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НОМІНАЦІЯ ВИНА І ПИВА У ГОВІРКАХ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ
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У статті проаналізовано назви вина і пива у східноподільських говірках, досліджено етимологію аналізо-
ваних номенів. З’ясовано, що репрезентанти цієї лексико-семантичної мікрогрупи за структурою є одно-
слівні найменування. Більшість однослівних назв – питомі лексеми або їх деривати, зрідка – аналітичні 
найменування – узгоджені словосполучення. 
Визначальними диференційними ознаками у лексико-семантичній групі на позначення хмільних напоїв є 
«місце виготовлення», «спосіб виготовлення», «колір», «інгредієнт», «час витримки», «смак».
Ключові слова: назви хмільних напоїв, способи номінації, мотиваційні ознаки, аналітичні найменування, 
східноподільські говірки. 

Постановка проблеми. Діалектна лекси-
ка є основним джерелом наукових до-

сліджень, яка відображає культурний код нації, 
у якій збереглися духовні скарби, здобутки, отри-
мані від пращурів. Український народ за своєю 
ментальністю завжди вирізнявся від інших наро-
дів гостинністю, вмінням шанувати звичаї та об-
ряди, різного роду свята, зокрема храмові: весіл-
ля, хрестини, похорони, зустрічі тощо. Саме тому 
сьогодні як і в старожитності було багато нагод 
для вживання спиртних (алкогольних) напоїв. 

Аналіз останніх результатів досліджень. 
Останнім часом увага науковців зосереджена 
на дослідженні тематичних груп лексики. У діа-
лектологічних студіях питанню лексики харчу-
вання присвячено мало уваги. В етнографічному 
аспекті номінації напоїв досліджувала Л. Артюх 
[1], у діахронії та синхронії найменування напоїв 
здійснено С. Яценком [5]. Окремі параграфи на-
укових робіт присвятили цій проблемі В. Різник 
(Різник), Л. Борис (Борис), Е. Ґоца (Ґоца), М. Во-
лошинова (Волошинова). 

Лексико-семантична група на позначення 
хмільних напоїв ще не була предметом спеціаль-
ного дослідження у східноподільських говірках, 
що й визначає актуальність розвідки. 

Об’єктом дослідження є східноподільські говірки. 
Предметом аналізу є лексеми на позначення 

хмільних напоїв у східноподільських говірках.
Мета статті – проаналізувати способи номі-

нації в лексико-семантичній групі назв хмільних 
напоїв у східноподільських говірках, визначити 
найбільш продуктивні, з’ясувати особливості на-
йменувань за структурою. Для досягнення мети 
визначено такі завдання: 1) проаналізувати но-
мінацію хмільних напоїв у східноподільських го-
вірках; 2) визначити найбільш продуктивні спо-
соби утворення номенів та їх структуру.

Методи дослідження. Досягнення поставле-
ної мети зумовило використання методів аналізу 
лексикографічних джерел, зіставного, описового 
та лінгвогеографічного.

Джерельною базою дослідження стали влас-
ні експедиційні записи, виконані упродовж  
2014–2017 рр. у населених пунктах Кіровоград-
ської, Черкаської, Вінницької областей за спеці-
ально розробленою програмою, а також діалектні 
та лексикографічні праці. 

Виклад основного матеріалу. У мікрогрупі 
назв хмільних напоїв визначальною є диферен-

ційна ознака «спосіб та місце виготовлення», що 
дозволяє виокремити підгрупи назв алкогольних 
напоїв на підставі опозиції сем ‘напої власного 
виготовленняʼ: ‘назви марочних напоївʼ.

Напої власного виробництва. У досліджу-
ваних нами говірках цю мікрогрупу утворюють 
лексеми виǀно, вʼіǀно, та аналітичні найменування 
виǀно доǀмашнʼе, виǀно своǀйе, виǀно самоǀробне. 

