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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

(освітній) рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 3  

Галузь знань 
01 Освіта 

Нормативна 

(за вибором) 

 
Напрям підготовки  

маґістр географії 

Модулів – 2 

Спеціальність: 
014 Середня освіта 

(географія) 

спеціалізація  
«Географія України» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 І  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  “+” 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

ІІ -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 58  

Освітньо-

кваліфікаційний 

(освітній) рівень: 

 
маґістр 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

-- год.  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  
+ 

Вид контролю:  

іспит  

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 68% 

для заочної форми навчання –   

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни “Топоніміка України” є формування навиків 

топонімічних досліджень у магістрів географії у контексті гіпотези Сепіра-Уорфа: 

“мова не тільки продукт суспільства, але й засіб формування його мислення та 

ментальності”; розуміння ролі географічних назв у культурній політиці країни, 

консолідації нації. 

Завдання навчальної дисципліни полягає у відстеженні специфіки впливу 

історичних подій на видове розмаїття топонімів; дослідженні етимології назв, 

формуванні топонімічних комплексів;  засвоєнні методики топонімічних 

досліджень. 



  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 

знати: предмет, об’єкт вивчення топоніміки, її структуру, місце у системі 

наук; методичний арсенал дослідження; головні механізми словотворення; 

приклади топонімічного відображення історичних віх історії України; 

 

вміти: - інтерпретувати географічні назви як інформаційне джерело 

історичної географії;  

- аналізувати топоніми, топонімічні ареали на основі міждисциплінарного 

підходу; 

- аналізувати етимологію назв: наукову і народну;  

- аналізувати українське географічне назівництво крізь призму історичних 

періодів; 

- аргументувати вагоме прикладне значення топонімічних досліджень. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Наукові основи курсу. 

 

Тема 1. Предмет топоніміки, її зв’язки з іншими науками. Методи 

топонімічних досліджень.  

Принципи топонімічних класифікацій: географічна (територіальна; за 

категоріями географічних об’єктів); лінгвістична (семантична; 

етимологічна,морфологічна; за належністю до мови); історична (стратиграфічна). 

Види топонімічних класифікацій: Ф. Паляцкого, 1834 р. (походження назв: а) за 

іменами власників; б) від їх природно-топографічного розташування); 

Ф.Міклошича 1872 р. (за семантичним поділом географічних назв: 1) земля; 2) 

вода; 3) рослинність; 4) тваринний світ; 5) колір; 6) будівлі; 7) заняття людей; 8) 

знаряддя праці; 9) етнічні назви; 10) назви, пов’язані з суспільним ладом); 

С.Роспонда (за морфолого-словотвірним принципом: І – примарні (без 

топоформатів); ІІ – секундарні/деривативні, утворені за допомогою суфіксів і 

префіксів; ІІІ – складові, утворені за допомогою: а) збору; б) зрощування; в) 

складання), а також назви-гібриди, назви, утворені заміщенням, назви-кальки, 

назви, утворені аглютинацією, назви, утворені скороченням); О.Суперанської 

(топоніми фізико-географічні і суспільно-культурні; а також за морфологічним 

принципом: 1) топоніми-іменники, 2) складні топоніми; 3) мнимі слова; 4) 

двоскладні слова; 5) топоніми-словосполучення; 6) топоніми-прикметники); В. 

Жучкевича (за категоріями об’єктів: загалогеографічні ландшафти; географічні; 



  

топоніми, що належать до рельєфу і ґрунтів; флористичні; соціально-географічні; 

економіко-географічні). 

 

Тема 2. Ойконіми і Гідроніми. Полісоніми/астіоніми і комоніми. Групи 

ойконімів за категоріями номінування: етнонімічні; назви, пов’язані з 

матеріальною культурою; назви, пов’язані з професійно-виробничою 

спеціалізацією населення; назви, пов’язані з класовими і становими 

приналежностями; назви, пов’язані із соціально-побутовими, віковими 

особливостями; названі від природних чинників розміщення; назви, пов’язані з 

пройденим шляхом урбанізації і фортифікації регіону; назви, зумовлені 

післяреволюційними подіями. Культ води у давніх слов’ян і його відображення у 

географічних назвах. Пелагоніми, потамоніми, лімноніми, гелоніми, океаноніми 

та інші. Приклади перейменування гідронімів. Етимологічні оповідання. 

