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ВИШНЕВА ШКОЛА ЧИ ВИШНЕВСЬКА? 

 
Сучасна українська мова, як і всі інші слов’янські, знає два способи творення 

прикметників від географічних назв — суфіксацію і словоскладання. В обох випадках у 
відтопонімічних прикметниках обов’язково з’являється суфікс -ськ(ий) або один з його 
похідних -івськ(ий), -анськ(ий), -инськ(ий), -енськ(ий), -ецьк(ий), -ицьк(ий). Всі вони 
здатні взаємодіяти з топонімічними основами найрізноманітнішої структури та походження. 
Інші способи словотворення відтопонімічних прикметників слов’янським мовам не властиві. 

Проте, як свідчать довідники адміністративно-територіального поділу, деяким 
сільським, селищним і районним радам присвоєно такі назви, до складу яких входять 
відтопонімічні прикметники без суфікса -ськ(ий): с. Агрономічне — Агрономічна сільрада 
(Днц), с. Артільне — Артільна сільрада (Хрк), с. Вишневе — Вишнева сільрада (Днп), 
с. Жовтневе — Жовтнева сільрада (Вн), с. Трудове — Трудова сільрада (Од), с. Мирне — 
Мирна сільрада (Врш) і под. Аналогічні утворення є і в російській мові: Лесной сельсовет, 
Северный сельсовет (Ставр.) та ін. 

Такі відтопонімічні прикметникові форми зафіксовані яку старозаселених, такі в 
новозаселених районах Української POP, Російської РФСР та Білоруської РСР. 

Під впливом офіційно-ділового слововживання ці форми проникають і в пресу. За 
аналогією до них такі ж офіційні назви одержують і окремі організації, підприємства та 
установи: Першотразнева школа (Мк) — «Південна правда» 26 січня 1972 р.; с. Червоне — 
Червона середня школа, Червоний клуб, Червоне ССТ (См) — «Народна трибуна» 16 серпня 
1966 р., м. Жовтневе — Жовтнева районна лікарня (Мк) — «Південна правда» 3 червня 
1973 р. 

«Мода» на такі форми настільки сильна, що відтопонімічні прикметники без суфікса 
-ськ(ий) утворюються навіть від назв іменникової структури: селище Жовтень (колишнє 
Єзупіль Івано-Франківської обл.) — Жовтнева сільрада, с. Жовтень — Жовтнева сільрада 
(Од), пор. рос. Юбилейная средняя школа (селище Юбилейное Баргузинського р-ну 
Бурятскої АРСР, приклад узято з журн. «Русская речь», 1972, № 1, стор. 155). 

Яка ж природа таких назв, яке їх відношення до словотворчої системи і літературної 
норми української мови? 

Із словотворчого погляду назви типу Вишнева, Агрономічна, Артільна, Берегова 
(школа) є метоніміями і належать до семантичних утворень. Вони, як правило, виникають на 
основі топонімів з етимологічно прикметниковою структурою: пор. селище Мирне, Гірне, 
Рудниче, село Червоне, Садове, Нове, Трудове. 

Функціонування в мові відтопонімічних прикметників без форманта -ськ(ий) 
обмежене понятійно. Вони вживаються лише на позначення одиниць адміністративно-
територіального поділу, установ, організацій, підприємств, розташованих в даному 
населеному пункті, пор. Жовтнева сільрада, Жовтнева середня школа, Жовтневий 
промкомбінат (Івано-Франківська обл.). На позначення побутових та інших реалій за назвою 
населених пунктів вони не використовуються. Наприклад, коли треба назвати за 
найменуванням населеного пункту переправу, міст, переїзд, дорогу, ставок, осіб за 
походженням тощо, застосовуються іменниково-прийменникові конструкції: шлях на 
Червоне, дівчата з Червоного, під’їзд до Червоного, ставок у Червоному і под. 

Відтопонімічні прикметники без суфікса -ськ(ий) поширені тільки в офіційно-
діловому стилі, звідки проникають і в усне мовлення. Але в розмовно-побутовому мовленні 
вони не приживаються і швидко виходять з ужитку. Замість них звичайно вживається або 
родовий-означальний (дівчата з Червоного), або прикметникові форми на -ськ(ий) від 
колишніх топонімів, якщо такі були (есманський автобус — від кол. Есмань, нині Червоне 
Сумської обл.; Єзупільський поїзд - від кол. Єзупіль, нині Жовтень Івано-Франківської обл.), 
або прикметники на -ськ(ий) від нових топонімів, переважно в мові молодшого покоління та 
приїжджих (червонівські, червонські, червонянські учні — учні з Червоного; жовтневські 



люди — люди з Жовтневого). 
Очевидно, що назви типу укр. Вишнева школа, рос. Юбилейная средняя школа 

виникли як наслідок свідомої творчості при укладанні адміністративно-територіальних 
довідників, офіційних номенклатурних списків організацій, підприємств та установ, а не 
спонтанним шляхом в живому мовленні народу. Тому вони й фіксуються лише в офіційно-
ділових джерелах. 

