‗сад, парк‘, в.-луж., н.-луж. sаd 

‗фрукти, сад‘. Якщо рукотворний дендрооб‘єкт, позначений лексемою 

по
|
садка, має загальне екологічне значення, то дендрооб‘єкт, позначений 

лексемою сад та його демінутивом садок, мають вужче, часто індивідуальне 

призначення – приватна ділянка землі, засаджена фруктовими деревами для 

постачання фруктів, ягід, а функція екологічного захисту за допомогою 

плодових дерев відходить на другий план, хоча дослідження біологів 

указують на велику захисну й повітроочищувальну функцію саме плодових 

дерев, які можуть затримувати у своїх плодах більшу порівняно з іншими 

деревами кількість шкідливих речовин антропогенного походження, що 

містяться в навколишньому середовищі [137, с. 137]. Термін сад та його 

похідні полісемантичні в східнослобожанських говірках Луганщини: мн. 

сад
|
ки ‗рівнина, поросла деревами‘, ‗низина, поросла деревами‘, са

|
док ‗ліс, 

загальне значення‘, сад, са
|
док ‗штучний ліс‘, ‗город, присадибна ділянка‘. 

Порівняймо в українській літературній мові та її діалектах: сад, садок 

‗спеціально відведена значна площа землі, на якій вирощують плодові 

дерева, кущі тощо‘; ‗присадибна ділянка, засаджена плодовими деревами, 

кущами, квітами тощо; дерева, кущі та ін., що ростуть на цих ділянках, 

площах‘ [СУМ, ІХ, с. 9]; назва садо́к має значення ‗яма, заповнена водою, де 

вирощують рибу‘ [45, с. 123]; садок ‗плодовий дендрооб‘єкт‘ [137, с. 137]; 
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са́д, садо́к, садо́чок ‗земельна ділянка, на якій вирощують плодові дерева, 

кущі‘ [181, с. 396]. Наведений фактичний матеріал засвідчує, що номен са́д в 

українських говірках Волині набуває іншого значення та порівняно із 

східнослобожанськими говірками розширює семантику. 

Композит само
|
с’еў має прозору семантику, у східнослобожанських 

говірках є новоутвором. 

На позначення смуги дерев зафіксовано номени, які переважно 

репрезентують ГО антропогенного походження й мають досить прозору 

етимологію: а
|
л’ейеч’ка (Байд), л’есо

|
полоска (Вільш), л’ісопо

|
садка (Павл), 

л’ісо
|
полоса (Прив, Трет), л’ісополо

|
са (Вівч), л’ісос

|
муга (Город, Калин, Луг, 

Міст, Парн), поло
|
са (Терн, Шульг), по

|
садка (Лиз). 

Номен а
|
л’ейеч’ка (˂ алея, рос. аллея ˂ пол. aleǰa або нім. аllee або 

безпосередньо з фр. Allée [ЕСУМ, І, с. 61; Фасмер, І, с. 70]) стосується 

насамперед паркових алей, проте потрапив і в сільські населені пункти. З 

огляду на відсутність парків у багатьох н. пп., ця лексема функціонує із 

значенням ‗рідке насадження дерев вздовж невеликої стежки‘. Таку ж 

семантику номен має і в літературній, і в діалектній українській мові (див. 

д. Б, с. 260 ). 

Термін л’ісос
|
муга у східнослобожанських говірках Луганщини має 

кілька значень: ‗рівнина, укрита травою‘, ‗ліс (загальне значення)‘, ‗смуга 

дерев‘, ‗межа між полями‘. Й. О. Дзендзелівський уважає термін лісосму́га 

неологізмом 30-х років ХХ столяття, „коли у зоні степу стали влаштовувати 

полезахисні лісонасадження‖ [54, с. 46]. В українській мові та її діалектах 

аналізований термін майже не вирізняється ані семантикою, ані 

словоформою (див. д. Б, с. 361). 

Ознаки лісу, висадженого смугою, мають номени л’ісо
|
полоса, 

л’ісополо
|
са та його дериват л’есо

|
полоска. Номен л’ісополо

|
са семантично 

пов‘язаний із поло
|
са, по

|
лоска ‗земельна ділянка‘, що дає змогу фіксувати 

протиставлення ‗ліс‘ ↔ ‗поле‘ [114, с. 62]. Близьке значення з деякими 

відтінками зафіксовано в українських говірках Вінниччини, де лексема 

лісополоса позначає рідкий ліс [15, с. 5], Кіровоградщини – лісополоса 
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‗лісосмуга‘ [Громко, с. 113], Рівненщини – лісополоса́ ‗смуга лісу‘; ‗ряд 

дерев, придорожніх насаджень‘ [181, с. 351]; у західноподільських говірках – 

лісополоса ‗лісосмуга між полями‘ [123, с. 274]. 

Лише одна лексема характеризує ліс за формою. Це етимологічно 

прозоре утворення від прикметника круглий – демінутив кругл’а
|
ч’ок (Бут) 

‗ліс округлої форми‘, який завдяки своєму форманту -ок- указує на форму та 

розмір ГО (‗невеликий ліс округлої форми‘). На нашу думку, відбулося 

перенесення ознак одного предмета на інший за подібністю, адже 

кругл’а
|
ч’ок – зменшено-пестливе від кругляк, яким переважно називають 

зрізані стовбури дерев та нерозпиляні колоди [СУМ, IV, с. 369]. 

Функціонування номена кру
|
жок на позначення дендрооб‘єкта є традиційним 

для інших українських говірок з релевантними ДО ‗замкненість простору‘ та 

‗розмір‘ [Толстой 1969, с. 118 – 119]. Подібні утворення помічено в інших 

ареалах України (див. д. Б, 349). 

Опозицію в досліджуваних говірках утворюють семи ‗великий ліс‘ – 

зруб (Білокур) / ‗невеликий ліс‘ – л’і
|
сок (у більшості н. пп.), л’іс

|
ки (Прив). 

Термін з кореневою основою -руб- (< псл. *rǫbъ ‗руб, відрубаний край 

предмета (= відрубане)‘ [ЕСУМ, V, с. 131]), – зруб репрезентує значення 

‗великий ліс‘ у зв‘язку з релевантністю ДО ‗великий ліс, де можна нарубати 

дрова або деревину для сільськогосподарських потреб‘. Порівняймо: в укр. 

літ. мові зруб „місце, де був вирубаний ліс‖ [СУМ, ІІІ, с. 717]. 

Сема ‗молодий ліс‘ виражена лексемами: молод
|
н’ак (Бабич, Вівч, 

Вільш, Город, Ілліч, Лантрат), л’іс
|
ки (Свистун), га

|
йок (Міст). Останні два 

терміни були об‘єктом аналізу. Основним представником названої семи є 

лексема молод
|
н’ак з найбільшим ареалом уживання. 

Номен молод
|
н’ак (< псл.*moldьn’akъ [ЕССМ, Вип. 19, с. 184]), 

утворений суфіксальним способом (молод-н-я́к) і мотивований прикметником 

молодий, має прозору мотивацію. Порівняймо: укр. літ. м. молодняк „молоді 

дерева, пагони‖ [СУМ, IV, c. 788]; слц. діал. mládnâk ‗молода брунька, 

галузка‘; рос. молодняк ‗молоді тварини худоби; молодий ліс; молодь‘; бр. 

младняк ‗т.с.‘ [ЕССМ, Вип. 19, с. 184]. В українських діалектах цей номен 
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має таке ж значення [123, с. 142; 181, с. 97; 39, с. 42; 165, с. 178; Данилюк 

2013, с. 82]. 

Розширення семантики демонструє в східнослобожанських говірках 

Луганщини лексема са
|
га (Штор) ‗молодий ліс на місті старого, зрубаного‘, 

пор. із загальновідомим сага́ ‘річкова затока‘, ‗протока; рукав ріки; стариця‘, 

‗улоговина серед піщаних відкладів річки‘, ‗озеро в такій улоговині чи в 

заплаві річки‘, ‗болото в заплаві річки‘, ‗рослинність у заплаві річки‘ [СУМ, 

ІХ, с. 8]. 

Сема ‗cтарий ліс‘ репрезентована лише атрибутивними 

словосполученнями ста
|
риǐ л’іс (у всіх н.пп.), та загальноукраїнським ГТ 

п
|
рал’іс (Велик) ‒  ‗незайманий предковічний густий ліс‘ [СУМ, VІІ, c. 788]. 

Лексема п
|
рал’іс не має широкого поширення у досліджуваному реґіоні 

імовірно через те, що словотовірний тип іменників із префіксом пра-, який 

вказує на давність, тепер є не продуктивним [163, с. 14]. 

Сема ‗сухий ліс‘ наповнена маніфестантами суш
|
н’ак (Лиз, Розсип, 

Тим), суш
|
ник (Воєвод, Ілліч) та композитом сухос

|
тоĭ (Вільш, Лиз, Штор). 

Лексеми суш
|
н’ак (Біллуц), 

|
сушка (Штор) називають ‗сухе гілля‘. Назви 

суш
|
н’ак, суш

|
ник мають прозору етимологію – походять від прикметника 

сухий. Якщо терміни суш
|
н’ак, суш

|
ник, 

|
сушка можуть указувати на 

повалений сухий ліс або сухе гілля, то найменування сухос
|
тоĭ чітко 

характеризує засохлі деревинні рослини. Таку ж ДО мають і вживані в 

українській літературній мові – сушня́к, сушни́к ‗cухі дерева, кущі, сухе 

листя, гілки‘, сухості́й ‗засохлі дерева, кущі і т. ін., що стоять на корені‘ 

[СУМ, ІХ, с. 870, с. 875]). Утворення зі значенням ‗сухий ліс‘ зафіксовано в 

давньоруській географічній номенклатурі [171, с. 80]. В українських 

діалектах спостерігаємо аналізовані утворення з незмінним значенням (див. 

д. Б, с. 446 ‒ 447). 

Для лісів, поширених на досліджуваній території, характерні 

різноманітні породи (види) дерев. Їхні назви групують в архісему ‗ліс за 

породою дерев‘. 
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Значення ‗березовий ліс‘ репрезентують терміни з праслов‘янською 

основою *berz- (> берез-) [ЕСУМ, І, с. 171]: бе
|
р’озови

е
ĭ л’іс (Ілліч), 

бе
и
ре

и
з

|
н’ак (Город), бе

и
ре

и
зн’а

|
ч’ок (Город). Лексема березня́к має 

найтиповіший суфіксальний формант зі значенням сукупності предметів. 

С. П. Бевзенко наголошував на давності суфіксів -як, -ик, що наявні часто в 

утвореннях назв садів, гаїв за породою дерева, пор: дубняк – дубник, липняк – 

липник, березняк – березник і т. ін. [9, с. 123]. Демінутивне утворення 

бе
и
ре

и
зн’а

|
ч’ок указує на розмір лісу (‗невеликий березовий ліс‘). На 

позначення вказаної семи в українській літературній мові зафіксовано 

лексему бере́зина [СУМ, І, с. 160], велику кількість номенів із таким самим 

значенням спостережено в її говірках (див. д. Б, с.  268 ‒ 269). 

Значення ‗берестовий ліс‘ реалізує народний географічний термін 

бе
и
ре

и
с

|
ток (Тим) (берест < псл. *berstъ [ЕСУМ, І, с. 173]), який указує на 

розмір лісу ‗невеликий берестовий ліс‘ (пор. центральностеп. берестки́ 

‗берестовий ліс‘ [Громко, с. 24]); середньопол. бе́рест, бересту́вка, бере́стя 

[181, с. 280]). 

Біологічно споріднені дерева верба й лоза часто ростуть поряд, тому й 

географічна лексика, пов‘язана з ними, виявляє переплетіння назв. Значення 

‗зарості верби й лози‘ репрезентують номени: вербо
|
лози (Сват), вер

|
ба (у 

більшості н. пп.) (< псл. *vьrba ‗прут, лозина, стебло‘ [ЕСУМ, І, с. 350]), 
|
лози 

(Булав) (лоза ́ < псл. *loza [ЕСУМ, ІІІ, с. 281]), причому остання назва 

функціонує в значенні ‗місце, де ростуть верби‘. В українській літературній 

мові та її діалектах зафіксовано значну кількість лексикалізованих 

словосполучень та окремих термінів з близьким значенням (див. д. Б, с. 279). 

На позначення вільхового лісу в досліджуваному ареалі зафіксовано 

термін, утворений суфіксальним способом від основ ольх- (*olьхa ‗вільха‘ 

[ЕСУМ, І, с. 399 – 400]): ол’
|
шин:ик (Біллуц). В інших регіонах України, 

зокрема на території Чернігівсько-Сумського Полісся, Волині, Рівненщини, 

Кіровоградщини, де функціонують українські говірки, також засвідчено 

номени з основою ольх- (див. д. Б, с. 385). Пор. також бр. діал. ольс 

‗низинний вільховий ліс‘ [186, с. 123]. У деяких західнополіських говірках 
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окреслену лексико-семантичну групу репрезентує слово вольoс ‗зволожений 

ліс, порослий вільхою‘. У говірках Любешівського району із цим значенням 

уживають словосполучення чoрний ліс ‗ліс, у якому росте тільки вільха‘ [49, 

с. 160]; порівняймо також бр. чарналeссе ‗ліс переважно з липи, дуба, клена, 

ясена, в‘яза, вільхи; мішаний ліс, який росте на низьких місцях; ліс лише з 

хвойних дерев‘ [186, с. 203]. 

Значення ‗дубовий ліс‘ на території області репрезентують деривати з 

основою дуб- (< псл. *dǫbъ ‗дерево, дуб‘ [ЕСУМ, ІІ, с. 138]): ду
|
бовe (Трет), 

дуби
|
н’ак (Зорик), дубн’а

|
ч’ок (Булав), р’ідко

|
дуб (Білокур), р’ідко

|
дубниĭ л’іс 

(Заг). Останні три найменування вказують на розмір ГО (‗невеликий дубовий 

ліс‘). З таким же значенням уживані подібні утворення в інших українських 

діалектах (див. д. Б, с. 317). До цих назв знаходимо паралелі в інших мовах: 

бр. дубняк ‗ділянка лісу, де росте дуб; молоді дубові зарослі‘ [186, с. 62]; чес. 

dubina ‗дубовий ліс‘ [95, с. 15]; болг. дъбина ‗дубок‘; схв. дубина ‗великий 

дуб‘ [Мурзаев 1984, с. 192]. Отже, констатуємо дивергенцію семантики на 

міжговірковому рівні. 

Семантику ‗кленовий ліс‘ репрезентує народний географічний термін з 

основою клен- (< псл. *klenъ ‗клен‘ [ЕСУМ, ІІ, с. 458]): кли
е|
нок (Розсип). 

Більше варіантів терміна спостерігаємо на Рівненщині (клен, кле́ни (мн.), 

клени́на, кленîна, клін, кл‘он, кл‘ôн [181, с. 337 – 338]) і Кіровоградщині (клен, 

кльон, кленок, кльонці [39, с. 44]). 

У значенні ‗липовий ліс‘ у досліджуваному ареалі вжито лексеми 

|
липове (Білокур), 

|
лип·іўка (Білокур) (ли́па < псл. *lipa ‗липа‘ [ЕСУМ, ІІІ, 

с. 237]). Більше фонетичних варіантів та дериватів від липа засвідчено в 

інших українських ареалах (див. д. Б, 359). Пор. бр. діал. лі́пішча ‗місце, де 

росла липа‘, ліпня́к ‗липовий ліс; липові зарості‘ [186, с. 106]. 

На позначення ‗місце заростей осики‘ у с. Іллічівка Троїцького району 

використовують етимологічно прозорий прикметник о
|
сиковиĭ (< осика < псл. 

*osika [ЕСУМ, IV, с. 219]); в інших селах (Тим) цю ж реалію репрезентує 

номен со
|
ка. В інших українських ареалах засвідчено подібні утворення (див. 

д. Б, с. 386). 
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Значення ‗сосновий ліс‘ репрезентують такі лексеми, як сос
|
на (Город, 

Вільш, Марк) (< псл. *sosna ‗хвойне дерево, ялина, сосна‘ [ЕСУМ, V, с. 359]), 

|
сосни (Зел), 

|
сос’енки (Оборот), 

|
сосонки (Оборот), сос

|
новиĭ (Ілліч, Зел), 

сос
|
н’ак (Бутк, Вільш), со

|
сон’:а (Тим). В інших ареалах України значення 

‗сосновий ліс‘ реалізують ще й такі лексеми та їх варіанти: сосо́нки, 

сосо́ночки [Черепанова, с. 207]; сосне ́на, сосне́нка, сосни́нка, сосно́вка, 

соснови́к [Данилюк 1997, с. 89]; со́сенки, со́сонка [Громко, с. 183]; сосна́, 

со́сни, сос‘н‘а ́к, сосни́к, сосни́на́, сосни́нка, соснî́на, сосня́к, сусни́на, сосно́вий 

бір, сосно́вий гай [181, с. 399]; б’ір, 
|
сосни, сос

|
нина, сос

|
новиǐ л’іс, сос

|
н’ак,

 

|
сосонки [123, с. 303], сос

|
на, 

|
сосни ‗декоративний дендрооб‘єкт‘ [137, с. 133]. 

Значення ‗ялиновий ліс‘ на обстежуваній території репрезентують 

лексеми сос
|
н’ак (Велик), 

|
йел’н’ік (Бабич), йа

|
лина (Грод), йа

|
линовиĭ л’іс (у 

всіх н. пп.), причому перше найменування має ДО „гущина‖ → ‗густий 

ялинник‘. На українському діалектному просторі виявлено ще й такі номени: 

яли́на, яли ́ни (мн.), є́льник, йо́лка [181, с. 321, с. 332, с. 416]; їлни́к ‗ліс за 

породою дерев‘; яли́нник ‗місце, де ростуть ялини‘ [Данилюк 1997, с. 42, 

с. 102]; яли́на, яли́нка, яли́нки́, яли́нник, ялиня́к, йо́лки, со́сни, сосни́на [123, 

с. 146]; йалóвий ліс ‗ялиновий ліс‘, а йалúнник ‗кущ ялівцю‘ [Онишкевич, ІІ, 

с. 402]); є́льнник, ялинки́, яли́нник [39, с. 44]; є́льник, єльня́к [165, с. 179]. Є 

паралелі в білоруській мові: є́лка ‗місце, яке густо поросло ялинами; ялинові 

зарості‘, є́льнік ‗ялиновий ліс; зарості молодих ялин‘, ялі́на ‗ялиновий ліс; 

ялинник‘, ялюга ́ ‗густі зарості на болоті, на узбережжі якого росте ялинник‘ 

[186, с. 63, с. 209]). 

На Луганщині ‗хвойний ліс‘, ‗ліс, у якому ростуть хвойні дерева‘ 

називають сполучення: х
|
воĭниĭ л’іс (Марк), х

|
воĭн’і де

и|
рева (Білов). Інші 

українські діалекти мають більший номінативний ряд цієї семи (див. д. Б, 

с. 457). Знайдено паралелі й у білоруській мові – хво́йнік ‗сосновий ліс, 

сосонник‘, ‗зарості хвої, ялинник‘, ‗сосновий і ялиновий ліс‘ [186, с. 199]). 

Сема ‗ясеневий ліс‘ представлена такими народними термінами: 

йасе
и|
нок (Розсип), йасе

и|
нове (Трет) (˂ ясен ˂ псл. *аsеnь споріднено з лит. 

úosis [ЕСУМ, VI, с. 555]). Малу кількість зафіксованих лексем пояснюємо 
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відсутністю ясеневих лісів на території Луганщини, через що й сама сема 

реалізована не в усіх говірках. Тому при номінації денотата спостережено 

лакуни. Але подібні утворення знаходимо на території функціонування 

інших українських говірок (див. д. Б, с. 468). Пор. також бр. діал. ясяні́на 

‗зарості, ліс із ясеном‘ [186, с. 211]. 

Сема ‗лісосмуга тополь‘ у Сватівському районі представлена 

найменуванням то
|
пол’іўки (˂топо́ля ˂псл. topolь, topol’a ‗тополя‘ [ЕСУМ, 

V, с. 601]). Назви з коренем -тополь- репрезентовано тільки в західному 

мікроареалі говірок у зв‘язку з відсутністю таких насаджень в інших ареалах 

континууму. Порівняймо: в українській літературній мові виявлено: тополя 

‗дерево родини вербових із високим прямим стовбуром, глянсуватими 

листками різної форми та одностатевими квітками у вигляді повислих 

сережок‘ [СУМ, X, с. 197]. 

Номінація насаджень із дерев у східнослобожанських говірках 

здійснюється переважно за назвами фруктових або декоративних порід дерев, 

плоди чи квіти яких можна споживати: 
|
йаблука (Город) ‗насадження 

яблунь‘, 
|
вишн’і (більшість н. пп.), ви

е
шни

е|
ки (Павл), ви

е
ш

|
ник (Вівч) 

‗насадження вишневих древ‘, 
|
дич’ки (Павл) ‗дикі плодові дерева‘, а

|
кац’ійа 

(Байд, Баран, Білов, Білокур, Велик, Вільшан, Заг, Зел, Кам, Кур, Розсип, 

Тим) ‗насадження дерев із білими чи жовтими квітками‘, наприклад: П·іш
|
ли 

на низ / там о
|
кац’ійа / і та

|
ка о

|
кац’ійа / 

|
п·ідем найі

|
мос’ // (отже, сх.-

слобож. о
|
каційа означає „насадження акації‖ (постає з контексту) [147, 

с. 33]). Якщо перші чотири лексеми можуть утворювати опозицію ‗природній 

/ штучний‘ ГО, то останні чітко демонструють натурогенний характер 

походження, але при цьому номен 
|
дич’ки не має уточнення виду плодів 

дерев і може позначати плоди яблунь, груш, вишень тощо. 

Загалом на прикладі наведених вище рядів номенів на позначення ‗лісу, 

де ростуть дерева одного виду‘ відзначаємо продуктивні суфікси -ина, -ник, 

 -як, -к. 

Аналіз особливостей функціонування лексем аналізованої ЛСГ 

свідчить, що більшість найменувань мають форму множини. Загалом ліс в 
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уявленні мовців співвідносний із сукупністю дерев певної породи (пор.: 

дерева ‗лісосмуга‘, ‗зарослі дерев‘, то
|
пол’іўки ‗лісосмуга тополь‘, 

|
вишн’і 

‗насадження вишень‘). Це явище важливе ще з формального і з семантичного 

погляду, адже є лексеми типу сосонка ‗сосновий ліс‘, ясен ‗ясеновий ліс‘, які 

є прикладом синекдохи [39, с. 44]. Більшість назв мають прозору етимологію 

(мотивовані назвами порід дерев), вони поширені в українській літературній 

мові та її говірках. 

Окрему мікрогрупу найменувань у складі аналізованої ЛСГ утворюють 

назви частин дендрооб‘єктів. Так, у досліджуваних говірках зі значенням 

‗окрема ділянка лісу‘ побутують такі лексеми: га
|
л’ави

е
на (Білов, Город, 

Калм, Кам, Мороз, Нов, Парн, Сват, Степ, Тим, Троїц), га
|
л’ава (Нещ), 

га
|
л’ави

е
нка (Павл), ко

|
лок (Город), 

|
копанка (Білокур), к

|
руг (Трет), пе

и|
рел’іс 

(Парн), пре
и|
лука (Парн), п

|
рол’іс (Парн), по

|
л’ана (Білов, Вівч, Вільш, Зел, 

Марк, Мороз, Нов, Оборот, Павл, Сем, Трет), по
|
л’авина (Воєвод, Калм, Павл, 

Парн, Тим), травос
|
тоĭ (Вільш). 

Зі значенням ‗окрема ділянка лісу‘ у східнослобожанських говірках 

Луганщини функціонують назви з коренем гал- (< псл. *galъ, пов‘язане 

чергуванням голосних з основою прикметника *golъ ‗голий‘ [ЕСУМ, І, 

с. 455]): га
|
л‘ава, га

|
л‘ави

е
на, га

|
л’ави

е
нка. Другий термін зафіксовано ще й у 

значенні ‗окрема ділянка лісу, поросла ягідними рослинами‘, а демінутив 

га
|
л’ави

е
нка – з відтінком значення ‗острівець лісу, який вирізняється з 

ландшафту‘. Схоже значення терміна га́лява (галя́вина, галя́винка, 

галя́виночка, галя́вка) наявне в українській літературній мові – ‗поляна, 

звичайно на узліссі або серед лісу; прогалина в хлібах, очереті і т. ін.‘ [СУМ, 

ІІ, с. 22], проте кодифіковано й інші його значення та розмаїття похідних 

(див. д. Б, с. 294 ‒ 295). Також виявлено відповідники в білоруській мові – 

галь ‗чисте безлісе місце‘, га ́ля ‗відкрите місце серед лісу на болоті‘, 

‗сіножать‘, ‗високе відкрите місце, поле‘, га́ліна ‗окрема поляна в лісі‘, 

‗окремий чистий простір серед кущів‘ [186, с. 45]). 

З огляду на те, що лексема га
|
л‘ави

е
на ще має значення ‗рівнина біля 

підвищення, місце під горою‘, можемо вести мову про розширення 
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семантики лексеми га
|
л‘ави

е
на в географічній термінології 

східнослобожанського діалектного простору. 

В основі значення номена ко
|
лок покладено ДО „форма‖, що вказує на 

‗острівець лісу, який вирізняється з ландшафту округлої фори‘. Етимологія 

слова достовірно ще не з‘ясована (пор. ко́лок ‗гай, оточений полями; 

чагарник на незатопленій землі; острів, порослий очеретом‘ [Фасмер, ІІ, 

с. 294]). З огляду на відсутність фіксування назви ко
|
лок в українській 

літературній мові та її діалектах, принаймні у відомих нам джерелах, номен 

виявляє специфіку східнослобожанських говірок Луганщини. 

Термін 
|
копанка у смт Білокуракино має ДО ознаки ‗розчищена для 

посіву поляна в лісі, просіка‘. На нерівномірність густоти дерев указує номен 

пе
|
рел’іс, вільну від дерев ділянку в лісі називають 

|
прол’іс, що відповідає 

загальновідомим пере́ліс ‗перелісок‘ (пере́лісок ‗невеликий, рідкий і т. ін. 

лісок‘ [СУМ, VIII, с. 215]), проліс ‗пролісок‘ (‗місце в лісі або на узліссі, 

вільне від дерев; галява‘ [СУМ, VIII, с. 217]). 

Лексеми по
|
л’ана (< поле < псл. *polje [ЕСУМ, IV, с. 487]), по

|
л’ави

е
на є 

репрезентантами ЛСГ „ліс‖ із значенням ‗окрема ділянка лісу‘, ‗окрема 

ділянка, поросла ягідними рослинами‘, що є близьким до літературно-

нормативного поля́на ‗рівнина, невеликий луг, звичайно на узліссі або серед 

лісу‘ [СУМ, VII, с. 107], головними ознаками якого є „місце розташування‖ 

ГО. Назва поля́на представлена в інших мовах: болг. поля́на, схв. поља на 

‗рівнина‘, слн. poljána ‗рівнина, низина‘, слвц. роl᾽аnа, пол. Роlаnа [Фасмер, 

ІІІ, с. 322]. В інших українських говірках номен побутує з деякими 

відтінками значень, але залишає основні ознаки (див. д. Б, с. 409). 

Зазвичай волога поверхня ґрунту сприяє зростанню хорошої трави і 

чагарникової рослинності, тому ця ознака для діалектоносіїв є релевантною 

при тлумаченні значення терміна травос
|
тоĭ ‗окрема ділянка лісу‘. Якщо ж 

порівнювати з українською літературною мовою та її діалектами − травості́й 

‗трав‘яний покрив природних або сіяних лугів, сінокосів, пасовищ‘ [СУМ, Х, 

с. 222]; травостой ‗берег‘, ‗луг, на якому росте трава‘ [181, с. 124], то можна 

говорити про розширення значення терміна в досліджуваному ареалі. 
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Для відтворення в діалектному мовленні значення ‗окрема ділянка, 

поросла ягідними рослинами‘ використовують уже названі лексеми по
|
л’ана 

(Білов), га
|
л’ави

е
на (Білов) та 

|
йаг·ід

|
ник (Терн), 

|
йагодни

е
к (Бабич, Ілліч). 

Окремі ділянки з їстівними плодами в ареалі іменують відіменниковим 

утворенням 
|
йаг·ід

|
ник та 

|
йагодни

е
к (я́годи < псл. *(j)agoda [ЕСУМ, VI, 

с. 534]). Подібні утворення знаходимо в українських говірках інших регіонів 

України (див. д. Б, с. 464), пор. також бр. я́гаднік ‗зарості чорничнику‘ [186, 

с. 209]. 

Наступний ряд характеризує окрему ділянку лісу за породою ягідних 

рослин, що переважають на цій ділянці. Так, сема ‗окрема ділянка, поросла 

окремим ягідними рослинами‘ представлена такими номенами: 

зе
и
мл’а

|
нич’на по

|
л’ана (Заг), ма

|
лин:и

е
к (Ілліч, Заг), о

|
жин:и

е
к (Ілліч). 

Малина – назва праслов‘янського походження (< *malina ‗малина‘ 

[ЕСУМ, III, с. 372]). В українській літературній мові лексема мали́нник має 

значення ‗ділянка, де посаджена малина, а також зарості, кущі малини‘ 

[СУМ, IV, с. 607]. З таким же значенням названі лексеми вживані на всій 

території східних слов‘ян: пор. рос. мали́на [Ожегов, с. 339], бр. малі́на, 

малі́ннік [186, с. 112], укр. діал. мали́на, мали́ни, мали́нник [181, с. 354], 

мали́нник, малинча ́к ‗зарослі малини‘ [Данилюк 2013, с. 81]. 

Назва о
|
жин:и

е
к зумовлена наявністю в рослини колючок і походить 

від псл. *еžіna < *еžь ‗колючка‘, ‗їжак‘ [ЕССМ, Вип. 6, с. 36 – 37]. Подібне 

значення зафіксоване в українській літературній мові та її діалектах, зміни 

помічено лише у фонетичному оформленні слова, іноді – у структурі (див. 

д. Б, 383 ‒ 384). 

Кількість зафіксованих номенів семантичного ряду ‗випалена ділянка 

лісу‘ свідчить про наявність лакун, нульових діалектизмів у цій семі: 

|
вигор’іўша (Бабич), 

|
поп·іл (Бабич), пус

|
тир (Калм). 

Номен 
|
вигор’іўша – похідний від дієслова вигорі́ти, має прозору 

семантику. 

Номен 
|
поп·іл виник унаслідок актуалізації ознаки ‗наявність попелу на 

місці випаленого лісу‘ як наслідок негативного натурогенного чи 
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антропогенного впливу на територію, покриту рослинністю. Українське 

літературне значення номена 
|
попіл відоме: ‗легка пилоподібна сіра (рідко 

чорна або біла) маса, яка залишається після згоряння чого-небудь‘, ‗тонкий 

пил сірого або білого, іноді чорного кольору, що виходить на поверхню землі 

під час виверження вулканів‘ [СУМ, VII, с. 206]. „Географічні‖ значення 

номена попіл знаходимо в українських діалектах: ‗випалене місце в лісі‘ [123, 

с. 292]; ‗випалене місце на полі‘ [39, с. 66]. 

Номен пус
|
тир має загальнопоширене в українській мові значення, 

похідне від пустка ‗незаселена, необроблена ділянка землі, пустощі‘ [СУМ 

VIII, с. 400]. Випалене місце в лісі, утворене внаслідок вигорання, не має 

рослинності, тому виникло в мовленні діалектоносіїв значення ‗випалена 

ділянка лісу‘, засноване на перенесенні найменування за подібністю ознак 

двох предметів. Таке ж явище знаходимо в українських говірках 

Чернігівсько-Сумського Полісся: пусти́рь, пусти́ще ‗випалене місце в лісі‘ 

[165, с. 180]. Аналізований номен також фігурує у ЛСГ „поле‖. 

Одним з найчисельніших за кількістю репрезентантів є семантичний 

ряд ‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘: буд’а
|
ки (Заг), бур’

|
йан (Луг, Нов, 

Піщ), кус
|
тарне (Степ), кус

|
тарни

е
ки (Білов, Воєвод, Пол, Терн), ку

|
ш·ч’і 

(Калм, Терн), куш·ч’е
и|
р’і (Баг), по

|
л’іс’:а (Город), р’ідко

|
дуб (Тим), 

р’ідко
|
дубч’ік (Тим), те

и
р

|
ни (Калм), те

и
рни

е|
ки (Павл), те

и
р

|
н’ак (Брус), 

те
и
р

|
ниш·ч’е (Науг), ч’агар

|
ник (Білов, Вільш, Калин, Калм, Лантрат, Піщ). 

Наявність великої кількості високих трав‘янистих рослин на певній 

території спричинило використання діалектоносіями номена бур’ян, пряме 

номінативне значення якого ‗трав‘яниста рослина на необроблюваному полі‘. 

Це стосується й терміна будяки́ (< псл. *bodakъ [ЕСУМ, I, с. 280]). Значення 

засноване на ДО „вид рослинності‖, зокрема наявності на ділянці великої 

кількості колючих трав‘янистих рослин. В інших українських діалектах 

аналізований номен функціонує лише в межах семантичного ряду ‗поле‘: 

будяки́ ‗забур‘янене поле‘; ‗поле, на якому ростуть будяки‘ [181, с. 286]. 

Сема ‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘ на Луганщині найчастіше 

представлена похідними від терміна кущ (мн. кущі) – кус
|
тарне, 
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кус
|
тарни

е
ки, куш·ч’е

и|
р’і, останній із яких засвідчено в значенні ‗яр, 

порослий лісом‘. Лексема кущ – суфіксально похідна від др. кустъ ‗кущ‘ 

[ЕСУМ, III, с. 171] (пор. також рос. куст ‗рослина з деревовидними гілками, 

які починаються майже від самої поверхні землі‘ [Ожегов, с. 316]). 

Розглядаючи семантику й структуру слова куст < *kustъ ˂ др. кустъ (дукр. 

коусть ‗кущ‘), В. П. Шульгач пояснює його як „щось кривоподібне, 

розчепірене, відстовбурчене‖, тому його тлумачать як похідне від кореня *ku- 

(< і.є. *koù- ‗гнути, згинати‘) та детермінативної групи -st- [184, с. 253 – 255]. 

Розмаїття форм та похідних від кущ з подібним значенням представлено в 

інших українських ареалах (див. д. Б, с. 355 ‒ 356). 

Значення ‗дрібний ліс‘ у східнослобожанських говірках Луганщини 

репрезентує номен по
|
л’іс’:а. На інших українських територіях при описі ГО, 

номінантом якого є полі́сся, діалектоносії зображують ландшафтні 

особливості зниження або підвищення рельєфу, на якому розташована 

невелика кількість деревинних рослин. Порівняймо в українській 

літературній мові та її діалектах: полі́сся ‗низька лісиста місцевість‘ [СУМ, 

VII, с. 79]; полі́ся ‗горб, що поріс деревами‘ [123, с. 291]; полісся ‗ліс на 

підвищенні‘ [39, с. 44]. 

Номени р’ідко
|
дуб, р’ідко

|
дубч’ік є етимологічно прозорими, указують 

на домінування одного виду дерев у незначній кількості. 

На досліджуваній території в значенні ‗дрібний ліс, чагарник‘ 

засвідчено номени, які вказують на один вид рослинності – 
|
тере

и
н, який має 

праслов‘янське походження (< *tьrnъ ‗колючка‘ [ЕСУМ, V, с. 551]): те
и
р

|
ни, 

те
и
рни

е|
ки, те

и
р

|
н’ак, те

и
р

|
ниш·ч’е, де два останні найменування 

відображують негативно-емоційний відтінок значення. Функціонування 

аналізованих лексем викликане реалемним планом – на нових, неосвоєних у 

період заселення місцевості, землях із дикоростучих чагарників переважали 

саме зарості терну, до того ж ці дендрооб‘єкти мали прикладне значення для 

людини – давали їстівні плоди в той час, коли насаджень культурних порід 

дерев на досліджуваній території не було. Аналізовані номени зафіксовано на 

всій обстеженій території переважно від діалектоносіїв старшої генерації 
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[137, с. 132]. Лексема терен зазвичай функціонує в українській літературній 

мові зі значенням те ́рен ‗колючий кущ родини розових, що дає темно-сині 

їстівні плоди з терпким кисло-солодким присмаком‘ [СУМ, Х, с. 85], також 

уживані споріднені утворення в інших українських говірках (див. д. Б, с. 447 

‒ 448). 

Походження полісемантичного номена чагар
|
ник М. Фасмер виводить 

із турецького, кримськотатарського čajyr ‗луг, пасовище, поле‘ [Фасмер, ІV, 

с. 310], а Р. М. Козлова сучасне чагар(ь) кваліфікує як форму з абсорбцією 

плавного л, що сягає псл. *čьlgarъ / *čьlgarь [81, с. 253]. Географічного 

значення лексема чагар та її похідні набули лише в українській та 

білоруській мовах, в інших слов‘ян вони вживані в різних сферах побутової 

лексики (пор., напр., болг. чевгар ‗дві упряжі волів, запряжені в один віз, 

четвірка‘ [Геров, ч. 5, с. 537]). Слушними вважаємо висновки 

О. М. Никончука щодо розвитку семантики й будови лексем ча
|
гар, 

чагар
|
ник. Науковець уважає, що префікс ча- утворився внаслідок 

регресивної асиміляції. Розвиток семантики, отже, він уявляє в такій 

послідовності: „горілий ліс, лісове згарище‖ → „кущі на згарищі‖ → „кущі‖ 

[115, с. 45]. Маючи узагальнене значення, термін чагарни́к позначає будь-

який природний дендрооб‘єкт, незалежно від ботанічного виду рослин, які 

його утворюють [137, с. 132] У східнослобожанських говірках Луганщини 

термін ч’а
|
гар репрезентує реалії на позначення ‗важкопрохідна ділянка в 

лісі‘, ‗дрібний ліс, зарості кущових рослин‘, ‗яр, порослий лісом‘, ‗ділянка 

поля, що заросла бур‘яном‘, мн. ч’агарни
|
ки ‗стара, заросла дорога‘. Усі ці 

значення терміна в мовленні діалектоносіїв північної Луганщини 

реалізуються одночасно, іноді навіть в одній говірці, актуалізуючи істотно 

різні властивості та ознаки денотатів. Якщо порівняти значення лексеми в 

українській літературній мові та її діалектах, то зафіксуємо певні семантичні 

зрушення лише в деяких західноукраїнських говірках (див. д. Б, с. 459 ‒ 460). 

