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Анотація. У статті здійснено лексико-семантичну характеристику номінацій кондитерських виробів із 
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Постановка проблеми. Основним завданням сучасної української діалектології є укладання 
«Словника українських народних говорів», а також «Лексичного атласу української мови», що мотивує 
науковців до лінгвогеографічного опрацювання, вивчення структури та складу окремих одиниць лекси-
ко-семантичного рівня, тематичних груп тощо.

Живе народне мовлення є життєдайним джерелом, спроможним збагатити уявлення сучасного по-
коління про історію, традиції, обряди та звичаї попередніх поколінь. Щодо цього П. Гриценко свого часу 
зауважував, розробляючи основні принципи вивчення живого мовлення й акцентуючи увагу на тексто-
вій орієнтації як головному об’єкті спостережень: «<…> Лише у мовленнєвому потоці, відтвореному 
в тексті, можна виявити ступінь функціональної близькості діалектних одиниць, хоча у позатекстовій 
ситуації цим одиницям могли бути приписані інше відношення <…>» [3, с. 260].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найменування страв української кухні описано в роботі 
Е. Ґоци (Ґоца), окремі компоненти лексико-семантичної групи страв на позначення їжі досліджували 
Л. Борис (Борис), Г. Вештарт (Вештарт), М. Волошинова (Волошинова), З. Ганудель (Ганудель), Н. За-
гнітко (Загнітко), Є. Турчин (Турчин), Л. Різник (Різник). Семантична структура лексем на позначен-
ня виробів із борошна представлена в діалектних словниках української мови та в наукових розвідках 
Є. Турчин (Турчин), Л. Борис (Борис), В. Різник (Різник). Лексика діалектної української мови неоднако-
во опрацьована як за регіонами, так і за ареалами побутування, набором лексико-семантичних, тематич-
них груп, повнотою відображення основних елементів у межах цих об’єктів. Номінація кондитерських 
виробів із борошна у східноподільських говірках систематично не вивчена, що і визначає актуальність 
нашого дослідження.

Об’єктом дослідження є східноподільські говірки.
Предметом аналізу є лексеми на позначення кондитерських виробів із борошна у східноподіль-

ських говірках.
Мета статті – здійснити лексико-семантичну характеристику номінацій кондитерських виробів 

із борошна, провести лінгвогеографічний та етимологічний аналіз зафіксованих номенів, визначити 
основні моделі номінації. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: виявити 
функціональну активність аналізованих лексем; установити лексико-семантичні паралелі з іншими діа-
лектами української мови; визначити найбільш продуктивні способи утворення номенів.

Матеріалом для дослідження стали власні експедиційні записи, здійснені протягом 2015–2018 рр. 
у населених пунктах західних районів Черкащини, східних – Вінниччини, північно-східних – Одещини, 
північно-західних – Кіровоградщини.

Виклад основного матеріалу. Кондитерськими кваліфікують вироби, до складу яких додають цу-
кор, на їх позначення вживають загальні назви солодощі, ласощі, якими номінують солодкі вироби не 
тільки з борошна. Як загальну назву на позначення борошняних кондитерських виробів уживають у до-
сліджуваних говірках іменник з|доба. У загальнонародному вжитку лексемою здоба називають вироби 
зі здобного тіста, де здобний означає виготовлений із додаванням молока, масла, яєць тощо (про тісто та 
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вироби з нього) (СУМ, ІІІ, с. 542). Лексему здоба запозичено з російської мови, але вона етимологічно 
споріднена українському здіб (ЕСУМ, ІІ, с. 254).

До загальних назв на позначення кондитерських виробів із борошна належить слово |пундик. Вва-
жають, що лексема |пундик утворилася як результат видозміни запозиченого з англійської мови слова 
пудинг за аналогією до «пряник», «коржик» (ЕСУМ, 4, с. 633). Крім того, на території досліджуваних 
говірок це слово зафіксовано зі значеннями «пиріжок з м’ясною начинкою» (Сч, Уг), «виріб з тіста без 
начинки» (Сч, Уг, Чй), «печиво продовгуватої форми, розрізане посередині ножем і перекручене, з пріс-
ного тіста без начинки» (Жр, Снх, Ск, Лщ, Уг).

