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На території України поширені сотні різних видів квітів. Кожна квітка має одну, дві або й 
більше назв. Тобто назв квітів у декілька разів більше, ніж самих квітів. Багато з них виникли 
в давні часи, коли люди ще мало знали про їх цінні лікувальні та технічні властивості. Тому 
першими назвами були такі, що відбивали зовнішню схожість рослини до предметів побуту, 
тварин тощо, наприклад: риб’ячі очі, горобине око, воловий язик, заячі вушка, зелені 
збаночки, чорноголовник і под. 

Так виникали переважно назви, що передавалися словосполученнями; одні з них з 
часом перетворювалися в складні слова, інші так і лишилися лексикалізованими 
синтаксичними одиницями. 

Складні слова утворювалися із вільних синтаксичних словосполучень із підрядним 
зв’язком, рідше — з сурядним. Основи слів здебільшого поєднувалися за допомогою 
сполучних голосних о, е. Складні назви мають форму іменників переважно чоловічого роду, 
наприклад: звіробій, тілоріз, водогляд, вовконіг. Поодинокі назви виступають як іменники 
жіночого роду чи іменники в множині, пор.: чорноголівка, ночецвітка, рачешийки і под. 

Із підрядних словосполучень «дієслово + іменник у знахідному відмінку» типу бити 
вовка, збирати воду, ламати голову, любити драговину, сліпити курей, ламати кості, 
стягати кров, полохати чортів тощо утворилися складні назви вовкобій, водозбір, 
головолом, драголюб, куросліп, костолом, кровостяг, чортополох і под. 

З поєднання прикметника та іменника виникли складні слова типу жовтоцвіт, 
пізноцвіт, сніжноцвіт, дрібноцвіт, ярцвіт, різноцвіт і под. Прикметникова основа вказує на 
ознаку за кольором, розміром або за якоюсь властивістю квітки, а іменникова — за носієм 
родової характеристики слова. Ця словотворча модель продуктивна при найменуванні квітів 
за найрізноманітнішими їх ознаками. 

Окрему групу становлять складні назви квітів, що поєднують у собі числівникову та 
іменникову основи: однолист, одномісячник, трилисник, дев’ятисил, стокрівця та ін. 

Серед складних назв квітів виділяються поодинокі найменування, що утворилися 
поєднанням двох іменникових основ: вогнецвіт, стрілолист. В основі таких назв лежить 
порівняння: перша частина слова називає щось, до чого подібна рослина, наприклад, «цвіт 
подібний до вогню», «лист подібний до стріли». Серед перелічених назв — складних слів — 
багато таких найменувань, які утворюються і за допомогою суфіксів. Суфікси не тільки 
вказують на граматичну форму іменника, а й виконують емоційно-експресивну функцію при 
називанні квітів. Наприклад: білоголівка, білоголовець, жовтобрутка, синьоголовник, 
сухозлотиця, стародубка, чорнобривці, чорноголовець та ін. 

Складні назви квітів можуть утворюватися шляхом зближення слів, які, називаючи 
одне поняття, зберігають двочленність назви, тобто складаються із двох самостійних слів. 
Між ними існує певна граматична залежність: перше слово передає видову ознаку, а друге 
(як правило, це слова зілля або трава) — родову. Наприклад: буркун-зілля, бояр-зілля, 
вітровій-зілля, іван-зілля, трій-зілля, цар-зілля, жар-зілля, іван-трава, перенос-зілля, ромен-
зілля, розрив-трава, сон-трава. 

Другу групу назв, утворених поєднанням двох іменників у називному відмінку, 
складають такі, в яких значення обох компонентів взаємно доповнюють одне одного. 
Наприклад: мати-мачуха, бабка-куль, мак-видюк, нечуй-вітер, цар-сил, цап-царап. До цих 
назв в українській мові існують відповідники суфіксальних слів: мачушник, мар’янчик, 
бабки, видюк, сильник, нечуївка. 

