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Анотація. У статті висвітлено сучасний стан вивчення лексико-тематичної групи назв 
хатніх речей в українських говорах, на основі зібраного у карпатських говірках діалектного 
матеріалу запропонована власна класифікація цієї лексико-тематичної групи. 
Ключові слова: ареал, діалектна лексика, етимологія, закарпатський, бойківський, гуцуль-
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Summary. The given article focuses on problem of scientific investigation of everyday lexicon in 
the dialects of Ukrainian language. The everyday lexicon of Ukrainian Carpathian dialects, name-
ly the name of home things, attracts attention of the scholars, because this group of words is not 
study by linguists yet. 
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thian subdialect. 

 
У системі побутової лексики говорів української 

мови поряд із тематичними групами слів, що нази-
вають одяг, взуття, прикраси, головні убори, окреме 
місце займає лексико-тематична група „Назви хат-
ніх речей”, у складі якої об’єднані лексичні одиниці 
на позначення розташованих в оселі предметів по-
буту, що, виконуючи у повсякденному житті утилі-
тарну й атрибутивну функцію, є частиною матеріа-
льної культури людства. 

Свого часу Федір Вовк, порівнюючи значення 
традиційного одягу та житла (частиною якого є 
хатні речі) українського народу для вивчення його 
історії, традицій та побуту, писав: „Житло... иноді 
звуть спільною одежею для цілої групи людей, вже 
самим характером своїм розраховане на довге існу-
вання, а тому иноді переживає не одне, а цілий ряд 
людських поколінь. Зовсім щось инше, що до цього 
являє собою одежа, бо ж її роблять з матеріалу не-
зрівнянно не такого міцного, і вона рідко існує кіль-
ка літ; і вона сама, ії форми та навіть матеріял змі-
нюється відповідно дуже часто і зникають иноді без 
сліду” [4]. Отже, окремі назви, що вживаються на 
позначення хати та хатніх речей, зберігають у своє-
му звуковому складі неабияку цінну інформацію 
про культуру та побут нашого народу, його історію, 
умови життя, рід діяльності. 

Якщо діалектні назви одягу та взуття неоднора-
зово були об’єктом мовознавчих студій, особливо в 
цьому плані найбільш вивченими залишаються 
поліські, слобожанські, наддніпрянські, степові, 
дещо меншою мірою полтавські, наддністрянські, 
буковинські говірки, то назви хатніх речей досі не 
були предметом ґрунтовного дослідження. Окремі 
лексичні одиниці цієї тематичної групи проаналізо-
вані у монографії П. М. Лизанця [5], розвідці 
В. С. Ващенка „Про наростання нового в лексиці 
говорів Наддніпрянщини” (скатерка, клейонка) [3], 
І. О. Федоровської „Із спостережень над тюркською 
лексикою у говірках середнього Полісся (ковйор, 
килим, диван)” [9], або наводяться як ілюстративний 
матеріал у текстах поодиноких повідомлень; див. 
Бодник А. А. Народная терминология сукноделия 
Западного Прикарпатья и Закарпатья-Бойковщины 
[2: 8–9], де зафіксовані лексеми покрівець, хадничок, 

плахта, дерга, коц. У монографії Зиновія Бичка 
„Діалектна лексика Опілля” у структурі тематичної 
групи меблів назвам речей домашнього вжитку 
відводиться один абзац, у межах якого сему ‘домо-
ткане грубе полотнище з різнокольорових попереч-
них смуг для покриття ліжка’ репрезентують чотири 
номени плахта, верета, капа, верина [1:62]. В ін-
шому місці поряд із мікропарадигмою лексем, 
співвідносних з поняттям ліжко, наводяться апеля-
тиви ясік, пошéвка, пíшва, заглóвок, пíрнак, всип, 
ковдра, перина, церéта, щоправда, без точної 
вказівки на їх ареал та семантичне наповнення. 
Найбільш повно представлені поліські назви хатніх 
речей у колективній праці співробітників кафедри 
української мови Житомирського державного 
педінституту „Назви одягу та взуття правобережно-
го Полісся” [6]. Тут в окремому підрозділі 
„Постільна білизна та інші хатні речі з тканини” з 
точною вказівкою на місце вживання та семантичне 
забарвлення наводяться лексичні одиниці, що по-
значають тринадцять реалій. 