Вино – один із найрозповсюдженіших спиртних 
напоїв серед українців. Популярність уживання 
продукту зумовили появу нових назв, пов’язаних 
із місцем, способом приготування, використан-
ня різних інгредієнтів, технології приготування, 
смакових якостей та міцності напою. Зауважимо, 
вино за (кількістю, частотою) вживанням не по-
ступається на сьогоднішній день навіть пиву, а за 
свідченням діалектоносіїв, технологія його виго-
товлення є простішою і не потребує великих за-
трат. Спираючись на етнографічні розвідки, при-
пускаємо, що збільшення кількості виробництва 
вина в домашніх умовах розпочалося від часу 
активної боротьби проти пияцтва в селі у кінці 
XIX – початку XX ст. [2, с. 133]. Лексема вино 
зафіксована ще в староукраїнській мові з неодно-
значним значенням (СДЯ, т. 1, с. 434). Етимологи 
лексему вино виводять з якоїсь мови стародавніх 
культур середземноморських островів, Малої Азії 
та Кавказу III–IV тисячоліття до н.е. і пояснюють 
розвиток семантики так: «витка рослини» ˃ «пло-
ди цієї рослини» ˃ «напій із виноградного соку» 
(ЕСУМ, т. 1, с. 377). 

 Словник СУМ та «Новий тлумачний словник 
української мови» лексему вино реєструють зі 
значенням «напій з виноградного або з деяких ін-
ших ягідних та плодових соків, що перебродили, 
набувши певної алкогольної міцності й аромату» 
(СУМ, т. 1, с. 441; Яременко, т. 1, с. 227).

Із таким же значенням лексема вино функці-
онує в говірках української мови (Борис, с. 258).

У досліджуваних нами говірках лексема виǀно 
функціонує зі значенням ‘слабоалкогольний на-
пій із винограду або інших плодівʼ (Шм, Йс, Мч, 
Лк, Рз, Уг, Чй, Зр, Пн, Лщ, Бт, Гр, Жр, Снх, Ск, 
СХ, Юр, Тп, Тр, РБ, Клд, Хр, Клд). 

Осібно у східноподільських говірках, окрім 
однослівних найменувань виǀно, вʼіǀно, зафіксо-
вано атрибутивні словосполучення, утворені за 
моделлю «іменник вино + прикметник», де за-
лежні слова домашнє, своє, саморобне вказують 
на спосіб виготовлення напою: виǀно доǀмашнʼе  
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(Пн, Лщ, Бт, Гр, Жр, Снх, Ск, СХ,) виǀно своǀйе 
(Шм, Йс, Мч, Лк, Рз, Уг, Чй, Зр, Пн, Лщ, Бт, Гр, 
Жр, Снх, Ск), виǀно самоǀробне (Гр, Жр, Снх, Ск, 
СХ, Юр, Тп, Тр, РБ, Клд, Хр, Клд). 

Лексема вино входить до складу номінацій, 
у яких атрибутив передає ДО «колір», утворену 
за моделлю «іменник + прийменник + прикмет-
ник»: виǀно із ǀсинʼого виногǀраду (Тп, Цб, Рс, Чй, 
Уг, Снх, Ск, СХ, Ів, Нд, Кл, Тр, Вр, Хр, Крт, Кбр, 
Плн, Плс, Об, Зл, Окс, Дб, Крс), виǀно із ǀбʼілого 
виногǀраду (Уг, Снх, Ск, СХ, Ів, Нд, Кл, Тр, Вр, 
Хр, Плн, Плс, Крс, Глм, Окс, Клд), а також на-
йменування ǀбʼіле доǀмашнʼе виǀно, чеирǀвоне 
доǀмашнǀе виǀно, кǀрасне доǀмашнʼе виǀно, ǀсине 
доǀмашнʼе виǀно (Шм, Мх, Тп, Цб, Рс, Чй, Уг, Снх, 
Ск, СХ, Ів, Нд, Кл, Тр, Вр, Хр, Крт, Кбр, Плн, 
Плс, Об, Зл, Окс, Дб, Крс, Глм, Окс, Гнн), у яких 
прикметник домашнє передає місце приготуван-
ня напою, та двослівні аналітичні найменування 
ви׀но ׀бʼіле ‘напій з фруктів, білого винограду або 
яблук, в процесі бродіння набувши алкогольної 
міцностіʼ (Тп, Рс, Чй, Уг, Снх, Ск, СХ, Ів, Нд, Кл, 
Тр, Вр, Хр, Плн, Плс, Крс, Глм, Окс, Клд, Гнн), 
ви׀но чеир׀воне ‘слобоалкогольний напій з різних 
сортів виноградуʼ (Шм, Мх, Тп, Цб, Рс, Чй, Уг, 
Снх, Ск, СХ, Ів, Нд, Кл, Тр, Вр, Хр, Крт, Кбр, 
Плн, Плс, Об, Зл, Окс, Дб, Крс, Глм, Окс, Гнн), 
ви׀но ǀсинʼе ‘напій із синього винограду в процесі 
бродіння набув міцностіʼ (Уг, Шм, Мх, Тп, Цб, Рс, 
Чй, Снх, Ск, СХ, Ів, Нд), роǀжеве виǀно, ǀрозове 
виǀно ‘алкогольний напій із яблукʼ (Крт, Тр, Клн, 
Жр, Снх, Ск, Уг, Чй, Зр, Лщ, Бт, Гр, Сч, Сн, Юр, 
СХ, Трг, Рс, Рз, Глм, Плс).