Пор. також бр. діал. чага́рнік ‗зарості молодого лісу; хмизняк, гущавина‘ [82, 

с. 203]; пол. сzаir – ‗чагарник‘ [Фасмер, ІV, с. 310]. На території 

функціонування досліджуваних говірок відбулося розширення значення 
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номена, зокрема, зафіксовано лексему ч’агар
|
ник на позначення дороги, що 

не було виявлено в інших ареалах (принаймні, у відомих нам джерелах). 

Семантичний ряд ‗важкопрохідна ділянка в лісі‘ також відносимо до 

чисельних у плані лексичного вираження: гуш·ч’е
и|
на (Калм), гу

|
ш·ч’ави

е
на 

(Тим), гуш·ч’а
|
вина (Бабич, Вільш, Павл), гуш·ч’і

|
на (Новостр), гуш·ч’ови

|
на 

(Ілліч), 
|
дебр’і (Тарас), 

|
заросл’і (Заг, Ілліч, Лиз, Трет), за

|
рош·ч’а (Пол), 

непрохо
|
д’іма (Ілліч), непрохо

|
д’іма д’і

|
л’анка (Прив), непрохо

|
д’іма 

|
м’еснос’т’ (Вільш), таĭ

|
га (Лантр, Пол), 

|
хаш·ч’і (Ілліч), ч’агар

|
ник (Вільш, 

Луг, ЛО, Штор), 
|
ч’аш·ч’а (Проїж), 

|
ч’аш·ч’і (Міст). 

Найбільшу кількість утворень на позначення важкопрохідної ділянки в 

лісі становлять номени з кореневою основою гущ- (гущ < густ < псл. *gǫtъ 

‗густий, стиснутий, здавлений‘ [ЕСУМ, І, с. 627]), які мають ДО „густоти‖ та 

виявляють значення ‗густий ліс‘: гуш·ч’е
и|
на, гуш·

|
ч’ави

е
на, гуш·ч’а

|
вина, 

гуш·ч’і
|
на, гуш·ч’ови

|
на. В українській літературній мові та її діалектах 

зафіксовано велику кількість фонетичних варіантів та похідних з 

аналізованою кореневою морфемою, але майже з незмінним значенням на 

позначення густоти лісу (див. д. Б, с. 310 ‒ 311). 

Номен 
|
дебр’і (< псл. *dьbrь; реконструкція В. П. Шульгача [185, с. 83]) 

у досліджуваному ареалі побутує зі значенням ‗важкопрохідна ділянка 

дрімучого лісу‘. Як зауважує П. П. Чучка, у давньоруській географічній 

номенклатурі нечисленність засвідчених тополексем компенсувалася їхньою 

полісемічністю. Так, др. номен дебрь реалізує чотири значення: ‗долина, 

ущелина‘, ‗яр, рів‘, ‗ліс; долина, поросла густим лісом; непрохідна хаща‘, 

‗пекло‘ [143, с. 76]. Порівняймо з іншими мовами: бр. дзебра ‗долина між 

горами, поросла лісом‘, ‗гірський струмок‘; лит. duburas ‗вимоїна в руслі‘; 

dauba ‗яр‘, ‗лощина‘; dauburys – ‗впадина, оточена горами‘ [Мурзаев 1984, 

с. 149]. Такі ж значення зафіксовано і в українській літературній мові: дебра, 

рідко дебр, дебрь ‗яр‘, ‗улоговина‘, дебрі ‗зарослі густим непрохідним лісом, 

чагарником і т. ін. місця‘, ‗глуха, малоприступна, дика місцевість‘ [СУМ, ІІ, 

с. 228]. Порівняймо також в українських діалектах дебра ‗яр, улоговина‘, 

‗балка‘, ‗узгір‘я‘, ‗крутий, стрімкий бік гори, горба‘ [Онишкевич, ч. 1, с. 207]; 
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дє́брі ‗густий ліс‘, ‗запущене поле‘, де́бр ‗густий ліс‘, де́бра ‗сажалка‘, 

‗густий ліс‘, ‗запущений ліс‘, ‗засмічене, забур‘янене поле‘, де́брі ‗густий 

ліс‘, ‗зарості кущів, хащі‘ [181, с. 316]; де́бр ‗глибокий яр, порослий лісом‘ 

[123, с. 257]; де́бр, де́бер, де́бра, де́брє, де́брі, де́бро, дебри́ця ‗глибокий яр, 

порослий лісом‘, ‗глибокий яр‘, ‗густий ліс‘, де́бри ‗глибокий яр, порослий 

лісом‘, ‗степовий яр‘, де́бря ‗зарослий схил гори‘, ‗прірва‘ [98, с. 225]; де́бра 

‗невелика заглибина в землі, у якій постійно є небагато води‘, ‗низька 

місцина, поросла лозою і очеретом‘, де́брі ‗зарості лісу‘ [Данилюк 2013, 

с. 43]; де́брі ‗густий ліс‘, де́бра, дє́бря ‗зарослі лісу, хаща‘ [165, с. 179]; де́брі 

‗зарослі дерев‘, де́брі, дє́брі ‗зарослі кущів‘ [39,  с. 45]. 

Термін 
|
заросл’і – утворення від дієслова зарости (< псл. *orsti [ЕСУМ, 

V, с. 125 – 126]). На досліджуваній території функціонує зі значенням 

‗рівнина, поросла лісом‘, ‗низина, поросла очеретом‘, ‗низина, поросла 

деревами‘, ‗важкопрохідна ділянка в лісі‘, ‗ділянка поля, що заросла 

бур‘яном‘. Як бачимо, для лексеми 
|
заросл’і характерне явище семантичної 

перехідності, бо вона поєднує всі набуті значення ДО „наявність 

рослинності‖, що вказує на семантичний синкретизм назви. Центральною в 

цій ЛСГ є сема ‗важкопрохідна ділянка в лісі‘, що розширює загальновідоме 

значення ‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘, завдяки якому лексема 

|
заросл’і набула конкретизації (пор. укр. літ. за́рості ‗кущі або інша 

рослинність, яка дуже розрослась, густо вкриваючи яку-небудь поверхню‘ 

[СУМ, ІІІ, с. 296]). Порівняно з іншими українськими діалектами лексема має 

близьке значення та ряд словотвірних варіантів (див. д. Б, с. 326 ‒ 327). 

Подібні утворення з близькою семантикою вживані в інших мовах: рос. діал. 

за́росль, за́рость ‗густий, важкопрохідний мілкий ліс‘ [Дьякова, с. 114], бр. 

діал. за́раснік ‗густий ліс; густе дрібнолісся; молодий поросляк, кущі, нетрі‘ 

[186, с. 75]. 

ГТ таĭ
|
га – приклад перенесення в місцевому мовленні назви з 

географічного макрооб‘єкта на ГО, невеликий за розміром (див. як приклад 

загальновідомої синонімії ‗ліс‘ – ‗гора‘ [Мурзаев 1984, с. 539]). У російській 

мові термін запозичений з місцевого тюрко-монгольського слова й отримав 
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загальний зміст ‗хвойний ліс‘ [Мурзаев 1984, с. 539]. В українській 

літературній мові номен тайга́ зафіксовано зі значенням ‗смуга 

важкопрохідних хвойних лісів, що займає великі простори в північній 

частині Європи, Азії та Північної Америки‘ [СУМ, Х, с. 16], в інших 

українських діалектах найменування тайга́ має звужене значення без 

указівки на вид рослинності: ‗густий ліс‘ [Данилюк 2013, с. 134]; ‗зарослі 

дерев‘ [39, с. 45]; ‗зарослі лісу, хащі‘ [165, с. 179]. 

Номени 
|
ч’аш·ч’а (< псл. *čęstъ [Фасмер, ІV, с. 320]) 

|
хаш·ч’і, 

|
чаш·ч’і у 

східнослобожанських говірках мають диференційну сему ‗густий ліс із 

великими зарослями кущів‘. П. П. Чучка російський номен чаща та його 

південноросійський відповідник хаща вважає виявом діалектної 

диференціації давньоруської мови [171, с. 79]. Номен ха́щі в українській 

літературній мові означає ‗густий непрохідний ліс, чагарник‘ [СУМ, ХІ, 

с. 32], також укр. діал. ха ́ща, чаща, чащоба ‗зарості лісу, хащі‘ [165, с. 179], 

хащовина́, хащови́ння, ха́ща ‗зарослі дерев‘; ха́щі, хаща, чащі ‗зарості кущів‘ 

[39, с. 45], ха́щі ‗ліс узагалі‘ [169, с. 11], ча́ща ‗кущі, зарості кущів‘, ха́щи 

‗зарості кущів і дерев‘, ха́щі ‗зарості кущів і дерев‘, хащови́к ‗зарості кущів і 

дерев‘, хащовина́ ‗зарості кущів і дерев‘ [181, с. 410 – 412]; хаща ‗непрохідні 

лісові зарості‘, хащі ‗горб у лісі, що поріс деревами‘, ‗густий ліс‘, ‗молодий 

ліс‘, ‗зарості кущів‘, ‗непрохідні лісові зарості‘, ‗низина, поросла деревами‘, 

чаща ‘непрохідні лісові зарості‘ [123, с. 310]; бр. діал. хашч ‗гущавина, 

зарості, бурелом, нетрі‘ [186, с. 199]). 

Лише одним номеном – 
|
хоǯене (Калм) – представлена опозиційна сема 

‗прохідна ділянка лісу‘. 

Ліси виконують насамперед захисну, санітарно-оздоровчу та естетичну, 

народногосподарську, водорегулювальну та ґрунтозахисну функції [123, 

с. 139]. З метою захисту полів від сильних вітрів по краях полів 

насаджуються дерева, що стало причиною появи на дослідженій території 

номена захисне (Штор) із семантикою ‗ліс для захисту полів‘. 
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4.2. ЛСГ „луг” 

Луг – тип зональної та інтразональні рослинності, для якого характерне 

панування багаторічних трав‘янистих рослин, найчастіше злаків і осокових, в 

умовах достатнього або надмірного зволоження. Загальна для всіх лугів 

властивість полягає в наявності травостою і дернини, завдяки яким верхній 

шар лугового ґрунту щільно пронизаний корінням і кореневищами 

трав‘янистої рослинності. Луги є цінним кормовим угіддям, які 

використовують для сінокосів або як пасовища для худоби, вони відіграють 

важливу роль у сільськогосподарському використанні земель поряд з полями. 

Розрізняють материкові, заплавні, а також гірські луги. 

Материкові луги розташовані на рівнинах поза заплав. Їх поділяють на 

суходільні й низинні; поширені в лісовій, лісостеповій та степовій зонах. 

Суходільні луги розташовуються на рівнинах і схилах, зрошуваних 

виключно вологою атмосферних опадів, формуються на місці подоланих 

лісів і характеризуються відносно слабкими травостоями, ростуть на бідних 

буроземних і підзолистих ґрунтах. Значні площі таких лугів залучають до 

господарської діяльності, вони служать для багаторічних пасовищ. 

Низинні луги сформовано в лісостепових районах, вони мають 

розвинений трав‘янистий покрив, розвиваються на більш багатих, ніж 

суходоли, ґрунтах, мають додаткове харчування з водних джерел. 

Заплавні луги лежать у долинах річок, часто заливаються під час 

повеней, утворюючи заливи. 

Гірські луги поширені в гірських місцевостях, вище верхньої межі лісу 

або на місці подоланий гірських лісів, у районах із теплим і вологим 

кліматом. Вище гірських лугів розташовуються альпійські луки [БСЕ, XV, с. 

19].  

Заплавні луги виникли на місці вирубаних зaплaвних лісів і чагарників 

або після осушення боліт. Вторинними є також суходільні луги, поширені на 

колишніх лісових землях, що займають більшу площу порівняно з першими 

[36 , с. 54]. Зрозуміло, що в народному мовленні не існує чіткого 

розмежування лексем на ті, що відображають поняття ‗заплавні луки‘, чи ті, 
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що називають ‗суходільні луки‘. Смислорозрізнювальної ролі в найменуванні 

таких утворень для мовців частіше набувають зовнішні ознаки ГО, а не його 

походження чи наукова класифікація [123, с. 135]. Тому при утворені 

семантичних рядів на позначення лугу ми брали до уваги такі релевантні 

риси: 1) луг (загальне значення); 2) господарське використання лугу; 3) 

лугова рослинність. 

Сему ‗луг (загальне значення)‘ у східнослобожанських говірках 

Луганщини репрезентують лексеми: 
|
вигон (Город), ле

и|
вада (Луб, Мик, Нов, 

Оборот, Павл, Сват, Терн), ле
|
ман (Калм), луг (Сват, Свистун, Степ), 

лу
|
гови

е
на (Луб), луго

|
вина (Город), 

|
луки (Город, Шульг, Сват, Сем), лу

|
жаĭка 

(Білокур, Сват), лу
|
жок (Пол), по

|
дина (Трет). 

Термін ле
и|
вада у східнослобожанських говірках Луганщини у ЛСГ 

„луг‖ побутує з такими значеннями: ‗луг (загальне значення)‘, ‗пасовище‘, 

‗луг сінокісний‘. Лексема ле
и|
вада полісемантична, у місцевій і в 

загальновживаній ГТ на позначення лугу зафіксовано семантичний перехід 

‗луг‘ ↔ ‗інший ГО‘ [39, с. 49]. При набутті значення ‗пасовище‘ лексема 

левада зафіксовано з семою ‗місцевість з луговими травами, що 

використовується як пасовисько‘, яку можна назвати семемою з додатковим 

структурним семантичним компонентом [137, с. 163]. Загалом номен левада 

репрезентує в обстежених східнослобожанських говірках сему ‗луг 

сінокісний‘ з ознакою „наявність сінокісної трав‘янистої рослинності‖. В 

інших українських говірках за відношенням до лугу зафіксовано такі 

значення лексеми: ‗луг (загальне значення)‘, ‗луг заливний‘ [39, с. 49 − 50], 

на Волині – ‗луг, який заливається водою‘ [Данилюк 2013, с. 75]; ‗поросла 

травою місцевість, що використовується як пасовисько‘ [137, с. 152]. 

Найбільш уживаним ГТ зі значенням ‗луг (загальне значення)‘ є 

полісемантичний термін луг зі своїми похідними: луго
|
вина, лугови

е|
на, 

лу
|
жаĭка, лу

|
жок. Значення деяких з цих номенів ускладнені локативними 

ознаками – лугови
е|
на ‗місце, де раніше був луг‘, ‗лугові трави‘, та ознаками 

демінутивності, які вказують на невеликий розмір ГО та позитивне ставлення 

мовців до нього – лу
|
жаĭка, лу

|
жок. З аналізованим значенням цей термін 
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відомий як спільносхіднослов‘янський [Толстой 1969, с. 110]. В українській 

діалектній мові лексема луг у складі ЛСГ „луг‖ відома зі своїми похідними та 

відтінками значень (див. д. Б, с. 362 ‒ 363). 

Номени луго
|
вина, лугови

е|
на в аналізованих говірках зберігають 

загальновживану семантику ‗місце, де раніше був луг‘ [СУМ, IV, с. 552; 

СУМГ, II, с. 379], яка також зафіксована і в інших українських говірках [165, 

с. 236; 39, с. 50; Данилюк 2013, с. 79;]. 

Синонімічний термін луки (мн. від лексеми лу́ка, < псл. *lǫka ‗кривизна; 

затока; вигин річки; місцевість у вигині річки; луг‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 302]) на 

території Луганської області в ЛСГ „луг‖ репрезентує значення ‗луг (загальне 

значення)‘, ‗пасовище‘, ‗луг, де косять сіно‘. На позначення лугу 

аналізований термін засвідчено і в інших українських говірках (див. д. Б, 

с. 364 ‒ 365). 

З огляду на те, що лексеми луг і лука є репрезентантами лексико-

семантичних полів на позначення „рівнини‖, „низини‖, „лугу‖, спостерігаємо 

відповідний їхній семантичний перехід „рівнина‖ ↔ „низина‖ ↔ „луг‖. 

Термін по
|
дина в значенні ‗луг (загальне значення)‘ у 

східнослобожанських говірках Луганщини актуалізує ознаки „низинна 

місцевість, поросла травою‖ та демонструє розширення семантики терміна. 

Порівняно із загальновживаним поди́на ‗низинна місцевість, яка іноді 

заливається водою‘ [СУМГ, ІІІ, с. 241]; поди́на ‗низина‘, ‗рівне місце в горах‘ 

[СУМ, VI, с. 743] та укр. діал. поди́на ‗рівнина (загальне значення)‘, 

‗понижена місцевість, долина‘, ‗яр‘, ‗долина в лісі‘, ‗невелике рівне місце на 

схилі або вершині гори‘, поди́нка ‗рівнина‘ [98, с. 243]; поди́на ‗рівне місце, 

сідловина на схилі гори‘, ‗низина‘ [ГГ, с. 152]. 

Сема ‗луг заливний‘ має невеликий номінативний ряд: за
|
топ (Нов), 

|
поĭма (Тим). 

Номен за
|
топ утворений від базового дієслова затоплювати і має 

прозору мотивацію, функціонує з узагальненим значенням ‗об‘єкт, що 

заливається водою‘. Із значеннями за відношення до ЛСГ „луг‖ знаходимо 

номен зато́п, зато́пи (Кіровоградщина, ‗луг заливний‘ [39, с. 50]). 
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Виникненню терміна 
|
поĭма із значенням ‗луг заливний‘ сприяло те, що 

значну роль у формуванні рельєфу, який затоплюється під час весняної 

повені, відіграє рослинність, яка заполоняє поверхню такої ділянки і сприяє 

накопиченню наносів. При культурному освоєнні більша частина реалії 

зайнята заливними лугами, які належать до кращих кормових угідь. Термін 

|
поĭма в східнослобожанських говірках Луганщини має кілька значень: 

‗рівнина біля річки‘, ‗широка низина‘, ‗низина біля річки‘, ‗низина, залита 

водою‘, ‗заливний луг‘, що є результатом моделі семантичного переходу 

„рівнина‖ ↔ „низина‖ ↔ „луг‖. Зазначимо, що головною ДО терміна є 

„залитість водою‖. Тому спостерігаємо семантичні явища, не протиставлені, 

а перехідні, синкретичні, ознаки яких не виключають, а доповнюють одна 

одну. Усі значення лексеми 
|
поĭма вказують не на різні географічні об‘єкти, а 

на часткові особливості однієї, схильної до змін реалії – певна територія, що 

заливається водою. Значення терміна 
|
поĭма дозволяє скласти опис 

відповідної географічної реалії з можливою повнотою: рівнина, розташована 

біля річки, під час повені заливається водою й перетворюється на низину, яка 

при висиханні води збільшує свої розміри й заростає травою, 

перетворюючись на заливний луг. 

Порослу травою місцевість, що використовують як пасовисько, за 

свідченням інформантів, номінують лексемами зі значенням ‗пасовище‘: 

|
виг·ін (Білокур, Луб, Оборот, Павл, Терн, Шульг), 

|
вигон (Город, Нов, Сват), 

ви
е
го

|
на (Вільш), 

|
випас (Терн), ле

и|
вада (Науг, Оборот, Сем), 

|
луки (Трет), 

|
пазби

е
ш

·
ч’е (Білов, Бабич, Вівч, Вільш, Ілліч, Луб, Руд, Сват, Степ, Сич, 

Трет), 
|
паз’би

е
ш

·
ч’е (Проїж), пасо

|
вис’ко (Вільш), пасо

|
виш

·
ч’е (Руд), 

|
пас’би

е
ш

·
ч’е (Баран), пас

|
тиш

·
ч’е (Новостр), то

|
лока (Зорик). Останній 

термін у населеному пункті Курячівка Білокуракинського району має 

значення ‗місце, витоптане худобою‘. Релізацію семи ‗пасовище‘ на 

українському мовному просторі можна простежити за АУМ [АУМ, ІІІ, 

к.107]. 

Основну групу термінів на позначення місця, де випасають домашню 

худобу, складають дериваційно активні утворення, мотивовані дієсловами 



 

 

494 

 

пасти (< псл. *pasti ‗пасти, годувати, утримувати, викохувати‘ [ЕСУМ, IV, 

с. 309]), випасати – 
|
випас, 

|
пазби

е
ш·ч’е, 

|
паз’би

е
ш·ч’е, пасо

|
вис’ко, 

пасо
|
виш·ч’е, 

|
пас’би

е
ш·ч’е, пас

|
тиш·ч’е, які демонструють семантичне 

звуження значення ‗луг‘ → ‗луг, де випасають худобу (пасовище)‘. Також 

відомі слов‘янські і широкі індоєвропейські паралелі, утворені від дієслівних 

форм із значеннями ‗кормити‘, ‗пасти‘, ‗сторожити‘, ‗спостерігати‘. 

Порівняймо: рос. діал. вы́пуск ‗луг, пасовище‘ [Дьякова, с. 65], латин. pasco, 

pas turn ‗пасти‘, ‗кормити‘ [Мурзаев 1984, с. 430], на позначення ‗пасовища‘ 

в польській мові зафіксовано номен pastewnik [194, с. 114]. В українській 

літературній мові лексема пасови́ще має близьке значення: ‗ділянка землі з 

трав‘яною рослинністю, де пасеться худоба, птиця‘ [СУМ, VI, с. 88], ви́пас 

‗місце, де випасають худобу‘ [СУМ, І, с. 448]; похідні від слова пасти, 

випасати на позначення ‗пасовища‘ зафіксовані у Словнику Б. Д. Грінченка 

– ви́пас, пасови́сько, пасови́ця, пасови́ще [СУМГ, І, 3; с. 175, с. 100]. Інші 

українські діалекти засвідчують аналізоване значення термінів, 

демонструючи при цьому велику дериваційну варіативність: ви́пасок, випуск, 

пасови́сько, пасто́вень, пасто́вник, пасті́вник, пасто́лник, пасто́ник [165, 

с. 178]; випас, пасовиќ, пасове́ско, пасове́сько, пасови́сько, пасо́ви́ще, 

па́стбище, пасто́вень, пасто́вник, пасто́вня́, пасту́вень, пасту́вінь, па́стунь 

пасуве́ско па́сьбище [Данилюк 2013, с. 25, 95 – 96]; випас, пасо́виско, 

па́сбишче, па́сбішче, попа́с [137, с. 161], пасови́ще, па́збище, па́сбище, 

па́сбіще, па́стбище, па́стбіще, пасови́сько, па́сьбисько, пасті́вень, пастівни́к 

[39, с. 51]; ви́пас, пасови́ско, пасови́сько, пасови́ще, па́стбище, пастівни́к 

[123, с. 246, 285 – 286]; ви́пас, ви́пуст, пасови́ська, пасо́вис’ко, пасо́ви́сько, 

пасови́шче, пасо́ви́ще, пастивні,́ па́стовень, па́стовиннє, па́ша [181, с. 295, 

370]. Зіставивши зазначені вище терміни з уживаннями в 

східнослобожанських говірках, виявляємо, що лексема пас
|
тиш·ч’е 

характерна для східнослобожанського ареалу. Принаймні, у відомих нам 

джерелах не зафіксоване її вживання за межами досліджуваного ареалу. 

Друге місце за функційною активністю займають віддієслівні 

утворення 
|
виг·ін, 

|
вигон, які в аналізованій ЛСГ також уживають на 
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позначення семи ‗луг (загальне значення)‘, та мн. вигона ,́ мотивоване 

коренем дієслова виганяти. Як зазначає О. Л. Смаль, лексема вигін – 

спільнослов‘янська, вона реалізує основне значення ‗пасовище за селом‘ 

[143, с. 161 – 163], таке ж значення зберігає і літературна мова – ви́гін 

‗простора вільна ділянка біля села або в селі, куди виганяють пастися 

худобу‘ [СУМ, І, с. 373]. Але в українських діалектах лексема ви́гін 

розширила значення й має спільнокореневі відповідники. Окрім уже 

названого раніше значення ‗рівнина‘, поширеного в східнослобожанських 

говірках Луганщини, західноподільських говірках, подільських говірках 

Кіровоградщини та загальновідомих значень ‗пасовище‘, ‗луг випасний‘, у 

діалектологічних працях на Рівненщині зафіксовано значення ‗частина землі, 

яку не орють‘, ‗болото‘, ‗луг, де косять‘ [181, с. 294], у західноподільських 

говірках – ‗низина біля річки‘, ‗низина, поросла травою‘ [123, с. 245]. На 

території Кіровоградщини та Чернігівсько-Сумського Полісся, окрім відомих 

виго́н, вигі́н, виявлено інші утворення на позначення ‗пасовища‘ – вигоно́к, 

заго́н [39, с. 51], загон, погон [165, с. 180]. Розширення значення слова ви́гін 

відбувається і за межами України – пол. wýgon ‗місце за селом для пасовища 

худоби; дорога, якою женуть худобу на пасовище‘ [194, с. 119]. 

Значення терміна ле
и|
вада набуває ознаки „місцевість з луговими 

травами, що використовується як пасовисько‖, ця сема є додатковим 

структурним семантичним компонентом значення цієї лексеми [137, с. 163]. 

У східнослобожанських говірках Луганщини номен то
|
лока (˂толк˂ 

псл. *tolk- ‗товкти, тиснути‘ [ЕСУМ, V, с. 593]) відрізняється 

полісемантизмом: ‗пасовище‘, ‗місце, витоптане худобою‘, ‗оброблене 

поле‘,‗нескошене жито, яке залишилося після жнив‘, ‗земля, залишена під 

пар‘. Номен то
|
лока, що маніфестує семему ‗місце, витоптане худобою‘, 

мотивоване дієсловом толочити „витоптувати‖. Семи, що групуються 

навколо зазначеної лексеми, не є ізольованими одна від одної, а 

перехрещуються в багатьох точках, накладаються, зумовлюючи семантичний 

синкретизм. В українській літературній мові лексема толо́ка передає не 

тільки географічні значення (‗залишене під пар поле, що служить пасовищем 
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для худоби‘), а й такі: ‗вільна ділянка біля села, де збиралася молодь гуляти‘, 

‗звичайно одноразова праця гуртом для швидкого виконання великої за 

обсягом роботи, на яку скликають сусідів, родичів, товаришів (без оплати, а 

за частування)‘ [СУМ, X, с. 180]. Саме зі значеннями, що відносять лексему 

до географічної та сільськогосподарської номенклатури, її фіксують і в інших 

діалектологічних працях (див. д. Б, с. 449). Порівняймо в інших мовах: молд. 

толоакэ ‗вигін‘ [Мурзаев 1984, с. 556], бр. толокá ‗обліг (один рік), зораний 

під озимину‘ [186, с. 187]). 

До складу найменувань, співвідносних зі значенням ‗луг сінокісний‘, 

входять такі номінативі одиниці: косо
|
виц’а (Сват), косо

|
в’і д’і

|
л’анки (Тим), 

ле
и|
вада (Луб), 

|
луки (Трет), паш

|
н’а (Сем), с’іно

|
кос (Білокур, Вівч, Калм, 

Нов, Павл, Терн), с’іно
|
коси (Город, Міст, Проїж, Сват, Шульг). 

Утворення косо
|
виц’а – етимологічно прозоре (див. укр. косовúця ‗час 

прибирання сіна‘ [СУМГ, ІІ, с. 291]). Порівняно з іншими українськими 

діалектами зміни семантики зафіксовано в західноподільських говірках (див. 

д. Б, с. 345). 

Номен ле
и|
вада репрезентує в обстежених східнослобожанських 

говірках семему ‗луг сінокісний‘ з ознакою „наявність сінокісної 

трав‘янистої рослинності‖. 

Репрезентанти аналізованої семи с’іно
|
кос, с’іно

|
коси утворені від сіá̆но 

(< псл. *sěno [ЕСУМ, V, с. 255]) і косити (< псл. *kositi [ЕССМ, Вып. 11, 

с. 142]), становлять мікрогрупу найменувань у ЛСГ „рівнина‖, указуючи на 

‗рівнину, укриту травою‘. У Словнику Грінченка подане визначення сінокóс 

як ‗час прибирання сіна‘ [СУМГ, ІV, с. 127], а літературно-нормативне 

сінокіс уже має два тлумачення. Слово називає процес ‗косіння трави на 

сіно‘, а також ‗час, період цього косіння‘, ‗місце, відведене для косіння трави 

на сіно‘ [СУМ, IX, с. 226], що свідчить про розвиток нових значень з 

основного: від номінування процесуальної дії – до номінування місця, де 

відбувається дія; від номінування рослинності – до номінування місця, де 

росте рослинність [123, с. 136]. В інших українських діалектах семантика 

терміна сінокі́с майже незмінна (див. д. Б, с. 434 ‒ 435). 
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Лексема паш
|
н’а зі значенням ‗луг сінокісний‘ у східнослобожанському 

діалектному ареалі вживана спорадично, основною до цієї семи є ‗оброблене 

поле‘. Переходи назв із однієї групи землеробської термінології в іншу не 

рідкість, пов‘язані вони із зміною призначення земельних угідь. Зораний шар 

ґрунту можуть ще раз переорати й залишити без посіву з метою поліпшення 

якості землі для наступного посіву (у результаті цього вони зазвичай 

укриваються травою), іноді їх спеціально засівають луговими травами, щоб 

надалі використовувати під покіс. В українській літературній мові номен 

паш
|
н’а не виявляє зрушень у семантиці щодо географічних ознак, бо означає 

‗пасовище‘ [СУМ, VI, с. 104]. В інших українських діалектах семантику 

щодо ЛСГ „луг‖ зафіксовано у західноподільських говірках: пашня ‗луг для 

випасання худоби‘, ‗низина, поросла травою‘ [123, с. 286], та українських 

говірках Кіровоградщини – ‗луг (загальне значення), ‗пасовище‘ [39, с. 49 – 

51]. 

Двослівне найменування косо
|
в’і д’і

|
л’анки семи ‗луг сінокісний‘ має 

вузьколокальний характер, воно позначене структурно-семантичною 

стійкістю тільки в межах окремого населеного пункту. 

Уже аналізовані лексеми лугови
е|на, луго|вина (Дан) функціонують у 

досліджуваних говірках для репрезентації семи ‘лугова трава‘. Прикметник 

старий є семантичним мотиватором номена стар|н’а (Воєвод) зі значенням 

‗луг зі старою травою‘. 

Номен ст|риже
и
н’ (Мороз) (˂псл. *strьžьnь або *strьgy, *strьžеnе – 

імовірно, споріднене з *strьgy ‗стригти‘ [ЕСУМ, V, с. 440]) є репрезентантом 

семи ‗місце, де косять траву‘. Припускаємо, що аналізована назва мотивована 

дієсловом стригти й утворена внаслідок метонімічного перенесення ознак – 

при косінні трава наче підстрижена. Порівнюючи загальновідоме значення 

терміна на позначення гідроб‘єкта – ‗найглибше місце річки, де дуже швидко 

тече вода; бистрина‘ [СУМ, IX, с. 769; ЕСУМ, V, с. 440], констатуємо 

специфічне розширення його семантики на території досліджуваного ареалу. 
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Східнослобожанськими новотворами ми
е|нуха (Оборот), не

и|захват 

(Павл), що мотивовані дієсловами минути, незахватити, представлено сему 

‗пропуск при косінні‘. 

Сема ‗випалене місце на лузі‘ задекларована такими лексемами: 

ви|пали
е
на (Калин), го|р’іле (Воєвод), з|гари

е
ш·ч’е (Терн), з|гори

е
ш·ч’е (Павл), 

кост|риш·ч’е (Білокур, Нов), по|жари
е
ш·ч’е (Шульг), поп·іл|ниш·ч’е (Штор). 

Основну групу репрезентантів семи ‗випалене місце на лузі‘ складають 

номени з притаманним для цієї групи назв коренем -гор-/-гар- (< горіти 

< псл. *gorěti ‗палати‘ [ЕСУМ, I, с. 567]) – го|р’іле, з|гари
е
шч’е, з|гори

е
шч’е; -

жар- (< жарити < псл. *žarъ < *gērъ, пов‘язане чергуванням голосних з 

*gorěti ‗горіти‘ [ЕСУМ, II, с. 187]) – по|жари
е
ш·ч’е; -пал- (< палити < псл. 

*paliti ‗горіти, палити‘ [ЕСУМ, IV, с. 266]) – ви|пали
е
на та номени 

кост|риш·ч’е, поп·іл|ниш·ч’е. 

Активно вживаними похідними на обстеженій діалектній території зі 

значенням ‗випалене місце на лузі‘ є назви із суфіксом -ищ-(е), які часто 

вживають при творенні назв просторових понять [60, с. 531]. Номени з цим 

суфіксом у східнослобожанських говірках Луганщини фіксують наслідок 

негативного натурогенного чи антропогенного впливу на територію, покриту 

рослинністю. 

Дериват від попі́л – номен поп·іл|ниш·ч’е – указує на наявність великої 

кількості попелу на випаленій ділянці лугу, яка має натурогенний або 

антропогенний характер виникнення. В українській літературній мові 

найменуванням попели́ще називають спалену, зруйновану будівлю, селище і 

т. ін., а також місце, куди викидають попіл, купу попелу [СУМ, VII, с. 184]. З 

таким же значенням номен зафіксовано у західноподільських говірках – 

попе|лище ‗випалене місце на лузі‘ [123, с. 292]. 

Номен кост|риш·ч’е (костри́ще ‗місце, де горіло багаття ‘ [ЕСУМ, ІІІ, 

с. 52]) указує на ‗місце, де було багаття‘, що, окрім східнослобожанських 

говірок, з таким же значенням зафіксовано в українських говірках 

Кіровоградщини – костри́ще ‗випалене місце в полі‘, ‗випалене місце на 
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лузі‘ [39, с. 52, с. 66], та Волині – костри́ще ‗випалене місце в лісі‘ [Данилюк 

2013, с. 66]. 

На позначення підвищеного лугу зафіксовано демінутивне утворення 

по|л’анка, яке має ДО „розмір‖ і вказує на невелику поляну на підвищенні. 

Й останню аналізовану сему ‗місце, де раніше був луг‘ представляє вже 

згадуваний репрезентант лугови
е|на (Терн) та за|ливи

е
ш

·
ч’е (Оборот, Мик). 

Номен за|ливи
е
ш·ч’е – утворення від дієслова заливати, має прозору 

етимологію й узагальнене значення – ‗об‘єкт, залитий водою‘. Із семантикою 

за відношенням до ЛСГ „луг‖ знаходимо номен зали́вище лише у говірках 

Кіровоградщини (‗луг заливний‘ [39, с. 50]). 

Загалом тематичний підклас народних географічних термінів на 

позначення лугу, за винятком окремих лексем, представлений переважно 

полісемантичними апелятивами слов‘янського походження [181, с. 126]. 

 

4.3. ЛСГ „поле” 

Безлісну, рівну велику ділянку землі часто використовують для 

сільськогосподарських угідь, яку іменують полем. У сільському господарстві 

поля в основному використовують для вирощування багатьох 

сільськогосподарських культур – в основному злаків і бобових. 

Особливість сільськогосподарського природокористування полягає в 

тому, що різні земельні угіддя зазвичай використовують по-різному, і це 

визначає відповідний рівень інтенсивності їхнього обробітку, а, відповідно, 

неоднакову продуктивність [123, с. 121]. Зважаючи на такі обставини, у 

діалектному мовленні сформувалася певна система найменувань на 

позначення поля та його частини. ГО отримали свої назви завдяки тому, що 

виокремлюють мовці певні локативні ознаки – поле (загальне значення), 

природний стан і якість (придатна для оранки й обробітку земля – 

непридатна земля; поле, яке погано родить), стан і якість обробітку 

(підготовлене для обробітку поле, оброблене поле, пар, неякісно оброблене 

поле, необроблене, забур‘янене поле), частина поля (частина поля, город, 

присадибна ділянка), форма, край поля, наявність культивованої рослинності 
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(поле, на якому щось росте, поле після вирощування сільськогосподарських 

культур). Усі ці особливості були враховано при утворенні семантичних 

рядів зафіксованих лексем. 

У досліджуваних говірках для позначення поля (загальне значення) 

використовують загальновживані лексеми: зе
и
м

|
л’а (в усіх н. пп. ), 

|
поле (в 

усіх н. пп.), степ (у всіх н. пп.). У значенні лексеми зе
и
м

|
л’а зазвичай 

відображено ДО „розміру‖, яка вказує на ‗великий безлісий простір‘. 

Амплітуда семантичних виявів номена 
|
поле (< псл. *pole ‗відкрите 

місце, простір, рівнина, поле, рілля‘ [ЕСУМ, IV, с. 486 – 487]) коливається в 

межах двох термінологічних систем: географічної та агрономічної [137, 

с. 143]. Географічне значення номена в досліджуваному регіоні, як і в інших 

українських ареалах, указує на безлісу рівнину, рівний великий простір; пор. в 

українській літературній мові по́ле ‗ділянка землі, що використовується під 

посіви‘, ‗значна площа чи ділянка землі, спеціально відведена під що-небудь‘ 

[СУМ, VII, с. 61]. У минулому південні степи, заселені кочовими племенами, 

слов‘яни називали полем [Мурзаев 1984, с. 447], тому ця назва є 

спільнослов‘янською [54, с. 34], яка демонструє прозорі паралелі в інших 

слов‘янських мовах: сербохорват. пöлье, слн. polje, чес, пол. pole тощо. Др. 

полъ ‗відкритий‘, ‗вільний‘, ‗повний‘; лат. palam ‗відкрито‘, ‗явно‘; шв. fala 

‗рівнина‘, ‗пустоша‘ [Фасмер, ІІІ, с. 307], сюди ж відносять лат. palma 

‗долоня‘; нім. feld, англ. field ‗поле‘, ‗луг‘, ‗великий відкритий простір‘; лит. 

palve ‗прибережна смуга моря‘ [Мурзаев 1984, с. 447]. В українських говірках 

лексема по́ле має таке ж звучання, але значення слова має деякі специфічні 

вияви, як, наприклад, у західноподільських говірках: окрім загальновідомих 

значень ‗город‘, ‗рівнина (загальне значення), ‗висока, відкрита, спустошена 

місцевість, вільна від рослинності‘, лексема по́ле називає антонімічні поняття 

‗невелика рівнина‘ та ‗широка низина‘, указуючи на особливість земельної 

ділянки, господарську культуру, яку вирощують на ній та вид ґрунту – ‗поле 

після вирощування гречки‘, ‗чорноземний ґрунт‘, ‗місцевість, відкрита всім 

вітрам‘ [123, с. 291]. В українських говірках Рівненщини спостережено 

фонетичний варіант полє ‗земельна ділянка‘, поле ‗земельна ділянка‘, ‗місце 
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осушеного болота‘, ‗широка рівнина‘ [181, с. 378]; у говірках Волині відома 

однозначна назва поле ‗ділянка обробленої землі‘ [Данилюк 2013, с. 105]; на 

Кіровоградщині зафіксовано загальновідомі значення поле ‗рівнина (загальне 

значення)‘, ‗поле (загальне значення)‘, ‗город, присадибна ділянка‘ [39, с. 6, 

с. 53, с. 57]. 