Окремої праці, предметом вивчення якої були б 
назви хатніх речей українських карпатських говорів 
нам не доводилось зустрічати, чим і мотивоване 
наше зацікавлення цією тематичною групою лекси-
ки. У цій статті увагу приділимо структурній ор-
ганізації лексико-тематичної групи назв хатніх ре-
чей, зібраних нами в польових умовах у 115 кар-
патських говірках Львівської, Івано-Франківської, 
Чернівецької та Закарпатської областей, запропо-
нуємо власну класифікацію лексичних одиниць цієї 
тематичної групи.  

У межах ЛСГ "Назви хатніх речей" об’єднано 
понад 350 назв на позначення 28 денотатів. На ос-
нові протиставлення визначальних диференційних 
ознак ‘функціональне призначення виробу’, ‘ма-
теріал виготовлення’ лексичні одиниці вступають 
між собою в опозиційні відношення, формуючи у 
межах тематичної групи семантичні мікрогрупи, що 
є назвами 1) постільної білизни, 2) постільних ре-
чей, які використовуються для спання, 3) виробів із 
тканини, що виконують у побуті атрибутивну 
функцію, 4) виробів із тканини, що виконують 
утилітарну функцію. 
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У межах першої підгрупи об’єднані лексеми, що 
позначають вироби переважно із білої тканини, що 
їх стелять на ліжко чи покривають ними спальні 
речі, а саме: загальні назви для білизни (б’ілúзна, 
б’іл:'ó, біл'йо, біл'йо пост'íл'ной, верúн'еі, пóст'іл', 
пýслан'а, плáт'а, плáхта, пост'éл'ной, 
пост'é(í)л'нойе, постéл'нойе, пост'éл'нойе біл'йо, 
пост'íл'н'а б’ілúзна, пост'ÿл́'не, постúл'а(і)н'а, по-
стил'ін'á, постил'ін'áча, шмáт'еі); назви для 
постільної білизни, що дають дівчині у придане 
(б’ілúзна, в’íно, пóсаг, пóўниц'а, пýслан', пóст'іл', 
прúдане, прúданой, прúданойе, част'); назви для 
наволочки на подушку (вир'х, зáголоўч’ие(і)на, нáво-
ло(ч)ка, нáсипка, нáўлоч’ка, навóлоч’ка, 
нат'а(і)гáч’ка, п’íрник, п’íшвúна, п’íшва, п’íшиўка, 
пáвл'іч’ка, пáрн'áнка, перин'áнка, повéрхниц'а, пóво-
лока, пошúўка, ц'íха); наволочки на ковдру (вир'х, 
дýн'га, заголоўчúна, нáвóлоч’ка, нат'а(і)гáч’ка, 
п’íшиўка, пáўл'іч’ка, п’íрник на кóўдри, пóплан, 
пóшиўка на пéрину, папланыоўка, п’ідод'і(й)áл'ник, 
по(у)додійáльник); простирадла (вилáх, óбрус, про-
стирá(д)ло, прóстил', прóстиен', прóс'т'ін', 
прóстий, прóстиен'á, верéта, верé(ú)н'а, спýдн'а 
плáхта, плáхта). 

Назви другої підгрупи репрезентують речі, що 
використовують для спання: подушку (ж’íник, 
зáгловок, зáгôлốвок, зáголоўчик, заголóўч’а, кýрта 
пáрна, пáрна, парн’ýх, пóдýшка, подушчúна), напір-
ницю, мішок, у який насипають пір’я для подушки 
(ўсип, óсип, сип, м’ішóк на п’íр'а, м’іх, насипка, 
нап’íрниц'а, нап’íрник, п’íрниц'а, п’ір'áнка, п’ірнúк, 
перен'áнка, сп’ÿд, сп’ÿдниц'а, спýдн'а парн'áнка), 
матрац, набитий соломою (верéта, матрá(ц)с, 
плáхта, с'íн:ик, сол(о)можáк, солом’áник, со-
ломйáнú(і)к, соломйанúй матрáц, стрóжок, 
струж(л')áк), бавовняну ковдру (баранúц'а, 
ват’анúй покрôв'’іц', верéн'а, верéта, ґодз, коц, 
джéрга, кóверец, кóвдра, л'íжник, од'ійáло, ўкривáло 
покрôве(и)ц', покрôвиц' воўн'аный, покривáло), теплу 
ковдру на ваті (вáтный пóплан, ват'ана кóўдр’а, 
дж’éрга, ковдра, од'ійáло, па(ó)план), ковдру, на-
повнену гусячим пухом (велúка пáрна, гýс’ача пáр-
на, дóўга пáрна, дýн’га, дýна, дýнна, пáрна, пéрúна, 
пéреина). 