 

Тема 3. Ороніми. Топоніміка Українських Карпат і Кримських гір. 

Чинники назівництва форм рельєфу: розмір, форма, колір об'єкта, наявність 

рослинності тощо. Взірці аналогового назівництва гір та інших об’єктів. 

Етимологія назви Карпат. Ритуальні топонімічні ландшафти: трансформація 

язичницької обрядовості на церковну або її відсутність. Культові назви форм 

рельєфу: “Лисі” гори, т.зв. Писані камені. Топоніми пов’язані з фортифікацією, 

безпосередньо пов’язані з природними об’єктами: Не менше п’яти гірських 

перевалів і проходів у Криму названі Демір-Капу – “залізними воротами” 

 

Тема 4. Фітотопоніми. Зоотопоніми. Відображення українського 

пандемоніуму у топоніміці. 

Рейтинг відображеності рослин/тварин у топоніміці України. Культ “дуба”, 

“ясена”, “липи”, “бука” та інших дерев в українському назівництві. Правило 

від’ємного топонімічного відбиття. Відображення “тиса ягідного“ у гідронімах, 

ойконімах та мікротопонімах Карпатського регіону. Роль садових дерев в 

українському назівництві. Топоніми, в основі яких назви рослин. Відображення 

культу ведмедя в українській топоніміці. Специфіка поширеності ”соколиних”, 

“журавлиних” ойконімів, а також топонімічного відображення назв домашніх 

тварин.  

Прояв дуалізму українського пандемоніуму в українській топоніміці. 

Специфіка топонімічного відображення українського пандемоніуму. Назви-

побажання, назви-закликання як обереги поселень. Відображення культу вогню в 

українській топоніміці. 

 

 



  

Змістовий модуль 2.  

Топоніміка України. 

 

Тема 5. Топонімічне відображення кімерійського та скіфо-сарматського 

періодів історії України. 

Етнічна карта Європи у VI ст. до н.е. та появу перших мореплавців на 

теренах сучасної України. Перший етнікон і топонімікон Північного 

Причорномор’я. Особливості світогляду, матеріальної культури та соціального 

укладу життя кімерійців, їхня мовна приналежність. Топонімічний слід 

кімерійського етапу історії України. 

Поява таврів, а згодом і скіфів у Причорномор’ї. Зміна топонімічних 

ландшафтів краю. Скіфський період історії України, синхронний з періодом 

еллінізму. Гідроніми Скіфії: Тірас, Гіпаніс, Борисфен, Пантікап, Гіпакіріс, Геррос, 

Істр з притоками Порату, Тіарант. Сарматський період історії України, 

синхронний з римською епохою та добою Великого переселення народів. 

Данувій, Тамерунда, Данапріс, Данастр – гідроніми Сарматії. Топонімічне 

відображення племен аланської групи. 

 

Тема 6. Формування слов’янського елементу в українській топоніміці. 

“Готсько-хозарський” елемент в українській топоніміці. 

Неври і будинів – перші слов’яни в Українському Поліссі й Лісостепу, 

згадані Геродотом ще у V ст. до н.е. Давні слов’яни у римських письменників І ст. 

йменовані венедами, венетами, віндами, вінідами тощо, займали басейн р. Вісли 

поблизу Венедської (тепер Гданської) затоки Балтійського моря. Вініди, анти і 

склави, за готським істориком Іорданом, – це три назви одного й того ж народу.  

Вірогідність кельтського походження етнічної назви “венеди”, якою називали 

спочатку всі племена, які жили на схід від германців. Не випадково саме у німців 

збереглося це слово. Венедські гори – Карпати, Венедське – Боденське озеро, 

Венедська ріка – Дунай. Цей корінь вбачають також у назвах Венеції, Відня, 

Віндеї. Схожі назви трапляються в Англії (Венти, Віндобела, Віндоглотія, 

Віндоміра, Віндоміс), Франції (Вандея), Австрії, Німеччині (Windland, 

Winedaland), Італії, колишній Ліфляндії (м. Вінден) і багатьох інших. Відгомін 

етноніма венеди в  найменуванні антів і склавинів. Версії походження назви 

“слов’ян”. 

