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Анотація. У статті репрезентовано діалектологічний матеріал, зібраний 

за допомогою спеціальної програми, який представляє найменування 

дикорослих дерев та кущів на досліджуваній території. На підставі 

проведеного аналізу лінгвістичного матеріалу визначено специфіку номінації 

цього лексико-семантичного пласту ботанічної лексики. У процесі 

дослідження виявлено різну лексичну та семантико-синтаксичну 

варіативність ботанічних десигнатів та їхній неоднорідний ступінь 

територіальної поширеності. З’ясовано, що переважну більшість найменувань 

складають монономени, проте є й такі назви, що репрезентовані двома 

словами. Зафіксовано фітономени, що позначають водночас різні реалії. 

Виявлено й найменування, використання яких спостерігається лише в окремих 

говірках. 

Ключові слова: діалектологічний матеріал, номінативні процеси, назви 

дикорослих дерев та кущів, говірки Ківерцівського району Волинської області.  

Annotation. The paper introduces dialectological material which was 

documented with the specially developed program, and represents the names of wild 



trees and bushes on the territory chosen for the  research. On the ground of carrying 

out analysis, we specified distinguishing features of nomination of this lexico-

semantic layer of botanical lexis. During the research we have found different lexical 

and semantic-syntactical variation of botanical designators, and their scattered rate 

of territorial spread. It was found that most names are one-component units, but 

there are names represented by two words. Some lexical units that designate plants at 

the same time designate different concepts. We have also found names which are 

being used only in several subdialects. 

Key words: dialectological material, nominative processes, naming units of wild 

trees and bushes, subdialect of Kivertsi district in Volyn region. 

Вступ. 

У мовознавчій науці номінативні процеси означують собою вивчення слів 

як засобів мовного позначення речей, предметів матеріальної і духовної 

культури і є історично тривалим процесом. Щоб бути одиницею номінації, ця 

одиниця повинна відповідати одній вимозі – позначати, бути назвою, виділяти 

об’єкт номінування як окрему сутність, здійснювати номінативну функцію, 

тобто репрезентувати виділений в акті номінації об’єкт засобами мови і 

замінювати далі цей об’єкт його ім’ям у мовній діяльності. Так, у діалектології 

залишається актуальним дослідження номінації елементів і явищ матеріальної 

культури, оскільки досі відсутні тематичні та зведений діалектні словники. Це 

спонукає до опису кожної тематичної групи лексики з максимальною повнотою 

складу її одиниць в усіх українських діалектах. 

Огляд літератури.  

Номінативні процеси  як феномен досліджувало чимало науковців [1, 2, 3, 

4]. Однак, номінативні процеси в українських говірках залишаються далеко не 

вивченими. 

Вхідні дані та методи.  

Цілісної картини вивченого та проаналізованого діалектологічного 

матеріалу на території поширення досліджуваних говірок досі не існує. Саме 

тому його фіксування та узагальнення зараз є актуальними для діалектології.  



Метою нашого дослідження є виявлення діалектних назв на позначення 

дикорослих дерев та кущів у говірках Ківерцівського району Волинської 

області та з’ясування особливостей такої номінації.  

Результати. Обговорення й аналіз.  

У результаті проведеного дослідження нами було виявлено 176 

фітономенів на позначення 75 дикорослих дерев та кущів. Спостерігається 

неоднакова варіативність найменувань для кожного окремого десигната.  

Кожну ботанічну одиницю репрезентує різна кількість найменувань, котра 

варією від 1 (барбари́с ‘барбарис звичайний (Berberis vulgaris)’; ве́рес ‘верес 

звичайний (Calluna vulgaris L.)’; кали́на ‘калина звичайна (Viburnum opulus)’; 

клен ‘клен звичайний (Acer platanoides L.)’; кашта́н ‘каштан звичайний 

(Aesculus hippocastanum)’; ли́па ‘липа серцелиста (Tilia cordata Mill.)’; ви́шн'а 

‘вишня (Prunus subg. Cerasus)’ до 7 (гор'іх́, ор'і́х, ор'і́шок, ол'і́шина, ор'і́шниц'а, 

л'і́шчина, л'ісуви́й гор'іх́ ‘ліщина звичайна (Corylus avellana L.)’). 

Серед номінативних засобів переважають монономени. Із 75 десигнатів 

одним словом позначається 68 одиниць. 7 зафіксованих нами найменувань є 

двокомпонентними (л'ісуви́й гор'і́х ‘ліщи́на звичайна (Corylus avellana L.)’; 

гн'іздо́ в'éд'ми ‘омела біла (Viscum album L.)’; л'ісова́ л'і́л'ійа ‘рододендрон 

жовтий (Rhododendron luteum)’; ведме́жа йа́года ‘мучниця звичайна 

(Arctostaphylos uva-ursi L.)’; ди́ка ро́за ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’; 

пур'іч́ка черво́на ‘смородина червона (Ribes rubrum)’; пор'і́чка кра́сна 

‘смородина червона (Ribes rubrum)’; пур'іч́ка б'і́ла ‘смороодина біла (Ribes 

niveum)’). 

Деякі номени, що репрезентують різні фітоодиниці, використовюються 

діалектоносіями на позначення одних і тих же понять. Наприклад: брусли́на 

‘бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosus Scop.)’; брусли́на ‘брусниця 

звичайна (Rhodococcum vitis-idaea L.)’; брусн'і́к ‘брусниця звичайна 

(Rhodococcum vitis-idaea (L.)’; брусни́к ‘ожина сиза, або звичайна (Rubus caesius 

L)’; кали́на ‘калина звичайна, червона калина (Viburnum opulus)’; кали́на 

‘бузина червона (Sambucus racemosa)’; дéрен ‘в'яз гладкий, або європейський, 



білий (Ulmus laevis)’; де́рен ‘дерен справжній або кизил справжній (Cornus 

mas L.)’; слúвка ‘алича (Prunus cerasifera або Prunus divaricata)’; сли́ва ‘слива 

(Prúnus)’; слúва ‘абрикос (Prúnus armeniáca)’; лозá ‘виногра́д дикий (Vítis)’; 

лоза́ ‘верба прутовидна (Salix viminalis L.) ‘; лоза́ ‘верба п'ятитичинкова (Salix 

pentandra)’. 

