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У сучасній українській літературній мові значно розширились межі вживання слів на 
означення осіб за родом їх діяльності або за фахом. Зокрема, в усному літературному 
мовленні функціонують як синонімічні, так і іменникові утворення: буряківник — буряковод, 
садівник — садовод, газетник — газетчик, натурник — натурщик та ін. Щодо іменників на 
-ник, -івник, -вод (напр., кукурудзівник — кукурудзовод, лісівник — лісовод, рисівник — 
рисовод, садівник — садовод, цитрусівник — цитрусовод та ін.) слід зауважити, що майже 
всі вони з’явились в українській мові лише недавно. Свідченням цього є те, що їх зовсім не 
реєструє «Словарь української мови» за редакцією Б. Грінченка. Винятком може бути тільки 
слово садівник. Якщо слова з суф. -ник на означення назв осіб за фахом чи родом занять 
відомі ще в давньоруській мові (напр., беззаконьникъ, бортникъ, воиникъ, даньникъ та ін., 
подані в «Материалах для словаря древнерусского языка» І. І. Срезневського), то утворення 
на -вод фіксуються значно пізніше, вже на ґрунті староукраїнської мови. У картотеці до 
«Історичного словника української мови» Є. Тимченка зафіксовано лише слово воловод з 
пам’яток української мови XVIII ст., причому не в особовому значенні, а в опредмеченому 
(мотузка). «Словник української мови» П. Білецького-Носенка засвідчує тільки іменник 
коноводъ у значенні «злодій, що викрадає коней», «промисловець, що на базарах кіньми 
торгує». «Словарь української мови» Б. Грінченка вміщує вже кілька утворень на -вод / -від, 
які вказують на особу: верховод, воловід, гріховода, коновід. Утворення на -вод особливо 
активізувалися в наш час. «Інверсійний словник української мови» вміщує біля 30 іменників 
на -вод із значенням осіб за фахом чи родом занять: вагоновод, вівцевод, діловод, 
екскурсовод, звіровод, каучуковод, колоновод, кукурудзовод, лісовод, насіннєвод, парниковод, 
полевод, плодовод, плотовод, рисовод, садовод, свиновод, цитрусовод, чаевод, шовковод та 
ін. Утворення і широке використання іменників на -вод у сучасній українській літературній 
мові — як писемній, так і усній — підтримуються зв’язками з російською мовою, де такі 
моделі є особливо активними. Сучасні словники російської літературної мови засвідчують 
біля 60 слів типу бахчевод, животновод, скотовод, счетовод, цветовод, хлопковод та ін. В 
українському усному літературному мовленні та в писемній мовній практиці поряд з 
назвами буряківник, кукурудзівник, лісівник, садівник та інші функціонують також іменники 
буряковод, кукурудзовод, лісовод, просовод, рибовод, рисовод, садовод та ін. Аналогічні 
утворення засвідчені і в білоруській мові, пор.: аленявод, баваунавод, зверавод, льонавод та 
ін. Однак слід підкреслити, що деякі назви на -вод не мають відповідників на -ник. Це такі 
слова, як діловод, класовод, вагоновод, груповод, екскурсовод та ін. У деяких випадках 
утворення на -ник порівняно з іменниками на -вод мають зовсім інші значення. Пор.: 
вагоновод — водій трамваю; вагонник — робітник вагонобудівного заводу або вагонного 
парку. Наявність можливих синонімічних утворень, їх активізація в усному літературному 
мовленні свідчать про словотвірні можливості мови, робить її багатшою. Разом з тим щодо 
вживання ряду назв трапляється неусталеність мовної норми. В одних випадках надається 
перевага утворенням на -вод, в інших — на -ник, -івник. Усе залежить від індивідуальних 
уподобань мовця, його звички. Винятком є хіба утворення садівник, якому усне літературне 
мовлення надає перевагу перед синонімічним садовод, що можна пояснити давньою 
традицією вживання цього слова. Нема послідовності у вживанні тієї чи іншої словотвірної 
моделі і в словниках сучасної української мови. Якщо іменник лісовод тлумачним 
«Словником української мови» визначається як розмовний варіант нормативного лісівник, то 
наявні в мовленні бджоловод, льоновод взагалі не фіксуються словниками української мови, 
хоча утворені вони аналогічно до назв типу садовод. Нормативними для сучасної 
української літературної мови вважаються назви бджоляр, льонар, а іменники бджоловод, 
льоновод є відповідно розмовними варіантами. Разом з тим уживані в мовленні варіанти 
рисівник, цитрусівник (пор. нормативні рисовод, цитрусовод) донедавна не фіксувались 
жодним словником української мови. Їх знаходимо лише в «Орфографічному словнику 



української мови» (К., 1975). Треба зауважити, що іменники рисовод, цитрусовод є новими 
утвореннями і в російській мові. «Словарь русского языка» за ред. С. I. Ожегова ще не 
фіксує цих назв, а сімнадцятитомний «Словарь современного русского литературного 
языка» реєструє відповідні іменники як нормативні. Номінації на -вод в українському 
усному літературному мовленні та писемній практиці «найчастіше стосуються розведення 
нових, здебільшого невідомих раніше на Україні рослин і тварин» (Бурячок А. А. Про деякі 
назви фахівців із різних галузей сільського господарства. — Рідне слово, вип. 7, 1973). 