Топонімічна спадщина на території України готів, гунів, аварів/обрів, болгар, 

хозар. 

 



  

Тема 7. Топоніми, пов’язані з назвами східнослов’янських 

напівдержавних племінних утворень, що сформували Київську Русь. 

Топонімічний слід угрів, печенігів, половців, татар. 

Склад та географія східнослов’янських племен, які сформували Київську 

Русь. Хоронім Сіверська Україна, XVI ст.; топонімічне відображення сіверян. 

Етимологія племінних назв сіверян/севрюків, полян, деревлян. Причинно-

наслідковий зв’язок між племінними назвами “дуліби – бужани ― волиняни”. 

Зв’язок етноніма “хорвати” з назвою Карпат. Походження племінної назви уличів. 

Топонімічна спадщина угрів. Географічні межі Печенізької землі у першій 

половині Х ст., хронологія нападів печенігів на Київську Русь. “Печенізькі” назви 

на території України. Дешт-і-Кипчак – як вагомий чинник у житті України 

впродовж ХІ–ХІІ століть. Назви, які вказують на зв’язок з половцями. Татарські, 

турецькі топоніми на теренах України. 

 

Тема 8. Литовсько-польське назівництво на українських теренах. 

Походження хороніма “Україна”. Топонімічна політика у сучасній Україні.  

Слова балтійського походження, якими активно послуговується українська 

літературна мова. Значення Великого Князівства Литовського у розвитку 

українського народу. Формування ранньофеодальної польської держави в ХІ ст.; 

перехід Польщі на латинський обряд. Політика полонізації в Україні. Географія 

польських та лядських топонімів в Україні. 

Наявні версії щодо походження хороніма “Україна”.  Поява хоронімо 

“Україна”. Набуття назвою “Україна” власноіменної функції. Співвідношення 

назв Мала Русь й Велика Русь. Територіальні назви: Південно-Західний край, 

Малоросія та Новоросія. Семантичної  еволюція хороніма “Україна”. 

Трансформація територіальної назви: Моксель →Суздальська земля 

→Московське князівство →Російська імперія, опираючись на достовірні 

історичні  факти. Походження хороніма “Росія”. “Європейська консервативність” 

в історичному та картографічному відображенні новітнього штучно насадженого 

хороніма “Росія” у XVIII–XIX ст. Залишки імперських втручань у топоніміці  

України.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Наукові основи курсу 

Тема 1. Предмет  топоніміки, її 

зв’язки з іншими науками. Методи 

топонімічних досліджень 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

         

Тема 2. Ойконіми. Гідроніми 4 2 2          
Тема 3. Ороніми. Топоніміка 

Українських Карпат і Кримських 

гір 

 

4 

 

2 

 

2 

         

Тема 4. Фітотопоніми. Зоотопо-

німи. Відображення українського 
пандемоніуму  у топоніміці 

 

4 

 

2 

 

2 

         

Разом за змістовим модулем 1 16 8 8          

Змістовий модуль 2. Топоніміка України 
Тема 5. Топонімічне відображе-

ння кімерійського  та скіфо-сармат-

ського періодів історії України 

 

4 

 

2 

 

2 

         

Тема 6. Формування слов’янсь-
кого елементу в українській 

топоніміці. “Готсько-хозарський” 

елемент в українській топоніміці 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

         

Тема 7. Топоніми, пов’язані з 

назвами східнослов’янських напів-

державних племінних утворень, що 
сформували Київську Русь. 

Топонімічний слід угрів, печенігів, 

половців, татар. 

 

 

2 

 

 

2 

          

Тема 8. Литов-сько-польське 
назівництво на українських 

теренах. Походження хороніма 

“Україна”. Топонімічна політика у 
сучасній Україні 

 
 

 

 
4 

 
 

 

 
2 

 
 

 

 
4 

         

Разом за змістовим модулем 2 14 8 8          

Усього годин  30 16 16          

Модуль 2 
ІНДЗ 2  - - 2 -   - - -  

Усього годин 32 16 16  2 58       

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Класи топонімів: ойконіми, гідроніми, ороніми та інші 2 

2 Походження назв поселень України.  Етимологія назв: наукова і народна. 