В пожовтневий період в утворенні відтопонімічних прикметників відбилася 
тенденція зберегти свіжість і новизну походження нових назв типу Артільне, Жовтневе, 
Трудове, Червоне, Червоножовтневе, Першотравневе, Нове, Мирне. Приєднання суфіксів 
до таких топонімів могло б до деякої міри затемнити вихідну форму прикметника, пор. 
с. Червоне — червонський, червонівський, червонянський, червоненський. За аналогією до 
семантичних утворень від нових топонімів почали частіше з’являтися подібні назви й на 
основі інших топонімів прикметникового походження, які не відзначаються новизною своєї 
семантики: с. Вишневе — Вишнева сільрада (Днп), Центральний, Залізничний район, 
Військова, Віто-Поштова, Мельнична, Садова сільрада. 

Виступаючи в значенні загальних назв, такі прикметники могли утворювати вільні 
словосполучення, наприклад, вишневий сад, вересневий день, вереснева нарада, трудовий 
день, трудові доходи, трудова копійка, трудові заощадження тощо. За походженням це 
прикметники, що називають ознаку через відношення до таких об’єктів та предметів, які так 
чи інакше зв’язані з певним місцем, простором, територією. Тому такі топоніми легко 
відроджували свої дотопонімічні властивості і, ставши означеннями, вільно поєднувалися з 
іменниками у складі термінологічних словосполучень (Жовтнева сільрада, Степна 
сільрада, Заозерна сільрада, Центральний район, Залізничний район), структурним зразком 
для яких послужили як загальні, так і власні термінологізовані словосполучення типу 
передова бригада, Червона Армія, Жовтнева революція. Такі прикметникові форми на 
означення сільрад, районів тощо за населеним пунктом виявилися цілком достатніми і без 
суфікса -ськ(ий). 

Особливості словотворчого процесу тут у тому, що відтопонімічні прикметники типу 
Придорожна сільрада (с. Придорожнє) відроджують дотопонімічні прямі чи переносні 
значення, доповнюючи їх новим значенням відношення до населеного пункту. 

Проте ця особливість не є загальною закономірністю, що послідовно поширюється на 
значну частину топонімів прикметникової структури. Переважна більшість відтопонімічних 
прикметників утворюється суфіксальним способом, пор. Біле — Білянська сільрада, Зелене 
— Зеленівська або Зеленянська сільрада, Жовте — Жовтянська сільрада, Чорне — 
Чорнянська сільрада, Інженерне — Інженерненська сільрада, Лісниче — Лісничанська 
сільрада, Залізне — Залізнянська сільрада, Гранітне — Гранітненська сільрада, Березове — 
Березівська сільрада, Вовче — Вовчанська сільрада і под. 

В офіційно-ділових джерелах спостерігаємо утворення різнотипних прикметників від 
однотипних назв, пор.: с. Берегове (Крм) — Берегова сільрада і с. Берегове (Зк, Лв) — 
Берегівська сільрада (Д., 62, 65, 129), с. Вишневе (Днп) — Вишнева сільрада (Д., 62, 29У) і с. 
Вишневе (Од, Хрк, Чрг) — Вишневська сільрада (Д., 62, 149, 202), с. Садове (Лв) — Садова 
сільрада (Д., 62, 376) і с. Садове (Мк, Хрс) — Садівська сільрада (Д., 62, 213, 214). 

У процесі упорядкування адміністративно-територнального поділу назви типу 
Червона сільрада (Д., 47, 546) нерідко замінюються відповідними суфіксальними 
утвореннями типу Червоненська сільрада (Д., 65, 181). І навпаки, випадків заміни 
суфіксальних прикметникових форм відповідними відтопонімічними прикметниками 
семантичного творення немає навіть в офіційно-ділових джерелах. 

Отже, прикметники семантичного творення не виявляють тенденції до поширення 
сфери вжитку, до проникнення в усі стилі української мови, зокрема в розмовно-побутове 
мовлення. У сучасній українській мові переважає суфіксальний спосіб творення 
відтопонімічних прикметників. Тому прикметники без суфікса -ськ(ий) на означення 
районів, сільських і селищних рад, організацій, установ та підприємств треба вважати 



незакономірними, випадковими утвореннями в системі українського відтопонімічного 
словотвору. У зв’язку з цим від топонімів типу с Вишневе слід утворити словосполучення 
Вишневська школа, сільрада тощо, а не Вишнева. 

 
Умовні скорочення: 

Вн — Вінницька область 
Врш — Ворошиловградська область 
Д., 47; Д., 62; Д., 65 — Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ, К., 1947; К., 1962; К., 
1965. 
Днп — Дніпропетровська область 
Днц — Донецька область 
Зк — Закарпатська область 
Крм — Кримська область 
Лв — Львівська область 
Мк — Миколаївська область 
Од — Одеська область 
См — Сумська область 
Ставр. — Ставропольський край 
Хрк — Харківська область 
Хрс — Херсонська область 
Чр — Чернігівська область 

 