Далі розглянемо назви конкретних кондитерських страв, виготовлених із борошна. Серед пито-
мих назв солодощів із борошна в загальнонародному вжитку побутує лексема пи|рожне – «тістечко»  
(Хм, Сч), що є похідним від пиріг, а на території досліджуваних говірок уживається фонетичний варіант 
п˙і|рожино.

До кондитерських виробів із борошна належить б˙іск|в˙іт. Солодкий пухкий пиріг із яєць, цукру 
і борошна, спечений у духовці, лексема на позначення якого запозичена із французької або німецької мов 
(Фасмер, І, с. 168). Солодкі вироби з тіста, смажені в олії і притрушені цукровою пудрою мовці номіну-
ють лексемою |пончики, запозиченою з польської мови (ЕСУМ, 4, с. 514).

Поширеним різновидом солодощів є х|рустіки – смажене в олії печиво, що має форму про-
довгуватих смужечок. Лексема х|руст’іки є дериватом слова хрусти – «сухе печиво, смажене в олії»  
(Глм, Плн, Зл, Окс, Крс, Дб, Клд, Лщ, Хр, Пн, Трг, Снх, Ск, СХ), запозиченого з польської мови, назву тлу-
мачать як звуконаслідувальну, пов’язану із хрустом під час розламування чи споживання печива (ЕСУМ, 
VІ, с. 216).У загальнонародному вжитку на позначення хрустів зафіксовано також синоніми вергуни (СУМ, 
І, с. 327) і хрусти (СУМ, ХІ, с. 150), однак ці лексеми не зафіксовані в досліджуваних говірках.

Окремі різновиди кондитерських виробів номінують за їхньою формою. До них належать назви 
печива гри|бочки і го|р’ішки, для виготовлення яких використовували спеціальні форми, а також солодку 
булку чи тістечко рогалик, форма якого подібна до ріжка.

Ще один спосіб номінації солодощів, виготовлених із борошна, – це номінація за специфікою їх 
формування. До таких належать борошняні вироби, які виготовляють шляхом скручування розкатаного 
в лист тіста, різної товщини, з додаванням різноманітної начинки: крему, повидла, фруктів тощо. У схід-
ноподільських говірках виявлено назви, мотивовані процесом формування виробу і пов’язані з дієслова-
ми крутити, скручувати: скрут, ск|рутен’ – «виріб із тіста, пиріг, згорнутий у трубку кількома шарами, 
між якими міститься начинка» (Лк, Уг, Чй, Дб).

Подібним способом виготовляють скручений пиріг із тонкого тіста, з різноманітною начинкою, на 
позначення якого вживають слово ст|рудеил’, запозичене з польської мови, куди ввійшло з німецької від 
етимона зі значенням «вир» (ЕСУМ, V, с. 451). У говірках виявлено полісем ст|рудеил’ – «солодка булка 
з варенням» (Шм, Йс, Мч, Хм, Мх), «пиріг з яблуками з тонкого тіста» (Тп, Клб).

На позначення різновидів струделя в досліджуваних говірках зафіксовано двослівні номінації, ви-
ражені узгодженими словосполученнями, утвореними за моделлю «іменник + прикметник»: ст|рудеил’ 
со|лодкий (Шм, Йс, Мч, Хм, Чй, Цб), ст|рудеи’ |йаблучний (Жр, Рз, Тр, Снх, Ск, Крс, Юр, Клб), а також 
словосполучення «іменник + прийменник із + прикметник»: ст|рудеил’ із |йаблук (Мч, Хм, Чй, Цб, Жр, 
Рз, Тр), ст|рудеил’ із ва|рен:а (Снх, Ск, Крс), ст|рудеил’ із по|видла (Шм, Йс, Юр, Клб).

Подібну форму мають кондитерські вироби, які позначають номеном, мотивованим ознакою подіб-
ності до труби, – т|рубочки – «вироби із тонкого вафельного тіста, скручені у трубочку і начинені кремом 
чи згущеним молоком».