Перекази й легенди 

2 

3 Опрацювання праці Ярослава Дашкевича “Як Московія привласнила історію 

Київської Русі” 

4 

4 Перейменування поселень у контексті Закону України “Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні і заборона пропаганди їхньої символіки” 

 

4 

 Разом  12 

 

6. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Географія комонімів України з проукраїнськими (найдавнішими) 

суфіксальними топоформатами 

2 

2 Порівняння географічних назв території сучасної України у часи  

кімерійців, скіфів та сарматів 

2 

 Разом  4 

 



  

8. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія топонімічних досліджень в Україні. Сучасні дисертаційні дослідження 

української топонімії  

 

4 

2 Розмаїття класифікацій топонімів 2 

3 Ойконіми. Походження назв поселень України, поселень світу 4 

4 Агороніми. Урбаноніми. Годоніми. Дромоніми 2 

5 Антропоніми. Краєзнавчі антропонімічні дослідження 4 

6 Гідроніми. Культ рік і озер 4 

7 Культ рослин у географічному назівництві 2 

8 Зоотопоніми. Культ тварин і перевертнів. Український пандемоніум 2 

9 Ороніми  2 

10 Етимологія назв: наукова і народна. Перекази й легенди 4 

11 Хороніми 4 

12 Географічні назви як відображення основних віх історії України 2 

13 “Польське” назівництво на українських теренах 2 

14 “Литовське” назівництво на українських теренах 2 

15 Топоніми України іншомовного походження 4 

16 Стандартизація географічних назв. Формування Державного реєстру 

географічних назв (ДРГН) в Україні. Врахування досвіду інших країн в 

унормуванні географічних назв. 

 

4 

17 Науковий напрям: картографічна топоніміка 2 

18 Декомунізація та деімперіалізація географічних назв. Діяльність Інституту 

національної пам’яті в Україні. Закон України “Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона 

пропаганди їхньої символіки” 

 

 

4 

19 Прикладне значення топонімічних досліджень 2 

20 Виразний міждисциплінарний аспект топонімічних досліджень  2 

 Разом  58 

 

9. Індивідуальне завдання 
 

Програмою навчальної дисципліни передбачено виконання студентами індивідуальних 

науково-дослідних завдань на тему: “Топонімічний аналіз території визначеного регіону” за 

визначеним змістом.  

Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання 
1. Визначтесь з територією дослідження, оформіть вступ роботи. 

2. Попрацюйте над виявленням найдавніших історичних назв на обраній території на –івці, –инці, окресліть 

можливі ареали їх поширення з наступним картографічним відображенням. Обчисліть частку найдавніших типів 

географічних назв поселень на слов’янських землях у зальній кількості ойконімів території. 

3. Погрупуйте комоніми території дослідження за категоріями номінування: етнонімічні комоніми; назви, 

пов’язані з матеріальною культурою; назви, пов’язані з професійно-виробничою спеціалізацією населення; назви, 

пов’язані з класовими і становими приналежностями; назви, пов’язані із соціально-побутовими, віковими 

особливостями; названі від природних чинників розміщення; назви, пов’язані з пройденим шляхом урбанізації і 

фортифікації регіону; назви, зумовлені післяреволюційними подіями. 

4. Сформуйте перелік антропотопонімів території, здійсніть їх кількісний аналіз. З’ясуйте етимологію 

найбільш поширених антропотопонімів території. 

5. Спробуйте відстежити відображення українського пандемоніуму у географічних назвах регіону або ж 

назв-побажань, назв-закликань, які відіграють у людській свідомості роль оберегів поселень. 

6. Відстежте поширення фіто- і зоотопонімів. З’ясуйте наявність закономірностей їхнього поширення у 

регіоні з наступним картографічним відображенням. Яка частка припадає на даний вид ойконімів у регіоні? 

7. Обчисліть структуру ойконімів території дослідження через відображення питомої ваги найдавніших назв 

поселень, антропотопонімів, фітотопонімів та зоотопонімів, можливого сегмента інших кількісно поширених назв 

населених пунктів (наприклад, етнонімів: Дуліби, Ляшки/Ляхи, Ятвяги, Роксолани і т.д.).  