Еквівалентну опозицію сем ‘алкогольний на-
пій з дріжджів та виноградуʼ (Рс, Чй, Уг, Снх, Ск, 
СХ, Ів, Нд, Кл, Тр, Вр, Хр, Плс, Глм, Окс, Клд, 
Гнн) : ‘алкогольний напій, настояний з фруктів, 
частіше з винограду з додаванням цукруʼ (Тп, 
Рс, Чй, Уг, Снх, Ск, СХ, Ів, Нд, Кл, Тр, Вр, Хр, 
Плн, Плс, Гнн) у східноподільських говірках реа-
лізовано лексемами ׀кисле : со׀лодтке. 

Питома лексема виǀно входить до складу дво-
слівних номінацій, у яких атрибутив передає ДО 
«смак»: ǀкисле виǀно (Глм, Жр, Снх, Ск, СХ, Трг, 
Юр, Лщ, Хр, Гр), соǀлодке виǀно (СХ, Хм, Рс, Рз, 
Хр, Кбр, Крт, Глм, Плн), суǀхе виǀно (Шм, Йс, Мч, 
Лк, Глм, Жр, Снх, Ск, СХ, Трг, Юр, Лщ, Хр, Гр, 
Бр, Уг, Чй, Сн, Сч, Плс), терпǀке виǀно (Хр, Гр, 
Бр, Уг, Чй, Сн, Сч, Плс, Об, Окс, Дб, Тп, Крс, Дб, 
Зл, РБ, Клб, Рс, Рз, Ів, Нд, Клн).

Номінація напоїв, виготовлених у домашніх 
умовах, зумовлена ДО «час витримки» вина.  
У східноподільських говірках диференційну 
ознаку «час витримки» передають аналітичні 
найменування, утворені атрибутивним зв’язком 
за моделлю «прикметник + іменник»: стаǀре 
виǀно, молоǀде виǀно, ǀдаўнʼе виʼно, цʼогоǀрʼічне 
виǀно, минулоǀрʼічне виǀно, позатоǀрʼішнʼе виǀно, 
ǀнинʼешнʼе виǀно, теиǀперичкʼіне виǀно. 

На позначення основного інгредієнта виготов-
лення вина у говірках Східного Поділля вжива-
ють словосполучення ви׀но виног׀радне (Шм, Йс, 
Мч, Лк, Мх, Тп, Цб, Рс, Чй, Уг, Снх, Ск, СХ, 
Ів, Нд, Кл, Тр, Вр, Хр, Крт, Кбр, Плн, Плс, Об, 
Зл, Окс, Дб, Крс, Глм, Окс, Клд, Гнн) та дери-
ват виноǀградне (Шм, Йс, Мч, Лк, Клд), виǀно 
ǀйаблучне (Чй, Уг, Снх, Ск, Мх, Тп, Цб, Рс, СХ, 
Ів, Нд, Кл, Тр, Вр, Хр, Крт, Кбр), виǀно слиǀвове 

(Мх, Тп, Цб, Рс, Чй, Уг, Снх, Ск, СХ, Ів, Нд, Кл, 
Тр, Вр, Хр, Крт, Кбр), а також словосполучення, 
утворені за моделлю «іменник + прийменник + 
+ іменник»: виǀно з виногǀраду, виǀно з ǀйаблук, 
виǀно з абриǀкос. 