Значення ‗поле (загальне значення)‘ на Луганщині репрезентує також 

географічний термін степ, який не має загальноприйнятої етимології 

(припускають східнослов‘янське походження: *сътепь [ЕСУМ, V, с. 409]). 

Як зауважує Н. П. Сіденко, „географічний апелятив сте́п має 

узагальнювальне значення, є своєрідною семантичною основою, на яку за 

допомогою лексем цієї або інших лексико-семантичних мікрогруп можуть 

накладатися додаткові значення, наприклад: О
|
це 

|
года три на

|
зад нач’а

|
ли 

нам у сте
|
пу отд’і

|
л’ат’ по с’ем 

|
соток 

|
пол’а / по 

|
вос’ем. У наведеному 

тексті лексема степ репрезентує сему ‗безлісий простір‘, а номен 
|
поле – сему 

‗призначена для вирощування сільськогосподарських культур земля‘‖ [137, 

с. 144]. В інших українських говірках сте́п теж уживають на позначення поля 

(див. д. Б, с. 442). 

У східнослобожанських говірках виявлено термін до
|
баўка (Ілліч, 

Шульг) − віддієслівне утворення мотивоване дієсловом добавити з 

семантикою ‗додаткова, вільна ділянка землі під огород‘. В інших 

українських діалектах були зафіксовані подібні утворення (див. д. Б, с. 314). 

На основі ДО „розміру‖ сформувалося значення ‗велика ділянка землі‘, 

репрезентоване лексемами: ге
и
к

|
тари (у більшості н. пп.), план

|
тац’ійа 

(Вільш, Павл). 

ГТ ге
и
к

|
тари (< фр. hektare [ЕСУМ, I, с. 491]) перенесений зі сфери 

геометричної лексики (укр. літ. гектар ‗одиниця земельної площі у 

метричній системі мір, що дорівнює 100 арам, тобто 10 000 м
2
 [СУМ, II, 

с. 47]), найчастіше передає гіперболізовану характеристику розміру 

земельного наділу, а в інших українських говірках передає відтінки 

семантики ‗додатковий земельний наділ‘ [123, с. 252]; ‗земельна ділянка‘ 

[181, с. 139]. 
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Запозичена лексема план
|
тац’ійа (< лат. plantatio ‗насадження рослин‘ 

[СІСМ, с. 526]) на досліджуваній території позначає велику ділянку землі. З 

аналогійним значенням номен планта́ція побутує в українській літературній 

мові та її діалектах (див. д. Б, с. 401). 

Для передачі значення ‗земельна ділянка, очищена від лісу для посівів‘ 

уживають спільнокореневі з дієсловом сікти – номени п
|
рос’іка (Парн) (< 

просікти < сікти < псл. *sěkti [ЕСУМ, V, с. 252]) і 
|
пас’іка (Павл) (псл. 

*pasěkа, утворене, імовірно, від дієслова *pasěkti ‗посікти‘ як назва місця, де 

вирубано ліс [ЕСУМ, IV, с. 304]). Ці лексеми мають паралелі в інших мовах: 

про́сіка – рос. про́сека ‗смуга в лісі, звільнена від дерев’, бр. прасека; болг. 

пръсека, просека, просек, просяк у тому ж значенні, але діал., пресек – 

‗гірський перевал‘, ‗прохід між скелями‘, пресяка ‗водорозділ‘, ‗сідловина‘, 

схв. просека ‗долина між високими скелями‘ [Мурзаев 1984, с. 464]; хорв. 

préseka ‗долина, яка розділяє два підвищення‘ [189, с. 291]; па́сіка – рос. 

па́сека ‗просіка в лісі; ліс, призначений до вирубки; вирубане місце для ріллі 

чи установки колод або вуликів для бджіл; пізніше – ‗місце установки 

вуликів‘, пол. pasieka, чес. paseka зберегли давні значення: ‗просіка‘, 

‗вирубка‘, ‗місце в лісі, підготовлене для підсобного землеробства‘ [Мурзаев 

1984, с. 464]. В українській літературній мові та її діалектах ці номени мають 

значення: про́сіка ‗очищена від дерев смуга землі в лісі, яка є межею ділянки, 

дорогою і т. ін.‘ [СУМ, VIII, с. 285], пасіка ‗відведена на зруб ділянка лісу‘, 

‗місце, де розставлено вулики з бджолами і розташовано спеціальні будівлі‘ 

[СУМ, 6, с. 86] (М. Фасмер зазначає, що первинним значенням ‗вирубане 

місце в лісі‘ [Фасмер, ІІІ, с. 211]); просіка, просіка ‗прогалина в лісі, просіка‘ 

[123, с. 295]; про́сіка ‗дорога в лісі‘; про́сік, про́сика, про́сіка ‗вирубане місце 

в лісі‘ [Данилюк 2013, с. 111]; про́сік, про́сєк, про́сіка, про́сєка ‗прогалина, 

просіка в лісі‘ [165, с. 178]; про́сіка, про́сєка, просі́чка ‗прогалина, просіка‘ 

[39, с. 46]. Як бачимо, жодне з наведених значень не має вказівки на 

подальше використання описуваного ГО, на відміну від 

східнослобожанських говірок, у яких ці найменування демонструють 

розширення семантики слова. 
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Поняття ‗оброблене поле‘ передають номени: ўс
|
пахане (Ілліч), 

|
зоре

и
не 

|
поле (Оборот, Терн), де

и|
р’інок (Міст), дерт’ (Міст), закул’т’і

|
в’іроване (Бут), 

за
|
с’ійане (Бабич), ора

|
ниц’а (Оборот), 

|
оранка (Луг), пари

е|
нина (Дан), 

|
пахане 

(Нов), пахо
|
та (Павл, Степ, Трет), 

|
пашн’а (Паньк, Розсип), п·ід

|
пар (Тим), 

|
убране (Вільш). 

Дієприкметникові утворення ўс
|
пахане, 

|
пахане та лексема пахо

|
та 

семантично мотивовані дієсловом пашать, вспахать, можливо, 

давньоруського походження, хоча етимологічні словники фіксують його 

лише в російській і західнослов‘янських мовах [Фасмер, ІІІ, с. 220], указують на 

початковий етап сільськогосподарського обробітку землі. В українських 

діалектах представлено подібні утворення з близькою семантикою в межах 

ЛСГ „поле‖ (див. д. Б, с. 392). 

Доповнює мікрогрупу на позначення ‗оброблене поле‘ неоднослівне 

утворення 
|
зоре

и
не 

|
поле та номени 

|
оранка, ора

|
ниц’а з диференційною семою 

‗виоране поле‘. Обидва утворення з коренем оран- мотивовані дієсловом 

орати, відповідно до значення якого сформувалося на основі 

словосполучення зоране поле. ГТ ораниця (< др. ораница [Срезневский, ІІ, 

с. 703 – 704]) відомий російським діалектам та сербсько-хорватській мові, де 

лексема орани́ца має те саме значення [39, с. 57]. У сучасних діалектах 

української та російської мов цей термін зафіксовано спорадично, однак у 

південних слов‘ян він є основною назвою для вираження відбитого в 

значенні поняття, що, імовірно, і привело Й. О. Дзендзелівського до не зовсім 

переконливої думки, що в українські говірки номен орани́ця могло потрапити 

із сербсько-хорватської [54, с. 49]. ГТ 
|
оранка, ора

|
ниц’а у розгляданому 

значенні та з деякими іншими відтінками відомі і в інших українських 

діалектах (див. д. Б, с. 386). 

Лексеми де
и|
р’інок, дерт’, мотивовані дієсловом дерти, у 

досліджуваному ареалі мають диференційну сему ‗зорана земля з 

викорчуваною травою‘. Порівнюючи із загальновідомим дерть ‗борошно 

грубого млива для годівлі тварин‘ [СУМ, ІІ, с. 254; ЕСУМ, ІІ, с. 41], 

спостерігаємо специфічне розширення й набуття географічної семантики 



 

 

504 

 

номена в східнослобожанських говірках, а також появу номена де
и|
р’інок – 

східнослобожанського новотвору. 

Найменування пари
е|
нина, п·ід

|
пар, окрім загального значення 

‗оброблене поле‘, мають ДО часу та етапу сільськогосподарського обробітку 

землі: ‗земля, виорана на зиму‘, па
|
ри ‗поле після вирощування 

сільськогосподарських рослин‘, пар, па
|
ри ‗поле, підготоване до обробітку‘, 

|
чорниĭ 

|
пар ‗необроблене поле‘. Усі перераховані номени пов‘язані 

кореневою основою пар- (пов‘язується з пара, парити, пріти в значенні 

‗гноїти, перегнивати‘ [ЕСУМ, IV, с. 286]). У „Словнику української мови‖ 

лексему пар тлумачать так: ‗рілля, залишена на одне літо без посіву з метою 

поліпшення якості землі для наступного посіву озимих‘ [СУМ, IV, с. 59]. 

Близьке значення номен має на всьому українському діалектному просторі, 

але наявні фонетичні та морфологічні зміни його лексичної форми (див. д. Б, 

с. 390 ‒ 391). У бр. діал. м. па́р ‗земля після збору посівних, яка слугує пашею 

для худоби‘, ‗зяб, осіння оранка‘; па́раніна ‗попар; поле, яке рік відпочиває і 

на якому сіють озимі‘, ‗залишений попар під пашу; обліг‘ [186, с. 135]). 

Лексема паш
|
н’а вступає в синонімічні відношення з окремими 

найменуваннями. Номен є утворенням від др. пахати ‗орати‘ з видозміненим 

значенням [ЕСУМ, ІV, с. 325], твірна основа якого вказує на оброблену 

плугом земельну ділянку. У східнослобожанських говірках назва паш
|
н’а має 

деякі розбіжності значень: ‗зоране поле‘ (Розсип), ‗земля, виорана на зиму‘ 

(Паньк), ‗луг сінокісний‘ (Сем), що демонструє семантичний перехід лексеми 

„поле‖ ↔ „луг‖. Семантику лексеми паш
|
н’а як складника ЛСГ „поле‖ 

зафіксовано і в інших українських діалектах (див. д. Б, с. 392). 

Опозиційний семантичний ряд ‘необроблене поле‘ за складом значно 

менший: не
и
ў

|
добка (Павл), то

|
лока (Новобор), ц’іли

е|
на (Розсип), 

|
ч’орниĭ пар 

(Бабич). 

Термін ц’іли
|
на (< псл. *cělina [ЕССМ, Вип. 3, с. 177]) у ЛСГ „поле‖ 

декларує такі значення: ‗необроблене поле‘, ‗ділянка поля, що заросла 

бур‘яном‘, має паралелі в інших мовах: рос. целина ́ ‗неорана необроблювана 

земля‘ [Ожегов, с. 872]; бр. цаліна́ ‗поле, яке зоране і засіяне вперше; 



 

 

505 

 

залежана земля‘ [186, с. 201]; пол. celina ‗поле, на якому нічого не сіялося‘ 

[194, с. 125]; болг. целина, цалин; схв. cjelina; слн. celina. слв.,  молд. цялинэ – 

‗цілина‘, ‗вигін‘ [Мурзаєв 1984, с. 603]. Як зазначає І. М. Потапчук, ГТ 

ц’іли
е|
на з розряду периферійних номенів переходить у ядерні [123, с. 129]. В 

українських говірках термін цілина́ засвідчено з основною семантикою в 

лексико-семантичному полі „поле‖, та, на відміну від аналізованих говірок, 

ця лексема маніфестує значне варіювання форм і може мати похідні (див. 

д. Б, с. 458). 

Полісемантичний номен то
|
лока у ЛСГ „поле‖ зі значенням 

‗необроблене поле‘ (Білокур), ‗нескошене жито, яке залишилося після жнив‘ 

(Мик) та ‗земля, залишена під пар‘ (Новобор) указує на раціональне 

використання ГО для сільськогосподарських потреб, а саме випасу худоби 

(пор. толока ‗залишене під пар поле, на якому пасуть худобу‘ [ЕСУМ, V, 

с. 593]), про що свідчить денотативне значення номена то
|
лока як 

‗пасовище‘, де його було розглянуто більш детально. 

Серед номенів на позначення семи ‗поле, підготоване до обробітку‘ 

виявлено такі: з’аб (Бондар, Руд, Терн, Трет), з’аб· (Руд), пар (Заг, Сват), 

па
|
ри (Білов, Павл, Штор). 

Значення ‗поле, підготовлене до обробітку‘ репрезентує лексема з’аб (< 

псл. *zębti ‗роздерти, прорости‘ [ЕСУМ, II, с. 284]) та сформований під 

впливом російської мови її фонетичний варіант заб· (рос. зябь – осіння 

оранка поля, підготовленого до весняної сівби ярих [Мурзаев 1984, с. 227]). У 

деяких обстежених населених пунктах (Новостр, Тарас, Криз) номен зяб має 

загальновідоме значення ‗ділянка поля, зорана з осені й підготовлена для 

весняної сівби ярих культур‘ [СУМ, III, с. 742]. В інших українських говірках 

термін може мати розгалужену систему фонетичних варіантів, 

морфологічних форм та похідних від з’аб з близьким значенням (див. д. Б, 

с. 329 ‒ 330). Порівняно в бр. діал. м. зяб, зя́бер ‗поле, яке вгноєне і зоране 

літом для сівби пшениці на наступну весну‘, ‗зоране восени поле‘; зя́бліва 

‗зоране восени поле‘ [186, с. 81 – 82]). 
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Сему ‗поле, на якому все родить‘ репрезентують прикметникові 

найменування ро
|
д’уч’е, уро

|
жаĭне, 

|
кач’е

и
ств’ене та номен ч’орно

|
з’ом, який 

указує на вид ґрунту. У східнослобожанських говірках останній термін може 

мати відтінки значень – ч’орно
|
з’ом ‗поле, на якому родить‘, ч’орно

|
з’ом, 

ч’орно
|
зем ‗ґрунт (загальне значення)‘. Порівняймо: в українській 

літературній мові лексема чорнозе́м має значення: ‗родючий чорний ґрунт, 

багатий на перегній, що утворився переважно в степових і лісостепових 

районах‘, ‗поле, площа з таким ґрунтом‘ [СУМ, XI, с. 358]. Фонетичні 

варіанти номена поширені також в інших українських говірках (див. д. Б, 

с. 460 ‒ 461). 

Зафіксовані матеріали дають підстави стверджувати, що мовці 

східнослобожанського діалектного ареалу переважно диференціюють номени 

на позначення незасіяного поля за ознаками „неродючості‖, „малородючості‖ 

або просто непридатної для сільськогосподарського використання землі. З 

огляду на це виділяємо три семантичних ряди. 

Перший ряд ‗поле, на якому погано або взагалі не родить‘ 

репрезентований такими лексемами: мо
|
ч’ак (Терн), неў

|
доби (Город), 

недо
|
родок (Город), неро

|
д’уч’е (Заг Вільш), пус

|
тир’ (Ілліч, ЛО), соло

|
нец’ 

(Лим, Міст, Павл, Парн, Піщ, Степ, Трет, Шульг), солон
|
ч’ак (Ілліч, Вільш, 

Воєвод, Лиз, Терн), сол’а
|
нец’ (Бабич). 

Утворення мо
|
ч’ак має ДО ‗невелика, постійно волога ділянка в полі‘. 

Подібний номен уживаний у східностепових говірках Донеччини – мочови́на 

‗заболочена земля в полі, городі‘ [137, с. 158]; у західноподільських говірках 

– моча́ристе мі́сце ‗частина поля, де нічого не родиться‘ [123, с. 279]. 

Найбільший ареал зі значенням ‗поле, на якому не родить‘ займає 

народний географічний термін соло
|
нец’, його поодиноко вживаний 

фонетичний варіант со
|
л’анец’ і номен солон

|
ч’ак, які, як було вже зазначено, 

на досліджуваній території виявляють ознаки полісемантичності, набуваючи 

додаткових відтінків значення: ‗мокра, заболочена рівнина‘, ‗болото 

(загальне значення)‘. Усі зафіксовані значення лексем соло
|
нец’, солон

|
ч’ак 

відображають ознаки денотата – ні для чого непридатна ділянка землі, при 
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цьому ці лексеми набувають відтінків значення ‗сухий / вологий 

(заболочений)‘. Загалом лексема соло
|
нец’ найчастіше вживана зі значенням 

‗болото, топке місце, просякнуте сіллю‘, а також солон
|
чак – ‗місце (рівнина, 

поле)‘, на якому на поверхні знаходяться легкорозчинні солі. В обох 

випадках наявність солоного ґрунту необов‘язкова, на відміну від 

літературно-нормативного солоне́ць ‗ґрунт, що утворюється із солончаку в 

результаті вимивання з верхніх шарів водорозчинних солей; ділянка ґрунту з 

джерелом солоної води‘ [СУМ, IX, с. 450], солонча́к ‗грунт, який у 

поверхневому шарі містить легкорозчинні солі в концентраціях, що 

негативно впливають на розвиток сільськогосподарських рослин‘ [СУМ, IX, 

с. 450]. В інших українських діалектах лексеми солонча́к, солоне́ць не мають 

великого поширення, поодиноко виявлені в західноукраїнських говірках – 

солоне́ць, солонці́ у значенні ‗заболочена низина‘ [98, с. 250]. 

Маніфестантами іншої семи ‗непридатна для вирощування 

сільськогосподарських культур земля‘ у досліджуваних говірках є номени: 

неў
|
доба (Руд, Шап), неў

|
доби (мн) (Білолуц), неў

|
добки (Булав), неу

|
доб·йа 

(Вільш), пус
|
тар’ (Булав, Мик, Обор), пус

|
тир’ (Булав, Мик, Оборот), 

пус
|
тел’а (Паньк), се

и
ле

и
н

|
ч’ак (Прос), старо

|
п·іл’:а (Дан). 

У східнослобожанських говірках зафіксовано низку семантичних 

відтінків номенів, мотивованих російським прикметником неудобный: 

неў
|
доби ‗поле, на якому не родить‘, ‗непридатна для вирощування 

сільськогосподарських рослин земля‘, неў
|
добки, неу

|
доб·йа ‗непридатна для 

вирощування сільськогосподарських рослин земля‘, неў
|
доба ‗незаросла 

нічим місцевість‘, неў
|
добка ‗необроблене поле‘. Як уважає І. М. Потапчук, 

використання назв із заперечним префіксом не- є цілком закономірним для 

передачі ознаки неродючості та непридатності землі. На думку дослідниці, 

широке варіювання назв із твірною основою від слова неудобний на 

загальноукраїнському просторі могло бути наслідком збереження давніх 

термінів, пов‘язаних із землекористуванням, адже відомо, що у довідкових 

книгах дореволюційного часу зазначалося, скільки на балансі кожного н. п. 

перебувало „пахотной земли, леса, выгонной, неудобной земли‖ (див. 
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стосовно с. Кривчик [41, с. 860]). Подібні утворення засвідчено й в інших 

українських говірках (див. д. Б, с. 376 ‒ 377). 

Номен пус
|
тел’а є відад‘єктивним утворенням від пустий (< псл. *pustъ 

< *poust ‗дике місце‘ [ЕСУМ, IV, с. 638 – 639]), лексема має прозору 

етимологію, демонструє паралелі в інших мовах: бр. пустыня, пол. pusty 

‗пустеля‘, ‗лісові хащі‘, чес. pusty, poust ‗пустеля‘; болг. ‗пустеля‘. Зі 

слов‘янських мов запозичено в рум. pustiu ‗пустеля‘, вінг. puszta ‗сухий степ‘, 

‗пустка‘, pusztasag ‗пустеля‘. Учені виявили балтійські паралелі: лит. puscia, 

puscia ‗пустеля‘, ‗місце, де нічого не росте‘, ‗дрімучий ліс‘; лат. pusts ‗глухий 

болотистий ліс‘; дпр. paustre ‗дике місце‘ [Мурзаев 1984, с. 468]. В 

українській літературній мові та її діалектах зафіксований номен має 

фонетичні варіанти, та подібні значення (див. д. Б, с. 419 ‒ 420). 

Сема ‗поле, де нічого не росте‘ репрезентована найменуваннями: 

б
|
роше

и
не 

|
поле (Руд), неў

|
доби (Вівч), пус

|
тир’ (Тим, Терн). 

Номен пус
|
тир’ у східнослобожанських говірках має кілька значень: 

пус
|
тир ‗поле, де нічого не росте‘, ‗випалена ділянка в лісі‘, ‗пуста ділянка‘, 

‗нічим не покрите голе місце‘, пус
|
тир’ ‗ділянка поля, що заросла бур‘яном‘, 

‗поле, на якому не родить‘, ‗непридатна для вирощування 

сільськогосподарських культур земля‘, пус
|
тар’ ‗непридатна для 

вирощування сільськогосподарських культур земля‘ (див д. Б, с. 420). Інші 

похідні від прикметникового кореня пуст- менш поширені: пус
|
тоша ‗місце, 

пропущене при сіянні‘, пус
|
тел’а ‗непридатна для вирощування 

сільськогосподарських культур земля‘. ДО більшості описуваних ГО, що 

номінуються, є відсутність інших, які ускладнюють рельєф поля, предметів-

орієнтирів (однак не рослинності: пор. мікрогрупу ГТ із семантикою 

‗випалене місце в лісі‘ [39, с. 62]). Семантика номена пус
|
тир’ ‗ділянка, що 

поросла бур‘яном‘ указує на відсутність корисних рослин на ГО, придатних 

для споживання та використання у господарстві. Номен пусти́р ‗пустка‘ 

виник на базі ад‘єктива пустий (< псл. *pustъ < *poust ‗дике місце‘ [ЕСУМ, 

IV, с. 638 – 639]). Різні фонетичні варіанти аналізованого номена поширені в 

інших українських говірках із такою ж семантикою (див д. Б, с. 420). Також 
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засвідчено білоруське – пу́стка ‗зарощена, запущена ділянка поля; пусте, 

неродюче поле; незасіяне поле‘ [186, с. 158]. 

Значна кількість репрезентантів семеми ‗неродючі землі‘ свідчить про 

те, що діалектоносії диференціюють неродючі ґрунти за різними ознаками, 

адже, залежно від мінерального складу, неродючу землю все-таки можна 

використовувати для вирощування деяких сільськогосподарських культур 

[137, с. 254], тоді як родючі землі не потребують додаткового розрізнення. 

Низка номенів характеризують ‗ділянку поля, що поросла травою‘: 

бур
|
йан (у більшості н. пп.), бурйа

|
ниш·ч’е (Вівч), сор

|
н’ак (Степ), 

|
зарос’л’і 

(Нов, Павл), об
|
лога (Дан), осо

|
та (Заг), пус

|
тир (Тим), ре

и
пйа

|
хи (Вівч), 

ч’агар
|
ник (Терн), ц’іли

е|
на (Лиз) та прикметникові утворення заб

|
роше

и
на 

(Байд, Вільш, Пол, Терн), за
|
соре

и
не (Лим), по

|
росле (Руд), за

|
росш·ч’е 

(Білокур), за
|
пуш·ч’ене (Терн, Шульг). 

Найменування бу
|
рйан, бурйа

|
ниш·ч’е, осо

|
та, репйа

|
хи, сор

|
н’ак, 

ч’агар
|
ник, що означають ‗ділянка поля, що поросла травою‘, виникли 

внаслідок метонімічного перенесення (за суміжністю) назви з бур‘янистих 

рослин. Наявність великої кількості паразитичної рослинності на полі стала 

визначальною ДО для появи ГТ 
|
зарос’л’і. 

Полісемантичний термін ч’агар
|
ник указує на рослинний покрив, 

притаманний номінованому ГО, а саме на зарості багаторічних дерев‘янистих 

кущових рослин. Номен бурйа
|
ниш·ч’е утворений аугментивним суфіксом -

ище від лексеми бу
|
рйан, яка в східнослобожанських говірках зафіксована і 

при значенні ‗важкопрохідної ділянки в лісі‘, що свідчить про розширення 

семантики аналізованого номена. В українській літературній мові лексема 

бур’я́н має значення ‗трав‘яниста рослина, що не культивується людиною, 

але росте в посівах культурних рослин, а також на необроблюваних землях‘ 

[СУМ, I, с. 263]. В українських діалектах зафіксовано майже стабільну 

фонетичну та семантичну структури номена (див. д. Б, с. 276 ‒ 277). 

Номен осо
|
та утворений від іменника осот (˂псл. osъtъ ‗будяк‘ 

[ЕСУМ, IV, с. 225]), в укр. літ. мові позначає ‗великий дворічний або 

багаторічний бур‘ян родини складноцвітих‘ [СУМ, V, с. 782]. Лексема 
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об
|
лога виникла внаслідок метафоричного перенесення ознак (пор. укр. літ. 

обломга ‗оточення військами укріпленого пункту (міста, фортеці і т. ін.) з 

метою оволодіння ним‘ [СУМ, V, с. 528]). 

Номен репйа
|
хи (˂псл. *rěpьjь ‗реп‘ях, колючка‘ пов‘язане з rěpiti 

‗встромляти‘ [ЕСУМ, II, с. 64]) мотивований зовнішнім виглядом дикорослих 

рослин, які мають чіпкі колючі на дотик квіти та насіннєві коробочки. 

Порівняймо: в укр. літ. мові ця лексема має такі значення: реп’я́х ‗бур‘ян 

родини складноцвітих з чіпким суцвіттям і з колючками‘, ‗колюча чіпка 

головка, суцвіття цієї рослини‘ [СУМ, VIII, с. 512]. 

Аналізоване значення запозиченого номена сор
|
н’ак мотивоване 

зовнішнім виглядом дикорослих рослин, які засмічують поле, та 

характеризується негативним емоційним забарвленням. Пор. рос. сорня́к 

‗смітна рослина‘ [Ожегов, с. 749], звідки й походить у східнослобожанських 

говірках номен за
|
соре

и
не, який указує на велику кількість бур‘яну. 

Номени, які наповнюють сему ‗непридатна для вирощування 

сільськогосподарських культур земельна ділянка‘, утворюють опозицію з 

назвами, які маніфестують сему ‗земельна ділянка, поросла бур‘яном‘ за ДО 

‗спосіб використання‘. Репрезентанти першої вказують на об‘єктивну 

непридатність землі для обробітку, тоді як номени-репрезентанти другої семи 

негативно характеризують безгосподарність землевласників [137, с. 147]. 

Значення ‗поле після вирощування сільськогосподарських рослин‘ 

мають такі лексеми: лан(и) (Сват), 
|
нива(и) (Сват, Трет), па

|
ри (Терн), 

пож
|
нин:е (Бут), р’і

|
л’:а (Терн), розпаш

|
не (Город), сте

и
р

|
на (Штор), сте

и
р

|
н’а 

(Терн, Павл, Розсип). 

Для позначення ‗поля після вирощування сільськогосподарських 

рослин‘ уживають номени лан, мн. ла
|
ни (через польське або чеське 

посередництво < нім. lehen ‗відданий в оренду маєток‘ [ЕСУМ, III, с. 189 –

190]). Репрезентант лан у значенні ‗безліса рівнина, рівний широкий простір, 

поле‘, ‗великий безлісий простір обробленої землі, яка має певні межі‘ 

зафіксовано і в українській літературній мові [СУМ, IV, с. 443]; тлумачення в 

Словарі української мови Б. Д. Грінченка (‗поле, нива‘ [СУМГ, II, с. 343]). 
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Й. О. Дзендзелівський з‘ясував, що до ХІІІ ст. лексема лан уживалася в 

значенні ‗земельна міра‘, а семантика ‗поле‘, ‗нива‘ була для неї вторинною 

[54, с. 34], пор. укр. лан ‗орна земля‘ [43, с. 13]. У сучасних українських 

діалектах ця лексема переважно має значення ‗поле‘ з деякими відтінками 

(див. д. Б, с. 356 ‒ 357). А також знаходимо паралелі в інших мовах: чес. lán 

‗наділ‘, пол. ‗поле‘, ‗якась міра землі‘ [Мурзаев 1984, с. 336]; бр. діал. лан 

‗одиниця земельної міри‘, ‗велике поле в одній ділянці‘ [186, с. 104]). 

Опозиційну семантику виявляє номен 
|
нива (< псл. *niva ‗низ‘, ‗поле 

під паром‘ [ЕСУМ, IV, с. 84 – 85]) ‗поле після вирощування 

сільськогосподарських рослин‘ (Сват, Трет) / ‗засіяне поле‘ (Руд). Термін 

ни́ва існує в українській літературній мові та в її діалектах, але, на відміну від 

інших українських говірок, у східнослобожанському ареалі лексема 
|
нива не 

має фонетичних варіантів, як, наприклад, у волин.-поліс. говірках, де 

переважає лексема не́вка, фонетичний варіант загальновживаного демінутива 

|
нивка зі звичним для більшості говіркових груп Волині переходом 

наголошеного [и] в [е] [46, с. 43], чи, наприклад, фонетичне варіювання 

алофонів [н] – [н·] у говірках Рівненщини – ни́ва ‗поле‘, ‗земельна ділянка‘, 

‗оброблюване поле, розорана, оброблювана поляна в лісі‘, ‗ділянка землі, яка 

знаходиться в лісі‘, ни́ви ‗нива‘, ни́вка ‗нива‘, ‗урочище‘, ‗невеличка ділянка 

в лісі‘, ні́ва ‗оброблюване поле, розорана, оброблювана поляна в лісі‘, н’і́ва 

‗оброблюване поле, розорана, оброблювана поляна в лісі‘ [181, с. 359 – 360]. 

Без змін виявлено номен у говірках Кіровоградщини: ни́ва ‗город, 

присадибна земельна ділянка‘ [Громко, с. 128]); у західноподільських 

говірках: нива ‗город‘ [123, с. 122], літературній мові: ‗ділянка або смуга 

землі, на якій ростуть хлібні культури, або призначене для їхнього 

вирощування поле; хлібні культури, що ростуть на такій ділянці‘ [СТСУМ, 

с. 461]. Відповідники цієї лексеми знаходимо і в інших слов‘янських мовах: 

бр. діал. ні́ва ‗опрацьоване добре загноєне і засіяне поле; поле на місці 

зораної сіножаті; вижате поле, суцільна ділянка землі одного господаря‘ [186, 

с. 121], пол. niwa ‗поле, долина‘ [194, с. 59], болг. нива, чес., слв. niva ‗поле‘ 

[Мурзаев 1984, с. 393]. 
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Дієприкметникове утворення пож
|
нин:е мотивоване основою дієслова 

пожати < жати. Подібний номен уживаний у говірках Рівненщини: по́жня 

‗поле, з якого зняли будь-яку рослину‘ [181, с. 378]. 

Лексема р’і
|
л’:а (< псл. *orlьja пов‘язане з *orati [ЕСУМ, V, с. 95]) у 

східнослобожанських говірках у ЛСГ „поле‖ має таке значення: ‗поле після 

вирощування сільськогосподарських рослин‘, ‗борона, смуга на полі, що 

робиться плугом‘, друге з яких частково відповідає літературно-

нормативному – рілля „виоране поле; зораний шар ґрунту‖ [СУМ, VІІІ, 

с. 575], „виоране поле‖ [СУМГ, ІV, с. 23]. Завдяки побутуванню в 

аналізованих говірках лексеми 
|
р’іл’:а із значенням ‗рівнина, укрита травою‘ 

можемо простежити семантичний перехід за моделлю „поле‖ ↔ „рівнина‖. У 

говірках Волині поряд із загальновживаним рілля́ зафіксовано фонетичні 

варіанти рулля́, руллє́ [46, с. 44], що, імовірно, виникли за подібністю до бр. 

ралля́ „т.с.‖ [186, с. 162]. На Сумщині у 2 н. пп. маємо ГТ ро́ля [Дорошенко, 

с. 117]; із загальновідомим значенням рілля́ побутує в говірках Рівненщини та 

західноподільських [181, с. 389, Потапчук 2012, с. 298]. В усіх перелічених 

говірках лексему рілля́ зафіксовано із загальновживаним значенням ‗виоране 

поле.‘ Тому вважаємо, що лексема р’і
|
л’:а розширила свою семантику й 

відображає специфіку східнослобожанських говірок Луганщини. 

Номени сте
и
р

|
на, сте

и
р

|
н’а (< псл. *stьrna ‗місце, де було скошено, 

зжато злакові культури‘ < і.є. *(s)ter- (ступінь редукції кореневого вокалізму 

е-ряду з n-детермінативом (про географію поширення терміна і його 

дериватів див.: [70, с. 54]) указують на певний етап сільськогосподарського 

обробітку землі, зокрема ‗поле після скошування зернових культур‘. Тільки в 

деяких н. пп. (Криз, Кур) номен сте
и
р

|
н’а має значення ‗торішня трава, що 

залишилася на пні‘, ‗випалене місце на полі‘. Лексема стерня́ зі значенням 

‗поле після збирання злакових‘ відома в літературній мові і в багатьох 

українських діалектах [пор. СУМГ, IV, с. 203]. З таким же близьким 

значенням цей ГТ уживається в російській, білоруській, польській, сербсько-

хорватській, болгарській та інших слов‘янських мовах [54, с. 80], що свідчить 

про праслов‘янське походження номена [див. Преображенский, І, с. 105; 54, 
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с. 81]. В українській мові та її діалектах зафіксовано незначні зміни 

фонетичного складу слова та семантичної структури терміна (див. д. Б, 

с. 443). 

Частина зафіксованих лексем об‘єднана семою ‘поле або земельна 

ділянка, відведена для вирощування певної культури‘: бур’ако
|
виш·ч’е 

(Зорик), бу
|
р’ач’не (Лозов) – ‗поле, з якого зібрано буряки‘; куку

|
руши

е
ш·ч’е 

(Зорик) – ‗поле, з якого зібрано кукурудзу‘, куку
|
рузни

е
к (Литв) – ‗місце, де 

збирають кукурудзу‘; пом·і
|
дорни

е
к (Вівч) – ‗земельна ділянка, де ростуть 

помідори‘: гре
и
ч’і

|
ха (Булав, Підг) – ‗поле, де росте гречка‘; ка

|
пусни

е
к (Білов) 

– ‗поле, на якому росте капуста‘. 

На кілька семантичних рядів розділено номени, які вказують на ‗окремі 

частини поля‘. Семантичний розподіл кваліфіковано так: 

1) за визначенням меж, кутів та окремих частин полів: ‗початок поля‘ – 

на
|
ч’ало (Бабич), ве

и
р

|
шина (Вільш), ‗кінець поля‘ – ко

|
н’ец (Бабич), низ 

(Вільш); ‗кутова частина поля‘ – клин (Воєвод, Карт, Розсип); ‗окремі 

частини поля‘ – ка
|
дастра (Бут), к

|
л’етка (Город), ку

|
соч’ок (Проїж), 

|
ланка 

(Лиз), лан
|
ки (Павл), паĭ (Міст, Проїж), 

|
паĭка (Вільш), поло

|
са (Піск), 

|
полоси 

(Город), 
|
постат’ (Павл). 

На позначення семи ‗кутова частина поля‘ в досліджуваному регіоні 

виявлено номен клин. Більшість мовознавців [46, с. 44; 39, с. 65; 123, с. 123] 

схиляються до того, що лексема клин виникла внаслідок метонімічного 

переосмислення первинного значення ‗загострений з одного кінця шматок 

дерева чи металу‘, що виводиться з псл. *kъlinъ, пов‘язане з *kolti ‗колоти‘ 

[ЕСУМ, ІІ, с. 461]. В українській мові та її діалектах слово нерідко позначає 

земельну ділянку (за формою; видом посіву і т. д.) і край поля, земельної 

ділянки (див. додаток Б, с. 336 ‒ 337). У бр. діал. м. клін ‗частина землі, що 

має форму трикутника‘ [186, с. 93]; слв. діал. kl’in ‗клин поля, ріллі‘; стчес. 

klin ‗клин поля, ріллі‘ [185, с. 119]. 

Лексема к
|
л’етка утворена від загальновідомого клі́ть ‗народна міра 

землі приблизно від 4 до 10 гектарів (залежно від місцевості)‘ [СУМ, IV, 

с. 185]. Географічного значення внаслідок конкретизації набув термін 
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кадастра (з фр. саdаstrе [ЕСУМ, II, с. 337]). В укр. літ. м. лексема кадамстр 

відома зі значенням ‗опис чого-небудь, зведення відомостей про щось‘, 

земе́льний када́стр – ‗сукупність відомостей щодо обліку та економічної 

оцінки землі для планомірного та найефективнішого її використання‘ [СУМ, 

IV, с. 68]. 

Утворений від географічної лексеми кусо́к (дериват від псл. *kǫsъ 

‗кусок‘ [ЕСУМ, III, с. 159]), номен ку
|
соч’ок зафіксовано у значенні ‗окрема 

частина поля‘ (Проїж), ‗окрема ділянка городу, де ростуть різні культури‘ 

(Сич), також уже згадуване кусок – ‗уламок скелі‘. За структурою кусок – це 

демінутивне утворення, яке зводиться до псл. *kǫsъ [ЕСУМ, III, с. 159]; 

суфікс у складі цього деривата остаточно втратив свою первісну семантику 

зменшеності, здрібнілості й тепер є формантом тільки структурним [46, с. 43 

– 44]. В українській літературній мові номен кусо́к може означати: ‗частина, 

відділена, відбита і т. ін. від чого-небудь; шматок‘, ‗взагалі частина чого-

небудь‘, ‗відріз певного розміру (про тканину і т. ін.)‘ [СУМ, IV, с. 416]. 

Географічного значення лексема кусок набула в діалектах української мови 

(див. д. Б, с. 354). 

Номен 
|
ланка із значенням ‗окремі частини поля‘ та мн. лан

|
ки має 

диференційну сему – ‗частина поля, відмежована іншими культурами‘, 

найімовірніше, пов‘язаний із свнім. lanne ‗ланцюг‘ [ЕСУМ, III, с. 191]. В 

українських діалектах лексема поширена з подібним значенням (див. д. Б, 

с. 357). 

У досліджуваних говірках номени паĭ (< тур. рay ‗частина, доля‘ 

[СІСМ, с. 492]) указує на ‗окремі частини поля‘, 
|
паĭка – ‗окрема частина 

поля‘, ‗город поза межами населеного пункту‘. Аналізовані номени 

характеризуються вторинною семантикою, похідною від кодифікованої 

‗частка, яку вносить у що-небудь спільне окремий учасник або яка припадає 

на кого-небудь‘ [СУМ, VI, с. 16]. „Географічна‖ семантика зафіксована 

тільки в діалектній українській мові (див. д. Б, с. 390). 