8. Подайте етимологічну характеристику п’яти гідронімів обраного регіону дослідження. 

9. Окресліть найвідоміші ороніми обраної території.  



  

10. Висновки. 

11. Використані джерела. 

 

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту 

 
1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) виконують упродовж навчального семестру. 

2. ІНДЗ захищають на останній парі з практичної частини курсу. 

3. ІНДЗ готують для захисту у середовищі PowerPoint, використовуючи методологію презентації 

PechaKucha. 

4. Кількість слайдів визначається студентом індивідуально, але повинна об’єктивно й повно розкривати 

тему ІНДЗ з врахуванням часу виступу — до 8 хвилин, та дотримання вимог структури ІНДЗ  (як правило, один 

слайд презентації присвячуєте одному з питань, винесеному на опрацювання). 

5. На слайдах висвітлюються ключові моменти ІНДЗ: авторські визначення, таблиці-узагальнення, 

авторські графіки, картосхеми.  

6. Допускається використання на слайдах залучених карт, схем, рисунків, які повинні підсилити  авторські 

висновки чи узагальнення, а не замінити їх (!). При використанні залучених матеріалів обов’язковим є посилання 

на них.  

7.  Комплект слайдів презентації ІНДЗ роздруковують та здають викладачеві.  

8. Система оцінювання виконання, презентації та захисту ІНДЗ. 

 

Критерії оцінювання ІНДЗ 

 
Критерій оцінювання Кількість балів 

Розкриття структури ІНДЗ 5 

Наявність авторських схем, карт, таблиць 5 

Науковість (з акцентом на географічну складову), логічність, 

структурованість доповіді-презентації 5 

Стилістичність оформлення презентації у середовищі PowerPoint 5 

Грамотність, логічність, вільне володіння матеріалом при 

відповіді на запитання 5 

Всього 25 

 

10. Методи навчання 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни використовуються такі методи навчання: 
 

1. Лекція. 

2. Репродуктивний метод. 

3. Частково-пошуковий (еврестичний). 

4. Пояснювально-ілюстративний. 

5. Дослідницький. 

6. Самоперевірки і самоаналізу. 

7. Використання наочності, відеоматеріалів. 

8. Індивідуальної роботи. 

 

11. Методи контролю 
 

Контроль за засвоєнням навчальної інформації здійснюється через оцінку готовності студентів 

до семінарських та практичних занять та їхньої активності; за підготовкою та захистом індивідуальних 

науково-дослідних робіт, за частотою відвідуваності пар;. Результуючий результат навчання визначає 

іспит. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
50 100 



  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

25  5 5 5 5  5 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 
задовільно  

51-60 

* 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю повторного 

складання 

* 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   

викладання  відповідних  дисциплін. 

 

12. Методичне забезпечення 

 
Лабінська Г. Топоніміка: навчальний посібник / Галина Лабінська // Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. – 274 с. 

 

14. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Лабінська Г. Походження хоронімів “Україна” і “Росія” / Галина Лабінська // Вісник ЛНУ імені Івана 

Франка. Сер. геогр. Вип 40. Ч. 2. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. – С. 60–67. 

2. Лабінська Г. Російський проімперський слід в українській топоніміці / Галина Лабінська // Вісник ЛНУ 

імені Івана Франка. Серія географічна. Вип 39. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 180-179. 

3. Коваль А.П. Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України: Наук.-популярне видання / 

А.П.Коваль. – Київ: Либідь, 2001. – 304 с.  

4. Лучик В. Етимологічний словник топонімів України / Василь Лучик. [відп. ред. В.Г.Скляренко]. – Київ: ВЦ 

“Академія”, 2014. – 544 с. 

5. Лящук Б.Ф. Географічні назви Українських Карпат і прилеглих територій: Навчальний посібник / 

Б.Ф.Лящук. – Київ: ІСДО, 1993. – 204 с.  

6. Худаш М.Л. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів 

(відантропонімні утворення) / М.Л.Худаш, М.О.Демчук. – Київ: Наукова думка, 1991. – 268 с. 

