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Слова, як відомо, називають предмети, поняття реального життя. Давно помічено, що коли 
якісь предмети чи поняття існують у мові того чи іншого народу дуже давно, то навколо них 
з’являється низка назв — синонімів. Для того, щоб пояснити рухливість лексики, заміну 
одних слів іншими, потрібно звернутися до історії назв, а це значить — звернутися до історії 
народу, його побуту, культури, соціальних умов життя, науково-технічного прогресу. Це 
допоможе зрозуміти, чому, під впливом яких позамовних чинників народжуються нові слова, 
оновлюються історизми, з’являються іншомовні запозичення. 

У сучасній українській мові є ряд синонімів на означення людини, що займається 
обробітком землі, працює на землі, в сільському господарстві: хлібороб, землероб, рільник, з 
давніх слів наведемо: ратай, плугатар, орач. 

Етимологія слова хлібороб цілком прозора («той, хто робить хліб»). Цю назву засвідчує 
українська літературна мова дожовтневого періоду і сучасна, пор.: «Кругом поле зеленіло, 
хлібороба веселило» (Л. Глібов). Хлібороб — це основний відповідник до російських 
земледелец, землепашец, хлебопашец у сучасних словниках. Уживані у російській мові 
хлебороб, хлеборобство є запозиченням з української мови. Найближчий за значенням до 
слова хлібороб іменник землероб, який є синонімом і до слова рільник. 

Давнє українське слово рільник пов’язане з іменником рілля. Крім семантичної спільності 
із словами хлібороб, землероб, воно має і відмінне значення: фахівець в галузі рільництва, 
сільськогосподарського виробництва. Пор.: «В колгоспі виросли численні кадри 
кваліфікованих рільників, тваринників, механізаторів» (ж. «Колгоспник України»). Високий 
урочистий зміст вкладається у таке слово, як ратай, яке також синонімічне до слова 
хлібороб. У мові художньої літератури з відтінком іронії використовується і слово гречкосій: 
«І знову шкуру дерете з братів незрячих, гречкосіїв» (Т. Шевченко). 

Узагальненим поняттям до всіх цих назв можна вважати слово селянин — людина, яка 
працює біля землі, займається хліборобством, землеробством, рільництвом. 

Поряд із словами хлібороб, землероб, рільник, селянин у мові масової інформації 
вживаються синонімічні словосполучення типу сільський трудівник, рядові полів, 
колгоспник, робітники сільського господарства, трудівники села, трудівники полів. Залежно 
від мети (в розмовно-побутовій чи в офіційно-діловій мові або в науковій статті) вживається 
те чи інше слово або словосполучення. 
Якщо раніше праця землероба, хлібороба охоплювала всі процеси, пов’язані з 

виробництвом хліба, то тепер механізація праці викликала і спеціалізацію тих, хто працює на 
землі. Хлібороб стає трактористом, комбайнером, механізатором. У сучасному офіційно-
діловому стилі, а також у розмовному мовленні, в мові масової інформації зустрічаємо 
багато нових назв: ланковий механізованої ланки, бригадир тракторної бригади, оператор 
машинного доїння. А коли треба передати узагальнене поняття про всі ці галузі сучасного 
сільськогосподарського виробництва, вживається вислів трудівник села, наприклад: 
«Високоякісна праця кожного трудівника села можлива лише тоді, коли людина володіє 
майстерністю, знаннями з агротехніки, зоотехніки, економіки» (Хлібороб України). 

Нове життя села, новий технічний рівень сільськогосподарської праці вимагає нових назв. 
Прикладом може бути виникнення поняття агропромислового комплексу. А в зв’язку з цим у 
мові з’являються нові словосполучення: агропромисловий комплекс, зерноочисний комплекс, 
на тваринницькому комплексі, молоді трудівники комплексу, комплекс на 1600 корів і 
відповідні прикметники — комплексне обслуговування, комплексна бригада, комплексно-
економічний розвиток. 

Семантика слова комплекс (сільськогосподарський комплекс) виявляє новий технічний 
рівень, нові масштаби виробництва, всі ланки якого взаємопов’язані. Саме таке розуміння 
слова комплекс маємо в словосполученнях типу корсунський комплекс, пор.: радгосп чи 
колгосп певного географічного району. Напр.: «Я був по-справжньому вражений 



технологічним процесом на відгодівельному комплексі в радгоспі «Дружба» на 
Хмельниччині» (Літ. Україна). 

Показовим є збільшення в мові словосполучень із словом техніка, що стосується 
сільськогосподарського виробництва: зерноочисна техніка, розвантажувальна техніка, а 
також із словом агрегат (з’єднання декількох машин для виконання однієї роботи): 
сушильний агрегат, пересувний агрегат, електрозварювальний агрегат. Виникає і особлива 
дієслівна сполучуваність, зумовлена потребою називати різновиди польових робіт: водити 
агрегати, пор.: водити трактори, водити комбайни. Агрегати також виконують певну дію, 
діють: «Більшість агрегатів стануть діяти у дві зміни» (Сільські вісті). 

До нових технічних понять треба зарахувати вислови типу: універсальні механізовані 
установки, сільські будівельні комбінати, збирально-транспортний конвейєр, агротехнічна 
інтеграція, комплексний економічний і соціальний розвиток, динаміка росту, динамічний 
розвиток та ін. 

У мові масової інформації поряд із новими соціально-економічними термінами 
(інтенсифікація, прискорення) вживається й нова спеціальна технічна лексика: агротехнічні 
заходи, хімізація, кормозаготівля, вологозбиральне поливання. Зауважимо, що в сучасних 
умовах надзвичайно розширилася сполучуваність іменника інтенсифікація: «За останній час 
чимало зроблено для розвитку та інтенсифікації землеробства» (Рад. Україна): «Планом 
передбачено заходи щодо дальшої інтенсифікації рослинництва» (Комсомолець України). 

Життя спеціалізованого великого господарства індустріального типу спонукає до пошуків 
нових засобів мовного вираження. Закріплюються у мові такі словосполучення, як: зернове 
виробництво, система заготівель, реалізації продукції і под. 

У семантиці та вживанні нових назв типу комплекс, агротехніка, агромістечко, 
агровиробництво відбивається широкомасштабність мислення сучасного трудівника села, 
сфера його діяльності, причому вони органічно входять і в розмовну побутову мову. 
Наприклад: «На місці закиненого в степу села з маленькими під соломою хатами виросло 
селище, точніше агромістечко, оточене парком і садом понад 200 га» (Нар. тв. та етн.). 

Нова лексика у мові сільського трудівника відображає, зокрема, процес зближення міста і 
села, народження явищ, спільних для соціально однорідного суспільства. 
 