Лексема поло
|
са (< *polsa ‗смуга землі‘ [ЕСУМ, IV, с. 500]) (мн. 

|
полоси) у досліджуваному ареалі має значення ‗окрема частина городу‘ 
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(Піск), ‗окрема частини поля‘ (Город), ‗межа між полями‘ (Город). В 

українських діалектах названий термін має близьку семантику (див. д. Б, 

с. 408). 

Лексема 
|
постат’ у значенні ‗окрема частина поля‘ має диференційну 

сему ‗частина поля, відмежована іншими культурами‘. 

Другу групу становлять найменування за відношенням до врожаю і 

культур, які вирощують на окремій частині поля. Тому частину поля, 

відмежовану іншими культурами‘ номінують – 
|
постат’ (Павл), лан

|
ки 

(Павл). При актуалізації семи ‗затінена деревами частина поля‘ 

використовують лексеми: глуш (Павл), 
|
т’ін:и

е
к (Тим); ‗нескошене жито, яке 

залишилося після жнив‘ називають не
и|
док·іски (Руд), то

|
лока (Тим). 

Номен глуш зі значенням ‗затінена деревами ділянка поля‘ з‘явилося 

внаслідок перенесення ознак з іншого ГО. В українській літературній мові та 

її діалектах зазначена лексема має фонетичні варіанти та морфологічні 

відмінності й здебільшого позначає дендрооб‘єкти (див. д. Б, с. 299). З огляду 

на перелічені в додатку значення, можна говорити про специфічне 

розширення семантики номена в східнослобожанських говірках Луганщини. 

Номен т’і
|
н:и

е
к семантично прозорий і в українській літературній мові 

має значення ‗тінисте місце‘ [СУМ, X, с. 143]. 

Третю групу утворюють найменування поля за функційним 

призначенням, зокрема номінують: ‗межа між полями‘ – гра
|
ниц’а (Трет, 

Баран), до
|
рога (Св, Степ, Бабич), л’ісос

|
муга (Білов), ме

и|
жа (Трет, Калм, 

Баран), ме
и
жду

|
пол’:е (Вільш), 

|
меж·і (Луг), ме

и
ж

|
ник (Заг, Вільш), на

|
р’ізка 

(Руд), поло
|
са (Трет), 

|
полоси (Город), по

|
садка (Білов, Шульг), проме

и|
жуток 

(Сем), с
|
тежка (Баран, Міст); ‗межа між полями насипом‘ – 

|
вал (Павл), 

пе
и
ре

и|
сип (Білокур); ‗вузька смуга землі, яка відокремлює одну борозну від 

іншої‘ – об
|
мижек (Булав), об

|
м’іжок (Новпск, Піск), об

|
н’іжок (Біллуц); 

‗межа між сільськогосподарськими рослинами на городі‘ – м’іж
|
р’ад’:а 

(Лиз). 

Номен гра
|
ниц’а (˂грань ˂ псл. granь [ЕСУМ, І, с. 185 – 185]) є 

загальновідомим, уживаний зі значенням ‗лінія, що розділяє які-небудь 
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території, смуга поділу‘ [СУМ, ІІ, с. 157], що набула географічного значення 

внаслідок спеціалізації. 

Лексема на
|
р’ізка мотивована дієсловом нарізати, ймовірно, утворена 

від загальновідомого наріз ‗ділянка землі, виділена кому-небудь для 

тимчасового або постійного користування‘ [СУМ, V, с. 171], де своє 

значення ‗межа між полями‘ набула внаслідок перенесення ознак з цілого ГО 

на його частину. 

Виникнення на досліджуваній території термінів по
|
садка і л’ісос

|
муга з 

семантикою ‗межа між полями‘ є результатом насадження дерев різного виду 

з метою захисту поля від суховіїв, снігозатримки тощо. Синонімічні в цій 

групі номени до
|
рога і с

|
тежка зі значенням ‗межа між полями‘ мають ДО 

„призначення і використання‖, вони вказують на поділ землі на окремі 

частини поля та на смугу землі, призначеної для пересування пішки і 

транспортом, не пошкоджуючи насадження. 

На території північної Луганщини зі значенням ‗межа між полями‘ 

зафіксовано низку утворень від лексеми межа (˂ *medjū [ЕСУМ, ІІІ, с. 430]): 

|
меж’і, ме

и
ж

|
ник, проме

и|
жуток та композит ме

и
жду

|
пол’:е. Відтінки 

аналізованого значення демонструють найменування
 
– об

|
мижек, об

|
м’іжок, 

об
|
н’іжок ‗вузька смуга землі, яка відокремлює одну борозну від іншої‘, та 

композитне утворення 
|
м’іжр’ад’:а ‗межа між сільськогосподарськими 

культурами на городі‘. У номенах об
׀
мижок – об

׀
м’іжок, об

׀
н’іжок 

спостерігаємо варіювання алофонів [м] – [м‘] – [н‘]. Варіювання наголосу 

зафіксовано в лексемах ме́жник, межни́к, які разом з проме
и|
жуток, окрім 

інтегральної семи ‗межа між полями‘, представлені в досліджуваному 

континуумі диференційною семою ‗дорога, по боках якої оброблене поле‘. 

Репрезентанти аналізованої семи мають ізоглоси в інших говірках 

української мови: межа́ ‗лінія розподілу якоїсь території‘, межни́к ‗межа‘, 

обмі́жок, обні́жок ‗вузька неорана смуга землі між ланами, городами‘, 

міжря́ддя ‗площа між рядами посаджених або посіяних рослин‘ [СУМ, IV, 

с. 666 – 667, с. 729; V, с. 545]; межа́ ‗вузький прохід між двома полями‘ 

[Данилюк 1997, с. 54, с. 58]; межа́ ‗лінія обмеження певної території‘, ‗лінія 
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розподілу між городами‘, міжря́ддя ‗частина земельної ділянки‘ [181, с. 354 

– 355]; межа́ ‗лінія поділу якоїсь території‘ [137, с. 78]. 

Четверту групу найменувань виділяємо за кількістю оброблюваної 

землі. Для неї релевантними є такі семи: ‗борозна, ряд зораної землі‘ – 

бороз
׀
да (Підг, Розп); ‗борона, смуга на полі, що робиться плугом‘ – бороз

׀
на 

(Вільш), дра
׀
пак (Підг), р’і

׀
л’:а (Ілліч, Пол, Проїж, Тим); ‗широка борозна 

посередині поля‘ – роз
׀
пуга (Тим). 

На досліджуваній території номен бороз
׀
на (< псл. *borzda ‗борозна‘ 

[ЕСУМ, I, с. 232]) уживаний зі значенням ‗борона, смуга на полі, що 

робиться плугом‘, лексема має фонетичні варіанти бороз
׀
да ‗борозна, ряд 

зораної землі‘. В українській літературній мові вживаний номен борозна́ 

‗довга рівна западина в землі, проведена плугом‘ [СУМ, І, с. 219]). У 

діалектах української мови лексема борозна́ може мати такі значення: 

борозна́ ‗довга, рівна заглибина в землі‘ [181, с. 283]; борозна ‗місце, 

пропущене при сіянні‘ [123, с. 241]. 

Номен дра
׀
пак (дериват від дієслова дряпати [ЕСУМ, II, с. 137]) зі 

значенням ‗борона, смуга на полі‘ виник у результаті перенесення назви з 

сільськогосподарського знаряддя, завдяки якому й робиться ця борозна. 

Порівняно з літературно кодифікованим дряпак ‗багатолемішне 

сільськогосподарське знаряддя для підпушування землі‘ [СУМ, II, с. 427]. 

Найменування роз
׀
пуга ‗широка борозна по середині поля‘ мотивоване 

дієсловом розпу́шувати ‗робити пухким, нещільним, розсипчастим‘ [СУМ, 

VIII, с. 756] і є східнослобожанським новоутвором. 

До п‘ятої групи відносимо назви, виділені за кількістю незасіяної землі: 

‗місце, пропущене при сіянні‘ – за
׀
лиси

е
на (Ілліч), 

׀
лиси

е
на (Ілліч), ли

׀
шаĭ 

(Міст), 
׀
огр’іх (Ілліч, Карт, Лиз, Тим), про

׀
с’еў (ЛО), пус

׀
тоша (Можн); ‗місце 

пропущене при сіянні вручну‘ – про
׀
гали

е
на (Дан). 

Зі значенням ‗пропущене місце при сіянні‘ використовують географічні 

народні назви з твірною основою, узятою з іншого поняттєвого поля,  

-лис- (< псл. *lysъ ‗лисий‘ [ЕСУМ, III, с. 241]), мотивовані прикметником 

ли́сий (< псл. *lysъ(jь) [ЕССМ, Вип. 17, с. 45 – 50]): 
׀
лиси

е
на, за

׀
лиси

е
на, які 
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демонструють процес загальномовного розвитку переносних географічних 

значень на базі основи лис-. В українській літературній мові номен ли́сина 

передає значення ‗ділянка землі, позбавлена рослинності‘ [СУМ, IV, с. 490], а 

вже її говіркові відповідники більш точно вказують на ландшафтні 

особливості такої ділянки, зокрема, у більшості українських говірок 

номіновано не лише поле чи земельну ділянку без рослинності, а й інші види 

рельєфу, позбавлені цього покриву, зокрема, це переважна більшість номенів 

на позначення підвищень, вільних від рослинного покрову (див. д. Б, с. 359). 

Унаслідок метафоричного перенесення з біологічної термінології 

з‘явився термін ли
е׀
шаĭ (пор. укр. літ. лишай ‗назва ряду шкірних хвороб‘ 

[СУМ, IV, с. 502]). 

Номен огр’іх уживаний зі значенням ‗пропущене або погано оброблене 

місце під час оранки, сівби‘ [СУМ, V, с. 622]. В інших говірках української 

мови цю реалію представляють утворення: во́гріх, грі́х, грє́х, о́гріх [123, 

с. 127]; ізгрéх, орúх, узрéх, уз
|
рúх [Лисенко 1962, с. 32]. 

Номен про
׀
с’еў є фонетичним варіантом загальновживаного просі́в 

‗пропущене під час сівби місце; огріх‘ [СУМ, VIII, с. 284], відоме також в 

інших українських говірках: просє́в, просі́в ‗місце, пропущене при сіянні‘ 

[123, с. 127]. 

Номен про
׀
гали

е
на у східнослобожанських говірках актуалізує ДО виду 

посіву й має значення ‗пропущене місце при сіянні вручну‘. Порівняймо з 

українською літературною мовою: лексема прога́лина має ДО „відсутність 

рослинності‖ й означає ‗просторе, вільне від дерев, хлібів, іншої рослинності 

місце на узліссі, серед лісу, у саду, у полі і т. ін.; велика галява‘ [СУМ, VIII, 

с. 147]. В українському діалектному просторі назва прога́лина може мати 

різні значення (див. д. Б, с. 416 ‒ 417). 

Сему ‗випалене місце на полі‘ репрезентують лексеми з дієслівним 

коренем -гор- / -гар- / -гір- (˂горіти): го
׀
р’іле (Воєвод), пого

׀
р’іле (Тим), 

з
׀
гари

е
ш·ч’е (Баран, Вільш, Калм, ЛО, Луб, Піщ, Сват, Степ, Трет, Терн), 

׀
виг·ірка (Терн); похідні з дієслівним коренем -пал-: пал (Вільш, Город), спал 
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(Білокур, Нов, Павл), 
׀
випал (Бабич) та номени сте

и
р

׀
н’а (Терн), 

попол
׀
ниш·ч’е (Вівч). 

Номен попол
׀
ниш·ч’е вказує на наявність великої кількості попелу на 

випаленій ділянці поля, яка має натурогенний або антропогенний характер. З 

такою ж семантикою функціонують номени в інших українських діалектах 

(див. д. Б, с. 410). 

Загалом номінативі ряди сем ‗випалене місце в полі‘, ‗випалене місце 

на лузі‘, ‗випалене місце в лісі‘ мають спільні репрезентанти з коренями -гор- 

/-гар-, -жар- , -пал-. 

З ознакою місця розташування земельної ділянки по відношенню до 

інших об‘єктів у досліджуваних говірках засвідчено лексему за
׀
пол’:а 

(Паньк) зі значенням ‗поле, розміщене далеко від хати‘; ‗поле за межами 

населеного пункту‘ – йа
׀
пон’ійа (Баран); ‗город поза межами населеного 

пункту‘ – 
׀
паĭка (Павл), на

׀
в·ід:али

е
н’і (Тим). 

У функційному відношенні специфіка народної географічної 

термінології полягає в її зв‘язку з регіональною топонімією 

(мікротопонімією). У багатьох говірках спостережено взаємодію онімів і 

апелятивів, причому взаємоперехід „географічний термін‖ → „топонім 

(мікротопонім)‖ зазвичай ситуативно зумовлений: одне і те ж слово, залежно 

від настанови мовця, може функціонувати і як термін, і як топонім 

(мікротопонім) [88, с. 20], як-от: у с. Бараниківка Біловодського району 

Луганської області поле, яке знаходиться поза межами населеного пункту, 

називають йа
|
пон’ійа. 

Чисельним за складом є номінативний ряд, що репрезентує сему 

‘город, присадибна ділянка‘: го
|
род (більшість н. пп.), го

|
родч’і

е
к (Прос), 

городи
е|
на (Підг), ого

|
роди

е
на (Свистун), ого

|
родни

е
цтво (Марк, Піщ), ле

и|
вада 

(Бут, Мик, Нов, Сват), ово
|
ш·ч’а (ЛО, Марк), плец’ (Павл, Розп), пол’і

|
садни

е
к 

(Лиз, Штор), пол’і
|
садни

е
ч’ок (Штор), полу

|
садни

е
к (Вільш), сад (Степ), са

|
док 

(Воєвод), са
|
диба (Трет, Паньк), 

|
с’ійалка (Сем), у

|
сад’ба (Терн, Трет), 

у
|
ч’асток (Вільш, Трет) та неоднослівні найменування – до

|
машн’іĭ у

|
ч’асток 
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(Заг), при
е|
сади

е
бниĭ у

|
ч’асток (Руд), при

е
у

|
сад’ебниĭ у

|
ч’асток (Пол), 

при
е|
хатн’а д’і

|
л’анка (Тим). 

У цій лексико-семантичній групі однією з найпродуктивніших твірних 

основ є – город- (< псл. *gordъ ‗загорода, кошара, загорожа‘ [ЕСУМ, ІІ, с. 571 

– 572]): го
|
род, го

|
родч’і

е
к ‗город, присадибна ділянка‘, горо

|
док, городи

е|
на, 

го
|
родник, город

|
ництво, ого

|
роди

е
на ‗ділянка для овочів‘, ого

|
родни

е
цтво 

‗ділянка для овочів‘, ‗поливна ділянка поля, призначена для посадження 

овочів‘, ого
|
роди

е
на ‗простір, прилеглий до болота‘, горо

|
дина, ого

|
роди

е
на 

‗загальна назва висаджених овочів‘, приго
|
родч’ік ‗квітник, клумба‘ (див. 

д. Б, с. 304 ‒ 305, 383, 412). Номени го
|
род, го

|
родч’і

е
к зі значенням ‗город, 

присадибна ділянка‘ вказують на певну ділянку землі, що знаходиться біля 

житлового будинку без указівки на висаджені там рослини, а номени 

горо
|
док, городи

е|
на, город

|
ник, город

|
ництво, ого

|
роди

е
на, при

е
город

|
ч’ік, 

навпаки, не подають інформації щодо розташування земельної ділянки, 

указують на вид рослин. Показовою є сема номена ого
|
роди

е
на ‗простір, 

прилеглий до болота‘, яка свідчить про те, що певні земельні ділянки, 

відведені для вирощування сільськогосподарських культур, межують із 

болотом і мають підвищену вологість. Існування такого значення свідчить 

про розширення семантики номена в східнослобожанських говірках 

Луганщини. Номен город є нормою літературної мови й має аналогійні 

значення та розмаїття варіантів терміна в інших ареалах України (див. д. Б, 

с. 304 ‒ 305). 

В аналізованій ЛСГ фігурує полісемантичний термін ле
и|
вада (Бут, 

Мик, Нов, Сват). Він може функціонувати зі значенням ‗город, присадибна 

ділянка‘ (Мик, Нов, Бут, Сват), в окремих населених пунктах має додаткові 

семи: ‗город в низині‘ (Мик, Нов); ‗поливний город в індивідуальному 

господарстві‘(Бут); ‗город у низині біля водойми‘ (Сват). Зіставлення 

семантичної структури номена ле
и|
вада з іншими говірками української мови 

в лексико-семантичному полі „поле‖ (пор.: лева́да – ‗більший город коло 

хати, сіножатка‘ [23, с. 32]; ле
|
вада – ‗рівне поле, рівнина, земельна ділянка‘, 

‗ділянка землі, що заливається весняними водами‘, ‗оброблене поле‘ [165, 
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с. 120 – 121, с. 180,]; ле
|
вада – ‗овочі‘ [СУСГ, с. 116]; ле

|
вада – ‗земельна 

ділянка для вирощування городніх культур‘, [39, с. 109 – 110], левада – 

‗земельні ділянки‘, ‗город в низині‘, ‗поливний город в колективному 

господарстві‘, ‗поливний город в індивідуальному господарстві‘ [137, 

с. 153]), засвідчує, що сема ‗город‘ є природною для цього терміна й 

демонструє семантичний його синкретизм. 

Номен овош
|
ч’а зі значенням ‗город, присадибна ділянка‘ відображає 

„символічний‖ семантичний перехід ‗вид рослин (овочі)‘ → ‗земельна 

ділянка, відведена для посадження овочів‘. 

У говірках досліджуваного масиву виявлено групу утворень від твірної 

основи палісад (˂ запозичення з фр. мови palissade [ЕСУМ, IV, с. 267], які 

об‘єднують дві семи ‗город, присадибна ділянка‘ та ‗квітник, клумба‘: 

пол’і
|
садни

е
к, пол’і

|
садни

е
ч’ок ‗город, присадибна ділянка‘, пал’і

|
садни

е
к, 

пал’і
|
садни

е
ч’ок, полу

|
садни

е
ч’ок ‗квітник, клумба‘, полу

|
садни

е
к ‗город, 

присадибна ділянка‘, ‗квітник, клумба‘, але вони мають ДО ‗вид 

рослинності‘. Порівняно в українській літературній мові ‗невеликий 

обгороджений садок перед будинком‘ [СУМ, VI, с. 30]; укр. діал. паліса́дник, 

паліса́днік ‗ділянка для квітів коло дому‘ [123, с. 131]; паліса́дник, паліса́днік, 

полуса́дник, полуса́днік ‗присадибна земельна ділянка, призначена для 

вирощування квітів‘ [137, с. 146]. 

Семантику ‗город, присадибна ділянка‘ репрезентують загальномовний 

номен сад, са
|
док, який зафіксовано з чіткою семантикою в СУМ як 

‗присадибна ділянка, засаджена плодовими деревами, кущами, квітами 

тощо‘, ‗дерева, кущі та ін., що ростуть на цих ділянках, площах‘  [СУМ, ІХ, 

с. 9]; 

На території північної Луганщини на позначення ‗город, присадибна 

ділянка‘ зафіксовано спорадичне вживання українського номена са
|
диба 

(‗садівний матеріал, садовина‘ – садити ˂ псл. saditi [ЕСУМ, V, с. 162], а 

також у деяких селах і російського відповідника у
|
сад’ба. Порівняймо: рос. 

усадьба ‗у сільській місцевості: ділянка землі біля будинку‘ [Ожегов, с. 838], 

відповідно українське літературне садиба ‗ділянка землі біля будинку, 
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зайнята садом, городом‘ [СУМ, IX, с. 10] та укр. діал. садиба ‗ділянка поля‘ 

[45, с. 123]. Окрім загального значення, номен са
|
диба (Паньк) указує на 

спеціально відведену площу землі біля житлового будинку, демонструючи 

диференційну сему ‗сад у дворі‘. 

Лексема 
|
с’ійалка мотивована дієсловом сіяти і вказує на земельну 

ділянку ще з непророслими або молодими рослинами. 

Російське запозичення у
|
часток (˂ часть ˂ псл. *čęstь ‗доля, земельна 

ділянка, спадщина‘ [Фасмер, ІV, с. 319]) має уточнювальне значення ‗город, 

присадибна ділянка‘ (Трет) і загальне, що, не вказуючи на приналежність до 

житлової чи господарської будівлі, означає ‗окрема ділянка землі‘ (Вільш). 

Саме про таку приналежність свідчать двослівні номени − до
|
машн’іĭ 

у
|
ч’асток, при

е
са

|
дибниĭ у

|
ч’асток, при

е
у

|
сад’ебниĭ у

|
ч’асток, при

е|
хатн’а 

д’і
|
л’анка. Лексема уча́сток побутує в українських говірках Кіровоградщини, 

де уча́сток – ‗земельна ділянка, поле‘, ‗частина території‘ [Громко, с. 199], 

Рівнещини (уча́сток ‗земельна ділянка‘ [181, с. 410]); Донеччини (уча́сток, 

уча́сточок ‗частина рукотворного лісу‘ [137, с. 136]). 

Сема ‗земельна ділянка, відведена для овочів‘ представлена вже 

згадуваними лексемами: го
|
род (більшість н. пп.), городи

е|
на (Бабич), 

город
|
ник (Калм), город

|
ництво (Вільш, Терн), горо

|
док (Тим), г

|
р’адоч’ка 

(Ілліч), огород
|
ництво (Павл), ого

|
роди

е
на (Бабич), овош·ч’е

и|
водство (Бут, 

Пол). 

Найуживанішими для позначення описуваного поняття і в літературній 

мові, і в інших українських діалектах є згадуване вже го
|
род, відоме 

більшості слов‘янських мов [ЕСУМ, І, с. 571]. Його форми й деривати були 

описані вище. 

Лексеми г
|
р’ада (Бут, Лантрат, Луб, Марк, Мик, Міст, Нов, Оборот, 

Сват) і г
|
р’адка (Мороз) мають значення ‗розпушена і засаджена смужка 

землі на городі‘. На території північної Луганщини з цим же значенням 

спорадично вживають утворення з кореневою морфемою гряд-: г
|
р’ада 

‗клумба, квітник‘, ‗розпушена і засаджена смужка землі на городі‘, г
|
р’адка 

‗огороджена земельна ділянка‘, ‗розпушена і засаджена смужка землі на 
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городі‘, г
|
р’адоч’ка ‗земельна ділянка, відведена для овочів‘. Лексема гря́дка 

(зменшуване від гряда < псл. *gręda [ЕССМ, Вип. 7, с. 120 – 121]) – давній 

праслов‘янський сільськогосподарський термін, який має рефлекси зі 

значеннями, що відносять його до системи народної географічної 

термінології, та є характерним для усіх слов‘янських мов, зокрема і 

української (див. д. Б, с. 308 ‒ 309). Пор. також бр. діал. гра́дка ‗вузька 

смужка зораної землі‘ [186, с. 52]. 

Серед номенів для передачі поняття ‗квітник, клумба‘ виділяємо такі: 

гр’а
|
да (Город, Степ), кв’іт

|
ник (Воєвод, Ілліч, Пол, Тим), кв·ітни

е|
ч’ок (ЛО), 

к
|
лумба (Проїж, Штор), оранж

и
е

|
рейа (Розсип), пал’і

|
садник (Вільш), 

пал’і
|
садни

е
ч’ок (Вільш), полу

|
садник (Бабич, Ілліч, Луг, Розп), 

полу
|
садни

е
ч’ок (Ілліч), приго

|
родч’ік (Брус), ро

|
зар’іум (Ілліч), ро

|
садник 

(Вівч), 
|
л’іл’іл’ник (Привол), цв’іт

|
ник (Ант, Розсип), цв’ітни

|
ч’ок (Вільш). 

Поява варіантів номенів кв’іт
|
ник, кв’ітни

|
ч’ок / цв’іт

|
ник, цв’ітни

|
ч’ок 

спричинено давнім чергуванням твірної основи квіт- / цвіт- (˂ псл. květъ / 

cvětъ (˂ *kvoitъ), пов‘язане з чергуванням приголосних у kvisti / cvisti ˂ *kveit-

tei ‗цвісти‘ [ЕСУМ, ІІ, VI, с. 418, с. 233]). В українській літературній мові та її 

діалектах таке чергування збереглося й досі: квітни́к ‗ділянка в саду, парку, 

біля хати тощо, на якій ростуть квіти‘ [СУМ, IV, с. 135]; цвітни́к ‗квітник‘ 

[СУМ, XI, с. 189]; квітники́ ‗земельна ділянка, на якій ростуть квіти‘ [181, 

с. 336]; квітни́к ‗ділянка для квітів коло дому‘ [123, с. 267]; квітни́к, цвітни́к, 

цвітничо́к ‗присадибна земельна ділянка, призначена для вирощування 

квітів‘ [137, с. 146]. 

Номен к
|
лумба запозичено з англ. (clump (klʌmp) ‗група дерев, кущів‘). 

З такою ж загальновідомою семантикою лексема вживана у польській мові 

(klomb [Фасмер, ІІ, с. 255]). Порівняймо: в укр. літ. м. лексема клу́мба має 

значення ‗квітник, що має форму кола, квадрата‘ [СУМ, IV, с. 192]; в укр. 

діалект. – к
|
лумба, ‗присадибна земельна ділянка, призначена для 

вирощування квітів‘ [137, с. 146]. 

Прозору мотивацію має лексема ро
|
с:адник, яка на досліджуваному 

масиві функціонує зі значенням ‗квітник, клумба‘ та ‗огороджена земельна 
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ділянка‘. Якщо загальномовідоме значення лексеми розсáдник указує на 

‗місце, ділянку, де вирощують молоді рослини для пересадки‖ [СУМ, VІІІ, 

с. 800], то в східнослобожанських говірках ця лексема називає ‗місце 

пересаджених молодих рослин‘. Порівняймо, в інших діалектах української 

мови: розса́дник ‗розсадник дерев‘ [181, с. 394]; розса́дник ‗підготовлена на 

гноєві грядка для вирощування розсади‘, ‗заповідний ліс‘, ‗розсадник дерев‘ 

[123, с. 300]. 

Номен оранже
и|
рейа (˂ фр. Оrangerie [Фасмер, ІІІ, с. 148]), на нашу 

думку, з‘явився через посередництво російської мовив. Пор. рос. ‗тепле 

приміщення для штучного розведення та вирощування рослин, які звикли до 

теплого клімату‘ [Ушаков, ІІ, с. 843]. 

На окремий вид рослин указують номени ро
|
зар’іум ‗місце, де ростуть 

троянди‘ та 
|
л’іл’ілник ‗місце, де ростуть лілії‘. 

На ‗огороджену земельну ділянку‘ вказують номени 
|
вугол (Нов), 

горо
|
док (Тим), г

|
р’адка (Павл), пол’і

|
садн’ік (Терн), роз

|
садник (Калм, Павл), 

а саму ‗огорожу земельної ділянки‘ називають лексемами за
|
бор (Вільш, ЛО, 

Руд), заго
|
родка (Новостр, Тарас), заго

|
рожа (Зорик, Калм), ог

|
рада (Руд), 

ого
|
рожа (ВД), пе

и
ре

и
го

|
родка (Криз, Кур), пле

и|
т’ін’ (Литв),

 
тин (ЛО, Руд). 

Аналізована семантика лексеми 
|
вугол (˂ псл. *ǫgъlъ, споріднене з лат. 

аngulus ‗кут‘ [ЕСУМ, I, с. 433]) указує на місце огородженої ділянки землі. 

Семантика ‗обгороджена земельна ділянка‘ представлена номеном, 

спорідненим з ГТ город – горо
|
док. Назва горо

|
док, імовірно, утворена від 

назви го
|
род, ‗місце, відведене для вирощування овочів‘ з допомогою суфікса 

-ок з демінутивним значенням, хоч в українській мові відоме аналогійне 

оригінальне утворення від генетично спорідненого горо́д ‗місто‘ (пор. 

городок ‗город‘ [СУМГ, I, с. 314]) [39, с. 58]. 

Номени ог
|
рада, пе

и
ре

и
го

|
родка, заго

|
родка, заго

|
рожа, ого

|
рожа 

похідні від дієслів огоро
|
дити, заго

|
роджувати, загоро

|
дити (< псл. *gordъ 

‗загорожа‘ [ЕСУМ, I, с. 570 – 571]) і мотиваційно прозорі. Подібний номен 

за́города знаходимо у словнику Б. Д. Грінченка із значенням ‗обгороджене 

місце‘ [СУМГ, II, с. 29], порівняно зі значенням цього терміна в деяких 



 

 

525 

 

західнослов‘янських мовах, в українській літературній мові та в її діалектах 

лексема розширила свою семантику й означає ‗відгороджена невелика 

частина города для грядок‘, ‗загороджені грядки біля хати‘ [54, с. 35]. 

Лексеми за́города, загоро́жа ‗город‘ Й. О. Дзендзелівський уважає 

українсько-польсько-словацько-чеським утворенням [54, с. 35]. В 

українських діалектах подібні назви мають розгалужену семантику: за́города, 

загоро́жа ‗обгороджена ділянка на городі‘ [39, с. 58]; загоро́да ‗загороджене 

місце для випасу тварин; пасовище‘, ‗загата‘, за́городь ‗гатка‘; ‗загата‘, 

загоро́жа ‗живопліт‘, ‗гатка‘, ‗загороджене місце для випасу тварин; 

пасовище‘, огоро́жа ‗смуга лісонасаджень‘; ‗ряд дерев, придорожніх 

насаджень‘, перегоро́дка ‗гребля‘ [181, с. 325, с. 363]; загородь ‗обгороджена 

ділянка на городі‘ [123, с. 261]. 

Лексему за
|
бор розглядаємо як російськомовне запозичення (пор. рос. 

забор ‗огорожа, переважно дерев‘яна‘ [Ожегов, с. 197]). Дієслово плести 

(псл. plesti ˂ *pletti ˂ *plekti ‗плести, вити, в‘язати‘ [СУМ, IV, с. 441) мотивує 

утворення пле
|
т’ін’, яке має загальновідоме значення ‗плетена огорожа‘ 

[ЕСУМ, IV, с. 441]. 

Номен тин (< псл. *tynъ). О. М. Трубачов, услід за Є. Куриловичем, 

уважав пов‘язаним з слов‘янським tynъ найдавнішим германським 

запозиченням, яке слов‘яни перейняли до ІІ століття нашої ери [Фасмер, ІV, 

с. 132]. Порівняймо: західнополіськ. тин ‗загорожа із хворосту‘ [62, с. 15]; 

середньпол. тин ‗живопліт‘ [181, с. 112]. 

 

Висновки до додатку В 

1. Тематична група лексики народної географічної термінології на 

позначення рослинного покриву об‘єднує три лексико-семантичні групи 

термінів: „ліс‖, „луг‖, „поле‖, кожна з яких складається з певних 

семантичних рядів, утворених за ДО „наявність / відсутність рослинності‖, 

„природність / штучність дендрореалії‖, ‗характер рослинності‘, ‗ціле / 

частина від цілого‘, ‗місцезнаходження об‘єкта‘ та деякі інші із загальною 

кількістю понад 600 лексем. 
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2. Значна частина зафіксованих лексем має загальновідоме значення, 

але є й такі, які розширили його на говірковому ґрунті, набувши певних 

відтінків або взагалі нових значень (
|
сага, га

|
л’ави

е
на, травос

|
тоĭ, ст

|
рижен’, 

дерт’, глуш, 
|
прос’іка, 

|
пас’іка). Засвідчено випадки метонімічного та 

метафоричного перенесення (ли
|
шаĭ, об

|
лога, бу

|
рйан, ре

и|
пйах, ч’агар

|
ник, 

сор
|
н’ак). 

3. Внутрішня форма більшості найменувань ГО у говірковому мовленні 

прозора (б’ір, л’іс, луг,
 |
поле, 

|
с’іно), деякі похідні утворення мають дієслівну 

основу (го
|
род, 

|
заросл’і, згар, зруб, по

|
садка, пле

|
т’ін’). 

4. Значна кількість розглянутих номенів праслов‘янські за 

походженням (
|
дебр’і, з’аб, ц’іли

|
на, бороз

|
на, р’і

|
л’:я, 

|
йаг

·
ідник тощо). 

Розширення аналізованого складу лексики відбувається також через 

запозичення з інших мов: 
|
паĭ, план

|
тац’ійа, а

|
л’ейе’ч’ка, ка

|
дастр, к

|
лумба, 

оранже
и|
рейа. 

5. Поряд із загальновідомими термінами засвідчено й проаналізовано 

східнослобожанські новоутвори (само
|
с’еў, ко

|
лок, ми

е|
нуха, не

и|
захват, 

де
|
р’інок, роз

|
пуга). 
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ДОДАТОК Г 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАРОДНИХ 

ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ФОРМ ВОДНОГО 

ЛАНДШАФТУ ТА ЙОГО ЧАСТИН 

 

Водні ресурси області формуються в основному за рахунок річкового 

стоку р. Сіверський Донець, який витікає з прилеглих територій і 

безпосередньо в межах області, а також експлуатаційних запасів підземних 

вод. Сумарні водні ресурси становлять у середньому по водності рік 5,65 км
2
, 

з яких 64% – притік, 226 – місцевий стік і 10% підземні води. 

Головною водною артерією в межах області є Сіверський Донець – 

права притока Дону, яка поділяє територію області на дві частини: північну й 

південну. Сіверський Донець бере свій початок на Середньоруській височині 

на висоті 213 м над рівнем моря. Загальна довжина річки – 1053 км, у межах 

Луганської області – 265 км, площа водозбірного басейну – 98900 км
2
. 

Долина асиметрична: правий берег високий і крутий, лівий – пологий з 

терасами. Дно річки піщане й піщано-мулисте. Середній стік води у створі 

м. Лисичанська коливається в межах 100 – 110 м
3
/сек [125, с. 18]. Сіверський 

Донець у області приймає річки: ліворуч – Красну, Борову, Айдар, Євсуг і 

Деркул з Комишною, праворуч – Лугань з Білою і Ольхівкою, Луганчик та ін. 

Південь області зрошується Великою Кам‘янкою, Кундрючою, Кріпенькою, 

Міусом з Нагольною та ін. Повноводними річки бувають лише в період 

весняного танення снігу і під час літніх злив. Більшу частину року вони 

маловодні. У посушливі роки деякі з них пересихають, перетворюючись на 

ланцюжки озер. Невеликі озера трапляються в долині Сіверського Дінця [72, 

с. 10]. 

Озера сконцентровані в основному в долинах Сіверського Дінця та 

його притоків. Найбільшими є Борове, Ведмеже, Вовче, Чернікове, Ліньове, 

Сизе, Довге, Криве, Рубіжне, Глибоке, Зимовне, Перерва, Просечанське, 

Західне та ін. На території області є близько 800 штучних водоймищ із 

водною поверхнею більше 10 тис. га – ставки і водосховища. Найбільшими є 
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Сватівське водосховище на річці Хорино, Ісаківське на річці Білій, 

Райгородське на річці Жеребець, Штерівське на річці Міус та ін. [125, с. 18]. 

Річки, озера, водосховища і ставки використовують для промислового, 

комунального водопостачання, зрошення й риборозведення. Тому через 

надзвичайно важливу роль, яку відіграють водні об‘єкти в житті людини, 

з‘явилася ціла структура їхніх найменувань. 

Лексико-семантичні групи найменувань водних реалій утворюють 

„складну лексико-семантичну парадигму, у якій об‘єднано ряд 

мікропарадигм, вичленованих на підставі реалізації окремих понять, їхньої 

диференціації за певними ознаками‖ [91, с. 4]. Основною ДО, що структурує 

ЛСГ на позначення водного ландшафту у складі системи найменувань 

гідрооб‘єктів, є ‗проточність / непроточність‘, ‗натурогенність‘ / 

‗антропогенність‘, ‗заболоченість‘. 

 

5.1. ЛСГ „проточні води” 

У СУМ лексему ріка (< псл. *rěka ‗річка; течія‘ [ЕСУМ, V, с. 95]) 

визначено як ‗водний потік, що живиться із джерела або стоком атмосферних 

опадів і тече по видовжених зниженнях рельєфу від верхів‘я до гирла‘ [СУМ, 

VIII, с. 574]. З цим загальноприйнятим значенням у східнослобожанських 

говірках співвідноситься і демінутив 
|
р’іч’ка (усі н. пп.), який у говорах 

позначає і невеликий водний потік, і його розміри. Як зауважує П. П. Чучка, 

„є підстави гадати, що на семантичному рівні розрізнення ріка – річка почало 

нівелюватися вже у давньоруській мові‖ [171, с. 81]. Так, за відомими 

пам‘ятками ХVІ ст. і за пізнішими джерелами ці номени вжито і для 

позначення незначних та великих водних артерій. Об‘єктивною підставою 

для цього було, на думку науковця, „уживання в давньоруській мові поряд із 

назвою рѣчька, ще кількох синонімічних одиниць (пор. потокъ, ручаи, 

струга тощо), які дублювали вказане значення й поступово дійшли до того, 

що для назви рѣчька колишня головна диференційна ознака „невеликий 

розмір водного потоку‖ стала іррелевантною‖ [171, с. 81; 169, с. 13]. Таке 
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явище властиве і сучасному мовленню, де лексеми ріка́, рі́чка, функціонують 

як семантичні кальки, нейтралізувавши опозиційні значення, проте це не 

торкнулося деривата 
|
р’іче

и
ч’ка, який зберіг своє демінутивне значення (укр. 

літ. рі́чечка ‗зменшено-пестл. до ріка́ і рі́чка‘ [СУМ, VІІІ, с. 579]. Усі форми 

(
|
р’іка, 

|
р’іч’ка, 

|
р’іч’еч’ка) повсюдно представлені на досліджуваній 

території. 

Семантику ‗русло річки‘ репрезентують на досліджуваній території 

про
|
тока (Заг), 

|
русло (усі н. пп.). 

На позначення описуваного поняття зафіксовано назву про
|
тока, 

мотивовану дієсловом протікати. Перенесення цього найменування з іншого 

гідрографічного об‘єкта вчені виключають [39, с. 83]. Порівняно з 

українською мовою та її діалектами про
|
тока має подібні значення та 

фонетичні й морфологічні зміни у структурі (див. д. Б, с. 418 ‒ 419). 