Сему ‘невистояний алкогольний напій з ви-
нограду або інших фруктівʼ (Тп, Цб, Рс, Чй, Уг, 
Снх, Ск, СХ, Ів, Нд, Кл, Тр, Вр, Хр, Крт, Кбр, 
Плн, Глм) на досліджуваному ареалі реалізує 
словосполучення ви׀но моло׀де.

Назви марочних напоїв зумовлені диферен-
ційними ознаками «місце виготовлення», «мар-
ка», «міцність». У досліджуваних говірках цю мі-
крогрупу утворюють назви алкогольних напоїв, 
виготовлені на промисловості: виǀно магаǀзин:е, 
виǀно ǀкуплеине, виǀно заводсʼǀке, однослівні на-
зви портǀвейн, ǀвермут, каǀгор, а також слово-
сполучення молǀдаўсʼке виǀно, кǀримсʼке виǀно, 
груǀзинсʼке виǀно. 

Опозицію у досліджуваних говірках утво-
рюють лексеми, що позначають міцність напоїв 
«кріплене» (16-22%): «некріплене» (9-16%) вино. 

Диференційну ознаку «міцність» у східнопо-
дільських говірках передають лексемами міцне, 
кріплене, слабке. Архілексема вино входить до 
складу двослівних номінацій, у яких атрибутив 
передає ознаку міцності вина, утворені за модел-
лю «прикметник + іменник вино»: слабǀке виǀно 
‘слабоалкогольний напій на основі винограду 
без додавання дріжджівʼ (Гр, Клб, СХ, Рс, Рз, 
Зр, Клд, Гнн, Плн, Плс, Сн, Сч, Лщ, Йс, Мч, Лк, 
Мх, Тп, Хр, Бт Жр, Снх, Крт, Об, Уг, Чй, Кбр, 
Глм, Дб, Крс, РБ Зл, Окс), мʼіцǀне виǀно ‘алко-
гольний напій з винограду вистоянийʼ (Гр, Сн, 
Сч, Крт, Об, Шм, Йс, Мч, Лщ, Жр, Снх, Кбр, 
Глм, Лк, Плн, Уг, Чй, Мх, Тп, Хр, Бт, Плс, Зл, 
Окс, Дб, Крс, РБ, Рз, Зр, Клд, Гнн, Клб, СХ, Рс), 
ǀкрʼіплеине виǀно ‘алкогольний напій з винограду, 
отриманий шляхом бродінняʼ (Бт, Рз, Зр, Клд, 
Гнн, Гр, Уг, Об, Кбр, Глм, Клб, Чй, Сн, Жр, Снх, 
Крт, Плн, Плс, Зл, Окс, Дб, Сч, Лщ, Крс, РБ, Тп, 
Хр, Йс, Мч), крʼіпǀлʼон:е виǀно ‘напій з переваж-
но з чорного винограду виготовлений з дріжджів 
та цукруʼ (Тп, Хр, Бт, Гр, Уг, Чй, Сн, Жр, Снх, 
Крт, Об, Клб, СХ, Кбр, Зр, Клд, Глм, Плн, Шм, 
Йс, Мч, Плс, Лк, Мх, Зл, Окс, Дб, Крс, РБ, Рс, 
Рз, Гнн, Сч, Лщ), а також універбат крʼіпǀлʼак  
(Зр, Клд, Глм). 

