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Назви людей, що займаються вирощуванням сільськогосподарських культур і розведенням 
тварин, утворюються головним чином за допомогою суфіксів -ар(-яр) — -арка (-ярка), -ик — 
-иця, -івник — -івниця, -вод. 

Утворення за допомогою цих суфіксів набули активного поширення в радянську добу, 
особливо в повоєнні роки, коли внаслідок інтенсивного розвитку народного господарства 
виникає низка нових галузей сільського виробництва, як вівчарство, кукурудзівництво, 
рибництво, парникарство та ін. Так, від основ відповідних іменників за допомогою суфікса -
ар (-яр) (у жіночому роді -арка (-ярка), були утворені назви на позначення фахівців у галузі 
вирощування сільськогосподарських культур: картопляр — картоплярка, льонар — 
льонарка, конопляр — коноплярка, парникар — парникарка, у галузі розведення бджіл і 
тварин: бджоляр, коняр, скотар, вівчар, свинар — свинарка. Напр.: «Картоплярі 
Чернігівщини виступили ініціаторами змагання за вирощування високих урожаїв картоплі» 
(«Хлібороб України»); «Сестра льонаркою моя, А я будую, тесля я» (Нагнибіда); 
«Батьківщині потрібні мільйони й мільйони породистих коней. І країна чекає від конярів 
дальших успіхів» (Остап Вишня). 

Назви коняр, вівчар, свинар і т. ін. активно використовувалися й раніше на позначення 
конюха, пастуха овець, свиней тощо. Напр.: «Вже коні стомлені заведено до стайні, і 
всипали вівса їм конярі» (Рильський); «Василь зненавидів науку. — Я тебе у свинарі запру! 
— сварилася мати» (Панас Мирний). 

Від цих назв за допомогою абстрактного суфікса -ство утворено терміни, якими 
позначають відповідні галузі сільськогосподарського виробництва, а саме: картоплярство, 
льонарство, коноплярство, парникарство, бджолярство, конярство, скотарство, 
вівчарство, свинарство. Напр.: «Найбільш високодоходними галузями є льонарство й 
коноплярство» («Колгоспна енциклопедія»); «Вівчарство — головна галузь тваринництва в 
посушливих і гірських районах» («Економічна географія СРСР»); «У фільмі показано, яких 
успіхів досягли в конярстві колгоспи» (Остап Вишня). 

У мові функціонують також прикметникові утворення від назв фахівців: картоплярський, 
льонарський, коноплярський, парникарський, бджолярський, конярський, скотарський, 
вівчарський, свинарський. Своїм значенням вони пов’язані не тільки з назвами фахівців, а й з 
назвами тих чи інших галузей виробництва. Наприклад: льонарська бригада, конярська 
ферма. 

Чимало назв фахівців виникло від прикметникових основ за допомогою суфікса -ик 
(рідше -иця): баштанник, насінник, городник — городниця, пасічник — пасічниця, рільник, 
рибник, тваринник. Напр.: «Наближалось якесь побутове свято. Заступник голови, він же 
рільник артілі, приурочив до нього вихідний день» (Волошин); «Я на старість за баштанника 
буду» (Коцюбинський). 

Слово рільник уживається ще в значенні «хлібороба, селянина»: «Дитина без школи, що 
рільник без поля» (Федькович). 

Словники засвідчують такі похідні терміни на позначення відповідних галузей 
виробництва: баштанництво, насінництво, рільництво, пасічництво, рибництво, 
тваринництво. Напр.: «Тваринництво може рости й процвітати тільки в тісному зв’язку з 
іншими галузями господарства й насамперед із рільництвом, городництвом, колгоспним 
будівництвом» (Добровольський). 

Взагалі прикметникові форми від назв цього типу утворюються за допомогою суфікса  
-цьк(ий): баштанницький, насінницький, городницький, пасічницький, рибницький, 
тваринницький. Але від таких термінів, як рільник, рільництво, існують паралельні форми: 
рільничий і рільницький. Напр.: рільнича (рільницька) бригада, рільницькі знання, рільнича 
школа. 



Найбільше назв фахівців утворено від іменникових основ за допомогою суфікса -івник 
(рідше -івниця): буряківник — буряківниця, каучуківник, кукурудзівник, лісівник, овочівник, 
рисівник, садівник — садівниця, цитрусівник, шовківник — шовківниця, голубівник, кролівник 
і т. ін. Напр.: «Ти була в Полтаві на весняних курсах садівниць» (Вирган); «Лісівник, 
висаджуючи молоді дерева, повинен передбачити, як вони будуть розвиватися» («Наука і 
життя»); «Кролівники взяли зобов’язання виростити не менше двадцяти кролят від кожної 
кролематки» («Колгоспник України»). 

У словниках наводяться похідні терміни на позначення відповідних галузей виробництва: 
буряківництво, каучуківництво, кукурудзівництво, лісівництво, овочівництво, плодівництво, 
рисівництво, садівництво, цитрусівництво, шовківництво, голубівництво, кролівництво 
тощо. Напр.: «Буряківництво в нашій республіці є однією з провідних галузей сільського 
господарства» («Колгоспне село»); «Дивувалися громадяни його знанню в садівництві» 
(Франко); «В останні роки багато колгоспів і радгоспів успішно займаються кролівництвом» 
(«Колгоспник України»). 

Прикметники, що семантично пов’язані як із назвами фахівців, так і з назвами галузей 
виробництва, утворюються за допомогою суфікса -цьк(ий): буряківницький, 
кукурудзівницький, шовківницький, голубівницький, кролівницький і т. ін. 

Від назв садівник — садівництво вживається подвійна форма: садівничий і садівницький. 
Напр.: садівничі (садівницькі) курси, садівницькі (садівничі) знаряддя. Конкуренцію 
синонімів у позначенні осіб за родом діяльності, а також відповідних галузей виробництва 
спостерігаємо для понять, що їх передають словами: городник — овочівник, пасічник — 
бджоляр, городництво — овочівництво, пасічництво — бджільництво — бджолярство. 
Перші лексеми мають давнішу традицію, і їм слід віддавати перевагу в ужитку. 

Слід також відзначити, що досить поширеними, особливо в останні роки, є утворення зі 
складниками -вод, -водство, -водський як дублети до розглянутих вище термінів, напр.: 
звіровод, полевод, устрицевод, звіроводство та ін. Слова цього типу зустрічаються і на 
означення давніх традиційних галузей господарства (садовод, кукурудзовод), але найчастіше 
стосуються розведення нових, здебільшого невідомих раніше на Україні рослин і тварин 
(чаєвод, мараловодство, устрицеводство, цитрусоводство). 

Як відомо, на українському грунті спосіб творення слів за допомогою компонента -вод не 
належить до продуктивних. Крім того, -вод, що походить із кореневої частини дієслова 
водити, вносить у семантику складних слів відтінок водіння, супроводження когось, чогось, 
керування рухом, діяльністю когось, чогось. Пор.: вагоновод — водій трамвая, дідовод — 
поводир сліпих, гуртковод — керівник гуртка, екскурсовод — керівник екскурсії, плотовод 
— судно, що тягне (сплавляє) дерево (плоти) та ін. Проте в назвах нових галузей 
господарства цей семантичний відтінок нівелюється. 
 