7. Янко М.Т. Топонімічний словник України: словник-довідник / Микола Тимофійович Янко. – Київ: Знання, 

1998. – 432 с.        

 

Допоміжна 
1. Аркас М. М. Історія України-Русі / М.М. Аркас; [вступ. ст., с. 5–45, і комент. В.Г. Сарбея]. – Одеса : Маяк, 1994. – 392 с. 

2. Білінський В. Країна Моксель, або Московія : роман-дослідження. Кн. І / Володимир Білінський. – Київ : Вид–во імені 

Олени Теліги, 2009. – 376 с. 

3. Білінський В. Москва Ординська: Історичне дослідження / Володимир Білінський. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 

2015. – 656 с. 

4. Боплан де Г. Л. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що простягаються від кордонів Московії до 

Трансильванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і веденням воєн / Г.Л. де Боплан ; [пер. з руанського вид. 1660 

року]. – Київ : ФОП Стебеляк О.М., 2012. – 168 с. 

5. Брайчевський М. Ю. Походження Русі / М. Ю. Брайчевський. – Київ : Наук. думка, 1968. − 224 с. 

6. Братко-Кутинський О. Феномен України / О. Братко-Кутинський. – Київ : Вечірній Київ, 1996. – 304 с.  

7. Бучко Д. Г. Ареали українських топонімів на -івці, -инці в XIV–XX ст. / Д. Г. Бучко // Переспективы развития славянской 

ономастики. – Москва : Наука, 1980. – С. 90–100. 

8. Бучко Д. Походження назв населених пунктів Покуття / Дмитро Бучко. – Львів : Світ, 1990. – 143 с. 

9. Василенко Г. К. Велика Скіфія / Г. К. Василенко. – Київ : Видавництво товариства “Знання“ України, 1991. − 48 с. – 

(Сер. 8. Новини науки, техніки, виробництва, № 3). 



  

10. Грушевський М. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV ст. / М. Грушевський. – Київ : Наук. 

думка, 1991. − 560 с. 

11. Дашкевич Я. Як Московія привласнила історію Київської Русі / Ярослав Дашкевич. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.universum.lviv.ua/journal/2011/6/ dashk.htm 

12. Думін Б. Я. Географічні назви в наших географічних роботах / Б.Я. Думін // Вісник ордена Леніна Державного 

університету імені Івана Франка. Сер. геогр. Вип. 4. –  Львів : Вид–во Львів. ун–ту, 1966. – С. 89–92. 

13. Історія України написана у V ст. до нашої ери Геродотом / [пер. С. К. Спасько]. – К. : ФОП Стебеляк О.М., 2012. – 144 с. 

14. Крилов М. Пам’ять втрачених сіл (зниклі ойконіми Запоріжжя: 1945-2000 : довідник / М. Крилов. – Мелітополь : 

Мелітополь, 2002. – 76 с. 

15. Кругляк Ю.М. Ім’я вашого міста. Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР / Ю. М. Кругляк. – Київ : 

Наук. думка, 1978. − 152 с. 

16. Купчинський О.А. Найдавніші слов’янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень (географічні 

назви на -ичі) / О. А. Купчинський. – Київ, 1981. – 252 с. 

17. Лаучюте Ю. А. Словарь балтизмов в славянских языках / Юрате Лаучюте. – Ленинград, 1982. – 210 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bookre.org/reader?file= 762245&pg=2 

18. Лозинський Р. Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний погляд) : монографія / Роман Лозинський.  – Львів : 
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15. Інформаційні ресурси 

 

Нормативною базою вивчення дисципліни “Топоніміка України” є програма, навчальний план та робоча 

програма дисципліни. Джерелами інформаційних ресурсів вивчення дисципліни є: 
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доступу : http://www.static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/ d06.rtf 
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6. Топонімічний словник України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.toponymik-
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Бібліотеки: 
 

1. Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України: вул. Стефаника, 2;  

2. Львівська обласна наукова бібліотека: просп. Шевченка, 13;   

3. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, метод. відділ: вул. Драгоманова, 17;  

4. Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки: вул. Мулярська, 2а. 
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