Назви спиртних напої, виробництво яких 
пов’язане зі способом виготовлення репрезентує 
лексема ǀпиво – слабоалкогольний напій, тех-
нологія приготування якого найрізноманітніша.  
Зауважимо, найбільш поширеним є виготовлен-
ня пива на виробництві, у домашніх умовах мало 
хто вдається до його приготування. 

Пиво пест. пивце – старовинний малоалко-
гольний напій, що виготовляється з ячмінного 
солоду і хмелю. Здавна пиво було символом зла-
годи, взаєморозуміння. Український народ цінує 
міру в споживанні хмільного напою та його висо-
ку якість [3, с. 499]. 

Лексема пиво належить до давніх назв на по-
значення напою пиво < *pivo, і як зазначають 
етимологи, пов’язане з дієсловом *piti «пити» 
(ЕСУМ, т. 4, с. 366). Відома лексема й найдав-
нішим слов’янським та українським пам’яткам 
XIV – XVII ст. зі значенням «хмільний напій» [5]. 
Назву утворено за аналогією до номінації росли-
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ни хміль (лат. Humulus lupulus), вид багаторіч-
них трав’янистих рослин родини коноплевих, яку 
вживали під час варива. Словник СУМ лексему 
хміль реєструє як багатозначну: ‘однорічна або 
багаторічна витка рослина родини шовковицевих, 
деякі види якої використовують у пивоварінніʼ; 
‘який-небудь п’янкий напійʼ; ‘стан сп’яніння від 
дії п’янких напоївʼ; ‘стан піднесення, збудження, 
самозабуття, викликаний чим-небудьʼ; ‘різновид 
узору для розпису або вишивки, який має вигляд 
цієї рослиниʼ (СУМ, т. 11, с. 97).

Лексема пиво широко репрезентована в мові. 
Так, Словник за редакцією Б. Д. Грінченка реєс-
трує лексему ǀпиво ‘пивоʼ (Грінченко, т. 3, с. 150).  
У сучасній українській мові слово ׀пиво вжи-
вається у значенні ‘малоалкогольний напій, що 
виготовляється звичайно з ячмінного солоду і 
хмелюʼ (СУМ, т. 6, с. 350). Словник за редакцією 
Є. Желехівського ілюструє ряд спільнокореневих 
слів, що становлять словотвірне гніздо: ׀пиво, 
пиво׀пій, пи׀вак, пи׀вота [4, т. 2, с. 631], пів׀пиво 
Halbbier [4, т. 2, с. 636].

У досліджуваних нами говірках виявлено лек-
семи ׀пиво, ׀пʼіво зі значенням ‘хмільний напійʼ: 
хм’іл’׀ниĭ на׀питок (Шм, Йс, Мч, Цб, Клн, Жр, 
Снх, Ск, СХ, Ів, Клн, Нд, Трг, Юр, Лщ, Бт, Гр, 
Сч, Сн, Хр, Уг, Чй, Зр, Рс, Тп). 

Основним інгредієнтом, на якому виготовляли 
пиво, було штучно пророщене зерно пшениці, яч-
меню, жита, звідси й назви: ячмінне, пшеничне, 
житнє. Усі зазначені назви метонімічного похо-
дження: назва рослини переноситься на її похо-
дження «рослина» → «зерно рослини». Звідси й по-
ходження назв пива: пиво ячмінне, пиво пшеничне, 
пиво житнє, а також світле пиво, темне пиво. 

На позначення хмільного напою у досліджува-
них говірках зафіксовано двослівні аналітичні на-
йменування з опорним словом пиво, які вказують на

ДО «колір»: ǀпиво сǀвʼітле, ǀпиво ǀтемне, ǀпиво 
ǀбʼіле, ǀпиво ǀжоўте, ǀпиво ǀчорне;

ДО «інгредієнт»: ǀпиво йачǀмʼін:е, ǀпиво 
ǀжитнʼе, ǀпиво пшеиǀничне; 

ДО «місце виготовлення»: ǀпиво чеирǀнʼігʼіўсʼке, 
ǀпиво ǀумансʼке;

ДО «міцність»: ǀпиво мʼіцǀне, ǀпиво 
беизалкоǀголʼне; ǀпиво хмʼілʼǀне, ǀпиво хмʼілʼоǀве.