Третю підгрупу складають слова, якими імену-
ються вироби із тканини, що вживаються для 
оздоблення житлового приміщення: завіски 
(зав’íска, зáнав’іска, зав’íсы, т'ул', ф’ірáнк(г)а, 
фірáнки(ы), ф’ірг(ґ)áнки(ы,і), ф’іргáнґ(к)а, ф’іранок, 
ф’іргáнґ’і, фирґ(г)áнґ(дж’)а, ф’ір(ґ)гáнок, 
ф’іргóнґы), шматок полотна квадратної форми з 
вишивками і написами, що прикріплюється на стіні 
над кухонною плитою (вú(ý,ы́)шиўки(ы), вишúван'а, 
вúшит'і полóтн'ата, фö ́лв’ід(т), фóл'в’іды, 
фóлгийд'іў, фóлвийдôў, фóлв’ідыоў, фалґыйдыў, 
салфéтка, полóтн'ата ўшиван'і, полóтна, ýшиўкы, 
пýлочка, полóтн'а, дор'íжка, рушнúк, рушнúк 
вúшитий,); невеличкі декоративні вишивані подуш-
ки (вýшитий зáголовок, вишú(ы)вана подýшка, вы-
шивáнойе заголóўча, дивáнка, зáголóўч’а, заглốўч’а, 
зáголоўчик, йáс'ічок, йáс'о(í,и)к, йаськú, пáрна 

ушúвана пáрноч’ка, парнúна, пóдýшка, подýшечка); 
серветки (в’íшиўки, дор'íшка, накúтка, пýлочка, 
порт'áтко, порт'á, рушнúк, салфéтка, салфéтка 
вышúвана, салфéтка гачкóвана, салфéтка пеиреи-

бúрана, серветка, тóблет, хустúнка); вишиту або 
вив’язана з білих ниток шторку над дверима 
(в’íгачковане на двéр'ох, драпéрійі, зáнав’íска, 
крýжево на двер'і, малéн'к’і салфéтки, п’іўперéчки, 
рушнúк, тóблет, трапéскы, фарбóта, ф’ірґáнґи, 
ф’ірґáнґы над двиерúма, ф’ірґáнка, ф’ірґáнка над 
двыр'мы, ф’ірґóнґа, ф’ірґóнок, ф’ірáнок, ф’ірáночки, 
ч’íпка, штóра, шторка); штори (штóр(ы)и, 
ф’ірáнкы, ф’ір(г)ґáн(кы)ґи, занав’íски, портьйéри); 
вишитий рушник (ви(ы)шúвани(ы)й рушник, 
в’íшитий рушнúк, руш(ч,ч’)нúк, рученúк, óбрýс, 
ýшитойе обрус'á, п’ÿл́ка, ушúвана пýлка, ушúваный 
кéнду). 