Зауважимо, що схожі за способом формування вироби мають номінації ру|л’ет – «пиріг із тіста, 
згорнутого у трубку кількома шарами, між якими міститься начинка» (Шм, Йс, Мч, Хм, Чй, Цб, Жр, Рз, 
Тр, Снх, Ск, Крс, Юр, Клб). У досліджуваних говірках лексема полісемічна: «м’ясний виріб», «м’ясо 
(підчеревина), закручене в рулет, натерте часником, сіллю, перцем» (СУМ, VІІІ, с. 906). Лексема рулет 
запозичена із французької мови від етимона зі значенням «коліщатко», зменшувальна форма від коло 
(ЕСУМ, V, с. 138).

У побутовому вжитку виготовляли також торти. Лексема торт передає сему «кондитерський виріб 
переважно круглої форми з бісквітного, пісочного та ін. тіста, покритий кремом, цукатами» (Жр, Лщ, Уг, 
Пн, Чй, Бт, Гр, Трг, Снх, Сч, Ск, Зр, Рс, Тп) тощо (СУМ, Х, с. 209), запозичена з італійської мови (ЕСУМ, 
V, с. 608). Позначаючи цей виріб, мовці уживають дериват |торт’ік, без зменшувального значення.  
Найбільш поширеними із цього підкласу кондитерських виробів були торти із прозоро мотивованими  
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назвами смие|таник – «торт, коржі якого перемащували змішаною із цукром сметаною», медо|вик – «торт, 
у тісто для виготовлення якого додавали мед». Назви зі cпільною семантикою виявлено в інших говір-
ках української мови: буковинських – меидо|вик, смие|таник (Борис); східнослобожанських – медо|вик  
(Волошинова).

Загальними тенденціями є утворення аналітичних номінацій (виражених різними типами словос-
получень, з опорною лексемою – назвою страви та кваліфікаторами) і спеціальними назвами окремих 
різновидів цих страв, узагальненими назвами окремих різновидів сортів – здоба.

Це зумовлено тим, що більшість готових страв із борошна є результатом кількох послідовних про-
цесів приготування, різної рецептури і технологій приготування, способів приготування і призначення. 
В основу номінації може бути покладена будь-яка з ознак. Номінаційні ряди на позначення виробів із 
борошна розбудовуються також назвами сортів хлібо-булочних виробів промислового виробництва.

Висновки. Отже, на позначення кондитерських виробів із борошна в досліджуваних говірках пере-
важають однослівні номінації: медо|вик, смие|таник, |торт’ік, т|рубочки, гри|бочки, го|р’ішки, п˙і|рожи-
но, б˙іск|в˙іт. Двослівні номінації у східноподільському ареалі, виражені узгодженими чи неузгодже-
ними словосполученнями, представлені рідше: ст|рудеил’ со|лодкий, ст|рудеи’ |йаблучний, ст|рудеил’ із 
|йаблук, ст|рудеил’ із ва|рен:а, ст|рудеил’ із по|видла. Більшість зафіксованих лексем уживаються в усіх 
досліджуваних говірках.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у виявленні та системному описі назв виробів із 
дріжджового та прісного тіста в говірках Східного Поділля.
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А. П. Оскирко. Номинация кондитерских изделий из муки в восточноподольских говорах. – Статья.
Аннотация. В статье осуществлена лексико-семантическая характеристика номинаций кондитерских 

изделий из муки в восточноподольских говорах, проведен лингвогеографический и этимологический анализ зафик-
сированных номенов в сравнении с другими диалектами украинского языка, определены наиболее продуктивные 
способы образования номенов.

Ключевые слова: восточноподольские говора, подольский говор, тематическая группа лексики, номинация, 
название пищи и напитков, лексика питания.

O. Oskyrko. The nomination of flour confectionery products in the Eastern Podilly Dialects. – Article.
Summary. The article deals with the lexical-semantic characterization of the nominations of confectionery products 

made from flour in the Eastern Podilly Dialects, the linguogeographic and etymological analysis of the fixed nomens 
with other dialects of the Ukrainian language conducted, the most productive ways of formation of the nomens have been 
identified.

Key words: Eastern Podilly Dialects, Podilskyi dialect, thematic vocabulary group, nomination, names of food and 
drinks, vocabulary of food.