Номен 
|
русло (споріднений з лит. ruseti ‗текти‘ [ЕСУМ, V, с. 148]) 

‗русло річки‘ функціонує по всій території східнослобожанського 

діалектного континууму, а в селищі Марківка має ще значення ‗рукав, 

водяний потік, що відокремився від основного‘. Етимологія слова остаточно 

не з‘ясована. З усіх слов‘янських мов слово відоме тільки в російській і 

українській, між тим, як уважає російський етимолог П. Я. Черних, номен є 

похідним від праслов‘янського кореня * rus- з і.е. * reu-s- ‗рити‘, ‗копати‘ 

[159, ІІ, с. 128]. У російських говірках лексему русло вживають не тільки в 

значенні ‗русло річки‘, а й для позначення ‗усякого потоку рідини, особливо 

по западині, жолобу‘ [Даль, ІV, с. 116]. Загалом у говірках виразніше, ніж у 

літературній мові, виявляється зв‘язок відомої форми з дієслівної основою 

*reu-s- [159, с. 164]. В українській мові літературно-нормативним є значення 

‗заглиблення в ґрунті, по якому тече річка, струмок‘ [СУМ, VIII, с. 912]. 

Діалектні номени мають близькі значення (див. д. Б, с. 431). 

Для найменування ГО ‗рукав, водяний потік, що відокремився від 

основного русла річки‘ респонденти використовують такі лексеми: 

в’ід
|
росток (Зорик, Луб, Парн, Міст), 

|
йери

е
к (Город), за

|
р’іч’ок (Нещ), 

за
|
тока (Білов, Сем), за

|
топ (Прос, Проїж), ко

|
са (Білов, Сем), р’іў

|
ч’ак (ЛО), 
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роз
|
т’ік (ДО, Павл), роз

|
тока (Бут, Степ, Кам), ру

|
каў (Марк, Нещ), 

|
русло 

(Марк). 

Утворення в’ід
|
росток зі значенням ‗рукав, водяний потік, що 

відокремився від основного русла річки‘ завдяки префіксальному форманту 

актуалізувало сему ‗відгалуження, відходження убік‘ і демонструє 

використання діалектоносіями номена, який виник унаслідок перенесення 

ознак із рослинного об‘єкта – відросток ‗пагін, що росте від гілки, стовбура, 

кореня або стебла рослини‘ [СУМ, I, с. 632]. Таке ж географічне значення на 

позначення водних об‘єктів знаходимо в західноподільських говірках – 

від
|
ростки ‗розгалуження русла річки‘ [123, с. 174]. 

Термін 
|
йери

е
к із значенням ‗рукав, водяний потік, що відокремився від 

основного русла річки‘, ‗вузька протока, яка з‘єднує річки між собою‘ 

використовують на позначення явища, коли поверхневі потоки річки 

спрямовуються до зовнішнього краю берега, поступово збільшуючи його 

розмив, утворюють петлеподібну глибоку звивину, яку річка може прорвати 

в найвужчій частині, прокладаючи новий коротший шлях, і таким чином 

поєднати свої частина або окремі дві річки. 

Номен 
|
зар’іч’ок ‗рукав, водяний потік, що відокремився від основного 

русла річки‘ на досліджуваній території декларує загальновідому семантику 

‗рукав річки‘ [CУМ, ІІІ, с. 293]. В інших українських діалектах лексема має 

інше значення (див. д. Б, с. 326). 

Народний географічний термін за
|
тока в аналізованій мікрогрупі на 

Луганщині постає з диференційною семою ‗непроточний рукав річки, який 

вдається в суходіл‘. З подібним значенням цей номен уживають в українській 

і слов‘янській географічній термінології (див. д. Б, с. 327 ‒ 328). Пор. з 

іншими мовами: рос. зато́к ‗вигин, коліно річки, лука‘; бр. затока ‗мілка, 

невелика затока‖; чес., пол. zatoka ‗бухта‘, ‗затока‘, ‗вир‘ [Мурзаев 1984, 

с. 221]. 

Номен за
|
топ утворений від базового дієслова затоплювати і має в 

цій мікрогрупі ДО „швидкість течії‖, указуючи на диференційну сему 

‗невелика затока або рукав річки з уповільненою течією‘. З подібними 
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значеннями знаходимо номен зато́п і в інших українських говірках (див. д. Б, 

с. 328). 

Термін ко
|
са отримав значення ‗рукав річки‘ за подібністю форми 

об‘єктів, яке не є для нього основним. З подібним значенням лексема 

зафіксована лише в говірках Кіровоградщини [39, с. 93]. 

Термін р’іў
|
ч’ак у східнослобожанських говірках Луганщини має 

значення: ‗вузькі місця на річці‘, ‗рукав, водяний потік, що відокремився від 

основного‘, ‗канал, штучно створений рукав річки для підведення води з 

певною метою‘. Термін рівча́к має загальновідоме значення – ‗невеликий 

водяний потік, що утворюється від снігових, дощових або підземних вод‘ 

[СУМ, VIII, с. 553]. Порівняно з іншими українським говірками термін рівча́к 

зафіксовано з таким самим значенням і незмінною структурою (див. д. Б, 

с. 423 ‒ 424).  

Номени роз
|
т’ік, роз

|
тока, мотивовані коренем дієслова розтікатися, 

у досліджуваному ареалі постає з диференційною семою ‗розгалуження 

русла річки‘, яка відповідає літературно-нормативному розто́ка, розті́к 

‗місце роздвоєння основного русла річки‘, ‗водяний потік, що відокремився 

від основного русла‘ [СУМ, VIII, с. 825]. Порівняно з іншими українськими 

діалектами зазначені терміни мають близьке значення та деякі фонетичні 

варіанти (див. д. Б, с. 429 ‒ 430). 

Перенесена з назв одягу лексема ру
|
каў ‗відгалуження русла річки‘ – 

метафора, широко відома в більшості слов‘янських мов [53, с. 17]. У 

східнослобожанських говірках Луганщини зафіксована в значеннях ‗рукав, 

водяний потік, що відокремився від основного русла‘ та ‗гирло, місце, де 

річка впадає в іншу річку або море‘. Зауважимо, що респонденти вживають 

загальновідомий у літературній та діалектній мові географічний номен 

ру
|
каў (укр. літ. ‗водяний потік, що відійшов у бік від головного русла; 

відгалуження ріки‘ [СУМ, VIII, с. 905]), навіть якщо аналізована реалія 

відсутня. В інших українських діалектах значних змін значення терміна не 

зафіксовано (див. д. Б, с. 431). 
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Сему ‗джерело‘, а саме ‗потік води, що утворився внаслідок виходу 

підземних вод на поверхню землі‘, репрезентують номени: іс
|
точн’ік (Білов), 

в’ік
|
нина (Вар, Криз, Лантрат) ǯе

и
ре

и|
ло (уся територія), ǯе

и|
рел’це (Павл), 

кл’уч’ (ДО, Кам), 
|
копанка (Білокур, Город, Нов, Оборот, Степ), кри

е|
ниц’а 

(ДО, Нещ, Міст, Мороз), кри
е|
нич’ка (Луб), род

|
ник (ДО, Білокур, Бут, Вільш, 

Воєвод, Кам, Міст, Мороз, Нещ, Павл, Степ), родни
е|
ч’ок (Міст), стру

|
моч’ок 

(Павл). Близьку сему ‗невеликий водний потік‘ мають найменування 

руч’е
и|
йок (Марк), стру

|
мок, стру

|
моч’ок (Руд). 

Лексеми іс
|
точ’н’ік і род

|
ник можуть уживатися як синоніми, які 

з‘явилися у словниковому складі діалектоносіїв під впливом російської мови: 

пор. рос. діал. родни́к, исто́к, исто́чина, исто́чинка ‗початок водного 

джерела‘ [159, с. 246]. Номен іс
|
точ’н’ік є полісемічним (‗місце добування 

води‘, ‗джерело, потік води, що утворився внаслідок виходу підземних вод на 

поверхню землі‘), багатозначність якого пов‘язана з багатозначністю рос. 

дієслова истечь (истекать), від якого він утворений [159, с. 159]. 

Зафіксовані на півночі Луганщини лексеми род
|
ник, родни

е|
ч’ок у 

значенні ‗джерело‘, на думку Й. О. Дзендзелівського, мотивовані дієсловом 

родити [52, с. 159]. Українська дослідниця С. В. Шийка схиляється до думки, 

що доцільніше говорити про виникнення цих термінів на базі прикметника, 

утвореного від іменника род [181, с. 178]. На нашу думку, номен род
|
ник 

(рос. родник – др. родище, яке пов‘язане з род [Фасмер, ІІІ, с. 492]) в 

українських діалектах з‘явився під впливом російської мови (пор. рос. родни́к 

‗струмок, водне джерело, поточний з глибини землі, ключ‘, ‗витік, джерело, 

початок чого-небудь‘ [Ушаков, ІІІ, с. 871]). В українській діалектній мові 

лексема набула значного поширення, утворивши при цьому широкий спектр 

семантичних, морфологічних та фонетичних варіантів (див. д. Б, с. 426). 

Лексема в’ік
|
нина – суфіксальний дериват від вікно ‗невеличке озерце, 

заглиблення в драговині, болоті‖ [СУМ, І, с. 671]; вікнúна – ‗незаросле 

водоростями місто на болоті‘, ‗серцевина водовороту‘; вікновúна ‗чисте місце 

на зарослому озері або болоті‘ [СУМГ, І, c. 237]. За „Етимологічним 

словником‖, вікнúна ‗чисте місце в болоті‘; вìкнина ‗замулена глибока яма 
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під водою‘. Зафіксовано відповідники в інших мовах: рос. окнó ‗глибоке або 

відкрите місце в болоті‘; бр. акно ‗т.с.‘; пол. oko morskie ‗безодня, прірва під 

водою‘ [ЕСУМ, І, с. 398]. Відомі й такі слов‘янські термінологічні паралелі: 

схв. òкно ‗чисте незаросле місце на болоті‘, ‗місце на болоті, що не замерзає‘, 

‗шахта‘, ‗вхід у шахту‘; болг. окнó ‗отвір‘, ‗діра‘, ‗шахта, вхід у шахту‘; слн. 

ókno ‗шахта, вхід у шахту‘, ‗глибоке місце у воді, болоті‘ [Толстой 1969, 

c. 208]. Порівняно з українським діалектним простором засвідчені фонетичні 

та морфологічні зміни структури терміна з близькою семантикою (див. д. Б, 

с. 288 ‒ 289). 

Семантична ознака ‗джерело, потік води, що утворився внаслідок 

виходу підземних вод на поверхню землі‘ актуалізована в значеннях 

загальновживаної лексеми ǯе
и
ре

и|
ло та її демінутивної форми ǯе

и|
рел’це. На 

досліджуваній території лексема ǯе
и
ре

и|
ло має значення ‗місце видобування 

води‘. Етимологічно загальнослов‘янська назва джерело́ пов‘язана з горло, 

жерти > псл. *žьrdlo ‗отвір, горло, дірка, гирло та ін.‘ [Фасмер, ІІ, с. 48; 

ЕСУМ, ІІ, с. 150]. Й. О. Дзендзелівський, досліджуючи походження слова 

джерело, зауважує, що спочатку воно позначало ‗горло, отвір, дірку, гирло, 

устя‘, а пізніше легко розвинуло значення ‗джерело (отвір, яким виходить із 

землі вода)‘. Така зміна значень, зазначає дослідник, характерна і для 

літературного, і для діалектного мовлення [56, с. 154 – 155]. Різноманітні 

фонетичні варіанти і значення цього слова в окремих групах слов‘янських 

мов розвивалися в різних напрямах [39, с. 94]. Це явище можемо спостерігати 

на прикладі інших мов: рос. джерело́ ‗ключ, джерело‘, жере́ло, же́рло ‗гирло 

річки, вузький і глибокий отвір на початку безодні‘; болг. ждрело ‗вузька 

гірська ущелина‘, жрело ‗сильне джерело‘, ‗багатоводне мінеральне 

джерело‘ і в діал. ‗високе, важкодоступне місце‘; схв. ждрло ‗джерело‘, 

ждрело ‗ущелина‘, ‗тіснина‘, ‗кратер вулкану‘, ‗вузький морський пролив‖, 

‗глотка‘, ‗пасть‘; бр. жарало ‗озеро карстового походження‘, ‗джерело‘, 

‗потік‘, ‗струмок‘‘ [Мурзаев 1984, с. 180, с. 207]. В українській літературній 

мові географічні ознаки охарактеризовані одним значенням: ‗потік води, що 

утворюється внаслідок виходу підземних вод на поверхню землі‘ [СУМ, ІІ, 
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с. 262]. В інших українських діалектних зонах спостерігаємо більшу кількість 

фонетичних, морфологічних та семантичних варіантів (див. д. Б, с. 313 ‒ 

314). 

Найменування кл’уч’ ‗джерело‘ відоме, воно активно вжите на всій 

території східнослобожанських говірок. Слово зазвичай зближують із 

дієсловом клюкати ‗шуміти‘ [Фасмер, ІІ, с. 258]. Російська дослідниця 

М. В. Флягіна вважає, що, імовірно, первинним значенням географічної 

лексеми було ‗що-небудь штовхаюче, шумляче‘ [159, с. 245]. У деяких 

слов‘янських мовах це слово відповідає значенням: рос. ‗кипіти‘, ‗клекотіти‘, 

‗вирувати‘, ‗шум води‘; схв. ключати ‗кипіти‘, ‗вирувати‘, ‗клекотіти‘; болг. 

ключ ‗джерело‘; рос. ‗бити, кипіти ключем‘ [Мурзаєв 1984, с. 279]. В 

українській літературній мові слово ключ – ‗те саме, що джерело‘ [СУМ, ІV, 

с. 193]. В українських діалектах лексема ключ має стабільну форму з деякими 

значеннєвими відтінками (див. д. Б, с. 337). 

Номен 
|
копанка має ДО „розміру‖ та „призначення‖ ГО в селищах 

Городище Біловодського р-ну, Степове Марківського р-ну, Оборотнівка 

Сватівського р-ну, смт Білокуракине – ‗невелика криничка, вода якої 

використовується для поливу, прання‘, у с. Новострельцівка Міловського  

р-ну – ‗невелика криниця‘.  

На Луганщині номени стру
|
мок, стру

|
моч’ок (< струм < псл. *strumy 

‗струмок, потік, течія‘ [ЕСУМ, V, с. 87]) мають значення ‗невеликий водний 

потік‘, а в селищі Павлівка Білокуракинського району – ‗джерело‘. Назва 

струмо́к зафіксована і в українській літературній мові зі значенням 

‗невеликий потік, утворений із снігових, дощових або підземних вод, що 

вийшли на поверхню‘ [СУМ, ІХ, с. 792]. В українському діалектному 

мовленні номен струмо́к розвиває семантику, називаючи різні гідрооб‘єкти 

(див. д. Б, с. 445). 

На позначення ‗невеликого водного потоку‘ зафіксовано утворення 

руч’е
и|
йок, виникнення якого пов‘язують з російськомовним впливом (рос. 

руче́й, ручеѐ́к ‗невеликий потік води‘ [Ушаков, ІІІ, с. 1407]). З таким самим 

значенням функціонує це слово і в українській літературній та в інших 



 

 

535 

 

слов‘янських мовах. Ця лексема не має загальновизначеної етимології (пор. 

бр. діал. руча́й ‗невелика річка, потік; річечка‘, ‗місце, де в землі проходить 

водоносний пласт; кринична жила‘, ‗струмінь дощової або снігової води‘, 

‗викопана канавка навколо хати‘, ру́чай ‗швидка річка‘ [186, с. 167 – 168], 

пол. ruczaj ‗струмок, потік‘ [194, с. 161]). Аналізована лексема досить 

широко вживана в діалектах української мови, демонструючи при цьому 

низку формантів та розширення семантики (див. д. Б, с. 431 ‒ 432). 

У досліджуваних говірках на позначення ‗притока, мала річка, яка 

впадає в більшу‘ виявлена незначна кількість номенів: 
|
г·ілка (Бут), 

|
в’ітка 

(Кам, Міст, Парн), при
е|
т’ік (Кам), при

е|
тока (Кам, Нещ). Це пояснюємо тим, 

що в переважній більшості населених пунктів регіону притоку річки 

сприймають як окремий водний об‘єкт, а не частину великої річки. Зазначена 

особливість, імовірно, є загальнонародною, що підтверджують і раніше 

проведені дослідження Й. О. Дзензелівського [58, с. 298]. 

Термін 
|
г·ілка (< псл. *golь [ЕСУМ, І, с. 513 – 514]) ‗притока, мала 

річка, яка впадає в більшу‘ виник на основі метафоричного перенесення 

назви з рослинної лексики (гі́лка ‗невеликий боковий відросток, пагін дерева, 

чагарнику або трав‘янистої рослини‘ [СУМ, ІІ, с. 69]), який в усіх 

українських діалектах, окрім говірок Рівненщини, зафіксовано з рослинною 

семантикою. Порівняймо: гі́лля ‗купа гілля, хмизу, сміття лісового‘, гілля́ки 

‗купа гілля, хмизу, лісового сміття‘, голля́ка ‗притока річки‘ [181, с. 304]; 

гі́лка ‗відріг яру‘ [123, с. 102]; гі́лля, гілля́ччя, голля́ ‗купа гілля, сміття 

лісового‘ [45, с. 33 – 35]. Виходячи з наведених прикладів, доводимо, що 

гі́лка демонструє специфічне розширення семантики в східнослобожанських 

говірках Луганщини. 

ГТ 
|
в’ітка ‗притока річки‘, поширений в українських говорах 

[Дзендзелівський Українські назви притоки річки 1968, с. 299], – давнє 

метафоричне утворення: вітка – вьт-ък-а ‗гілка дерева‘ (суфіксальне похідне 

від ві́та ‗відгалуження дерева, куща або трав‘янистої рослини; гілки‘ [СУМ,  

І, с. 687]; віть < псл. *větь, *vitь [ЕСУМ, І, с. 406]). В інших українських 
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діалектах номен не відрізняється ні фонетичними або морфологічними 

варіантами, ні значенням: ві́тка ‗притока річки‘ [181, с. 299; 39, с. 94]. 

Для описуваного поняття найчастіше вживають ГТ при
е|
тока та його 

морфологічний варіант при
е|
т’ік, який має паралелі в більшості слов‘янських 

мов: рос. притóк; бр. прытóк, діал. прыцëк; болг. приток; макед. приток; 

слн. pritok; пол. pzytok, чес. přitok [58, с. 299]. Пор. укр. літ. прито́ка ‗річка, 

що впадає в більшу річку‘ [СУМ, VIII, с. 65]. Внутрішня форма назви 

пов‘язана із словотвірною структурою слова, відбиває зміст поняття – при-

ток-а [39, с. 94]. 

У діалектах української мови зафіксовано різні значення номенів (див. 

д. Б, с. 414). Наведений у додатку матеріал ілюструє особливості мовної 

картини світу діалектоносіїв, коли лексема функціонує зі значенням, яке не 

збігається з кодифікованим в українській літературній та нормативним у 

діалектній мові. 

Для декларації семи ‗місце, де зливаються дві річки‘ діалектоносії 

використовують такі лексеми: мат
|
н’а (Шульг), роз

|
р’іч’:а (Парн), ст’ік 

(Нещ, Павл, Степ), стик (Вільш), сток (ДО, Міст, Кам, Нещ), упад (Бут, 

Троїцьке). 

Найменування мат
|
н’а в значенні ‗місце, де зливаються дві річки‘ 

з‘явилося завдяки метафоричному перенесенню зі сфери назв частини одягу 

людини на основі подібності за формою – матня́ ‗частина штанів, де 

сходяться холоші‘ [СУМ, IV, с. 651], що виявляє специфіку регіональної 

системи географічної номенклатури східнослобожанських говірок 

Луганщини. 

Мотиваційною основою номенів ст’ік, сток, у
|
пад є дієслова на 

позначення руху води – стікати, впадати. Імовірно, номени сті́к, сто́к 

виникли внаслідок спеціалізації загальновживаних назв ГТ [39, с. 97]. Пор. і 

сті́к ‗процес стікання дощових і талих вод по земній поверхні‘ [ГЕУ, III, 

с. 236]. Значення лексеми стік в українській літературній мові та її діалектах 

не збігаються: сті́к ‗місце впадання річки‘ [СУМ, X, с. 711]; укр. діал. сті́к 

‗водойма‘, ‗місце збору води‘, ‗струмок‘, сто́к ‗проточний рукав, що 
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вливається в основне русло цієї ж річки‘, впа́д ‗місце злиття двох річок‘ [181, 

с. 402]; сті́к ‗долина між двома горбами, підвищеннями‘ [123, с.305]; сті́к, 

сто́к ‗водоспуск‘ [39, с. 97]; сті́к, впа́д ‗місце, де сходяться дві річки‘ 

[Данилюк 2013, с. 29, с. 130] 

Уживання лексеми стик у географічному значенні є результатом 

конкретизації його семантики – сти́к ‗місце з‘єднання, зіткнення двох кінців, 

країв чого-небудь‘ [СУМ, IX, с. 694]. Інші українські діалекти підтверджують 

аналізовану семантику: сти́к ‗злиття двох річок‘ [181, с. 402]; сти́к ‗місце, де 

сходяться дві річки‘ [45, с. 130]. 

Лексеми ўпад (Нов), ру
|
каў (Байд) називають ‗гирло, місце, де річка 

впадає в море‘. 

Сема ‗вузька протока, яка з‘єднує річки між собою‘ представляє вже 

згадуваний номен 
|
йери

е
к (Город). 

Сема ‗заворот, крута зміна напряму річки‘ репрезентована такими 

лексемами: 
|
вигин (Парн), 

|
заворот (Ілліч), 

|
завор’іт (Бут, Павл, Степ), 

заво
|
р’ітка (Білов, Сем), заворот

|
ник (Ілліч), за

|
гиб (Кам), за

|
лом (Кам), згин 

(Парн), із
|
гиб (ЛО), ко

|
л’іно (Білов, ДО, Сем), колово

|
рот (Троїцьке), 

коч’е
и
р

|
га (ДО), лу

|
ка (Город, Нещ), пово

|
рот (Білов, ДО, Кам, Луб, Міст, 

Мороз, Пол, Сем, Троїцьке), р’іг (Кам), те
и
ч’і

|
йа (Нов). 

У внутрішній структурі ГТ зі значенням ‗заворот, крута зміна напряму 

річки‘ знаходимо маркувальні ознаки руху річки та напряму течії в номенах 

із коренем -гиб-: за
|
гиб, із

|
гиб, які також можна кваліфікувати як узагальнені 

локативи, що спеціалізували (звузили) своє значення до географічного [39, 

с. 84]. Подібні утворення фіксуємо й в інших українських говірках: заги́б, 

зги́б ‗поворот русла річки‘ [39, с. 84]; заги́б ‗заворот‘, ‗згин русла річки‘ [181, 

с. 324]; загиб, загіб, за́гибень, згиб, згіб ‗звивина, коліно в річці‘ [165, с. 183]; 

заги́б ‗поворот річки, дороги‘, згиб ‗поворот річки‘ [Данилюк 2013, с. 50, 

с. 56]. 

Серед назв на позначення описуваного поняття зафіксовано 

віддієслівні утворення з коренем -гин- : згин, 
|
вигин, які своєю внутрішньою 

формою передають характер напряму руху води в річці. Їх можна трактувати 
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як наслідок географічної спеціалізації загальномовних слів на позначення 

місця згинання якогось предмета [39, с. 84]. З названою кореневою 

морфемою зафіксовано утворення і в інших українських говірках: ви́гин, 

заги́н, загина́ння ‗звивина у руслі річки‘ [39, с. 84]; ви́гин ‗згин русла річки‘, 

заги́н ‗заворот‘, ‗згин русла річки‘, зги́н ‗поворот русла річки‘, ‗поворот 

дороги‘ [181, с. 330]; заги́н ‗поворот річки‘, вигин ‗крута зміна напряму 

річки‘, ‗поворот річки‘ [Данилюк 2013, с. 23]. 

Назва за
|
лом як ‗крутий поворот напряму річки‘ мотивована дієсловом 

заломити – ломити і зафіксована також в українських говірках Рівненщини 

(зало́м, зло́м ‗крута зміна напрямку річки‘ [181, с. 152]); Чернігівсько-

Сумського Полісся (зало́м ‗звивина, коліно в річці‘ [165, с. 183]); у 

західноукраїнських говірках (зало́м ‗крутий берег річки з промоїнами та 

обривами‘, ‗долина, впадина‘, ‗місце в лісі, де лежить бурелом‘ [98, с. 228]). 

В аналізованому значенні зафіксовано лексему ко
|
л’іно. Найменування 

з‘явилося завдяки метафоричному перенесенню зі сфери анатомічних назв на 

основі подібності за формою. В інших українських говірках відзначено зміни 

семантичної структури терміна (див. д. Б, с. 340). 

Географічне найменування коч’е
и
р

|
га з‘явилося в діалектній мові як 

наслідок метафоричного перенесення назви кухонного знаряддя для 

перемішування палива в печі на позначення географічної реалії й виявляє 

регіональну специфіку використання лексеми. 

Найчастотніше для позначення семи ‗заворот, крута зміна напряму 

річки‘ задекларовано ГТ пово
|
рот. Загальновживане значення вказує на 

приналежність терміна до шляхів сполучення – поворóт ‗місце, де що-небудь 

(дорога, вулиця і т. ін.) повертає, відхиляється в бік‘ [СУМ, VІ, с. 691]). 

Перехід лексеми до групи найменувань гідрооб‘єктів демонструє діалектна 

мова (див. д. Б, с. 405). 

Спільнокоренева лексема 
|
заворот та її деривати – похідні утворення 

від дієслова завертати – проаналізовано далі. 

М. І. Толстой зазначає, що слово лу
|
ка походить від псл. *lǫkа ‗згин 

ріки, лука ріки‘ і зберігає своє етимологічне значення лише в деяких 



 

 

539 

 

слов‘янських діалектах [Толстой 1969, с. 114]: рос. лука ‗великий, довгий 

закрут річки‘ [Мурзаєв 1984, с. 351]; укр. діал. лука ‗вигин, поворот річки‘ 

[171, с. 80]; лука́ ‗вигин річки, коліно, річкова затока‘ [26, с. 67]; лу́ка 

‗проточний рукав річки‘, ‗проточний водяний потік, що відійшов у бік від 

головного русла річки‘, ‗звивина в руслі річки‘ [181, с. 352]. 

Метафорична назва р’іг в українській літературній мові за відношенням 

до гідрооб‘єктів має те саме значення, що й лексема мис ‗частина суші, яка 

гострим кутом входить у водний простір (море, озеро, річку і т. ін.)‘ [СУМ, 

IV, с. 716], в українських діалектах номену рі́г відповідають значення: ‗клин‘, 

‗клин поля‘, ‗клин лісу‘, ‗клин берега‘ [181, с. 388]; ‗відріг яру‘ [123, с. 102]; 

‗край лісу, клин лісу‘, ‗поворот річки‘ [Данилюк 2013, с. 117]. Подібне 

значення має ця лексема в інших мовах: рос. рі́г ‗мис, коса‘, ‗крута меандра 

річки‘, ‗гірський відріг‘, ‗неголовна гряда‘, ‗яр, вершечок балки‘, ‗вузька 

затока‘, ‗місце злиття річок‘; бр. рог ‗ріг‘, ‗кут‘; болг. рог ‗урочище з одним 

природним комплексом, що вдається нерівною лінією в інший природний 

комплекс‘; чес. roklina ‗яр‘, ‗ущелина‘. На індоєвр. ґрунті: лит. ragas, латис. 

rags ‗ріг‘, ragavas ‗яр‘, ‗обрив‘ [Мурзаев 1984, с. 482]. 

Сема ‗вир, місце у річці з круговим рухом води‘ в літературній мові 

репрезентована лексемою вир. У східнослобожанських говірках Луганщини 

існує велика кількість діалектних відповідників із зазначеною семантикою: 

вир (ЛО), водово
|
рот (Мороз, Тим), водок

|
рут (Проїж), 

|
заворот (Міст, 

Парн), колово
|
рот (Бут, Вільш, ДО, Кам, Лим, Пол, Троїц, Степ), круго

|
верт’ 

(Павл, Парн), круго
|
вод (Баг, Тарас, Криз), кругово

|
рот (Лантрат, Сем), 

кру
|
т’іл’ (Парн), к

|
руч’а (Нещ), 

|
омут (Город, Кам, Степ, Парн). Крім того, 

номени водово
|
рот, круго

|
верт’ можуть указувати на особливість дна та течії 

водойми, маючи значення ‗ковбаня, глибоке місце в річці, де закручує та 

втягує вода‘, лексеми колово
|
рот, 

|
заворот зафіксовані і на позначення ‗виру, 

кругового руху води‘, і завороту, указуючи на ‗круту зміну течії річки‘. 

Ця лексико-семантична підгрупа за кількістю представлених у ній слів 

є помітною серед гідронімних об‘єднань. Розгалуженість системи тематичної 

групи багато в чому зумовлена різноманіттям мотиваційних ознак, які 
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становлять основу найменувань кругового руху води в річці, що виникає при 

зіткненні зустрічних течій. У зв‘язку з цим усю лексику зазначеної підгрупи 

вважаємо за доцільне розділити на ще більш дрібні підгрупи за мотиваційним 

принципом. 

Серед розгляданих ГТ зафіксована група композитів з першим 

компонентом вод-, який називає воду, що крутиться, повертає (водово
|
рот) та 

крутиться (водок
|
рут). Названі моделі продуктивні при утворенні назв з 

таким значенням і в інших українських діалектах (див. д. Б, с. 290). 

Група назв виру з коренем круг- (круго
|
верт’, кругово

|
рот, круго

|
вод) 

відрізняється поєднанням двох мотивувальних ознак „круговий‖ і 

„обертання‖ і є давніми слов‘янськими утвореннями [39, с. 90]. В інших 

українських діалектах помічаємо подібні утворення (див. д. Б, с. 349). 

Номен з коренем -крут- – кру
|
т’іл’ – мотивований дієсловом крутити, 

містить указівку на інтенсивність, швидкість обертання води у вирі. Подібні 

утворення з названим кореневим формантом і спільною семантикою 

поширені і в інших українських говірках (див. д. Б, с. 350). 

Композитне утворення колово
|
рот на позначення ‗виру в річці‘ також 

мотивоване дієсловом [39, с. 90]. ГТ 
|
заворот зі значенням ‗вир у річці‘ та 

‗крута зміна течії річки‘ мотивований ознакою, відбитою в семантиці 

твірного дієслова завертати, подібно до нього сформувалися деривати 

|
завор’іт, заво

|
р’ітка, заворот

|
ник ‗крута зміна течії річки‘, які вказують на 

специфіку східнослобожанських говірок Луганщини. Подібні утворення 

зафіксовано в інших українських діалектах (див. д. Б, с. 320). 

ГТ 
|
вир відомий усім без винятку слов‘янським мовам і як рефлекс псл. 

*vi-rъ (*viti) [129, с. 35] має відповідники в усіх балтійських мовах [Фасмер, 

І, с. 308]: схв. вûр ‗водоворот‘, слн. vîr – т.с., izvîr ‗джерело‘, чес. vîr, слв. vir, 

пол. wir – т.с. македон. вир ‗калюжа, водоймище‘ [EСУМ, І, с. 379]; бр. 

діал. вір ‗яма в річці, на поверхні якої спостерігають круговерть води; 

глибоке місце в річці, озері або болоті‘, ‗невелика трав‘яна яма з водою на 

сухому місці‘, ‗яма на лузі, яку викручує вода навесні‘, ‗місце в річці, де 

підмивається берег‘, ‗місце в річці або озері, де часто топляться люди; всяке 
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небезпечне і невідоме місце‘, ‗швидкий струмок; бистрина річки‘ [186, с. 35]; 

болг. і мак. діал. вир ‗прірва, глибока яма на дні річки або озера‘, ‗калюжа, 

яма з водою‘, ‗штучна водойма‘, ‗джерело, ключ‘, ‗озерце‘, ‗колодязь‘, ‗витік 

річки‘, ‗канавка для відведення води або для зрошення‘ [Григорян, с. 37]; лат. 

virags ‗вир‘, ‗вихор‘; лит. atvyrs ‗зустрічна течія біля берега‘, vyrius ‗вир‘, 

‗кипіння‘ [Мурзаев 1984, с. 133]. В українській літературній мові він також 

позначає ‗місце в річці, морі і т. ін. із круговим рухом води, що утворюється 

внаслідок дії протилежних течій‘ [СУМ, І, с. 466]. Назви виру, зібрані майже 

в 500 селах різних районів України, детально описав Й. О. Дзендзелівський 

[59, с. 216 – 217]. У досліджуваних говірках зафіксовано номен вир ‗вир, 

місце у річці з круговим рухом води‘ та похідні від нього мають відтінок у 

значенні – вир, 
|
вирва, 

|
вир’іĭ ‗ковбаня, глибоке місце в річці, ставку, де 

закручує та втягує вода‘. 

Полісемантична лексема к
|
руч’а мотивована дієсловом крутити. Із 

подібним значенням назва репрезентована в інших українських говірках (див. 

д. Б, с. 350 ‒ 351). У східнослобожанському ареалі номен к
|
руч’а демонструє 

явище семантичного синкретизму, що зумовлює його трансполяцію до інших 

ЛСГ у межах аналізованої народної географічної термінології – ЛСГ 

найменувань підвищеного рельєфу, ЛСГ найменувань зниженого рельєфу, 

ЛСГ найменувань гідрооб‘єктів. Частотність функціонування лексеми к
|
руч’а 

зі значеннями, які відносять її до ЛСГ найменувань рельєфу суші, є 

домінантною. 

Появу номінативної одиниці 
|
омут (˂ *о-mǫt-ъ˂ *mǫt-i-ti) ‗мутити‘ 

[Фасмер, ІІІ, с. 140] у мовленні діалектоносіїв північної Луганщини 

пояснюємо впливом мови російських переселенців. На території 

функціонування східнослобожанських говірок термін 
|
омут на позначення 

гідрооб‘єктів зафіксований із двома значеннями: ‗ковбаня, глибоке місце в 

річці, ставку, де закручує та втягує вода‘, ‗вир, місце в річці з круговим 

рухом води‘, і, як уже зазначали, зберігає первісну семантику ‗прірва‘. Номен 

о́мут передає значення ‗вир на річці, утворений зустрічною течією‘, ‗глибока 
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яма на дні річки, озера‘ [Ожегов, с. 453]. В українському мовному просторі 

лексема о́мут стала загальновживаною (див. д. Б, с. 385). 

До семантичного ряду ‗ковбаня, глибоке місце в річці, ставку, де 

закручує та втягує вода‘ ввійшли вже згадувані вище номени: вир (Кам, Міст, 

Парн, Степ), 
|
вирва (ЛО), 

|
вир’іĭ (ЛО), водово

|
рот (Бабич, Білокур, ДО, Павл, 

Парн, Нещ), круго
|
верт’ (Бут), 

|
омут (Парн), тр’а

|
сина (Троїц), тр’асо

|
вина 

(Лиз). 

Для появи термінів тр’а
|
сина, тр’асо

|
вина зі значенням ‗глибоке місце 

в річці, ставку, де закручує та втягує вода‘ маркувальною стала ознака 

„обміління річки з грузьким дном‖. 

Семантику ‗стрижень, найглибше місце в річці, де дуже швидка течія‘ 

відображають назви: ў
|
пади

е
на (Кам), пруд (Нещ), прудко

|
вод (Парн), уп

|
лиў 

(Степ, Павл), ша
|
л’:уў (Нещ). 

При використанні полісемантичного терміна ў
|
пади

е
на ‗стрижень, 

найглибше місце в річці, де дуже швидка течія‘ підкреслено характер руху 

води, адже саме за характером та швидкістю руху води можемо уявити 

невидимі для ока особливості дна річки [123, с. 96]. У східнослобожанських 

говірках Луганщини лексема ў
|
пади

е
на функціонує з різними значеннями: 

‗рівнина в низині‘, ‗низина (загальне значення)‘, ‗низина, залита водою‘, 

‗долина (загальне значення)‘, ‗долина між двома підвищеннями‘, ‗дуже 

крутий схил‘, ‗яма (загальне значення)‘, ‗площа із заглибленим місцем‘, 

‗впадина, западина‘, ‗заглиблення на вершині гори‘, ‗стрижень, найглибше 

місце в річці, де дуже швидка течія‘, що дозволяє спостерігати семантичний 

перехід назви з однієї ЛСГ в іншу: „рівнина‖ ↔ „низина‖ ↔ „долина‖ ↔ 

„схил‖ ↔ „яма‖ ↔ „водоймище‖. 

До лексем, які містять актуалізовану сему, належить і уп
|
лиў ‗стрижень, 

найглибше місце в річці, де дуже швидка течія‘, співвідноситься з 

диференційною семою ‗течія річки‘. 

Номен пруд (пруд ‗швидка течія води‘ ˂ псл. *prǫdъ) та композитне 

утворення прудко
|
вод мають семантику ‗місце в річці, де дуже швидка вода‘. 

Спостережено паралелі в інших мовах: рос. пруд ‗ставок, гребля‘; бр. пруд 
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‗млинарська загата‘; др. прудъ ‗потік, напір‘; ‗прагнення‘; пол. prąd, чес. 

рrоud, слв. prúd ‗т.с.‘; схв. пру̑д ‗піщана обмілина, дюна‘, слн. pród ‗піщана 

обмілина‘ [ЕСУМ, IV, с. 616]. Хоча номен пру́д має загальновживане 

значення ‗швидка течія води, ріки‘ [СУМ, VIII, с. 359], в українських 

діалектах він зафіксований спорадично, відповідний номен ми знайшли лише 

в словнику волинської народної географічної термінології – пру́д ‗місце на 

річці, де швидко тече вода‘, прудо́к ‗місце, звідки витікає вода‘ [Данилюк 

2013, с. 112]. 

При позначенні річки в східнослобожанських говорах ураховано також 

якісні ознаки, що вказують на фізичні властивості гідрооб‘єкта, зокрема, на 

характер течії. Сему ‗швидка течія річки‘ маніфестовано лексемами: 

би
е
стри

е|
на (Бабич), по

|
т’ік (ЛО), с

|
корост’ (Вільш). 

Репрезентантом зазначеної семи на досліджуваній території є номен з 

коренем бистр- (< псл. *bystr- ‗швидкий‘ [ЕССМ, Вип. 3, с. 153]) – 

би
е
стри

е|
на, не має великої кількості фонетичних варіантів, на відміну від 

інших українських говірок (див. д. Б, с. 269). В українській літературній мові 

номен бистрина́ позначає не тільки швидку течію, але й ‗місце, де 

найшвидше тече вода в річці‘ [СУМ, І, с. 167]. Аналогічне значення 

простежуємо і в українському діалектному мовленні, і на широкому 

слов‘янському просторі: рос. быстрина́ ‗місце швидкої течії в річці‘ [Ожегов, 

с. 66]; бр. діал. быстрэ́ц ‗струмок, який має швидку течію‘, быйстра́ ‗смуги 

швидкої течії в річці‘ [Яшкін 1971, с. 29]; пол. bystrzynia ‗місце, де швидко 

тече вода‘, bystryca ‗гірський потік; бурхливий потік‘ [194, с. 159, с. 163]). 