До четвертої належать слова, що ними познача-
ють вироби із тканини, що, окрім декоративного, 
мають і практичне значення: рушник (кендý, обрýс, 
о(у)брýс'á, отирáлник, пóкровец, плат, полотéнце, 
руч(ш,ч’)ник, рамáк, руб, утерáвало, утирáл'ник, 
ўтерáўник), маленький рушник для рук (катрáн, 
кендóвик, мúйка, малúй ручник, обрус'á, отирáлник, 
пôрт'áтко, пốрт'а, полотéнце, полотн'á, пулутéнце 
рукóннойе, рýбйе, рамáт, руб, руч’нúк, руч(ш)ник, 
руч(ш)ничá, руч(ш)ничóк), кухонний рушник для 
витирання посуду (óбрýс, ôбрýс на чúбр'а, 
вáфел'ни(ы)й ручнúк, гончáрка, йамковáтий рушнúк, 
кáндзур, катрáн, кендý на ч’úбр'а, кл'ітчáстий 
ручнúк, кухóнний ручнúк, кухóнный отирáлник, лáха, 
пýлочка, рамáт, ру(ч’)шнúк, руч(ч’,ш)нúк на ч’úбр'а, 
ручнúк для посýди, ручнúк на мискú, ручнúк на 
посýду, рушнúк для пóсуду, рушничóк, тр'áпка, 
утéрка), ганчірку, якою витирають пилюку, бруд 
(ганч’íрка, гончáр'ка, катрáн, мúйка, мúтка, онýча, 
рáмат, р'áнд'а, р'áнда, рйáнда, рубáта, стúрка, 
тр'апка, тр'йáпка, шмáта, шмáтка), скатерку, 
прямокутний кусок матерії, яким накривають стіл 
(óбрýс, обрýсок, п’ÿ(ý)лка, пốр'т'а, портóк, 
скáте(и)р'т', скáтирка, скатертúна), клейонку, 
тканину, покриту з одного або обох боків особли-
вою речовиною, що робить її водонепроникною 
(ґýма, дека, кл'ійóнка, кле(и)йóнка, церá(é)та, 
сірáта), покривало, яким накривають ліжко (веилáх, 
верéта, ґодз, джéрґа, дивандéк, дивандéка, кáпа, 
кóўдра, коц, л'í(úы)жник, обрýс, од'ійáло, плáхта, 
покрö(ô,ыо)ве(и,ы)ц', покривáдло, покри(ы)вáло, 
р'аднó, скáтерт'), рядно, домоткане грубе полот-
нище із різнокольорових поперечних смуг для по-
криття діжки (в’і(е)лáх, верé(ú)н'а, верéта, 
верéч:’ина, д(ж)éрга, джéрґа, джúр'га, дорóшка, 
плáхта, плахт'áт'а, покрôви(ы)ц', полóтнишче, 
полотнó, р'áнда, р'аднó, ред'ýга, сорокáта плáхта), 
килим (килúм, ковéр, ковйóр, ков’óр, пôкрôвиц', 
с'ÿ ́ўн'ек, палáц, коц), килим домашнього вироб-
ництва для підлоги (верéн'а, верéта, джéрґа, 
джúр'га, дорó(і)шка, кóўрик, килúм, коц, п’ÿлка, 
пôкр'íўча, покрö(ыо)ве(и,ы)ц', покрóвиц, скóрце, 
тр'áпка, х’іднúк). 

Як і в кожній тематичній групі діалектної лекси-
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ки, у структурі лексико-тематичної групи “Назви 
хатніх речей” виділяється група полісемантичних 
назв. Серед них найбільш широке семантичне поле 
властиве наступним номенам: солом’яник ‘матрац, 
набитий соломою’, ‘виплетений із соломи кошик, у 
якому несуться кури’, ‘оборіг, покритий соломою’, 
‘солом’яний бриль’; дерга, джерга ‘доморобна 
груба ряднина’, ‘рядно’, ‘домоткана вовняна коль-
орова ковдра’, ‘ковдра’, ‘вовняне простирадло’, 
‘старі ліжники’, ‘покривало на ліжко’; верета, ве-
реня ‘простирадло’, ‘рядно’, ‘широке грубе полот-
нище, в якому носять сіно, накошену траву худобі 
тощо’, ‘різнокольоровий килим з грубої тканини’, 
‘домотканий килим, яким прикрашають стіну чи 
застеляють підлогу’, ‘солом’яний матрац’, ‘обере-
мок, купа чого-небудь, що вміщається в одному 
рядні’, ‘ковдра’; плахта ‘жіночий одяг типу 
спідниці, зроблений із двох зшитих до половини 
полотнищ, переважно з вовняної картатої тканини’, 

‘картата декоративна тканина’, ‘покривало або ки-
лим з такої тканини’, ‘простирадло’, ‘рядно’, ‘ши-
роке грубе полотнище, в якому носять солому, сіно, 
накошену траву худобі тощо’, ‘ноша на спині, за-
горнута в широке грубе полотнище’, ‘ковдрочка для 
маленької дитини’, ‘солом’яний матрац’, ‘будь-яка 
ковдра’, ‘килим на підлогу’; обрус ‘рушник’, ‘ча-
стина весільного вбрання нареченої’, ‘скатерка’, 
‘простирадло’, ‘шматок тканини’, ‘домотканий 
килим, яким прикрашають стіну’, ‘комплект ковдр’; 
порт, порток ‘груба нитка з клоччя’, ‘тканина з 
клоччя, льону’, ‘скатерка’. 

Як бачимо, багатий фактичний матеріал дозво-
ляє нам у структурі побутової лексики говорів 
української мови виокремити тематичну групу 
„Назв хатніх речей”, лексичні одиниці якої потре-
бують подальших детальних студій у лінгвогео-
графічному, етимологічному та семантичному ас-
пектах.  
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