Назви на -вод властиві українському усному літературному мовленню. Дуже часто 
диктори Республіканського радіо вживають слово буряковод і значно рідше його 
словотвірний варіант — буряківник. Утворення на -вод поряд із синонімічними на -ник,  
-івник властиві і писемній формі літературної мови. Свідченням цього можуть бути 
приклади, взяті з газети «Радянська Україна»: «В цьому році рисоводи Кілійського району на 
Одещині зобов’язалися взяти на круг з 62 000 гектарів по 50 центнерів рису» (16.04.1974 р.); 
«Буряководи республіки багато зробили для того, щоб ознаменувати завершальний рік 
п’ятирічки високим урожаєм...» (26.08.1975 р.); «Десять таких машин уже одержали лісоводи 
Татарії, Воронезької, Івановської та інших областей РРФСР» (26.07.1975 р.). 

Мовці активно користуються і утворенням парниковод поряд із традиційним парникар 
на означення фахівця в галузі парникового городництва. Неологізм парниковод не фіксує 
сімнадцятитомний «Словарь современного русского литературного языка», проте цей термін 
уже ввійшов у словник-довідник «Новые слова и значения» (М., 1971). Це слово 
реєструвалось шеститомним «Українсько-російським словником» з вказівкою на його 
нечасте вживання, однак цілком слушним є введення названого іменника в тлумачний 
«Словник української мови» без будь-якої позначки. Якщо частина утворень на -вод не 
викликає застережень щодо їх нормативності (напр.: буряковод, лісовод, парниковод та ін.), 
то деякі відзначаються штучністю. Так, замість невиправданих утворень типу бетоновод, 
картоплевод, тістовод та ін. потрібно вживати слова з іншими формантами: бетоняр, 
бетонник, картопляр, тістороб. 

Поширення назв на -ник, -івник чи -вод залежить і від здатності слова утворювати 
похідні. Так, від основ на -ник утворюються похідні на -цький, -цтво. Напр.: буряківник — 
буряківницький — буряківництво, кукурудзівник — кукурудзівницький — кукурудзівництво, 
садівник — садівницький — садівництво, лісівник — лісівницький — лісівництво та ін. Як 
паралельні вживаються утворення садівницький — садівничий, лісівницький — лісівничий та 
ін. 

Значно менші словотвірні можливості щодо творення похідних мають іменники на -
вод. Похідні творяться здебільшого від тих слів на -вод, які не мають відповідних варіантів, 
напр.: діловод — діловодний — діловодство. Похідні на -водський, хоч і трапляються, але 
не належать до нормативних в українській мові. Не вміщують таких похідних і сучасні 
словники. «Інверсійний словник української мови», наприклад, не реєструє жодного 
прикметника з суфіксом -ськ(ий), утвореного від іменника на -вод. 

Варіантність в усному літературному мовленні, як і в писемній мовній практиці, 
поширена і серед інших суфіксальних утворень, пор. слова на -ник, -чик, -щик: бакенник — 
бакенщик, доменник — доменщик, натурник — натурщик та ін. Серед варіантів, які 
трапляються в усному мовленні, є й відхилення від сучасних літературних норм. Так, 
уживаним в усному мовленні словам типу автогенщик, буфетчик, газовщик, 
галантерейщик, зварщик відповідають нормативні назви: автогенник, буфетник, газівник, 
галантерейник, зварник. Різняться значенням співвідносні утворення на -щик і -ник, пор., з 
одного боку, слова паяльщик, пильщик, підрядчик, які вказують на особу, а з другого боку — 
іменники з предметним значенням: паяльник — ручний інструмент для паяння; пильник, 
діал. — напилок; підрядник — підрядковий, зроблений слово в слово переклад іноземного 
тексту. 

Однак і тут трапляються відхилення. Так, якщо костюм для купання називають купальник, 
то особу слід було б назвати купальщик. І справді, в мовленні на означення того, хто 



купається, можна почути слово купальщик. Проте таке утворення не є нормативним для 
сучасної української літературної мови, яка пропонує лише іменник купальник у значенні 
«той, хто купається». 

Як паралельні функціонують у мовленні утворення на означення робітника, що 
налагоджує верстати, механізми, машини та ін.: наладчик — наладник. Нормативним 
вважається лише перший варіант на -чик (наладчик). Це утворення переважає і в усному 
літературному мовленні. Другий варіант на -ник (наладник) утворений від дієслова 
наладити, значення якого збігається із значенням дієслів налагоджувати, наладжувати. 
Отже, утворення наладник з погляду семантики твірної основи не. суперечить нормативному 
наладчик, проте практика засвідчує перевагу назви наладчик. 

Таким чином, усне літературне мовлення активізує словотвірні варіанти на означення 
назв осіб за родом діяльності або за фахом, зумовлює виникнення синонімічних відношень 
між ними, що супроводжується стилістичним розмежуванням відповідної лексики. 

 
 