M. Юрковський, з покликанням на „Історичний словник українського язика‖ 

Є. К. Тимченка, подає лексему bystryna зі значенням ‗bystra woda, prkd, nurt‘ 

[191, с. 461]. Загалом, корінь бистр- об‘єднує гніздо географічних термінів, 

поширених у різних частинах східнослов‘янського діалектного континууму. 

Яскрава вмотивованість цих термінів сприяла закріпленню їхньої 

однозначності (у більшості випадків) у межах своїх ареалів. 

Значення ‗швидкість річки‘ передає на досліджуваній території лексема 

по
|
т’ік, мотивована дією потекти і декларує загальноукраїнську семантику: 
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„Потìк. 1. Річка (переважно невелика), струмок із стрімкою течією // Маса 

води, що стрімко тече‖ [СУМ, VІІ, с. 409]. Звертаючи увагу на цей 

гідротермін, П. П. Чучка відзначає, що такі традиційні назви водного потоку, 

як потік та ін., компенсували значною мірою демінутивацію псл.*рѣчка [169, 

с. 13]. В інших українських діалектах лексема відзначена з різними 

відтінками значень, має фонетичні та морфологічні варіанти (див. д. Б, с. 411 

‒ 412). 

Унаслідок впливу російської мови на українську виникла лексема 

с
|
корост’ (пор. рос. скорость – ‗ступінь швидкості руху, поширення, дії‘ 

[Ожегов, с. 725]), яка з‘явилася в аналізованій групі внаслідок конкретизації 

найменувань швидкої течії ріки. 

Сему ‗бурхлива хвиля‘, зокрема, вал, що утворюється коливальними 

рухами водної поверхні при порушенні її спокійного стану, представляють 

найменування: бри
е
ж

|
ки (Мороз), бу

|
рун (Парн), вол

|
на (Луб, Сем), м

|
рейа 

(Павл), тр’а
|
суч’ка (Нещ), х

|
вил’а (Мороз). 

Лексема бри
е
ж

|
ки – демінутивне утворення від брижі ‗дрібні хвилі на 

злегка сколиханій поверхні води‖ [СУМ, І, с. 234], яке етимологічно 

кваліфіковано як давнє польське запозичення, що сягає німецької мови 

[ЕСУМ, І, с. 255 – 256]. Порівняно з іншими українськими говірками 

виявлено деякі зміни значення терміна та певне розгалуження фонетичних 

варіантів (див. д. Б, с. 272). 

Найменування бу
|
рун у досліджуваних говірках має значення ‗бурхлива 

хвиля‘ та ‗вузькі місця річки‘, де перше вказує на безладність, хаотичність 

руху води у річці, а друге – на причину такого руху води. Назва мотивована 

дієсловом бурунити ‗здіймати на воді хвилі, буруни‘ [СУМ, І, с. 261]. В 

українській літературній та діалектній мові номен бурун постає в значеннях: 

буру́н ‗місце у водоймі, де протилежні течії утворюють круговий рух води‘ 

[137, с. 105]; бурун ‗швидка течія води‘ [123, с. 243]; бурчáк ‗рівчачок, 

струмок зі швидкою течією води‘ [Ващенко, с. 18]; буру́н ‗місце в річці, де 

вирує вода‘ [Данилюк 2013, с. 19], що підтверджує факт розширення 
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семантики номена в східнослобожанських говірках. М. Фасмер пов‘язує 

походження лексеми буру́н ‗прибій; вихор, шторм, буря, бурхливий місце в 

море‘ зі слов., buriti ‗бушувати‘ (той самий корінь, що й у слові буря) 

[Фасмер, І, с. 248]. На нашу думку, ця версія, імовірно, не виключає й думку 

російської дослідниці М. В. Флягіної про можливість походження номена від 

діалектного дієслова бурунити, що має таке значення. Водночас дослідниця 

допускає, що й саме дієслово може бути похідним (від іменника бурун) [159, 

с. 194]. 

Використання номена вол
|
на ‗хвиля‘ (пор. рос. волна споріднене з лит. 

vilnís, vilnià ‗хвиля‘, далі ст.-слав. вълати ‗хвилювати‘ [Фасмер, І, с. 339]) 

пов‘язане із впливом російської мови. Лексема не функціонує в жодній з 

українських говірок (принаймні, у відомих нам джерелах її не подано), на 

відміну від інших мов: болг. вълна. чес. vlna, лит. vilnia, лат. vilna, алб. valë 

‗хвиля‘ [Мурзаев 1984, с. 127]. 

Лексема тр’а
|
суч’ка мотивована дієсловом трясти, розширює 

значення, виявляючи специфіку східнослобожанських говірок Луганщини. 

Порівняймо в укр. літ. і трясу́чка – ‗т. с. що трясця‘, ‗одно та багаторічна 

трава з розлогою волоттю‘ [СУМ, Х, с. 307]; укр. діал.: тряс́учка ‗грузьке 

болото, де трясеться‘ [Данилюк 2013, с. 138]; трісу́чка ‗заболочена низина‘ 

[98, с. 251]. 

Найпоширенішим номеном з названим значенням є х
|
вил’а, (хвиля 

‗водяний вал, що утворюється від коливання водної поверхні‘; запозичення з 

німецької мови за посередництва польської: нім. welle ‗хвиля, вал; циліндр‘, 

споріднене з псл. *valъ, укр. вал [ЕСУМ, VI, с. 165]. Укр. хвúля „1. Водяний 

вал, що утворюється від коливання водної поверхні. // Те, що своїм рухом або 

формою нагадує водяний вал‖ [СУМ, ХІ, с. 40]). 

Префіксальними формантами роз‘єднуваності між-, меж-, роз- 

позначені найменування ‗межиріччя, простір між основним руслом річки і її 

притокою‘ м’іж
|
р’іч’:а (Троїцьке), ме

и
жи

е
по

|
токи (Парн), роз

|
ч’іл (Павл). 

Сема ‗відгалуження річки, яким відводять воду до млина‘ 

репрезентовано лексемою кори́то (Прос) (< псл. *koryto [185, с. 127], яка в 
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українській літературній мові одним із своїх значень відповідає лексемі 

рі́чище [СУМ, IV, с. 291]. В укр. діал. мові зафіксовано також кори́то ‗русло 

річки‘ [37, с. 77]); кори́то ‗джерело, з якого вода стікає жолобком‘ [181, с. 

323]; кори́то ‗пологий берег‘ [45, с. 66]. 

Термінами ка
|
нал (уся територія), р’іў

|
ч’ак (Нов) представлене поняття 

‗канал, штучно створений рукав річки для підведення води з певною метою‘. 

За ознаками „призначення‖ та „зовнішнього вигляду‖ географічного 

об‘єкта антропогенного походження діалектоносії почали використовувати 

найменування ка
|
нал (< фр. canal ‗труба, водопровід, русло‘ < лат. canālis 

‗труба, канава, рів, жолоб‘ [ЕСУМ, ІІ, с. 361]) у значенні ‗штучно створений 

рукав річки для підведення води з певною метою‘, спираючись на 

загальномовне кана́л ‗наповнене водою штучне річище для судноплавного 

сполучення між водоймищами, зрошування ґрунтів, осушування боліт, 

відводу або стоку води‘ [СУМ, IV, с. 86]. 

Водоспад – падіння води з уступу в річці водотоку [ГЕУ, I, с. 205]. Такі 

ГО не є характерними для річок описуваного регіону. Імовірно, в умовах 

рівнинного степу й лісостепу за подібністю ознак назва переноситься на 

елемент греблі, загати, або ж рельєфу дна потоку, де падає вода [39, с. 92] 

(пор. ‗падіння води на місці прямовисного уступу річища річки або потоку‘ 

[СУМ, I, с. 722]). У говірках північної Луганщини на позначення 

описуваного ГО, вірогідно, під впливом російської мови, виявлено 

функціонування номена водо
|
пад (Заг, Кам, Луб, Мороз, Міст, Нещ, Павл, 

Парн, Троїц, Штор). 

Для відтворення процесу руху льоду за течією річки під час її 

скресання (‗льодохід‘) місцеві мешканці використовують лише кілька 

номенів: л’одоп
|
лаў (Луб, Міст, Павл, Троїц); л’одо

|
лом (ДО, Парн), к

|
риголам 

(ЛО), л’одо
|
ход (Білов, Сем), л’одо

|
х·ід (Нещ). Подібні утворення відбито в 

західноподільських говірках – кри́га, крижи́на, льодохі́д ‗льодохід‘ [123, 

с. 179] та східностепових – льодохі́д ‗повінь‘ [137, с. 111]. 

Сему ‗повінь, розлиття річки при весняному розтаванні снігу‘ в 

мовленні слобожан реалізують: навод
|
н’ен’ійе (Вівч, Вільш, Ілліч, Город, 
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Лантрат), 
|
пав’ід’ (Білов, Сем), 

|
павод’ (Луб, Парн), 

|
паводок (Бут, ДО, Кам, 

Лантрат, Мороз, Степ, Троїц), 
|
пов’ід’ (Кам, Лим, Міст, Павл, Парн, Шульг), 

|
пов’ін’ (Білов, Нов, Сем), поло

|
вод’:а (Білов, Бут), по

|
топ (Калм), роз

|
лиў 

(Луб, Мороз). 

Назва навод
|
н’ен’ійе в досліджуваних говірках запозичена з російської 

мови, вона „знаходиться у відношеннях вільного варіювання‖, „може вільно 

взаємозамінюватися українськими відповідниками‖ [32, с. 18] (див. рос. 

наводне́ние ‗розлив річки‘, ‗підйом рівня річки, озера і затоплення прилеглих 

низинних земель: дельт, заплав, низьких терас‘, ‗затоплення приморських 

рівнин при сильних нагінних вітрах, що дмуть з моря на берег‘, 

‗катастрофічний винос зливових вод з гір на прилеглі підгірні рівнини‘ 

[Мурзаев 1984, с. 386]). В інших укр. діал. спостерігаємо: наводнє́ніє ‗повінь‘, 

‗паводок‘ [181, с. 357]; ‗розлив річки‘ [123, 279]; ‗весняний розлив річки‘ [39, 

с. 106], ‗повінь‘ [137, с. 112]. 

У науковому географічному значенні лексеми 
|
пов’ід’, 

|
пов’ін’ або 

|
паводок означають ‗фазу водного режиму річок, яка характеризується 

найбільшою водністю, значним, відносно тривалим підвищенням рівня води‘ 

[ГЕУ, ІІІ; с. 6, 49]. Семантичної диференціації при використанні назв повені 

не помічено. Особливим є тільки те, що наведені ГТ поширюються в 

місцевому мовленні не тільки на розливи річок, але й на інші види природних 

розливів води [39, с. 106]. 

Сема ‗повінь, розлиття річки при весняному розтаванні снігу‘ 

маніфестована лексемою 
|
паводок. Номени 

|
пов’ін’ і 

|
паводок синонімічні 

(пор. укр. літ. по́вінь ‗розлиття річки при весняному розтаванні снігу, льоду, 

або від тривалих дощів чи великих злив‘ [СУМ, VІ, с. 673], па́водок 

‗тимчасове підняття рівня води в річках та інших водоймах, унаслідок злив 

або розтавання снігу та льоду; повінь‘ [СУМ, VІ, с. 8]). Номен 
|
пов’ін’ – 

результат спрощення давнішого *повіднь (< *povodьnь) (див. чес, слц. 

povodеň „повідь, розлиття, повінь‖, пол. powódź „повінь‖ [ЕСУМ, ІV, с. 468]) 

та появи і з е в новозакритому складі (пóвінь < *повень) – контамінація 

поводь і поводень (˂ поводьнь) [56, с. 122]. За свідченням 
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Й. О. Дзендзелівського, у давньоруській мові зафіксовано ГТ поводь зі 

значенням „розлив річки‖ [52, с. 122 – 123]. 

Крім назви 
|
паводок, до цієї лексико-семантичної групи зараховуємо 

фонетичні варіанти 
|
пав’ід’, 

|
пов’ід’ і терміни з кореневою основою -вод- і 

продуктивними префіксальними морфемами па-, по- (па́-вод-ь, по-ло-вод-дя). 

Подібні утворення зафіксовано іншими українськими діалектними 

розвідками: па́водки ‗підвищений рівень води у водоймах внаслідок злив‘, 

па́водь, па́водок ‗підвищений рівень води у водоймах, унаслідок злив або 

танення снігу та льоду‘, по́відь, по́вінь ‗підвищення рівня води у водоймах‘, 

полово́д’йе, по́в’ін’ ‗повідь, повінь‘, повново́ддя ‗великий потік води‘ [181, 

с. 377, с. 379]; паводок, паводь ‗наноси після весняного розливу‘, ‗розлив 

річки‘, повінь ‗розлив річки‘ [123, с. 285, с. 290]; по́вінь, по́відь, па́водь, 

по́водок, па́водок, полово́ддя, полово́діє, полово́дія, полово́дьє ‗весняний 

розлив‘ [39, с. 106]; павінь, паводка, паводок, паводь, павідь, повінь, 

полови́ддє, полово́ддя, полово́дка ‗весняний розлив річки‘ [165, с. 185]. Пор. 

також рос. діал. па́водок ‗розлив ріки, повінь‘ [Дьякова, с. 228], бр. діал. 

па́вадка, па́ваддзе, па́вадзь, па́вадкі, паводка, паводдзе ‗розлив води по 

льодовій річці або в час повноводдя по лузі‘ [186, с. 123]). Отже, 

висновковуємо, що географічні терміни 
|
пов’ін’, 

|
паводок і їхні похідні в 

інших українських діалектах також поширюються не лише на позначення 

розливів річок, але й інших природних розливів води. 

Віддієслівне утворення по
|
топ (< потопити) зі значенням ‗повінь, 

розлиття ріки при весняному розтаванні снігу‘ репрезентує близькі значення 

в інших українських говірках (див. д. Б, с. 412). На думку етимологів, 

утворення з коренем -топ- (від топити), сягає *topniti „тонути‖ [ЕСУМ, V, 

с. 598 – 599; Фасмер, ІV, с. 78 – 79]. Аналіз назв із зазначеним коренем 

(мотивізація за ознакою, що під час великої повені береги річок, прибережні 

долини, рослинність тощо... покриваються, затоплюються водою) в 

польській, російській, сербсько-хорватській, болгарській та македонській 

мовах дозволив Й. О. Дзендзелівському віднести їх до вузьколокальних [52, 

с. 125 – 125; 39, с. 108]. 
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Основа дієслова розлити є твірною для етимологічно прозорого 

утворення роз
|
лиў (< розливати), пол. rozlewec, болг. розли́в [52, с. 126]. 

Розлив – стан річки, при якому вона в повінь виходить з меженних берегів, 

заливаючи їх, і тоді тимчасовими берегами річки будуть уже кряжі [Мурзаев 

1984, с. 325]. На відміну від інших досліджуваних українських територій, у 

північній частині Луганщини це утворення не має словотвірних або 

фонетичних варіантів та в ЛСГ на позначення водних об‘єктів та їх частин 

має лише значення ‗повінь, розлиття річки при весняному розтаванні снігу‘ 

(див. д. Б, с. 428). 

 

5.2. ЛСГ „стоячі води” 

Водні об‘єкти зі стоячими водами утворені зазвичай у результаті 

діяльності людини, активно використовувані нею в господарстві, а з часом 

занепадаючи, частина з них висихає. У досліджуваному ареалі зафіксована 

незначна кількість номенів на позначення водойм закритого типу, які ми 

відносимо до ЛСГ „стоячі води‖. 

Так, сема ‗водоймище зі стоячою водою‘ в говірковому мовленні 

репрезентована такими лексемами: в·ідс
|
тоĭник (Трет), ко

|
лод’аз’ (Білокур, 

Нов, Мик, Сват), ку
|
ш·ч’ір (Лиман), одс

|
тоĭник (Білокур, Павл). 

Маркована ознака, що лягла в основу внутрішньої форми термінів 

(одс
|
тоĭник ‗водоймище зі стоячою водою‘, в·ідс

|
тоĭник ‗водоймище зі 

стоячою водою‘, ‗кар‘єр, глибоке штучне утворення, залите водою‘) 

виражена дієсловом відстоятися (про воду) [39, с. 105]. Лексема в·ідс
|
тоĭник 

з другим значенням виражає ознаки ГО антропогенного походження, що 

виник унаслідок розвитку промисловості краю. Також ці терміни вказують на 

водойми із стоячою водою, призначені для сільськогосподарських потреб – 

напування господарських тварин. Фонетичні варіанти отс
|
тоĭник, отстоĭн’ік 

репрезентують сему ‗штучна непроточна водойма антропогенного 

походження‘ у східностепових говірках Донеччини, де ареал термінів 

отс
|
тоĭник, отс

|
тоĭн’ік характеризується територіальною залежністю від 

промислових об‘єктів, переважно шахт. Іноді діалектоносії замінюють 
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невластиве говірковому мовленню найменування отс
|
тоĭник 

загальнопоширеною на обстеженій території лексемою ста
|
вок, що ілюструє 

прагнення мовців уникати запозичених назв [137, с. 125]. Близьке значення 

має і загальновживана лексема в·ідс
|
т’іĭник ‘басейн, резервуар або спеціальна 

посудина для очищення рідини відстоюванням‘ [СУМ, І, с. 642] та 

фонетичних варіантів в інших українських діалектах (див. д. Б, с. 288). 

Номен ко
|
лод’аз’ зі значенням ‗водоймище із стоячою водою‘ має ДО, 

які вказують на якість та приналежність водойми ‗непроточна водойма з 

питною водою, що перебуває в громадському користуванні‘. 

Термін ку
|
ш·ч’ір з семантикою ‗водоймище зі стоячою водою‘ постає з 

характерними ознаками ‗непроточного водоймища з дрібною рослинністю‘. 

Для семи ‗мілкий глухий (без витоку) рукав річки‘ у 

східнослобожанському діалектному мовленні виявлено такі найменування: 

|
завод’ (Мороз), за

|
лиў (Міст), ко

|
са (Бут, Луб), кут (Кам). 

На досліджуваній території лексема 
|
завод’ зафіксована із значенням 

‗мілкий глухий (без втоку) рукав річки‘. В українській літературній мові 

найменування за́водь співвідноситься з семою ‗невелика затока або частина 

річки з уповільненою течією; мілке місце озера, ставу; затон‘ [СУМ, ІІІ, 

с. 354]. У цьому значенні лексема та її деривати відомі і в інших українських 

говірках, проте вони нерідко використовуються також для позначення інших 

гідрографічних об‘єктів (див. д. Б, с. 320). Звернемося до етимології 

географічної назви. За М. Фасмером, слово є відіменним похідним із 

префіксом за- [Фасмер, ІІ, с. 72]. Його слід розглядати як найменування для 

об‘єктів, що знаходяться за межами води (ріки, течії). Інший шлях 

етимологізації лексеми пропонує М. В. Флягіна, з покликанням на 

О. М. Полякову, уважаючи, що заводь – віддієслівне утворення, мотивоване 

значенням дієслова заводити ‗розташовувати за чим-небудь‘ [159, с. 177]. На 

нашу думку, обидві версії не позбавлені сенсу і взаємодоповнюють одна одну. 

Лексема за
|
лиў (< заливати) має паралелі в інших мовах – схв. залив, 

чес. zaliv [Мурзаев 1984, с. 216], рос. зали́в – частина річки, яка впадає в сушу 

[Мурзаев 1984, с. 181]; рос. діал. зали́в ‗водоймище, яке поєднується з 
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річкою‘, ‗рукав‘, ‗старе русло річки, яке заповнене водою‘ [Дьякова, с. 108 – 

109]. За відношенням до ЛСГ на позначення водойм та їхні частини 

знаходимо цей термін в інших українських говірках (див. д. Б, с. 322). 

В опозиційні семи входить номен ко
|
са ‗рукав, водяний потік, що 

відокремився від основного русла річки‘ / ‗мілкий, глухий (без витоку) рукав 

річки‘. 

До цієї групи зараховуємо також термін, перенесений з іншого 

поняттєвого поля, який називає географічні об‘єкти ‗за зразком‘, ‗за 

подібністю‘ – кут ‗мілкий глухий (без витоку) рукав річки‘. В інших 

українських діалектах лексема ку́т зафіксована з такими значеннями: ку́т 

‗рукав річки‘, ‗поворот річки‘, ‗край лісу‘, кути́ ‗край лісу, кути лісу‘ 

[Данилюк 2013, с. 73]; ку́т ‗клиноподібна частина певної території‘, куто́к 

‗край поля, земельної ділянки‘; ‗клиноподібна частина поля, земельної 

ділянки‘, ‗окраїна лісу‘ [181, с. 347]. На розгалуженість значення лексеми 

ку́т (< псл.*kǫtъ ‗кут, куток‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 161]) в історичному розвитку 

звертали увагу І. М. Желєзняк та Я. П. Редьква. На думку І. М. Желєзняк, 

ускладнення семантичної будови географічного номенклатурного слова ку́т 

відбулося ще на рівні східнослов‘янських мов (пор. др. кут, кутец 

‗урочище‘, стукр. кут ‗частина суші на крутому згині річки або при зливі 

двох рік‘ і далі укр. кут ‗невеликий гострий мис‘, ‗урочище, сторона, край‘, 

‗простір землі в куті, утвореному двома річками, що зливаються‘ [63, с. 48; 

127, с. 146]). 

У східнослобожанських говірках Луганщини на позначення 

непроточного водоймища (‗озеро в лісі‘) у селищі Нещеретове 

Білокуракинського р-ну зафіксовано номени: гал (˂псл.* galъ пов‘язане з 

чергуванням голосних з основою прикметника golъ ‗голий‘ [ЕСУМ, І, 

с. 455]), 
|
гало (гало ‗лісове озеро‘, ‗місце на озері, незаросле водоростями‘ 

[ЕСУМ, І, с. 455]), перший з яких має ще й значення ‗вільна від водоростей 

частина поверхні водойми‘, що є закономірним. Багато паралелей знайдено в 

південно- і західнослов‘янських мовах, причому можна говорити про 

всеслов‘янські ареали терміна та його модифікації у формах hola, gola, 
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golina, golica, goljava [Мурзаев 1984, с. 138]. Порівнюючи зафіксовані 

номени в інших українських говірках, констатуємо, що лексема 
|
гало не має 

чітко визначеної семантики (див. д. Б, с. 294), адже номен га́ло́ може входити 

до розряду і гідрографічних термінів, і назв частин дендрооб‘єктів. 

Сема ‗кар‘єр, глибоке штучне утворення, залите водою‘ представлена 

вже згадуваною лексемою в’ідс
|
тоĭник (Зорик, Тим). 

 

5.3. ЛСГ „болото” 

Географічне визначення поняття болото звучить так: „ділянка земної 

поверхні з надмірним зволоженням, на якій зростає специфічна вологолюбна 

рослинність, розвивається болотний тип ґрунтоутворення і, як правило, 

накопичується торф. Виникають болота внаслідок заболоченості водойм‖ 

[ГЕУ, І, с. 115]. Зображувана реалія поширена на території Луганської 

області рідко й лише у вигляді низинних боліт, які утворюються в низинах, 

де збираються ґрунтові води. Частіше поширені географічні об‘єкти за 

ознакою ‗надмірного зволоження‘. Загалом для складання семантичних рядів 

лексем на позначення болота враховувалися локативні ознаки міри 

заболоченості або зволоженості, наявність / відсутність рослинності, фізичні 

якості. 

Сема ‗болото (загальне значення)‘ репрезентована лексемами: 

бало
|
т’іна (Ілліч), бо

|
лото (усі н. пп.), боло

|
тина (Байд), гр’аз’ (Заг, Пол), 

гр’а
|
з’ука (всі н. пп.), калда

|
бан’:а (Заг), соло

|
нец’ (Міст), солон

|
ч’ак (Руд), 

тр’а
|
сина (Бабич), тр’асови

е|
на (Бабич, Проїж, Руд). 

Узагальнювальна назва бо
|
лото ‗грузьке місце, з надмірно зволоженим 

ґрунтом, зі стоячою водою та вологолюбною рослинністю‘ [СУМ, І, с. 215], 

що поширена на всьому слов‘янському просторі (<псл. *bolto< і.є. *bhel- 

„білий‖ [ЕСУМ, І, с. 227]), є основною на вираження значення ‗болото 

(загальне значення)‘. В. М. Мокієнко наголошує, що псл. *bolto – один із 

найдавніших слов‘янських географічних термінів [109, с. 73]. Слов‘янська 

лексика зі значенням ‗болото‘ укладалася завдяки переміщенню і 

термінологічному осмисленню тієї сукупності лексем, яка пов‘язана з 
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виділенням особливостей структури й утворення такого виду ґрунту [87, 

с. 129]. Цей термін з різними семантичними значеннями, маючи прадавні 

корені, поширився і на українських теренах, і поза ними, набувши при цьому 

різних фонетичних та морфологічних варіантів. Так, у східнослобожанських 

говірках Луганщини лексема бо
|
лото має такі значення: ‗заболочена низина‘, 

‗низина, укрита травою‘, ‗заглиблення на місці водойми‘, ‗болото (загальне 

значення)‘, ‗болото, розрідження внаслідок дощів‘, ‗багно, розріджена земля 

із стоячою прогнилою водою‘, ‗руда, іржаве багно, болото‘. Похідні 

болот
|
н’ак ‗низина, поросла очретом‘, бо

|
лотина (ба

|
лот’іна) ‗болото 

(загальне значення)‘, а також бало
|
т’іна (боло

|
тина) ‗болото (загальне 

значення)‘ указують на інтенсивність ознаки „заболоченості‖ (див. д. Б, 

с. 270 ‒ 272). Лексема поширена в іншомовних мовах: рос. боло́то ‗грузьке 

місце зі стоячою водою‘ [Ожегов, с. 55]; бр. діал. бало́та ‗низьке місце, яке 

поросло товстим шаром моху, журавлинами, дерлинами; багном і 

низькорослими дрібними деревами; багно; драговина; болотний сінокіс‘, 

‗частково заболочений ліc; вікова пуща; глухе лісове місце‘ [186, с. 20], болг. 

ба́лта ‗болото‘, ‗надмірно зволожене болотяне місце‘, ‗грязь‘; бла́то 

‗болото‘, ‗болотяне місце‘, ‗стояча вода‘, ‗западина, яма, заповнена брудною 

стоячою водою‘, ‗калюжа на дорозі після дощу‘ [Григорян, с. 11, с. 18 – 19], 

пол. błoto ‗болото‘ [Słownik, І, с. 179], чес. bláto ‗болото‘ [Machek, с. 55], 

хорв. blàto ‗болото, ставок, озеро‘ [195, с. 63]). М. І. Толстой зазначає, що 

„стійкою‖ частиною значення лексеми боло́то є „низький простір, 

заповнений непротічною водою‖ [Толстой 1969, с. 145]. 

Символічне змістове перенесення ‗болото → грязь‘ відображає на 

досліджуваній території загальномовний полісемантичний термін гр’аз’ та 

його суфіксальна похідна лексема гр’а
|
з’ука, які мають значення ‗болото 

(загальне значення)‘, ‗болото, розрідження внаслідок дощів‘, гр’аз’ ‗волога 

земля‘, ‗грязюка впереміш зі снігом‘, ‗земляний віск, озокерит‘. 

Номен гр’аз’ походить від псл. *gręzь, що мотивоване дієсловом 

*gręznőti [ЕССМ, Вип. 7, с. 125 – 126]. Семантика цих двох іменників відбита 
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в літературному варіанті слова гря́зь та інших українських діалектах (див. 

д. Б, с. 309 ‒ 310). Пор. рос. гря́зь ‗бруд‘ [Даль, І, с. 404]. 

Номен калда
|
бан’:а – утворення від кол

|
доби

е
на (< *kъldoba, *kъldobina 

[77, с. 40]), лексема поодиноко вживана в значенні ‗болото (загальне 

значення)‘, має ознаки, які були перенесені з іншого ГО.  

Полісемантичний термін тр’асови
е|
на, похідне від тр’а

|
сина, з основою 

від дієслова трясти(ся) (< псл. *tręsti ‗трясти [ЕСУМ, V, с. 665]) 

зафіксований у східнослобожанських говірках зі значеннями: ‗мокра, 

заболочена рівнина‘, ‗заболочена низина‘, ‗низина, залита водою‘, ‗місце, де 

затягує вода‘, ‗болото (загальне значення)‘, ‗простір, прилеглий до болота‘, 

‗грузьке, болотисте місце, що поросло травою, мохом‘. Поява цих термінів у 

ЛСГ „болото‖ відбулася за наявності в їхній семантиці ДО „грузьке болото, 

місце, де трясеться, колишеться земля‖. Фонетичні або словотворчі 

видозміни термінів трясовина, трясина на позначення болота представлені 

майже в усіх слов‘янських мовах [Толстой 1969, с. 176 – 177]. У „Словнику 

української мови‖ лексема трясовúна витлумачена так: „Дуже грузьке 

болото, поросле яскраво-зеленою травою і мохом, що утворюється на місці 

колишньої водойми‖. Те саме поняття передають трясовúння, трясовúця, 

трясавúця [СУМ, Х, с. 305]. Порівняно з українськими діалектами в 

східнослобожанських говірках Луганщини аналізовані терміни мають меншу 

кількість видозмін, але спостерігаємо розширення семантики номена 

тр’асови
|
на порівняно з іншими українськими говірками, що є прикладом 

діалектної інновації (див. д. Б, с. 451 ‒ 452). 

Лексеми соло
|
нец’, солон

|
ч’ак як основні назви на позначення ‗поля‘ 

проаналізовано раніше. 

Сема ‗болото, розрідження внаслідок дощів‘ має частину лексем, що 

функціонує в попередньо проаналізованій семі: баг
|
но (Бут, Кам, Луб, Нещ, 

Степ, Троїц), баг
|
н’ука (Кам, Міст, Мороз, Нещ, Парн, Троїц), бо

|
лото (Нещ), 

гр’аз’ (Бут, Білов, Кам, Нещ, Парн, Троїц), гр’а
|
з’ука (Луб, Мороз, Нещ, Павл, 

Парн, Троїць), му
|
л’ака (Мороз, Руд). 
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На території східнослобожанських говірок семантичний перехід 

‗болото → багно‘ репрезентує номен баг
|
но, який у ЛСГ „болото‖ 

ускладнений додатковими значеннями та розгалуженням дериваційних 

утворень: баг
|
но ‗болото, розрідження внаслідок дощів‘, ‗мочарі, болотиста 

місцевість з підґрунтовими водами‘, ‗мокра, волога земля‘; баг
|
н’ука ‗болото, 

розрідження внаслідок дощів‘, ‗багно, розріджена земля з стоячою 

прогнилою водою‘, ‗мочарі, болотиста місцевість з підґрунтовими водами‘, 

‗грузьке, болотисте місце, що поросло травою, мохом‘, баг
|
ниш

·
ч’е ‗багно, 

розріджена земля зі стоячою прогнилою водою‘, баг
|
н’анка ‗мочарі, 

болотиста місцевість із підґрунтовими водами‘. 

Слово баг
|
но та його похідні детально розглянуто в дослідженнях 

М. І. Толстого і В. М. Мокієнка [Толстой 1969; 108]. Особливо пильну увагу 

приділено питанням, пов‘язаним з походженням лексеми та її поширенням на 

території східнослов‘янського діалектного континууму. За твердженням 

Ф. П. Філіна, „уже в давню епоху були характерні діалектні розбіжності у 

вживанні цієї лексеми‘ [158, с. 521]. Багно < псл.*bagno, *bagъno, 

безпосередньо споріднене з *bagti ‗бажати‘ (первісно ‗пектись, горіти‘, далі 

‗терпіти спрагу‘) і стосувалася спочатку торф‘яних боліт, придатних на 

паливо, або боліт рудого кольору [Толстой 1969, с. 154 – 159; ЕСУМ, І, 

с. 109; Фасмер, І, с. 102]. Як зазначає М. І. Толстой, лексема *bagno вживана 

на Поліссі у двох різновидах баγно́ та баγо́н із різними семантиками: по-

перше, ‗болото, болотяне місце, деколи поросле лісом‘, по-друге, ‗болотник, 

Ledum palustre‘ [Толстой 1969, с. 154]. За ознакою грузькості у 

Дрогичинському Поліссі, на думку науковця, боло́то протиставляється баγну ́ 

‗важкопрохідному; грузькому болоту‘ [Там само, с. 145]. В українській 

літературній мові багно́ – ‗болотисте місце; трясовина, болото‘, ‗розріджена 

внаслідок дощів, розтавання снігу та ін. земля на шляхах, стежках і т. ін.; 

болото‘, ‗болотяна чагарникова рослина‘ [СУМ, І, с. 84]. На інших 

українських землях семантика народного терміна багно́ (у ЛСГ „болото‖) 

близька до тієї, яка зафіксована на досліджуваній території (див. д. Б, с. 261 ‒ 

262). За межами України, у Білорусії, лексема багно́ має такі значення: 
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‗грузьке болото‘, ‗мокрий сінокіс‘, ‗болото‘, ‗грузьке місце на болоті‘, 

‗грузьке тванисте бездоння‘, ‗ділянка місцевості із ґрунтом більш твердим, 

ніж на болоті, приболіття‘ [186, с. 18]. 

Лексема мул’а
|
ка, мотивована словом мул < і.є. *meu- „вогкий; гнилий; 

брудна рідина‖ [ЕСУМ, ІІІ, с. 532], у ЛСГ „болото‖ має два значення: 

‗болото, розрідження внаслідок дощів‘ і ‗багно, розріджена земля з стоячою 

прогнилою водою‘. Виключено, що при номінації тут бралася до уваги їхня 

подібність до інших ГО (‗мул‘, ‗наноси мулу‘, ‗мул на дні річки‘) [39, с. 74]. 

Із загальною ознакою „мокрий, вологий‖, за спостереженням В. М. Мокієнка, 

пов‘язані такі слов‘янські терміни, як болг. млáка ‗болото, калюжа‘; слн. 

mláka ‗калюжа‘, чес. mlaka, mláka ‗болотиста ділянка, драговина‘, пол. młaka 

‗болото, драговина, вологий луг‘, укр. млáка ‗драговина, болото‘ [109, с. 74]. 

П. Ю. Гриценко зауважує, що й у бойківських говірках серед значень 

лексеми млáка сема ‗вибоїна на дорозі‘ займає латеральну зону стосовно 

ареалів вихідних значень ‗підмокла лука‘, ‗трясовина‘ [38, с. 181]. У 

східнослобожанському говірковому масиві ГТ му
|
л’ака, зберігаючи вихідне 

значення, зазнає узагальнення. Подібну семантику та розгалуження 

фонетичних і морфологічних варіантів терміна помічаємо і в інших регіонах 

України (див. д. Б, с. 374). 

Сему ‗багно, розріджена земля зі стоячою прогнилою водою‘ відтворює 

частина лексем, які проаналізовано раніше: бо
|
лото (Білов, Нещ, Мороз), 

баг
|
ниш·ч’е (Білов, Сем), баг

|
н’ука (Мороз), гни

е|
лиц’а (Луб, Сват, Трет, Нов, 

Білокур, Оборот, Кам, Дем, Лантрат), му
|
л’ака (Мороз), плаў (Нещ). 

У східнослобожанських говірках Луганщини термін гни
е|
лиц’а, 

асоціативне утворення від прикметника гнилий, указує на заболочену 

місцевість із стоячою прогнилою водою і гряззю. Також цей термін на 

досліджуваній території зафіксовано із загальновживаним негеографічним 

значенням ‗прогнилий плід дикої (напівдикої) груші‘ (Оборот, Сем, Науг, 

Мик, Марк, Парн, ВПокр, Бут) [СУМ, ІІ, с. 93]. В інших українських 

діалектах щодо ЛСГ „болото‖ зафіксовано словотвірні та фонетичні варіанти 

від названого прикметника (див. д. Б, с. 299 ‒ 300). Як зазначає 
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П.І. Білоусенко, у відприкметниковому словотворенні на власне 

українському ґрунті виразно окреслилися семантичні типи іменників 

найменувань місць (включаючи й топоніми), інтенсивно формуються 

лексико-словотвірні типи назв ділянок землі, водойм тощо, що 

характеризуються певними ознаками. Факти ХІV ‒  ХV ст. переконують нас в 

тому, що суфікс -иця почав використовуватися в топонімічному словотворі, 

указують, що похідні цього періоду ‒ це майже суціль географічні 

найменування (назви сіл, річок, потоків тощо), з безсумнівно апелятивною 

основою [16, с. 84]. Свого часу також Гумецька Л. Л. зазначала, що гідроніми 

в українській мові ХІV ‒  ХV ст. творилися найчастіше за допомогою суфікса 

-иця як від прикметникових, як і від іменникових основ [42, с. 70]. 

Значення номена плаў ‗грузьке, болотисте місце, що поросло травою, 

мохом‘, ‗багно, розріджена земля з стоячою прогнилою водою‘ мають 

другорядну позицію в його семантиці. 

Значення ‗руда, іржаве багно, болото‘ вербалізують назви: бо
|
лото 

(Нещ), баго
|
вин’:а (Розп), ір

|
жа (Білов, Бут), ір

|
жаве

и
ц’ (Білов, Сем), 

р
|
жаве

и
ц’ (Білов, Луб, Сем), 

|
рудка (Кам). 

На позначення ‗руда, іржаве багно, болото‘ зафіксовано групу 

спільнокореневих лексем: ір
|
жа, ір

|
жаве

и
ц’, р

|
жаве

и
ц’. Лексема ір

|
жа 

(< псл.* rъdja ‗іржа‘ < *rъdъ < *rŭd- ‗червоний‘ [ЕСУМ, ІІ, с. 316]), частково 

відповідає загальновживаному іржа́ ‗плівка бурого кольору на болоті, там, 

де вода містить залізисті породи‘ [СУМ, ІV, с. 45]. В інших українських 

говірках зафіксовано мікрогрупу спільнокореневих лексем, у яких наявний 

приставний [і], [и] та продемонстровано широкі дериваційні можливості 

суфіксальних формантів (див. д. Б, с. 330). Аналогійні утворення поширені у 

слов‘янських мовах та діалектах: рос. діал. ржавец „стояче болото зі 

застояною та ржавою водою‖; пол. діал. rdzawka „болото, топ‖, схв. rdavica 

„вид глини‖; слн. rjavica „коричнева, майже червона земля‖ [136, с. 73]. У 

білоруських говірках теж засвідчено лексеми іржа́ ‗болотяна руда, бурувата 

плівка на поверхні води в болоті‘; іржа́віна ‗іржаве болото‘, ‗шкідлива 
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іржава роса‘; іржа́віне ‗болотяна іржа‘, ‗іржею покрите болото‘, ‗застояне 

місце у воді біля ставків, яке покрите іржею і пліснявою‘ [186, с. 82 – 83]. 

