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Баво́вниковий - бавовня́ний – баво́вницький 
Прикметник бавовниковий утворено від іменника бавовник. Бавовниковий — це той, 

що відноситься до бавовника — рослини, насіння; наприклад, поле, на якому вирощують 
бавовник, називається бавовникове, з бавовника добувають бавовникову макуху, бавовникову 
олію тощо: «Сумний неродючий степ волею колгоспників обернувся за цей час у величезні 
бавовникові поля, у квітучі сади і виноградники» («Колгоспник України»); «Чорну 
бавовникову олію у сирому вигляді не вживають у їжу» (О.О. Лесюїс, «Екстракційний метод 
добування олії», К., 1958). 

Прикметник бавовняний утворено від іменника бавовна. Бавовняний — це такий, що 
пов’язаний з переробкою бавовни. Наприклад: «Херсонський бавовняний комбінат, як і 
Каховську ГЕС, споруджувала вся наша країна» («Радянська Україна»); «Юнак був 
зодягнений у вицвілий бавовняний костюм, у білу сорочку...» (Руденко). 

Прикметник бавовницький утворено від іменника бавовництво, і вживається він у 
словосполученнях із іменниками, які мають відношення до бавовництва, наприклад: 
«Одинадцять кваліфікованих бавовнярів з Південної Америки приїхали знайомитися з 
організацією бавовницької оправи...» (Ле); «Впровадження в усіх бавовницьких колгоспах 
травопільних сівозмін відкриває нові можливості для розвитку громадського тваринництва» 
(«Радянська Україна»). 

В українській літературній мові 30-х років вживалися як нормативні словосполучення 
бавовницька ланка, бавовницькі плантації. Пор.: «В м. Очакові відбулася районна нарада 
стахановок, ланкових бавовницьких плантацій» («Вісті», 1939). 

У сучасній літературній мові помітна тенденція до розмежування значень 
бавовницький і бавовнярський. Так, у словосполученні з іменником ланка узвичаїлося слово 
бавовнярська, утворене від бавовняр, бавовнярка (пор. дояр — доярка). Наприклад: 
«...колгосп використав досягнення передових бавовнярів нашої країни» («Досвід передовиків 
по вирощуванню високих врожаїв бавовни», К., 1953); «В складі бригади створено 16 
бавовнярських ланок по 8 чоловік у кожній» (там же). Пор. у наведених вище прикладах: 
бавовницька справа, бавовницький колгосп, але бавовникова плантація. 

 
Бджоли́ний - бджоля́ний - бджола́стий - бджільни́цький – бджільни́чий 
З усіх наведених прикметників найбільш поширеними в усному і писемному 

мовленні є прикметники бджолиний і бджільницький. 
Слово бджолиний вживається у словосполученнях з іменниками, які називають 

поняття, безпосередньо пов’язані з бджолами. Наприклад: «Дзвенить срібло гірської річки, 
гуде в дуплі бджолиний рій» (Дмитерко); «...уздовж жолобка сиділи густо бджоли й 
жадібно пили воду,— це був їхній бджолиний водопій» (Яновський). 

Звуковим варіантом до бджолиний виступає прикметник бджоляний, який у мові 
художньої літератури вживається нарівні з бджолиний як у прямому, так і в 
метафоричному значеннях: «Даша зітхнула. Думки плуталися. Не могла відповісти собі на 
багато питань, що бджолиним роєм гули в голові...» (Журахович); «Модель різко сіпнулась, 
наче від болю, й раптом з легеньким бджолиним гудінням пішла по сторчовій лінії вгору» 
(Донченко); «В одному місці зібралась юрба, переважно жінки. Вони збилися круг візка, як 
чорний бджоляний рій» (Коцюбинський). 

Слово бджоляний зрідка трапляється і в спеціальній літературі: «Медозбір на пасіці 
ім. Щорса щороку значно перевищує середню продуктивність бджоляних сімей в 
колгоспах Лозівського району» (І.П. Левенець, «По 101 кг меду на бджоляну сім’ю», К., 
1957). Останнім часом у спеціальній літературі переважає як термінологічне слово 
бджолиний; «У своїх працях вони підкреслюють важливе значення збереження і посилення 
цінних якостей бджолиних сімей» («Бджільництво», 1966). 

Ряд звукових варіантів бджолиний - бджоляний доповнюється прикметником 



бджоластий, який трапляється в художньо-образному мовленні з відтінком метафорично-
означального значення: «Коли над очікуючими гарматами ще гуділи бджоли, а не літаки, 
поет (Малишко. - О. Д.) уже уявляв себе на війні, і тільки в сні йому ввижалася мирна 
бджоласта днина» («Літературна Україна»). 

Словом бджільницький позначаються предмети, поняття, що пов’язані з 
бджільництвом: «Треба мати максимальний вихід бджільницької продукції при мінімальних 
затратах робочої сили...» (І.П. Левенець, зазнач, праця); «...доцільніше використовувати 
висококваліфіковані бджільницькі кадри» (там же). 

Поряд із словосполученнями бджільницькі кадри, бджільницький інвентар, 
бджільницька наука зрідка вживається форма бджільничий: «Бджільничий технікум вона На 
тому тижні закінчила» (Воскрекасенко). Як термін у спеціальну літературу ввійшло слово 
бджільницький. 

 
Горластий - горлатий 

Прикметник горластий вживається із значенням «крикливий»: горластий півень, 
горласта зозуля, горласті каченята, горласті граки; горласті дівчата, горбаста дячиха, 
горласта мачуха. 

Це значення слова горластий переноситься і на метафоричні словосполучення, коли 
ознака крикливості приписується предметам, поняттям, які не пов’язані з характеристикою 
голосу: «Борода художника розрослася, посоліднішала, горласті реклами сповіщали про 
виставку його картин» (Дрозд). 

Слово горлатий, крім значень, спільних із прикметником горластий, наприклад: 
«Оця горлата баба наробить такого крику, що й Єфросима почує» (Нечуй-Левицький); 
горлатий півень (Мирний, Глібов); горлата голота (Карпенко-Карий); горлатий батько 
(Довженко), має ще й значення, пов’язане з характеристикою горла (горлянки),—його 
розмірів. З таким значенням уживається воно і в образному мовленні: «Треба ще чимось 
горлатому панові пельку заткнути» (Мирний); «Може, пошле милосердний, що горлата 
ненажера [молотилка] втомиться, як і косарка, тоді ще трохи замолотом придбаємо, - казали 
одрадяни» (Мирний). 
 