Можемо припустити, що деякі з вказаних номенів були використані 

респондентами одночасно на позначення різних понять на основі зовнішньої 

подібності, хоча достеменно причини такої варіативності нам не відомі. 

 Серед зафіксованих номенів – значна кількість акцентуаційних, 

фонетичних та граматичних варіантів, напр.: ака́ц'ійа, аќацийа ‘акація (Robinia 

pseudoacacia)’; бере́за. бире́за. бир'і́зка ‘береза повисла (Betula pendula Roth)’; 

гл'ід. глод, глид ‘глід колючий (Сrataegus oxyacanth)’, ‘глід кривочашечковий 

(Crataegus curvisepala)’; бойáришн'ік, бойа́ришник ‘глід колючий (Сrataegus 

oxyacanth)’, ‘глід кривочашечковий (Crataegus curvisepala)’; брусни́ц'а, 

брусн'іќа, брусн'іќ, брусни́чина, брусн'а́к, брусли́на ‘брусниця звичайна 

(Rhodococcum vitis-idaea L.)’; бузина́, бузнúц'а ‘бузина червона (Sambucus 

racemosa)’; во́вча йа́года, во́вча йа́гуда ‘вовчі ягоди звичайні (Daphne 

mezereum L.)’; гру́ша, грушки́ ‘груша звичайна (Pyrus communis L.)’; вужúна, 

ужи́на ‘ожина сиза, або звичайна (Rubus caesius L.); йали́на, йали́нка, йо́лка 

‘ялина європейська, смерека (Рісеа abies)’; вирбуло́з, вербол'із́ ‘верба 

прутовидна (Salix viminalis L.)’; верба́, вирба́ ‘верба п'ятитичинкова (Salix 

pentandra)’; де́рен, де́рин, киз'і́л, к'із'і́л ‘дерен справжній або кизил справжній 

(Cornus mas L.)’; йа́в'ір, йа́вор, йа́вур, йавори́на ‘явір (Acer pseudoplatanus)’; 

осоко́ра, со́куp ‘тополя чорна, осокір (Populus nigra L.)’; пур'і́чка б'і́ла, пор'і́чки 

‘смородина біла (Ribes niveum)’; чорни́ц'а, черни́ц'а, чорни́чник ‘чорниця 

(Vaccinium myrtillus L.)’. 

Можемо виділити декілька груп рослин на основі їх репрезентативності у 

різних говірках: 

1) номени, які представлені в усіх без винятку досліджуваних говірках 

(напр.: барбари́с ‘барбарис звичайний (Berberis vulgaris)’; барв'і́нок ‘барві́нок 



малий (Vinca minor L.)’; бере́за ‘береза повисла (Betula pendula Roth)’; ве́рес 

‘верес звичайний (Calluna vulgaris (L.)’; ви́шн'а ‘ви́шня (Prúnus subg. Cerásus)’; 

дуб ‘дуб звичайний, або черешчатий (Quercus robur L.)’; кали́на ‘калина 

звичайна, червона калина (Viburnum opulus)’; кашта́н ‘гіркокаштан звичайний, 

або кінський каштан звичайний (Aesculus hippocastanum)’; клен ‘клен 

звичайний, або гостролистий (Acer platanoides L.)’; мали́на ‘малина 

європейська, малина звичайна (Rubus idaeus)’; поли́н ‘полин гіркий (Artemisia 

absinthium)’; хм'іл' ‘хміль звичайний (Humulus lupulus)’; 

2) назви, які неоднаково представлені на всій території (напр.: гали́ц'а 

‘ялиця біла (Abies alba Mill)’; ди́чка ‘груша звичайна (Pyrus communis L.)’; 

кл'у́ква ‘журавли́на боло́тна, журавлина звичайна, журавлина 

чотирипелюсткова (Vaccinium oxycoccos, Oxycoccus palustris Pers.; Oxycoccus 

quadripotalus Gilib.)’; круши́на ‘крушина ламка (Frangula alnus Mill.; Rhamnus 

frangula L.)’; киз'і́л ‘дерен справжній або кизил справжній (Cornus mas L.)’; 

мучни́ц'а ‘мучниця звичайна (Arctostaphylos uva-ursi (L.)’; тис ‘тис ягідний, або 

негній-дерево (Taxus baccata L.)’; чибре́ц' ‘чебрець звичайний (Thymus serpyllum 

L.)’; 

3) найменування, репрезентовані лише в окремих говірках( напр.: гн'іздо́ 

в'éд'ми ‘омела біла (Viscum album L.)’; зв'ірубо́й ‘рододендрон жовтий 

(Rhododendron luteum)’; рак'і́тн'ік ‘зіновать руська (Chamaecytisus ruthenicus)’; 

лúчко ‘вовчі ягоди звичайні (Daphne mezereum L.)’; йавори́на ‘явір (Acer 

pseudoplatanus)’; пташни́к ‘омела біла (Viscum album L.)’; рабри́на ‘граб 

звичайний (Carpinus betulus L.)’; трýтник ‘жимолость (Lonícera)’. 

Висновки.  

Для засобів номінації на території досліджуваних говірок характерне 

різноманіття, яке обумовлене неоднорідністю поширення фітономенів та 

суб’єктивними чинниками.  
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