Одним із репрезентантів семи ‗руда, іржаве багно, болото‘ є номен 

|
рудка (< псл. *rudъka [185, с. 237]) ‗руда, іржаве багно, болото‘, похідний від 

ру
|
да ‗гірська порода, що містить метали; іржаве багно; болотистий луг, 

болотистий берег‘ від псл. *ruda, пов‘язане з *rudъ ‗червоний, рудий‘ 

[ЕСУМ, V, с. 134]. Східнослобожанський номен 
|
рудка зберігає 

загальновідому семантику: ‗іржаве багно, болото‘ [СУМ, VІІІ, с. 895]. 

Паралелі заходимо в інших слов‘янських мовах: пол. rudka ‗болото, на 

поверхні якого збирається залізна руда‘, rudnia ‗болото, звідки починається 

ріка‘; слн. rudica ‗джерело мінеральної води‘; схв. рудина ‗луг‘, ‗поляна‘, 

‗рівнина‘; болг. рудина ‗гірське пасовище‘; рос. діал. руда, рудник ‗джерело‘, 

‗струмок‘ [Мурзаев, с. 485]. Багато зіставлень на слов‘янському тлі у 

М. І. Толстого [Толстой 1969], у розвідках якого подано також значення: 

‗бруд‘, ‗сажа‘, ‗чорнота від поту‘, ‗болотна руда‘. Порівняно лит. rudynas, 

rudyne, rudyme ‗болото з червонуватою, що містить залізо водою‘, ‗яр з 

іржавою водою‘, ‗багно‘. Усе це, а також топонімійний матеріал, дає підставу 

вважати термін слов‘янським, який зіставляється з іншими, більш 

поширеними термінами: ржа́вки, ржа́вець [Мурзаев, с. 485]. В українській 

діалектній мові лексема 
|
рудка та похідні від нього мають значення, що не 

виходять за межі тельмографічних об‘єктів, проте демонструють певну 

розгалуженість фонетичної та морфологічної структур (див. д. Б, с. 430). 

Зі значенням ‗багнисте місце, заросле очеретом та осокою‘ на території 

північної Луганщини зафіксовано номен 
|
сага (запозичення з тюркських мов 

[ЕСУМ, V, с. 160]), який частково відповідає кожному зі значень, що подані в 

словниках літературної мови: ‗річкова затока‘, ‗протока; рукав ріки; 

стариця‘, ‗улоговина серед піщаних відкладів річки‘, ‗озеро в улоговині чи в 

заплаві річки‘, ‗болото в заплаві річки‘, ‗рослинність у заплаві річки‘ [СУМ, 

IX, с. 8]. 

До речі, російська дослідниця М. В. Флягіна, спираючись на 

зауваження М. Фасмера, що російський номен са́га ‗річковий залив, 
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улоговина‘ неодноразово було зафіксовано як назва річок нижнього Дніпра 

[Фасмер, ІІІ, с. 543], указує на те, що са́га – тюркізм, запозичений 

українською мовою та її діалектами, поширився в прикордонних з Україною 

південноросійських говірках [159, с. 217], що може вказувати на поширення 

його в російських говірках через посередництво української мови. 

Сему ‗грузьке, болотисте місце, що поросло травою, мохом‘ виражають 

лексеми: баг
|
н’ука (Білов, Бут, Луб, Сем), 

|
моква (Білов, Сем), мо

|
ч’ар (Парн), 

моч’а
|
р’і (Білов, Сем), плаў (Нещ), тр’асови

е|
на (Білов, Бут, Парн, Сем). 

Репрезентантами ЛСГ „болото‖ за ознакою вологості є терміни з 

давньою тельмографічною семантикою, утворені від кореня мок- / моч- 

< псл. *mokrь, *močіtі, mokniti, що сягають і.є. mǎk- „мокрий, зволожувати‖ 

[ЕСУМ, ІІІ, с. 499]: мо
|
ч’ар, моч’а

|
р’і, 

|
моква ‗грузьке, болотисте місце, що 

поросло травою, мохом‘, мо
|
ч’ар, мо

|
ч’ак, моч’а

|
ки, мок

|
рина ‗мочарі, 

болотиста місцевість з підґрунтовими водами‘. Етимологічні корені лексеми 

мо
|
ч’ар сягають праслов‘янського *močarъ [ЕССМ, Вип. 19, с. 74]. Порівняно 

з іншими українськими говірками в східнослобожанському ареалі засвідчено 

значне розгалуження лексичної та семантичної структури аналізованих 

термінів (див. д. Б, с. 373).  

Сема ‗мочарі, болотиста місцевість з підґрунтовими водами‘ 

представлена вже аналізованими номенами: баг
|
но (Білов, Нещ, Парн, Сем), 

баг
|
н’ука (Зорик), баг

|
н’анка (Білов, Сем), мок

|
рина (Міст), мо

|
ч’ак (Парн), 

мо
|
ч’аки (Можн), мо

|
ч’ар (Павл). 

Відомо, що внаслідок виходу на поверхню підземних вод може 

утворюватись ‗вікно чистої води на болоті‘, такий ГО у с. Бабичево 

Троїцького району називають родн’і
|
ч’ок. 

ГО ‗простір, прилеглий до болота‘ в мовленні діалектоносіїв передано 

номенами: в’ік
|
лина (Марк), зап

|
лава (Трет), ого

|
роди

е
на (Нов), тр’асови

е|
на 

(Марк), ста
|
вок (Степ). 

Номен в’ік
|
лина – фонетичний варіант номена в·ік

|
нина ‗джерело, потік 

води, що утворився внаслідок виходу підземних вод на поверхню землі‘ – є 

метафоричним утворенням, яке мотивується зовнішньою подібністю 
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тельмографічного об‘єкта до загальновідомих понять і в значенні ‗прилеглий 

простір до болота‘ вказує на залитість цього простору відносно чистою 

водою. За „Етимологічним словником‖, вікнúна ‗чисте місце в болоті‘; 

вìкнина ‗замулена глибока яма під водою‘; рос. окнó ‗глибоке або відкрите 

місце в болоті‘; бр. акно ‗т.с.‘; пол. oko morskie ‗безодня, прірва під водою‘ 

[ЕСУМ, І, с. 398], тому можна вважати, що східнослобожанський варіант 

віклина зберігає давню семантику, що спостерігаємо також у деяких 

українських діалектах: ві́кна ‗грузьке болото, де трясеться, колишеться 

земля‘ [Данилюк 2013, с. 28]; вікни́на ‗болото‘ [39, с. 71, с. 89]. У зв‘язку з 

ландшафтними особливостями території на Західному Поліссі вóкнами 

називають найглибші місця на болоті, де не росте рослинність [Аркушин, І, 

с. 76]; вікно́ ‗невелике озерце, незаросле місце на болоті‘ [Толстой 1969, 

с. 208]), вікни́на ‗незаросле водоростями місце на болоті‘ [СУМГ, І, с. 237]. 

Своєрідним є номен з твірною основою город- (< псл. *gordъ ‗загорода, 

кошара, загорожа‘ [ЕСУМ, ІІ, с. 571 – 572]) – ого
|
роди

е
на – зі значенням 

‗простір, прилеглий до болота‘, загальновідомим значенням якого є ‗город, 

присадибна ділянка‘ у ЛСГ на позначення поля, де його проаналізовано 

більш докладно. 

Термін зап
|
лава з твірною основою дієслова заплив(ти) указує на 

залитий водою простір біля болота. Заплáва ‗частина річкової долини, що 

затоплюється під час весняної повені‘ [СУМ, ІІІ, с. 261] виводиться від псл. 

*pluti < *plouti (*pleuti) „пливти‖, *plavati (< *plaviti „пускати вплав‖) 

[ЕСУМ, ІV, с. 446]. В українських говірках зафіксовано певне розгалуження 

значення терміна (див. д. Б, с. 32 ‒ 325). Так, найпоширенішим значенням 

номена є ‗низина, залита водою‘, у східнослобожанських говірках 

Луганщини у ЛСГ „низина‖ значення ‗широка низина‘, ‗низина біля річки‘, 

‗низина, залита водою‘ маніфестовано терміном 
|
поĭма. А номен зап

|
лава 

демонструє специфічне розширення семантики на досліджуваній території. 

Географічне найменування ста
|
вок – демінутивне утворення від стаў 

(< псл. *stavъ ‗місце, де зупинилась (стала) вода‘ [ЕССУМ, V, с. 389]), 
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акцентує увагу на ознаці ‗заросла водоростями водна поверхня не грузької 

частини болота‘. 

Зі значенням ‗висохле болото‘ зафіксовано лексему 
|
суша (Сич), ознаки 

якої перейшли з частини означуваного об‘єкта на цілий – су́ша ‗сухе місце‘ 

[СУМ, IX, с. 873]. Таке явище спостерігаємо і в інших українських діалектах, 

в яких зафіксовані ще й фонетичні та морфологічні варіанти лексеми (див. 

д. Б, с. 446). 

 

5.4. ЛСГ „водойми за способом утворення” 

Для ЛСГ назв гідрооб‘єктів характерна внутрішня опозиція за ДО 

‗походження водойми‘, завдяки чому утворюються мікрогрупи найменувань 

природних та штучних водойм. Так, поняття ‗штучне водоймище‘ у 

східнослобожанських говірках Луганщини представлене номенами: за
|
гати 

(Вільш), зас
|
тави (Вільш), во

|
доĭми

е
ш·ч’е (Сват), водо

|
йом (Степ), 

водос
|
хови

е
ш·ч’е (Сват), водохра

|
нили

е
ш·ч’е (Сват), водохра

|
н’іли

е
ш·ч’е (Міст), 

ко
|
лод’аз’ (Білов), ста

|
вок (Бабич, Байд, Вільш, Луг, Міст, Нещ, Прив, 

Розсип, Шульг). 

Найбільшу групу термінів на позначання ‗штучне водоймище‘ 

становлять лексеми з кореневою основою -вод-: во
|
доĭми

е
ш·ч’е, водо

|
йом, 

водос
|
хови

е
ш·ч’е, водохра

|
нили

е
ш·ч’е, водохра

|
н’іли

е
ш·ч’е. Ці назви 

відокремлює від загальної групи семема ‗штучна водойма для 

нагромадження і зберігання води‘. Також номени водо
|
йом і водос

|
хови

е
ш·ч’е 

в деяких населених пунктах мають значення ‗місце видобування води‘. 

Лексеми водо
|
йом, во

|
доĭми

е
ш·ч’е функціонують з опозиційною семантикою 

природний / штучний ГО. На нашу думку, перший номен запозичений з 

російської мови, оскільки тільки в російських словниках знаходимо цей 

термін, який теж демонструє вказані опозиційні значення: рос. водоѐм 

‗вмістилище води, басейн, джерело постачання води‘, ‗природна водойма 

(річка, озеро тощо)‘ [Ушаков, І, с. 326]; водоѐм ‗місце скупчення або 

зберігання води (озеро, басейн, ставок, водосховище)‘ – природне, штучне 

[Ожегов, с. 89]. Номен во
|
доĭми

е
ш·ч’е є загальновідомим і представлений в 
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українській літературній мові значенням ‗природне або штучне заглиблення 

в землі, у якому нагромаджується й затримується вода‘ [СУМ, I, с. 720]. 

Маркувальною ознакою термінів водос
|
хови

е
ш·ч’е, водохра

|
нили

е
ш·ч’е, 

водохра
|
н’іли

е
ш·ч’е є ‗розмір описуваного ГО‘. Загальномовне значення 

‗штучта водойма, що утворюється при спорудженні водопровідної греблі в 

долині річки для нагромадження запасів води і для потреб господарства‘ 

дозволяє припускати, що аналізовані утворення мотивовані ознакою ‗місце, 

де вода ховається, сховується‘: водос
|
хови

е
ш·ч’е або ‗місце де вода 

зберігається‘: водохра
|
нили

е
ш·ч’е, водохра

|
н’іли

е
ш·ч’е [39, с. 101]. Лексема 

водос
|
хови

е
ш·ч’е як репрезентант семи ‗місце видобування води‘ має низький 

частотний вияв у повсякденному мовленні діалектоносіїв навіть за наявності 

реалемної ознаки. В українських діалектах знаходимо деякі фонетичні 

варіанти аналізованих термінів та майже незмінну семантику (див. д. Б, с. 291 

‒ 292). 

Термін ко
|
лод’аз’ зі значенням ‗штучне водоймище‘ постає як ГО 

антропогенного походження й має диференційні ознаки, які вказують на 

призначення реалії – ‗штучна водойма для поливу городніх культур‘.  

Географічні найменування ста
|
вок, ста

|
воч’ок – демінутивне утворення 

від с
|
таў (< псл. *stavъ ‗місце, де зупинилась (стала) вода‘ [ЕСУМ, V, с. 389]) 

– можуть утворювати опозицію значень ‗природна водойма‘ / ‗штучна 

водойма‘. Лексема ста́в в українській літературній мові означає ‗водоймище 

в природному чи штучному заглибленні з непроточною водою; місце 

розлиття річки, струмка перед загатою‘ [СУМ, ІХ, с. 624]. До речі, 

зафіксовані в російських донських говірках лексеми ста́в, ставо́к, за 

свідченням російської дослідниці М. В. Флягіної, мають певні особливості 

функціонування в донському ареалі, поширення термінів свідчить про 

проникнення лексеми на Дон з української території [159, с. 239]. Номен 

ста́в відомий в інших мовах: бр. ставок – ‗озерце‘, ‗саджалка‘, ‗загата‘, 

‗млин‘, ‗загачена низина‘ і т. ін. [186], пол. staw ‗ставок‘ [Мурзаев 1984, 

с. 364]. Українські діалекти представлені більшою кількістю лексико-

фонетичних та семантичних варіантів (див. д. Б, с. 440 ‒ 441). 
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ГО ‗сажалка, невелике штучне водоймище, у якому утримують і 

розводять рибу‘ в місцевій народній географічній термінології номіновано 

так: 
|
гатка (Зорик), 

|
гаток (Парн), 

|
копанка (Мороз, Нещ), 

|
озеро (ЛО), 

|
рибник (Міст), 

|
сажаўка (Павл), са

|
жалка (Білокур, Мик). 

На досліджуваній території зафіксовані лексеми 
|
гатка (< псл. *gatъka 

[ЕССМ, Вип. 6, с. 109]), 
|
гаток, уживані зі значенням, яке має господарське 

призначення: ‗невелике штучне водоймище, призначене для розведення 

риби‘ та загати ‗штучне водоймище‘. Окрім цього, основним значенням 

номенів за
|
гати, 

|
гатка є ‗штучне перекриття води на річці або на ставку‘. 

Лексема 
|
озеро (< псл. *ezero ‗озеро, став‘ [ЕСУМ, IV, с. 167]) у 

східнослобожанських говірках має ДО „використання‖ водоймища. 

Номен 
|
рибник – семантично прозоре утворення, поширене також у 

говірках Кіровоградщини з аналогійною семантикою: ри́бник ‗штучна 

водойма для розведення і утримання риби‘ [39, с. 106]. 

У східнослобожанському ареалі на позначення аналізованого ГО 

поширені номени са
|
жалка, 

|
сажаўка, відомі на українському просторі й 

цілком відповідають літературно-нормативному значенню ‗невелике штучне 

водоймище, у якому розводять і утримують рибу, копанка‘ [CУМ, І, с. 15]. В 

українському діалектному мовленні амплітуда семантичних коливань 

одиниць цієї мікросистеми велика (див. д. Б, с. 433). У східнослов‘янських 

мовах засвідчено географічні терміни: рос. діал. са ́жалка ‗яма, заповнена 

весняною або джерельною водою‘, ‗болото; озеро, заросле по краях‘ 

[Дьякова, с. 290], бр. діал. са́жалка ‗викопана водойма; невелике штучне 

озеро‘, ‗штучна водойма для вимочування льону‘, ‗рибний садок; глибоке 

місце, де водиться риба‘, ‗старе русло або природна з водою западина‘, 

‗ополонка в льоду на річці‘ [186, с. 171]). 

Опозиційну сему ‗природнє водоймище‘ маніфестовано так: водо
|
йом 

(Мик), во
|
доĭми

е
ш·ч’е (Сват), ле

и|
ман (Шульг), озе

и
р

|
ко (Бабич), ста

|
вок (Виїж, 

Вільш, Калм), ста
|
воч’ок (Вільш, Руд). 

Номен ле
и|
ман (ли

е|
ман) ‗затока з морською водою в гирлі річки або 

озеро поблизу моря‘ [СУМ, IV, с. 485], як зазначено, у досліджуваних 
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говірках має ознаки полісемічності, на відміну від інших українських 

говірок, у яких зафіксовано значення за відношенням терміна лише до 

водоймища (див. д. Б, с. 358 ‒ 359). 

Лексема озе
и
р

|
ко – демінутивне утворення від 

|
озе

и
ро (< псл. *ezero 

‗озеро, став‘ [ЕСУМ, IV, с. 167]) у східнослобожанських говірках може 

означати то ‗природнє непроточне водоймище‘, то ‗штучне, невелике 

водоймище, для розведення риби‘, чого не помічаємо в укр. літ., де о́зеро 

‗природна або штучна заглибина, заповнена водою‘ [СУМ, V, с. 653]. 

Зафіксовано також утворення озе
и
р

|
це із значенням ‗яма з водою‘. Порівняно 

з іншими українськими діалектами лексема о́зеро має складну семантичну 

структуру та систему фонетичних варіантів (див. д. Б, с. 384). Номен о́зеро 

притаманний не лише загальноукраїнському простору, але й слов‘янському 

[Фасмер, ІІІ, с. 125], зокрема, можемо навести такі термінологічні паралелі: 

бр. возера, азярцо, азарына, болг. езеро, пол. jezioro, чес. і слн. jezoro, слц. 

jazero [Мурзаев 1984, с. 407], а також рос. о́зеро ‗замкнута в берегах велика 

природна водойма‘ [Ожегов, с. 448], бр. діал. во́зера ‗природна водойма або 

штучний ставок‘, ‗старе річище, озеро, яке заливається водою під час 

паводку‘, ‗старе русло на лузі, яке сполучається з річкою старим річищем або 

струмком, що пересихає‘, ‗криниця‘, ‗місце, де було озеро‘ [186, с. 36], болг. 

е ́зеро ‗озеро‘, ‗дуже сильне джерело, воду якого можна використовувати для 

роботи млина‘ [Григорян, с. 77]). М. І. Толстой зазначає, що на Поліссі номен 

о́зеро, окрім загальнослов‘янського значення ‗озеро, замкнута в берегах 

природна водойма‘, має й інші, дещо відмінні: ‗незарослий і глибокий 

водний простір на болоті‘, ‗найнижче місце на лузі, де стоїть вода‘, ‗відрізана 

мілиною частина річки‘, ‗глибоке місце в річці‘ [Толстой 1969, с. 209 – 210]. 

 

5.5. ЛСГ „окремі ділянки та частини водойми” 

Крім загальних назв гідрографічних реалій, зафіксовано деталізовані 

(точні) позначення в народних говорах окремих елементів реалії. Як показує 

матеріал польових досліджень, у східнослобожанських говірках можна 
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виділити лексико-семантичні об‘єднання, що складаються з кількох одиниць, 

які називають окремі ділянки та частини структури річки. 

Для найменування ‗вершина, початок річки‘ респонденти обрали такі 

лексеми: 
|
бере

и
г (Бабич), ве

и
рхови

и|
на (Білов, Бут, Міст, Парн, Сем), ве

и
р

|
шина 

(Білокур, Трет), ве
и
р

|
шок (Білов, Сем), 

|
виток (ДО, Кам, Степ, Троїц), 

по
|
ч’аток (ДО, Луб, Кам), іс

|
ток (Мороз). 

Ширина річки визначається відстанню між берегами, тому місцем 

початкового відрахування на визначення розміру ширини обирається один з 

берегів, що і сприяло виникненню лексеми 
|
бере

и
г у значенні ‗початок річки‘. 

Позамовні чинники – різниця висот річки у двох різних точках – 

сприяли появі назв ве
и
рхови

и|
на, ве

и
р

|
шина, ве

и
р

|
шок – верхньої початкової 

точки, звідки йде витік води. Географічні номени з коренем -верх- поширені 

на слов‘янських теренах, але семантика цих лексем у діалектному мовленні 

вказує на їхню переважну віднесеність до ЛСГ найменувань підвищеного 

рельєфу суші [137, с. 91], тоді як у літературній українській мові лексеми 

верши́на, вершо́к, верховина́ має серед інших кодифіковане значення ‗верхня 

найвища частина чого-небудь‘ [СУМ, I, сс. 334, 336, 338], що вказує про 

набуття терміном в аналізованих говірках ознак конкретизації – ‗вершина, 

початок річки‘. 

Лексема 
|
виток – фонетичний варіант від загальноукраїнського вúтік 

‗місце, де річка бере початок‘ [СУМ, І, с. 512], співвідносна з російським 

істок, мотивоване дієсловом витекти. Ці номени називають ‗початок річки‘ 

і в інших слов‘янських мовах: бр. выток, слвц. vytok , пол. wiciek ‗т.с.‘; рос. 

исток, болг. изток [151]. Інші українські говірки демонструють незначні 

коливання значення, мають фонетичні варіанти (див. д. Б, с. 287). 

Народний географічний термін по
|
ч’аток позначає на території 

північної Луганщини ‗місце, де починається річка‘, у сучасних українських 

говірках виявляє найбільший ареал уживання [51, с. 63], маючи 

загальновідоме значення ‗вихідний пункт протяжності предмета, площини 

тощо, а також те, що прилягає до того пункту; протилежне кінець‘ [СУМ, VІІ, 
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с. 465], унаслідок спеціалізації найменування термін перейшов у географічну 

номенклатуру. 

В опозицію за значенням вступають лексеми бу
|
рун (Город), р’іў

|
ч’ак 

(Лантрат) ‗вузькі місця на річці‘ та плес (Зорик), п
|
лесо (Город, Бут) – 

‗широка частина річки‘. 

Найчастіше сему ‗широка частина річки‘ репрезентують лексеми плес, 

п
|
лесо, які зафіксовано з додатковою семантикою ‗вільна від заростей, 

відносно глибока спокійна ділянка якої-небудь водойми‘ (Білов, Нещ, Сем, 

Л-О), що є закономірним, бо аналізовані номени є загальновідомими і в 

українській літературній мові мають такі самі значення [СУМ, VI, с. 578]. 

Як і багато інших географічних лексем найменування п
|
лесо не 

беззаперечне в етимологічному відношенні. Одні дослідники пов‘язують 

назву з дієсловом плескати [Преображенський, II, с. 73], інші – зі 

стародавнім праслов‘янським *pletso ‗ширина‘ [Фасмер, III, с. 280]. Ми 

погоджуємося з думкою російської дослідниці М. В. Флягіної про те, що 

остання версія, мабуть, є більш переконливою: у багатьох значеннях лексеми 

є ознака ‗широкий‘. Не можна проте заперечувати, нехай і вторинного, 

народноетимологічного зближення з плескати [159, с. 182]. 

Аналізований географічний номен п
|
лесо широковживаний на 

слов‘янських теренах. Семантичну структуру його в різних слов‘янських 

мовах та діалектних системах становлять семи: ‗водний простір на болоті‘, 

‗заболочені береги озер‘, ‗торф‘яне болото‘, ‗чистий простір у лісі‘, ‗низинне 

місце на заливних лугах‘, ‗озеро за течією річки, дуже розширене місце 

річки, чисте, незаросле, з тихою течією‘, ‗грядка чотирикутної форми‘ та ін. 

[Толстой 1969, с. 203 – 206]. На думку Ф. Безлая, номен п
|
лесо запозичений з 

„дослов‘янського субстрату‖ [188, с. 134 – 135], цим можна пояснити його 

значну семантичну амплітуду. В українських говірках лексема п
|
лесо, на 

думку Й. О. Дзендзелівського, може демонструвати також коливання 

семантики [50, с. 133], а в українських говірках Рівненщини, Кіровоградщини 

та Донеччини лексема набула деяких фонетичних змін (див. д. Б, с. 402 ‒ 

403).  
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У східнослобожанських говірках Луганщини функціонування номена 

п
|
лесо зафіксовано із звуженою семантикою – тільки зі значеннями, що 

відносять його до гідрографічної номенклатури. 

На позначення ‗розгалудження річки‘ зафіксовано такі номени: мат
|
н’а 

(Шульг), ко
|
са (Сват). 

Лексема мат
|
н’а – вузькорегіональна географічна лексема, значення 

якої вдруге розвинулося внаслідок переходу назви з термінології на 

позначення частин одягу. 

Серед номенів на позначення семи ‗мілина, неглибоке місце у водоймі‘ 

діалектоносіями виділено такі: однослівні найменування – баĭ
|
дак (Шульг), 

бр’ід (Тим), б
|
р’ідок (Лим), г

|
лини

е
ш·че (Штор), краĭ (Степ), м’іли

е|
на (Бабич, 

Байд, Білов, Вівч, Город, Луб, Мороз, Парн, Троїц), 
|
м’ілко (Білокур, Пол, 

Проїж), м’ілкови
е|
на (Луб, Павл, Парн), м’ілко

|
вод’:а (Вільш, Троїць), 

м’іло
|
та (Білокур), м’іл’ (Білов, Бут, ДО, Павл, Парн, Кам, Степ), му

|
л’ака 

(ДО), 
|
обм’іл’ (Кам, ДО), 

|
сарма (Штор); неоднослівні – м’іл

|
ке 

|
м’істо 

(Бабич), м’ілко
|
водне 

|
м’ісце (Руд). 

Бр’ід (псл. *brьsti <псл. *brьdti (*bredi), *broditi) [ЕСУМ, І, с. 237]) 

здавна був найпростішим видом переправи через водні рубежі [123, с. 194]. У 

літературній мові лексема брі́д зазвичай означає ‗мілке місце річки, озера або 

ставка, у якому можна переходити або переїжджати на інший бік‘ [СУМ,  І, 

с. 237]. Порівняно з іншими українськими діалектами аналізована лексема 

відрізняється великою амплітудою семантичних відтінків та фонетичних і 

морфологічних варіантів (див. д. Б, с. 273 ‒ 274). Існують її відповідники в 

слов‘янських мовах та за їх межами: білор. і болг. бродило и брод; чес. і пол. 

brod тощо. Лит. brada ‗грязь‘, ‗обміль‘, bradas ‗топке місце‘, ‗брід‘, bristi ‗йти 

бродом‘; лат. bridis ‗брід‘ [Мурзаев 1984, с. 82]. 

Номен г
|
лини

е
ш·ч’е сформувався на базі твірного г

|
лина за допомогою  

-ище(е) і вказує на склад ґрунту дна мілководної річки. 

Номен краĭ (< псл. *krajь ‗край‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 73]) зі значенням 

‗мілина‘ виник на основі позамовних чинників – у крайніх частинах або 
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берегах річки чи іншого водного об‘єкта, де найменша глибина, тому в уяві 

респондентів виникає мілке місце біля берега, яке номінують краĭ. 

У досліджуваному матеріалі основну групу слів цієї семи становлять 

похідні від прикметникового кореня -міл- (< псл. *měl-: *mělъ ‗мілкий, 

неглибокий‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 475]): м’іли
е|
на, 

|
м’ілко, м’ілкови

е|
на, м’ілко

|
вод’:а, 

м’іло
|
та, м’іл’, 

|
обм’іл’, м’іл

|
ке 

|
м’істо, м’ілко

|
водне 

|
м’ісце. 

Дериваційна активність прикметника м’іл
|
киĭ у цьому разі невипадкова: 

ГТ мотивовані поширеною зовнішньою ознакою ГО – мілке місце водойми 

[39, с. 110]. Майже всі перелічені терміни декларують сему ‗мілина‘, тому 

найуживанішим є відповідний термін м’іли
е|
на, який зафіксований на 

території північної Луганщини у двох значеннях ‗мілина, неглибоке місце у 

водоймі‘ і вузьколокальне ‗дно яру‘, що дає можливість спостерігати 

семантичний перехід терміна „яр‖ ↔ „водойма‖. Термін м’іл’ має більш 

розгалужену семантичну структуру, але не виходить за межі груп термінів на 

позначення гідрооб‘єктів – ‗мілина, неглибоке місце‘, ‗обмілина, прибережна 

мілина, утворена насосами‘, ‗мул, осадки на дні водойми‘. Номен 
|
обм’іл’ 

‗мілина, неглибоке місце у водоймі‘ в українській мові рідко вживається з 

іншим значенням – ‗прибережна мілина, утворена насосами‘ [ССУМ, V, 

с. 539]. Семантично прозора мотивація композитного утворення на 

позначення мілини – м’ілко
|
вод’:а (пор. в укр. літ. м. ‗частина, місце водойми 

(озера, річки тощо) з низьким рівнем води, з невеликою глибиною‘). 

Мікрогрупа варіантів від -міл- за походженням є дуже давньою і має паралелі 

у слов‘янських мовах: рос. мель; чес. měl; пол. miel ‗міль‘, ‗ме́лкий‘; дісл. 

melr ‗міль, обміль‘ (із *melha-) [Фасмер ІІ, с. 596], бр. діал. мелізна́, мель [186, 

с. 113]). У говірках української мови спостережено велику кількість 

відповідників терміна з коренем -міл-, але значення їх майже однакове: 

мелкота́, мілкота́, мі́ль, мє́ль, мі́л, мілизна́, мілина́, мілине́, мілі́вка, міля́к, 

обмі́лина, обмі́ль, отмі́ль, мєлково́дьє, мєлково́діє, мілково́ддя, мілково́дьє 

‗мілина, мілка частина водойми‘ [39, с. 110]; милина́, мілина́, мі́ль, мілково́ддя 

‗мілка ділянка у водоймі‘, мілковина́ ‗неглибоке місце у водоймі‘, мілково́ддє 

‗місце, де мочили коноплі‘ [47, с. 81 – 82]; мє́лєнка, мє́лок, мє́лоч, мілина́, 
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мілково́ддя, мілово́дьє, мі́ль, мє́ль ‗мілина‘ [Черепанова, с. 186]; мє́ль, мі́ль, 

мілково́ддя, мілкота́ ‗мілина‘, мілина́ ‗мілководна частина річки, 

водоймища‘,‗мілина‘, м’і́лка вода́  ‗місце в річці, де можна перейти‘, м’і́лки 

‗неглибокі місця‘, ‗мілина‘ [181, с. 354]; ме́ль, мєлке́, мілина́, мілота́, 

мілкота́, мєлкота́ ‗мілина‘ [137, с. 102]; мілина́ ‗мілина на річці‘, ‗невелика 

мілина на річці‘, мілка́ рі́ка ‗невелика мілина на річці‘, мілково́дя, вобмі́лина 

‗мілина на річці‘ [123, с. 276]. Загалом в українських новожитніх говірках 

лексеми говірок-основ продовжують функціонувати з тим же значенням, що 

й у старожитніх говорах [137, с. 102]. Виняток становлять лише 

східнослобожанські говірки, у яких зафіксовано специфічне розширення 

семантики терміна м·іли
е|
на. 

Як ми зазначали, термін 
|
сарма в східнослобожанських говірках 

Луганщини функціонує в значенні ‗мокра, заболочена рівнина‘, ‗мокра, 

заболочена низина‘, ‗мілина, неглибоке місце в річці‘. Появі аналізованої 

лексеми, імовірно, сприяло межування досліджуваних говірок з російськими 

говірками, під впливом яких номен 
|
сарма діалектоносії почали 

використовувати й на півночі Луганщини. В інших українських ареалах 

лексема не була помічена. Російська дослідниця М. В. Флягіна вказує на те, 

що ареал поширення російської лексеми са́рма (рос. сарма – тюркізм, 

модифікований за допомогою слов‘янського суфікса -м-а) вельми 

компактний (донські, воронезькі та бєлгородські говори), учена припускає, 

що номен 
|
сарма виник усередині окресленої діалектної зони, спираючись на 

те, що в українських говірках найменування не відзначено, що виключає 

іррадіацію лексеми з української території [159, с. 174]. 

Щодо значення лексеми 
|
сарма в східнослобожанських говірках 

Луганщини, то з огляду на те, що перелічені значення номена тісно пов‘язані 

між собою – мають майже нерозчленований зміст – та в результаті 

рівноправності від вихідного контексту виявляють одночасну реалізацію цих 

значень, що яскраво демонструє нам явище семантичного синкретизму, через 

що ми чітко можемо простежити семантичний перехід лексеми 
|
сарма: 
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‗мокра, заболочена рівнина‘ ↔ ‗мокра, заболочена низина‘ ↔ ‗мілина, 

неглибоке місце в річці‘. 

Ознака „замулене місце в річці‖ знайшла відображення в ГТ, 

мотивованих коренем -мул- – му
|
л’ака. 

Близьке до попереднього поняття ‗обмілина, прибережна мілина, 

утворена насосами‘ задекларовано в говірковому мовленні такими номенами: 

ко
|
са (більшість н. пп.), м’іл’ (Кам), на

|
мул (Мороз). 

Спостереження над функціонуванням лексеми ко
|
са в аналізованих 

говірках показали, що вона не тільки активно вживається, але й розвинула 

низку значень, невідомих літературній мові. 

У східнослобожанських говірках Луганщини термін ко
|
са функціонує в 

значеннях: ‗вузька протяжна низина‘, ‗рукав, водяний потік, що відокремився 

від основного русла річки‘, ‗мілкий глухий (без витоку) рукав річки‘, 

‗обмілина, прибережна мілина‘, ‗розгалудження річки‘, ‗підвищення на дні 

річки, яке виникло з нанесеного водою гравію‘. В українській літературній 

мові термін коса́ зафіксований зі значенням ‗вузька намивна смуга суходолу 

в морі, річці тощо, сполучена одним кінцем із берегом‘ [СУМ, IV, с. 304]. 

У східнослобожанських говорах географічна лексема ко
|
са найчастіше 

співвідноситься із семемою ‗обмілина, прибережна мілина‘, у цьому значенні 

назва відзначена нами в більшості н. пп. З плином часу мілина має 

властивість розростатися, перетворюючись на справжні острови, так виникло 

значення ‗підвищення на дні річки, яке виникло з нанесеного водою гравію‘. 

Реалія змінюється, а назва залишається колишньою. На українському 

діалектному терені коса́ виявляє подібне семантичне розгалуження (див. д. Б, 

с. 344 ‒ 345). Функціонування номена ко
|
са є прикладом для визначення 

мовного стану діалектоносіїв, який відображає злитість світосприйняття 

людини на певному етапі розвитку й виражається в нерозчленованості 

лексичних значень, що є явищем семантичного синкретизму. 

Мотивований коренем -мул- номен на
|
мул з продуктивним 

префіксальним формантом на- містить пояснення, як був утворений об‘єкт. 
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Пор. укр. літ наму́л ‘шар піску, землі, нанесений течією річки‘ [СУМ, V, 

с. 132]. 

Опозиційну семантику до двох попередніх мають лексеми на 

позначення ‗глибоке місце в річці‘: г
|
либ (усі н. пп.), гли

е
би

е|
на (Ілліч), 

глуби
е|
на (Бабич, Пол, Проїж), гли

е|
боке 

|
м’істо (Бабич), к

|
волост’ (Шульг), 

об
|
риў (Степ). 

Для позначення глибокого місця у водоймі в досліджуваних говірках 

засвідчено кілька похідних з коренем глиб-: глиб (< псл. *glybь [ЕСУМ, I, 

с. 523]), гли
е
би

е|
на, глуби

е|
на, мотивовані прикметником глибокий (˂ псл. 

*glъbokъ (первісна форма прикметника) [ЕСУМ, І, с. 523]). Усі номени в 

говірках уживають одночасно і як географічні терміни, і як абстрактні 

іменники зі значенням ‗відстань від поверхні до дна водойми‘. Похідні від 

псл. *glъbokъ, glǫbokъ, прикметникові утворення досить характерні для 

слов‘янських мов [ЕССМ, Вип. 6, с. 141 – 142]: пор. численні 

загальнослов‘янські назви [92, с. 96]. Щодо місцевих ГТ, то всі вони 

відзначаються як моносемантичні [39, с. 110].  

Загальномовне значення лексеми глибина́ – ‗відстань зверху вниз від 

поверхні, краю чого-небудь‘ [СУМ, Т. ІІ, с. 82]. В інших регіонах України 

засвідчено низку споріднених термінів із близьким значенням (див. д. Б, 

с. 297). Пор. також рос. діал. глыбь ‗глибоке місце у водоймі‘ [Дьякова, с. 73], 

бр. діал. глабіна ́ ‗глибоке місце на річці; товщина торфу на болоті‘, глыбіня́ 

‗глибоке місце в річці, озері, бездна‘ [186, с. 49 – 50]. 

Термін об
|
риў утворений на базі дієслова обірвати (< псл. *rъvati 

[ЕСУМ, V, с. 36]), в аналізованій ЛСГ зафіксований зі значенням ‗глибоке 

місце в річці‘. Вибір мотивувальної основи в говірках не випадковий. 

Діалектоносії так іменують різкий перехід від мілини до глибини, наче 

вирваний, що передає їхнє уявлення про глибину та небезпечність такого 

характеру дна річки. 

Народні ГТ зі значенням ‗мул, осадки на дні водоймища‘ представлені 

так: глеĭ (Луб, Міст, Нещ, Терн), за
|
мул (Город), за

|
муле

и
н’:а (Заг), за

|
мулок 

(Парн), іл (Білов, Троїц), м’іл’ (Парн), мул (Терн), му
|
л’ака (Ілліч, Кам, 
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Лантрат, Лим, Мороз, Нов, Терн, Трет), на
|
мул (Білов, Кам, Луб, Павл, Парн), 

остр’і
|
вок (Трет), ру

|
д’ак (Терн), сапро

|
пел’ (Город), 

|
т’іна (Лантрат). 

Функціонування номенів іл, глеĭ, ру
|
д’ак зі значенням ‗мул, осадки на 

дні водоймища‘ безпосередньо вказує на особливість дна, а саме передає 

ознаки „вид ґрунту‖, дна водойми. 

