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Переважна більшість сучасних іменників на позначення особи твориться за моделлю, 
відомою ще в праслов’янський період. Про давнє походження цієї моделі свідчить те, що 
утворення на -ник є в усіх слов’янських мовах і мають досить різноманітну семантику. 

У східнослов’янських писемних пам’ятках іменники на позначення особи фіксуються з 
найдавніших часів. Так, у «Повhсти врhменных лhтъ» указується, що засновник міста Києва 
— Кий був «перевозникъ» на Дніпрі. За «Материалами для словаря древнерусского языка» І. 
І. Срезневського, ці назви наявні в значній кількості пам’яток XIII ст., що написані в різних 
східнослов’янських містах. Зокрема, в Рязанській кормчій 1284 р. згадується свирhльник — 
музикант, який грає на «свирели». В Іпатіївському літопису перелічуються: сhдhлници 
«майстри, які робили сідла», лучници «майстри, які виробляли луки», тулници «майстри, які 
робили тули», кузници «ковалі». 

У найдавніших українських грамотах XIV ст. серед найменувань діячів зустрічається 
слово бортникъ: «А се бортници. Пашко бортникъ, и съ ~мелина». Українські грамоти 
XV ст. фіксують назви діячів частіше, ніж XIV ст.: дворникъ «управитель маєтку 
митрополита або єпископа», виноградникъ «виноградар», м#сникъ «різник» та ін. У 
наступних століттях кількість таких назв збільшується, але це збільшення відбувається 
пропорційно розвиткові лексики взагалі. 

Аналіз староукраїнських і сучасних словників свідчить, Що протягом усієї історії 
розвитку української мови назви особи-діяча становили близько 0,5-1,5% усієї зафіксованої 
лексики. Наприклад, у «Лексиконі» П. Беринди (1627) на 7 тис. реєстрових одиниць — 81 
назва осіб на -ник, а в 11-томному Словнику української мови на 135 тис. слів — близько 2 
тис. 

Стабільність процентного співвідношення назв діячів з рештою лексичного складу в 
словниках супроводжується ще однією спільною рисою для всіх слов’янських мов: іменники 
з суфіксом -ник на позначення діяча розбиваються на дві не зовсім рівнокількісні групи. 
Церша з них охоплює приблизно 20% слів на -ник і позначає діяча за ознакою належності до 
виробничої, а друга (приблизно 80%) — до невиробничої сфери. Це співвідношення 
зберігається до сьогодні. 

Назви виробничників в українській мові за даними згаданих словників розвивалися в 
такий спосіб. Найдавніший словник «Лексис... просто» фіксує іменник ремесникъ, який є 
також у «Лексиконі» П. Беринди та в словнику Є. Славинецького. Лексичне значення цього 
слова, як свідчить Етимологічний словник О. Преображенського, сягає праслов’янського 
періоду і з самого початку було узагальненим: «той, хто виготовляє що-небудь руками». 

«Лексис» Зизанія фіксує два найменування виробничників — работникъ і рhзник, які 
повторюються також в «Лексиконі» П. Беринди та «Синонімах славеноросских», а слово 
рhзник представлене ще й у словнику А. Корецького-Сатановського. 

Словник П. Беринди крім слів ремесникъ, работникъ, рhзник подає ще мhховник, яке 
повторюється в «Синонімах славеноросских» та словнику А. Корецького-Сатановського, і 
слова замшникъ та ролникъ, представлені в «Синонімах славеноросских». Решта слів 
(золотникъ, пташникъ, цегельникъ, коробейникъ, ситникъ, скорникъ), зафіксованих 
П. Бериндою, названими словниками не наводяться. «Синоніма славеноросска», крім 
перелічених вище слів, дає ще чотири найменування діяча, не представлених іншими 
словниками, — огородникъ, винникъ, печатникъ, будовникъ. 

У словнику Є. Славииецького наявні слова колесникъ, сапожникъ, які реєструються 
також у словнику А. Корецького-Сатановського; ремесникъ, представлене у наведених нами 
вище словниках, та значна кількість слів, зафіксованих тільки даним словником, — пчелник, 
хлhбникъ та ін. Словник А Корецького-Сатановського, крім слів рhзникъ, мhховникъ 
колесникъ, сапожникъ, садовникъ, подає ще иголникъ, мечникъ, сковникъ, овощникъ та ін. 

У сучасній українській літературній мові іменники на позначення виробничника 



найчастіше співвідносяться з найменуваннями виготовлюваних предметів: скринник — «той, 
хто виготовляє скрині». Предметом виготовлення є конкретні речі побутового (килимарник, 
рамник), промислового (шишельник, ресорник) вжитку, будівельні матеріали (цегельник, 
черепничник, щебінник), тканини (сарпинник), одяг, взуття (жилетник, піджачник, 
кашкетник, черевичник), продукти харчування (пряничник, бубличник, калачник, морозивник) 
тощо. 