На смакові властивості пива та міцність у 
східноподільських говірках вказують такі ви-
явлені мовні сполуки ׀пиво беизалко׀голʼне (Жр, 
Снх, Ск, Лщ, Сч, Уг), ׀пиво с׀вʼітле (Лщ, Уг, Чй), 
-темне (Юр, Нд, Трг). Припускаємо, що ко׀ пиво׀
лір пива вказує на якість пива та смак, прослід-
куємо: ׀пиво с׀вʼітле ‘слабоалкогольний напій‘ 
(Лщ, Уг, Чй), вказує на низький рівень алкоголю, 
а, приміром, мовна сполука ׀пиво ׀темне ‘алко-
гольний напійʼ (Юр, Нд, Трг) сигналізує про міц-
ність напою. У бойківських говірках ǀпиво ‘слабо-
алкогольний напій (до 3-6%)ʼ (Борис, с. 297). 

Висновки. Отже, на позначення хмільних на-
поїв у східноподільських говірках використову-
ють питомі лексеми виǀно, ǀпиво. Визначено, що 
у мікрогрупі назв алкогольних напоїв визначаль-
ною є диференційна ознака «спосіб та місце ви-
готовлення», що дозволяє виокремити підгрупи 
назв слабоалкогольних напоїв на підставі опо-
зиції сем ‘напої власного виготовленняʼ: ‘назви 
марочних напоївʼ. З’ясовано, що питома лексема 
вино входить до складу двослівних найменувань, 
у яких атрибутив передає ДО «місце виготовлен-
ня» виǀно доǀмашнʼе, виǀно своǀйе, виǀно самоǀробне; 
ДО «смак» ǀкисле виǀно, соǀлодке виǀно, суǀхе 
виǀно, терпǀке виǀно; ДО «час витримки» стаǀре 
виǀно, молоǀде виǀно, ǀдаўнʼе виʼно, цʼогоǀрʼічне 
виǀно, минулоǀрʼічне виǀно, позатоǀрʼішнʼе виǀно, 
ǀнинʼешнʼе виǀно, теиǀперичкʼіне виǀно. На позна-
чення пива у досліджуваних говірках зафіксова-
но однослівні й двослівні аналітичні найменуван-
ня з опорним словом пиво, визначальними ди-
ференційними ознаками є «колір», «інгредієнт», 
«місце виготовлення», «міцність».
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НОМИНАЦИЯ ВИНА И ПИВА В ГОВОРАХ ВОСТОЧНОГО ПОДОЛЬЯ

Аннотация
В статье проанализированы названия вина и пива в восточноподольских говорах, исследованы этимо-
логия анализируемых номенов. Выяснено, что репрезентанты этой лексико-семантической микрогруп-
пы по структуре является однословные наименования. Большинство однословные названий – удельные 
лексемы или их дериваты, изредка – аналитические наименование – согласованные словосочетания. 
Определяющими дифференциальными признаками в лексико-семантической группе для обозначе-
ния хмельных напитков является «место изготовления», «способ изготовления», «цвет», «ингредиент», 
«время выдержки», «вкус».
Ключевые слова: названия хмельных напитков, способы номинации, мотивационные признаки, анали-
тические наименование, восточноподольские говора.
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NOMINATION OF WINE AND BEER IN EASTERN PODIL DIALECTS

Summary
The article analyzes the names of wine and beer in the Eastern Podil dialects, the etymology of the analy-
zed nomenclature is studied. It was found out that the representatives of this lexico-semantic microgroup 
by structure are single-word nomens. Most of single-word names are specific lexemes or their derivatives, 
occasionally they are either analytical names or agreed word collocations. The defining differential fea-
tures of the studied lexico-semantic group for nominating barm beverages are "place of manufacturing", 
"manufacturing method", "colour", "ingredient", "aging time", "taste".
Keywords: names of barm beverages, methods of nomination, motivational characteristics, analytical 
name, Eastern Podil dialects.