На позначення ‗мул, осадки на дні водоймища‘ задекларовано групу 

термінів з кореневим мул (< псл. *mulъ ‗мул‘ [ЕСУМ, III, с. 532]): за
|
мул, 

за
|
муле

и
н’:а, за

|
мулок, мул, му

|
л’ака, на

|
мул. Деякі з наведених термінів 

функціонують з іншими значеннями відносно гідрооб‘єктів: муля́ка ‗мілина, 

неглибоке місце‘, ‗болото, розрідження внаслідок дощів‘, ‗багно, розріджена 

земля з стоячою прогнилою водою‘, намул ‗обмілина, прибережна мілина, 

утворена насосами‘. Номен на
|
мул, утворений від дієслова намулити, 

містить пояснення, як був утворений об‘єкт. Лексеми за
|
мул, за

|
муле

и
н’:а, 

за
|
мулок мотивовані дієсловом замулити. Знайдені відповідники в інших 

мовах: схв. муль ‗аллювій‘, ‗речні наноси‘; чес. mula, молд. мыл ‗мул‘, ‗тіна‘; 

лит. mauras ‗грязь‘, ‗тина‘, muras – ‗розмокла земля‘, ‗грязь‘ [Мурзаев 1984, 

с. 239]. В українській літературній мові мул – ‗дуже подрібнена, розтерта 

земля попелястого кольору, що відкладається на дні рік, озер, морів‘ 

[СТСУМ, с. 414]. В українському діалектному мовленні засвідчено подібні 

утворення з близькою семантикою (див. д. Б, с. 373 ‒ 374). Отже, 

функціонування лексем з коренем -мул- у східнослобожанських говірках 

Луганщини має такі ж особливості, як і в інших ареалах. 

Номен сапро
|
пел’ на досліджуваній території вжито в значенні ‗мул, 

осадки на дні водоймища‘, яке є загальновідомим – сапропе́ль (запозичення із 

західноєвропейських мов) ‗мулисте відкладення перегнилих залишків 

нижчих організмів на дні‘, також відоме в інших мовах: рос. сапро
|
пель, бр. 

сапра
|
пель, пол, чес, слв. sapro

|
pel, болг. сапро

|
пел, нім. sapro

|
pel, англ. 

sapro
|
pel [ЕСУМ, V, с. 179]. 

Російське запозичення 
|
т’іна демонструє перехід назви з ботанічної 

термінології в географічну, указуючи при цьому на особливість дна водойми. 

Пор. рос. тина ‗зелені водорості, що розвиваються в спокійній застійній 
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воді‘, але в минулому ‗болото‘, ‗бруд‘, ‗тінисте місце‘. Пор. чес. tina 

‗болото‘; болг. тиня ‗бруд‘, ‗тіна‘ [Мурзаев 1984, с. 396]. В українських 

говірках зафіксовано ти́на ‗мокра заболочена низина‘ [123, с. 306]; ти́на 

‗болото (загальне значення)‘ [39, с. 70]. 

Близьким до попереднього ряду є низка номенів, об‘єднаних семемою 

‗підвищення на дні річки, яке виникло внаслідок нанесеного водою гравію‘: 

г
|
р’ада (ВП), ко

|
са (Нещ), 

|
лава (Парн), осе

и|
редок (Павл), риф (Парн, Сем). 

Специфіку східнослобожанських говірок демонструють номени 
|
лава та 

риф, поява яких спричинена метафоризацією та суміжністтю видових ознак. 

Номен осе
и|
редок з‘явився у досліджуваних говірках унаслідок спеціалізації 

загальновживаного значення ‗місце зосередження чого-небудь‘ [СУМ, V, 

с. 716]. 

Реалізуючи в мовленні значення ‗вільна від водоростей частина 

поверхні водоймища‘, діалектоносії вдаються до таких лексем: гал (Міст), 

голи
е|
на (Степ), голомо

|
но (Парн). 

Номен голи
е|
на ‗вільна від водоростей частина поверхні водоймища‘ є 

метафоричним утворенням, мотивованим прикметником голий, та 

демонструє специфіку східнослобожанського ареалу. Пор.: голина́ ‘відбірний 

зерновий хліб (окрім вівса)‘ [СУМГ, I, с. 300], ‗добірне збіжжя, крім вівса‘ 

[ЕСУМ, I, с. 548]; ‗вільна від водоростей частина поверхні водоймища‘. 

Лексема гал уже була об‘єктом аналізу. 

Незначну кількість репрезентантів задекларовано для передачі семи 

‗ділянка суші, оточена з усіх боків водою річки‘: 
|
остроў (ЛО), остр’і

|
вец’ 

(Троїц), остро
|
вок (Бут, ДО, Кам, Міст, Мороз, Павл, Парн, Сем, Степ). 

Найуживанішими в місцевому мовленні й продуктивними в 

словотворчому процесі постають лексичні одиниці, утворені від номена 

|
остр’іў (< псл. *ostrovъ ‗той, що обтікається‘ [СУМ, IV, с. 227]). За 

спостереженням Й. О. Дзендзелівського та М. І. Толстого, лексема о́стрів 

(рос. о́стров) відома в більшості слов‘янських мов [57, с. 105; Толстой 1969, 

с. 118]: рос. діал., укр. діал. поліс. островóк ‗суша на болоті‘ [Толстой 1969, 

с. 117]; бр. вóстраў ‗частка суші, оточена водою чи болотом‘ [186, с. 37]). 
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Отже, вивчаючи цей термін, особливу увагу треба звертати на регіональні 

семантичні нюанси [181, с. 206]. У східнослобожанських говірках 

Луганщини утворення від 
|
остр’іў мають такі значення: остро

|
вок 

‗невеликий горб на болоті‘, ‗ділянка суші, оточена з усіх боків водою річки‘, 

остр’і
|
вок ‗мул‘, остров, остр’і

|
вец’ ‗ділянка суші, оточена з усіх боків 

водою річки‘. М. І. Толстой указує на те, що найважливіші релевантні ознаки 

для лексеми о́стрів – ‗замкнутість простору‘ та його ‗необроблюваність‘ 

[Толстой 1969, с. 116 – 117]. Пор. укр. літ. о ́стрів ‗ділянка суші, оточена з 

усіх боків водою‘, ‗територія, що різко виділяється на загальному фоні‘ 

[СТСУМ, І, с. 335]. В інших українських говірках спостережено більшу 

кількість фонетичних варіантів та семантичних відтінків, ніж у 

досліджуваному регіоні (див. д. Б, с. 386 ‒ 387). 

Лексеми 
|
р’іч’і

е
ш·ч’е (Луб, Павл), ста

|
риц’а (Город, Нещ) у 

мовленнєвому вжитку представляють поняття ‗старе русло річки‘. Однією з 

характерних рис річок уважається крайня звивистість їхнього русла, 

утвореного легкорозмивними породами. З часом, особливо в періоди 

великого водопілля, річкові закрути поступово зближаються, проміжок суші 

між ними зазвичай проривається течією води, у результаті чого утворюється 

нове русло. Колишнє русло нерідко стає озером, але іноді й зовсім висихає. 

Інколи старі русла утворюються й у результаті діяльності людей при 

створенні ставків. Ця географічна реалія й отримала в говорах різні 

найменування залежно від актуалізації тих чи тих релевантних з погляду 

діалектоносіїв ознак [159, с. 166]. 

В основі номена ста
|
риц’а, лежить мотивувальна ознака ‗старий‘, у 

східнослобожанських говірках Луганщини названа лексема не виявляє 

зрушень у семантиці порівняно з літературною мовою (див. стариця ‗старе 

русло річки‖ [СУМ, ІХ, с. 657]). Назва ста
|
риц’а побутує з аналогійною 

географічною семантикою в західнополіських, подільських та степових 

говірках [183, с. 226] (див. д. Б, с. 441). Пор. в інших мовах: рос. ста́рица 

‗старе русло річки, яке тече по новому руслу‘ [Ожегов, с. 763], бр. діал. 

ста́рыца ‗старе річище річки, водний рукав‘ [186, с. 180]). 
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На досліджуваній території номен 
|
р’іч’і

е
ш·ч’е має два значення 

‗рівнина, яка утворилася колишніми ділянками річкового дна‘, ‗старе русло 

річки‘, які яскраво показують характер змінюваної реалії та семантичний 

перехід її найменування ‗старе русло річки‘ ↔ ‗рівнина‘. В українській 

літературній мові цей термін позначає ‗найнижчу ділянку дна річкової 

долини, по якій тече або текла вода‘, ‗великий водяний потік‘, ‗заглиблення у 

ґрунті, де тече водяний потік‘ [СУМ, VІІІ, с. 578]. У діалектній українській 

мові здебільшого номен рі́чише відносять до русла річки, лише в деяких 

говірках знаходимо інші тлумачення та інші деривати (див. д. Б, с. 425). 

Для репрезентації семеми ‗лід, замерзла вода на поверхні водойми‘ в 

досліджуваних говірках функціонують номени з кореневою морфемою -льод- 

(л’од (Білов, Вільш, ЛО, Піщ), л’о
|
док (Вільш), л’о

|
дини (Город)), -криг- 

(к
|
рига (Бабич, ЛО, Піщ), кри

е|
жини (Піщ)) та неоднослівне найменування 

при
е|
мерзша во

|
да (Білокур). Лексема к

|
рига має меншу частотність на 

обстеженій території порівняно з номеном л’од та його фонетичними 

варіантами. У досліджуваних говірках фіксуємо також похідне утворення 

л’од
|
ник зі значенням ‗легкі крижини на початку замерзання річки‘. Паралелі 

номенів знаходимо в інших українських говірках: лі́д ‗лід, замерзла вода‘ 

[123, с. 274]; кри́га, лі́д, льо́д, льодо́к ‗шар замерзлої води на поверхні 

водойми‘ лі́д, льод ‗уламки замерзлої природним способом води, що 

використовують для охолодження продуктів‘ [137, с. 111]. 

Семантичне мікрополе ‗легкі крижини на початку замерзання річки‘ 

окреслено такими лексемами: 
|
ізмороз’ (Білов), 

|
заморозок (Заг), л’од

|
ник 

(Міст), наст (Піщ), ск
|
л’анка (Город), 

|
шерше

и
н’ (Бут). 

Найменування 
|
заморозок ‗легкі крижини на початку замерзання 

річки‘, імовірно, є вузькорегіональним утворенням, значення якого 

розвинулося внаслідок переходу назви з метеорологічної термінології, а 

номен 
|
ізмороз’ з‘явився під впливом російської мови, де має значення 

‗паморозь‘ [Ушаков, І, с. 1169], ‗різновид інею, пухкий сніговий покрив, що 

утворюється з осідаючих частинок вологи при морозі, тумані‘ [Ожегов, 

с. 241]. 
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З аналізованим значенням на півночі Луганщини функціонує номен 

наст (наст ‗обледеніла кірка на поверхні снігу‘ [ЕСУМ, IV, с. 46]) – 

російське запозичення, яке пояснюють як утворення з кореня, збереженого в 

прийменниках на, над (пор. цсл. снадь ‗поверхня‘), і компонента -ст, який 

зводиться до основи дієслова стати, стояти, ін.- є. *sthā- [ЕСУМ, IV, с. 46]. 

Через метафоричне перенесення з‘явилося „географічне‖ значення 

лексеми ск
|
л’анка, яка виявляє специфіку семантичної структури в 

східнослобожанських говірках Луганщини. 

Одним із представників семи ‗легкі крижини на початку замерзання 

річки‘ є лексема 
|
шерше

и
н’, мотивована основа – прикметник шершавий. 

Імовірно, географічне значення лексеми прийшло з російських говірок (пор. 

рос. шершень ‗лід, що утворюється восени з падаючого у воду снігу‘ 

[Мурзаев 1984, с. 450]). 

Номен опо
|
лонка, що належить до праслов‘янського фонду: *poln-, 

похідне від polъ „відкритий, порожній‖ [ЕСУМ, ІV, с. 500], побутує як 

‗ополонка, проруб‘ (більшість н. пп.), поширений практично повсюдно. 

Також представлена одинична фіксація номена в значенні ‗печера, 

порожнина в підводній частині берега, де звичайною зимою скупчуються 

раки, риба‘ (Сем). 

В українській мові найменування опо
|
лонка функціонує зі значеннями: 

‗отвір, прорубаний у кризі замерзлої водойми‘, ‗незамерзлий отвір або 

ділянка крижаного поля водойми, укрита водою‘ [СУМ, V, с. 721]. В 

українському діалектному континуумі поширені фонологічні варіанти 

лексеми в західноподільських говірках – вополо́нка, ополо́нка, поло́нка 

‗ополонка, проруб‘ [123, с. 283]; без змін виявлено термін у східностепових – 

ополо́нка ‗отвір у кризі замерзлої водойми‘ [137, с. 111]. 

Російська дослідниця М. В. Флягіна вказує на те, що номени поло́нка та 

ополо́нка в російських донських, курських, кубанських, воронезьких говірках 

з‘явилися під впливом української мови. Також вона вважає, що ці форми, 

імовірно, спочатку виникли на українській території, звідки потім 

поширилися в південноросійські говірки й на захід – у польські (пор. пол. 
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ptonka застар. ‗ополонка‘, plon ‗отвір, ополонка‘, ‗не замерзле взимку місце 

на річці, озерах та ін.‘ [ЕССМ, Вип. 28, с. 253]). Також дослідниця не 

виключає, що переміщення лексем усередині українсько-польського ареалу 

було зворотним (з польських діалектів – в українські). При цьому наголошує, 

що в південноросійські (зокрема донські) говірки поло́нка та ополо́нка 

проникли з української території [159, с. 225]. 

Наступні два семантичні ряди містять лексеми для найменування реалії 

антропогенного походження. Сема ‗штучне перекриття води на річці або на 

ставку‘ представлена такими лексемами: 
|
гатка (Лим), г

|
ребл’а (Луб, Сич, 

Терн, Ілліч, Вільш, Штор, Л-О, Вівч), 
|
дамба (Город, Терн, Вільш, Пол, Міст), 

до
|
рога (Бабич), за

|
гата (Бабич, Л-О), за

|
гати (Прив), 

|
наси

е
п (Бабич), 

пло
|
тина (Прив, Лантрат), пло

|
т’іна (Воєвод, Білокур, Вільш), с

|
т’енка 

(Міст), шл’уз (Павл). 

На досліджуваній території зафіксовано лексеми з частиною -гат- (< 

псл. *gat- [ЕССМ, Вип. 6, с. 108 – 109]): 
|
гатка ( < псл. * gatъka [ЕССМ, 

Вип. 6, с. 109]), ‗невелике штучне водоймище, призначене для розведення 

риби‘, ‗штучне перекриття води на річці або на ставку‘, 
|
гаток ‗невелике 

штучне водоймище, призначене для розведення риби‘; ці назви мотивовані 

дієсловом гатити, та номени, утворені безафіксним способом від дієслова 

загатити – за
|
гата ‗штучне перекриття води на річці або на ставку‘, за

|
гати 

‗штучне водоймище‘, ‗штучне перекриття води на річці або на ставку‘. 

Функціонування аналізованих лексем має спорадичний характер, вони 

поширені в мовленні діалектоносіїв старшого покоління й переважно 

вказують на невеликий розмір об‘єкта [137, с. 110]. З огляду на фіксовані 

нормативні та діалектні лексеми із зазначеним коренем, можемо 

стверджувати про специфічне розширення семантики аналізованих номенів у 

східнослобожанських говірках. Пор.: га́тка ‗настил з дерева, хмизу і т. ін. 

для проїзду через болото‘, зага́та ‗споруда для затримання руху води в річці, 

потоці‘, ‗водоймище, утворене гаткою‘ [СУМ, ІІ, ІІІ; с. 41, с. 73]; га́та 

‗гребля, якою бобри перегороджують річку‘, га́тка ‗перекриття впоперек 

річки‘, ‗гребля, якою бобри перегороджують річку‘; гатки́ ‗місце, де мочили 
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коноплі‘, гато́к ‗гребля, якою бобри перегороджують річку‘, га́ть ‗настил із 

хмизу для переїзду через болото‘, зага́та ‗перекриття впоперек річки‘, 

‗гребля‘, зага́тка ‗загата‘ [181, с. 303]; загата, загат ‗штучне перекриття 

води на ставку‘ [123, с. 261]; га́ти, зага́та ‗споруда, що перегороджує русло 

ріки‘ [137, с. 110]; га́ти, га́тка, га́ть, зага́та, зага́тка ‗загата‘ [39, с. 91]; 

га́тка ‗дорога на болотистому місці, викладена ломаччям, галуззям і 

засипана землею‘, ‗дорога через болото‘, га́ть, зага́та ‗дорога через болото‘ 

[Данилюк 2013, с. 33, с. 50]. 

Номен г
|
ребл’а (˂ псл. *grebja, *grobja, похідне від *grebi „гребу‖ 

[ЕСУМ, І, с. 589]) зі значенням ‗штучне перегородження в руслі річки‘ має 

найвищий частотний вияв на обстеженій території та підтверджує 

загальноукраїнську семантику й уживається в інших діалектних системах 

української мови (див. д. Б, с. 305 ‒ 306). 

Як бачимо, усі семи, які входять до семантичної структури номена 

г
|
ребл’а, є не лише гідрографічними, хоча, на нашу думку, указані вище 

значення лексема могла набути, перейшовши з ЛСГ „водні реалії‖ в інші 

ЛСГ. 

Номен 
|
дамба (< гол. dam [СІСМ, с. 189]) етимологічно пов‘язаний з 

голландською або нижньонімецькою мовою, увійшов в українську мову 

через посередництво російської. У досліджуваних говірках має значення: 

‗штучне перегородження в руслі річки‘ та ‗центральна дорога‘, тоді як в 

українській мові це слово зазвичай означає ‗вал для захисту місцевості від 

затоплення‘ [ЕСУМ, І, с. 11]; ‗гідротехнічна споруда або дорожня споруда у 

вигляді валу для зберігання води у водоймищах, захисту низин від 

затоплення і т. ін.‘ [СУМ, ІІ, с. 210]. На українському діалектному просторі 

номен має деякі відтінки значень (див. д. Б, с. 311). 

Номен до
|
рога із семантикою ‗штучне перегородження річки‘ в 

аналізованій мікрогрупі має ДО „призначення і використання‖, указує на 

перешкоду в річці для затримання руху води з певною метою та на одночасне 

функційне використання реалії для пересування пішки й транспортом. 
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Термін 
|
насип зі значенням ‗штучне перегородження в руслі річки‘ 

указує на земельне перегородження антропогенного характеру, створене з 

певною метою. 

Номени пло
|
тина, пло

|
т’іна, імовірно, є запозиченням з російської 

мови, мотивовані дієсловом плести (пор. рос. плотина ‗споруда, якою 

перегороджують течію річки для підйому рівня води [Ожегов, с. 524]. В 

українських діалектах з таким значенням лексема функціонує на 

Кіровоградщині та Рівненщині [39, с. 90; 181, с. 195]. 

На східнослобожанському говірковому просторі Луганщини засвідчено 

географічну семантику лексеми с
|
т’енка (від і.є. *stāi-/stei-/stoi- „тверднути, 

стискати‖ [ЕСУМ, V, с. 420]) ‗штучне перегородження в руслі річки‘, яка 

перейшла в розряд географічної лексики з іншого поняттєвого поля. Пор. 

загальновідоме ‗вертикальна частина будови, яка служить для підтримання 

перекриття і для розділення приміщення на частини‘, ‗те, що відокремлює, 

роз‘єднує кого-, що-небудь, перешкода у здійсненні чогось‘, ‗щільний ряд чи 

суцільна маса чого-небудь, що утворює перепону, перешкоду, завісу‘ [СУМ, 

ІХ, с. 715]. Праслов‘янські форми *stěna / *stěnъka ‗стіна, стінка‘, як зазначає 

Я. П. Редьква, характеризуються розвитком свого географічного значення, 

тісно пов‘язаного із семемою ‗камінь‘. В українській мові лексема стіна́ 

розвинулася як географічний номенклатурний термін із семантичним 

переходом ‗скальна стіна‘ → ‗стрімкий урвистий берег‘. Форма сті́нка – 

‗крутий стрімчастий берег‘, ‗уламок скелі, що стоїть окремо‘ – генетично 

близька до бойківського та подільського сті́нка ‗стрімка гора‘, ‗круча, обрив‘ 

та ‗крутий схил гори‘ [127, с. 149], у говірках Одещини вживають лексему 

стінка ‗лісок над кручею‘ [СУГО, с. 185], у західноподільських говірках – 

cтєнка, стіна ‗глибокий обривистий яр‘, стінка ‗крута гора, горб, 

підвищення‘, ‗ліс у видолинку з густих дерев, що стоять стіною‘, ‗високий, 

прямовисний берег річки‘ [123, с. 305]; у говірках Рівненщини – стіна́, 

сті́нка ‗крутий схил підвищення‘ [181, с. 402]; у західноукраїнських стіна – 

‗крутий схил гори‘, ‗крутий обривистий берег‘, стінка ‗крутий схил гори‘, 

‗крутий обвислий берег‘, ‗пагорб, зарослий гаєм‘, ‗шматок скали, який стоїть 
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окремо‘, ‗кущі на схилі гори‘, ‗ліс над кручею‘ [98, с. 250]. Отже, на території 

північної Луганщини термін розширює своє значення. 

Лексема ш
|
л’уз (< нідерл. sluis ‗шлюз‘ або нім. slūse < лат. exclūsa 

‗шлюз, запруда‘ [Фасмер, ІV, с. 455]) з аналізованою семантикою побутує як 

назва споруди на річці, призначеної для регулювання рівня води, та є 

загальновживаною – шл’уз ‗гідротехнічна споруда, якою регулюють витрату 

та розподіл води або визначають кількість витраченої води‘ [СУМ, ХІ, 

с. 492]. Подібну семантику виявляють інші українські діалекти (див. д. Б, 

с. 461). 

Сема ‗кладка, невелика споруда над річкою, призначена для зручності 

прання‘ представлена лексемою к
|
ладка (Вільш, Нов, Павл, Пол, Проїж). 

І хоч зрозуміло, що в сучасних умовах у зв‘язку з активним технічним 

прогресом утрачено господарське значення таких реалій, але народні 

найменування закріпилися у свідомості та пам‘яті діалектоносіїв [123, с. 196]. 

Номен к
|
ладка (˂ псл. klasti (< *kladti) ‗класти‘ [ЕСУМ, ІІ, с. 455]) із 

семантикою ‗кладка, невелика споруда над річкою, призначена для зручності 

прання‘ повністю відповідає загальновідомому кла́дка ‗великий дерев‘яний 

поміст на річці, ставку для прання білизни, полотна‘ [СУМ, IV, с. 172]. 

Найменування, що позначають ‗споруду для переїзду або переходу 

через річку‘ в східнослобожанському ареалі представлені так: м’іст (Уся 

тер.), м’іс
|
ток (Бут, Бабич, Воєвод, Ілліч, Вільш, Лиман), м’іс

|
точ’ок (Ілліч, 

Білокур, Вільш), 
|
мост’ік (Проїж), пе

и
ре

и|
йезд (Л-О), пе

и
ре

и|
ходка (Бут). 

Основною на позначення семи ‗споруда для переїзду або переходу 

через річку‘ є лексема м’іст та її фонетичні й словотвірні варіанти м’іс
|
ток, 

м’іс
|
точ’ок, 

|
мост’ік, що мають давнє походження від псл. mostъ „міст, 

шматки дерева, дрібні гілки, накидані на болото чи грузьку землю для 

зручності переходу‖, пов‘язане з mesti, metati „кидати‖ [ЕСУМ, ІІІ, с. 483]. 

Похідні від лексеми |м’іст указують на невеликий розмір гідрооб‘єкта, 

називаючи реалію невеликого розміру. В українських діалектах повністю 

реалізуються значення, зафіксовані в літературній мові, але виявлені деякі 

фонетичні та морфологічні зміни лексеми (див. д. Б, с. 370). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Сема ‗споруда для переїзду або переходу через річку‘ репрезентована 

лексемами пе
и
ре

и|
йезд (мотивована дієсловом переїзжати), пе

и
ре

и|
ходка 

(переходити), у яких префіксальна морфема пере- указує на повторність дії, 

здійснюваної завдяки такій географічній реалії [123, с. 182]. Пор. укр. діал. 

перехо́да ‗мілка ділянка у водоймі, яку можна перейти‘ [Данилюк 1997 – 108 

с., с. 70], перехі́д, перехо́д ‗переправа, брід, мілина‘ [Громко, с. 142], переї́зд 

‗перетин дороги‘, перехід, пере́хідка, перехо́д ‗брід‘, ‗переправа‘ [181, с. 371 – 

372]; переїзд ‗міст, споруда для переходу або переїзду через‘, перехід ‗долина 

між двома горбами, підвищеннями‘, ‗міст, споруда для переходу або переїзду 

через річку‘, ‗кладка‘ [123, с. 286 – 287]. 

Й останню сему ‗плав, різні речі, що пливуть в річці суцільним 

потоком‘ номенують лексеми: плаў (Нещ), плави
е|
на (Парн, Павл, Луб, Міст), 

хлам (Білов). 

Основним значенням на досліджуваній території лексем плаў, плави
е|
на 

(< псл. *plavъ [185, с. 212 – 213]), які мотивовані дієсловом плавати, є ‗плав, 

різні речі, що пливуть у річці суцільним потоком‘. Також зафіксовано й інші 

значення номена плаў (‗грузьке, болотисте місце, що поросло травою, 

мохом‘, ‗багно, розріджена земля з стоячою прогнилою водою‘), які 

використовуються, але, як і перше, відповідають літературно-нормативному 

– пла́в ‗сміття, різні предмети, що пливуть по річці суцільним потоком 

(звичайно під час повені)‘, ‗невеликі мулувато-торф‘янисті плавучі 

утворення з коренів і стебел очерету, рогозу, укриті рослинами‘, ‗ділянка 

трясовини, де під шаром рослинності є вода‘ [СУМ, VI, с. 554]. У діалектах 

української мови лексема пла́в має таке ж значення (див. д. Б, с. 400 ‒ 401). У 

деяких населених пунктах білоруського Полісся номен пла́в є синонімом до 

твань і топи́ло, позначаючи ‗дуже грузьке місце‘; ‗воду в болоті‘, ‗воду на 

якій плаває дерн‘, ‗заливний луг біля річки або озера‘ [Толстой 1969, с. 171]. 

Аналогійні відповідники зафіксовано в білоруській та польській мовах: бр. 

діал. плаў ‗заболочена водойма; грузьке безлісе болото, драговина; грузьке 

місце‘, ‗заливний луг біля річки або озера‘, ‗низина, місце, де ріка протікає 



 

 

582 

 

через болото‘ [186, с. 145]; пол. pławy ‗луг, що розташований у низовині‘ 

[194, с. 115]. 

Лексему х
|
лам (псл. xlamь [ЕСУМ, VI, с. 178]) уважають спорідненою з 

латис. slāns ‗навалена куча‘, яка згодом набула негативного характеру 

[Фасмер, І, с. 241]. Імовірно, увійшла до української мови через 

посередництво російської. Пор. рос. хлам ‗непридатні ні для чого, непотрібні 

старі речі‘ [Ожегов, с. 862]. У досліджуваних говірках у процесі спеціалізації 

виявляє відношення до водного потоку. 

 

5.6. ЛСГ „берег” 

На позначення ‗берег (загальне значення)’ у досліджуваних говірках 

зафіксовано низку назв: 
|
бере

и
г (уся територія), б·ік (Сем), краĭ (ДО, Нещ), 

п·іш·
|
ч’ани

е
к (Піщ), побе

и|
реж·:а (Піщ), узбе

и|
реж·:а (Троїцьке, Кам, ДО, 

Парн, Бут, Сем), узби
е|
р’іж·:а (Сем). 

На позначення ‗берег (загальне значення)‘ найуживанішою є лексема 

|
бере

и
г, яку виводять із псл. *bergъ [ЕСУМ, І, с. 170] і яка на досліджуваній 

території має широкий спектр місцевих значень, серед яких: ‗рівнина біля 

річки‘, ‗низина (загальне значення)‘, ‗низина біля річки‘, ‗низина, залита 

водою‘, ‗вершина, початок річки‘. В українській літературній мові слово 

бе́рег позначає ‗край землі, що межує з поверхнею річки, озера, моря і т. ін.‘, 

‗суходіл, територію, що прилягає до річки, озера, моря і т. ін.‘ [СУМ, І, 

с. 158]. Аналіз наукових джерел засвідчує, що із семантикою ‗берег‘, ‗гора‘ 

цей номен функціонує на всій території України, а також в інших 

слов‘янських мовах (див. [Толстой 1969, с. 88 – 92; Мурзаев 1984, с. 82; 186, 

с. 39]), хоча українські приклади та паралелі в інших мовах демонструють 

значно більшу кількість значень: (див. д. Б, с. 267 ‒ 268). бр. бераг ‗берег‘, 

‗смуга біля поля‘, ‗лісова околиця‘, ‗пристань‘, діал. берег ‗гора‘, ‗пагорб‘; 

схв. брег; пол. brzeg ‗берег‘, ‗узлісся‘, ‗край‘ чого-небудь; чес. breh ‗берег‘, 

‗схил‘; слв. breh ‗берег‘, ‗пагорб‘; болг. бряг ‗берег‘, ‗схил‘; і.є. м.: нім. berg 

‗гора‘; арм. barjr ‗високий‘; ірланд. bri ‗гора‘; фрак. berga ‗гора‘, ‗берег‘, 

‗висота‘ [Мурзаев 1984, с. 82]. 
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Деривати від 
|
бере

и
г у загальному значенні змінюють, розширюють чи 

звужують свою семантику завдяки словотвірним засобам. Так бере
|
г·іўка 

(Новор) ‗прибережні простори‘ (пор. укр. літ. берегі́вка ‗берегова ластівка; 

стриж, щур‘ [СУМ, І, с. 158]); 
|
набе

и
ре

и
жна ‗високий стрімкий схил‘ (пор. 

укр. літ. ‗берег, укріплений похилою чи стрімкою стіною з каменю, дерева‘ 

[СУМ, V, с. 12]; укр. діал. ‗низинна місцевість біля річки‘ [137, с. 54]; ‗берег, 

побережжя‘ [39, с. 112]); побе
и|
реж’:а ‗берег річки‘ (пор. укр. літ. ‗смуга 

землі, місцевість уздовж берега моря, озера і т. ін.‘ [СУМ, VI, с. 610]; укр. 

діал. ‗берег‘, ‗прибережжя при розливі‘ [39, с. 112]; побере́жє ‗берегова 

лінія‘, побере́жжя ‗берег (загальне значення)‘, ‗берегова лінія‘, побере́жя 

‗берег (загальне значення)‘ [123, с. 290]; побере́жжя ‗берег річки‘ [Данилюк 

2013, с. 103]); узбе
и|
реж’:а, узбе

и|
р’іж’:а ‗берег річки‘ (пор. укр. літ. ‗берег; 

смуга землі, місцевість уздовж берега моря, озера, великої річки‘ [СУМ, X, 

с. 404]; укр. діал. ‗берег річки‘ [39, с. 112; Данилюк 2013, с. 138]; ‗берег 

річки‘, ‗берег водойми‘ [181, с. 409]) є префіксально-суфіксальними 

утвореннями з відповідними словотвірними значеннями. 

У східнослобожанських говірках ГТ б·ік (< псл. *bokъ [ЕСУМ, І, 

с. 194]) ‗берег‘ продовжує семантичний ланцюг лексеми бі́к: ‗частина тіла 

людини‘ ↔ ‗сторона, стінка предмета‘ ↔ ‗місце, місцевість збоку чого-

небудь‘ ↔ ‗берег водойми‘ [39, с. 112]. Більш розширену географічну 

семантику фіксують інші українські діалекти (див. д. Б, с. 269 ‒ 270). У рос. 

діал. бо́к – ‗схил яру, край‘, ‗протилежний бік річки‘, ‗берег річки‘ [Дьякова, 

с. 33], у бр. діал. мові бо́к – ‗берег річки, озера, дороги‘, ‗сторона, край, 

область, місцевість, країна‘, ‗схил гори; частина, сторона лісу, поля, яка 

розташована ближче до краю‘ [186, с. 24]. 

Лексема краĭ перенесена з іншого поняттєвого поля або і є 

загальномовним полісемантичним номеном з базовою ознакою ‗краю‘ (< псл. 

*krajь ‗край‘ [ЕСУМ, ІІІ, с. 73]), який перейшов у розряд географічних 

найменувань – укр. літ. ‗крайня частина якої-небудь території; край‘ [СУМ, 

V, с. 676]). 

Номен п·іш·
|
ч’аник указує на вид ґрунту берега водоймища. 
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Назва корч’ (Пол) (< корч < псл. *kъrčь [ЕССМ, Вип. 13, с. 210]) ‗берег 

річки, пронизаний корінням дерев‘ є наслідком перенесення семантики з 

одного конкретного об‘єкта на інший, узагальнювальний, що виявляє 

специфіку досліджуваних говірок. Пор. укр. літ. ко́рч ‗пень, викорчуваний з 

корінням‘ [СУМ, VI, с. 117]. В інших українських діалектах семантика 

терміна майже не відходити від загальновживаної, але яскраво 

продемонстровані різноманітні деривати (див. д. Б, с. 344). 

Диференціацію берега за типом ґрунту виявляють лексеми г
|
лин’анка 

(Шульг) ‗глиняний берег‘, за
|
р’інок (Бут, Кам, Мороз, Нещ) ‗пологий берег 

річки, укритий рінню‘. Перша лексема вказує на специфічне розширення 

семантики лексеми в досліджуваних говірках, порівняно із загальновідомим 

(глиня́нка ‗хата або інша будівля з глини‘ [СУМ, II, с. 85]) та діалектним 

(глиня́нка ‗місце, де вибрали глину‘ [Данилюк 2013, с. 34], ‗впадина на 

вершині гори‘ [97, с. 223]). Друга залишається семантично стабільною, 

відповідаючи літературно-нормативній лексемі за
|
р’інок [СУМ, ІІІ, с. 292]. 

Опозиційну семантику до попередньої утворюють лексеми об
|
риў 

(Парн, Нещ, Кам), стр’ім
|
ч’ак (Парн) із значенням ‗високий прямовисний 

берег річки‘, перенесені з поняттєвого поля назв рельєфу відповідно до 

іншого ГО. Так, сема ‗високий прямовисний берег річки‘ представлена вже 

аналізованою лексемою об
|
риў ‗дуже крутий схил‘ і мотивована 

прикметником стрімкий, номеном стр’ім
|
ч’ак, який має загальновідоме 

значення ‗прямовисна стрімка скеля‘ [СУМ, ІХ, с. 779]. Таке перенесення 

основної ДО на подібний ГО є закономірним [39, с. 114]. 

Мотиваційно прозорими є найменування ‗місця, де вода підмиває 

берег‘, адже лексеми вказують на місце, яке піддається впливу дії води на 

сушу, береговий ґрунт: вода підмила берег – п·ід
|
миў (Город), п·ід

|
мойіна 

(Булав), промила – поми
|
ло (Бут, Парн, Павл), про

|
мойіна (Пол), підрила – 

п·ід
|
риў (Міст, Нещ) та метафоричне підлизала – п·ід

|
лиза (Троїц). 

Для називання ‗прибережні простори‘ діалектоносії вживають уже 

аналізовану лексему бе
и
ре

и|
г·іўка (Новор). 
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Поодиноко представлена сема ‗піщаний насип біля річки‘ лексемою 

пл’аж (Павл). ‗Місце для купання‘ мовці йменують пл’аж (Розсип, Білокур), 

ку
|
пал’не (Булав). Номен пл’аж (< фр. рlage ‗пляж, узбережжя, узмор‘я‘ 

[СІСМ, с. 530] у східнослобожанських говірках Луганщини має деякі 

відтінки значення ‗піщаний насип біля річки‘, ‗низинно-піщане місце‘, ‗місце 

для купання‘. Семантичні складники лексеми пл’аж, своєю чергою, 

диференціюються за ДО: ‗природність / антропогенність‘, ‗спосіб 

використання‘. Пор. укр. літ. пля́ж ‗прибережна смуга моря, озера, річки, 

зручна для купання, сонячних ванн‘ [СУМ, VI, с. 602]. Укр. діал. пля́ж 

‗берегова лінія‘ [123, с. 290]; пля́ж ‗пісковий берег біля водойми‘ [181, 

с. 377]; пля́ж, пля́жик ‗місцевість біля водойми‘, ‗мілке місце, де купали 

коней‘ [137, с. 51]; пля́ж ‗місце для купання‘ [Данилюк 2013, с. 102]. 

Лексема ку
|
пал’не – це лексичний новотвір. Такий висновок дозволяє 

зробити відсутність аналізованого терміна в доступних нам джерелах 

української географічної номенклатури. 

 

Висновки до додатку Г 

Щодо запасів водних ресурсів Луганську область відносять до 

недостатньо забезпечених. Але, незважаючи на невелику сітку річок, озер, 

боліт, підземних вод, природних і штучних водойм, ЛСГ на позначення форм 

водного ландшафту чисельна за кількістю представлених у ній одиниць. 

Дослідження гідрографічної лексики східнослобожанських говірок 

уповноважує на такі висновки: 

1. ЛСГ назв форм водного ландшафту можна поділити на 5 лексико-

семантичних підгруп, кожна з яких має семантичні ряди найменувань, 

поділені за окремими диференційними ознаками. Загальна кількість 

найменувань – понад 300 одиниць. За нашими спостереженнями, у складі 

кожної з лексико-семантичних підгруп є лексеми, що розрізняються 

способами номінації, активністю і сферою вживання, а також характером 

локалізації на території діалектної зони. 
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2. Розширення номінативних полів семем, сем є наслідком активної 

междіалектної взаємодії: деякі назви гідрооб‘єктів проникли на територію 

східнослобожанських говірок з південноросійських: руч’е
и|
йок, 

|
омут, 

с
|
корост’, вол

|
на, навод

|
н’ен’ійе, водо

|
йом, 

|
т’іна, ізмо

|
роз’ тощо). Є також 

запозичення з інших мов (бри
е
ж

|
ки, пл’аж). Зафіксовано власне 

східнослобожанські утворення на позначення денотатів, що мають точкову 

локалізацію (
|
завор’іт, заво

|
р’ітка, заворот

|
ник, ку

|
пал’не). Значна кількість 

номенів з‘явилася внаслідок метафоризації (ру
|
каў, мат

|
н’а, 

|
г·ілка, ко

|
л’іно, 

коч’е
и
р

|
га, р’іг, ко

|
рито, 

|
лава, риф, ск

|
л’анка). Звичайно, що ЛСГ насичені й 

загальновживаними лексемами (
|
бере

и
г, 

|
р’іч’ка, ста

|
вок тощо). 

3. Частина з розглянутих найменувань гідрографічних об‘єктів має 

загальновідомі значення, але на досліджуваній території зафіксоване 

специфічне розширення значень лексем 
|
г·ілка, тр’а

|
суч’ка, зап

|
лава, 

м’іли
е|
на, осе

и|
редок, 

|
гатка, с’

|
т’енка, корч’. Деякі номени мають ознаки 

полісемічності, демонструючи семантичні переходи в різні ЛСГ (р’іў
|
ч’ак, 

|
бере

и
г, к

|
руч’а, ко

|
са тощо). 
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