Відносно велика й різноманітна група слів позначає осіб, які вирощують фрукти, овочі 
(абрикосник, овочівник, буряківник та ін.), займаються розведенням птахів, тварин (гусівник, 
птахівник, кролівник, соболівник тощо). Окремо можна виділити найменування осіб, які 
добувають з надр природні багатства (алмазник, гранітник та ін.), та назви різних фахівців в 
галузі будування (тунельник, мостобудівник, тракторобудівник). 

Спосіб найменування виробничників за кінцевим результатом праці бере свій початок 
якнайменше в староукраїнській мові. На сучасному етапі він доповнюється й іншими 
способами, в яких відображається колективність, механізація та автоматизація виробничих 
процесів. Тепер особа, яка має дотичність до кінцевого результату виробничого процесу, — 
це тільки один з учасників виготовлення предмета, тому значна кількість слів на -ник у 
сучасній українській літературній мові називає будь-яку людину, що працює в цеху, на 
заводі або в певній галузі промисловості: мартенник «робітник мартенівського цеху», 
чавунник «робітник чавуноливарного заводу», вугільник «робітник, який працює у вугільній 
промисловості» тощо. Частина іменників називає виробничника тільки за дією, яку він 
виконує в суспільному виробництві: виливальник «робітник, що виготовляє металеві 
предмети способом виливання», карбувальник «майстер, що карбує, виготовляє карбовані 
речі», гравірувальник «спеціаліст з гравірування». Деякі найменування виробничників 
співвідносяться з назвами машин, механізмів, на яких або з якими вони працюють 
(конверторник, кокільник та ін.). 

У розвиткові найменувань діяча відображаються і спільнослов’янські і специфічні риси 
української мови. Ще в староукраїнській мові у найменуваннях діяча накреслилася тенденція 
до переважання форм на -ник над формами з іншими суфіксами. Наприклад, у «Лексиконі» 
П. Беринди церковнослов’янське слово закалатель перекладається укр. рhзник, дhлатель — 
работник, у «Синонімах славеноросских» ст. укр. будовникъ відповідають здатель, 
созидатель, строитель та ін., у 3-томному Російсько-українському словнику (1968) 
гранильщик перекладається як гранувальник, гребенщик — гребінник, строитель — 
будівельник, будівник, производитель — виробник тощо. У сучасній українській мові це 
можна проілюструвати такими прикладами: 6-томний Українсько-російський словник (1953-
1963) реєструє укр. кабельщик, а Словник української мови (т. 4, 1973) подає це слово вже як 
кабельник, в Українсько-російському словнику зафіксоване укр. доменщик, а в другому томі 
Словника української мови (1971) поряд з ним подано і доменник, хоча останнє визначається 
як менш уживане, бо тлумачиться відсиланням до доменщик. Наявність двох або кількох 
морфологічних варіантів свідчить про неповну усталеність їх у сучасній українській 
літературній мові. 

Взаємодія спільнослов’янських закономірностей у формуванні назв діяча із власне 
українськими ставить перед мовознавцями ряд проблем не тільки теоретичного, а й 
практично-прикладного характеру. Актуальними є питання правильності і нормативності 
використання суфіксів -ник і -щик(-чик) у сучасній українській мові та переклади 
російською мовою назв діяча на -ник. 

У Словнику української мови майже всі найменування діючої особи з суфіксами -щик  
(-чик) стилістично обмежені або рідковживані, засвідчено лише окремі випадки 
функціонування назв діяча із цим суфіксом: наладчик, холодильщик, паяльщик та ін. Серед 
однозначних найменувань діяча лише слово доменщик — фахівець (робітник, технік, 
інженер і т. ін.) з будування або обслуговування доменної печі — є назвою виробничника. 

При перекладах з російської мови на українську і з української на російську та в 
мовленнєвій практиці треба мати на увазі, що в частині назв діяча суфікс -ник наявний і в 



українській і в російській мовах, пор. мідник і медник, а в частині — він властивий тільки 
українській, пор. укр. препаратник, прядильник, інструментальник — рос. препаратчик, 
прядильщик, инструментальщик. Слід зауважити, що російські утворення на -ник 
відповідають давнім 

Українським словам на -ник на позначення майстрів які виготовляють конктрені 
предмети побутового вжитку (решітник решетник; колісник — колесник, каретник — ка 
ретник), військове спорядження (щитник — щитник, стрільник – стрельник), людей, що 
випікають вироби з тіста (хлібник — хлебник, пиріжник — пирожник). 

Серед назвсучасних виробничих професій російські утворення на –ник переважно ті, 
морфемна структура твірних основ яких закінчується на шиплячі, що не дозволяє 
приєднувати до них суфікс -щик (-чик): трикотажник – трикотажник, дорожник – 
дорожник, монтажник — монтажник та ін. Абсолютна більшість сучасних російських назв 
робітників за їх професією — це слова із суфіксом -щик (-чик). укр. бурильник, турбінник, 
газопровідник – рос. бурильщик, турбинщик, газопроводчик та ін. 
 