Складні назви квітів можуть також творитися і способом поступового зрощення 
синтаксичних словосполучень в одне слово. При цьому словосполучення набуває нового 
значення. Це явище відбите в складних назвах типу болиголова, горицвіт, ломикамінь, 
стулиуст, перекотиполе, вернисонце, де перша частина — дієслово наказового способу, а 
друга — іменник у називному відмінку однини (всіх трьох родів). 



Одним із джерел поповнення народних назв квітів є усталене вживання вільних 
синтаксичних словосполучень. Наприклад: батіжки святого Петра, соломонова печать, 
кручені паничі, божа трійця та ін. У таких назвах два або кілька компонентів вступають між 
собою у відповідні семантичні зв’язки і разом вказують на якусь ознаку квітки — прямо чи 
метафорично осмислену. 

Складні назви, передані усталеними словосполученнями, являють собою такі 
неподільні смислові групи, значення яких лише символічно накреслюється складовими 
частинами. Жоден із членів таких словосполучень не може бути замінений синонімом, 
інакше буде порушено семантичний зміст назви. 

Іменникова частина досить часто має суфіксальне оформлення, наприклад: повійка 
плотова, жовтенька кашка і под. 

Назви-словосполучення не є ознакою лише народнорозмовного стилю. Найчастіше 
вони зустрічаються в казках, народних піснях та думах, у переказах та легендах. Частина 
складних найменувань поповнила українську ботанічну термінологію, наприклад: 
чорнобривці, іван-чай, іван-та-мар’я, стокротки, золототисячник, трилисник, однолист, 
ломикамінь, ломиніс, соломонова печать, водяний перець, жовтий шильник, воловий язик та 
ін. 

Однак більшість таких назв, утворених за зразками продуктивних типів, поширюється 
в говорах української мови і має характер розмовних варіантів, що існують поряд із 
літературними. Наприклад: водогляд, вернисонце, косма-трава, зрад-зілля, куп-куп-зілля, ум-
та-розум, люби-мене, панське мило, дикий шовк, зелений борщ і под. 

У різних областях України відома квітка, літературна назва якої волошка. На 
Черкащині, Київщині, Житомирщині її так називають і в народі; у говорах Західної України 
вона поширена під назвами блават, блаватка, синець, на Полтавщині—васильки, на 
Харківщині — головастики, головатень, а на Чернігівщині ця квітка відома під назвою, що є 
справжнім витвором народної фантазії, люблю й ненавиджу. 

Метафоричний, образний зміст народних назв квітів часто використовують 
письменники, створюючи неповторні художні образи. Значеннєва прозорість слова — назви 
квітки — зумовлює і його переносне вживання в мові. Наприклад, назва чорнобривці 
(Tagetes) утворена на підставі перенесення ознак людини на зовнішній вигляд квітки — на 
характер кольорового оформлення рослини. Чорнобривець — хлопець і чорнобривець — 
квітка розрізняються лише контекстуально. Наприклад: «Кажуть, так і на Каховці? Бризка 
море... аж в лице... Чорнобривка й чорнобривці збудували море це!» (Тичина); «Біліє дім, де 
садівник живе, і перед ним — знайомі чорнобривці» (Рильський); «Як чорнобривці, очі 
молодечі на зморшкуватому цвіли виду» (Рильський). 

З цих прикладів видно, як складна назва чорнобривці на основі образного порівняння 
перейшла від людини до рослини — і знову від рослини до людини. А складна назва 
перекотиполе (Eryngium), в якій відбито здатність рослини котитися по степах, полях, 
усталилася в метафоричній мові для образної оцінки людей у чомусь непостійних, нестійких. 
Наприклад: «Таким вже я перекотиполем вдався» (Стельмах); «Нехай я полину рожевою 
хмаркою над ставами, нехай покочуся перекотиполем, що стежки не знає собі ні мети» 
(Франко). 

Різні найменування квітів, що відбивають неоднакові процеси називання, зберігають 
цікаві факти історії їх виникнення. Створені на матеріалі української мови, народні назви 
квітів виявляють її специфіку у способах і засобах словотворення. Народні назви — одне з 
джерел української ботанічної термінології. 
 


