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Передмова 

Навчальна дисципліна “Топоніміка України” читається для 
магістрів-географів денної і заочної форми навчання за напрямком 
“Освіта”. 

Завдання курсу – ознайомити студентів з науковими основами 
топоніміки, топонімічною спадщиною історичних періодів України, 
опанувати методику топонімічного аналізу та належного презентування 
отриманих досліджень. 

На заняттях з топоніміки студенти, слухаючи лекції і беручи участь 
у семінарах за активного використання презентації формату 
PechaKucha,працюють з топонімічними словниками, історичними 
атласами й сучасними адміністративними картами, довідковими 
виданнями, науковими та Internet-джерелами. За результатами 
прослуханого курсу студенти готують індивідуальну науково-дослідну 
роботу на тему: “Топонімічний аналіз регіону” згідно заданого плану 
дослідження. 

Знання з даного курсу, безумовно, вплинуть на науковий кругозір 
студентів, сформують уявлення про виняткову важливість українських 
географічних назв, а також їхньої правильної транслітерації латиницею 
(згадайте хоча б флешмоб 2019 р.,підтриманий більшістю світових 
летовищ: “Kyiv, notKiev”). Актуальність вивчення даної наукової 
дисципліни висока і до нині, навіть після доволі активного впровадження 
Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і 
заборона пропаганди їхньої символіки”, прийнятого Верховною Радою у 
2015 р. Численні дискусії і спроби нівелювати дію Закону й діяльність 
Інституту національної пам’яті щодо перейменувань назв міських і 
сільських поселень, районів, вулиць, промислових об’єктів і т.д. 
українське суспільство майже здолало завдяки цілеспрямованій політиці 
дерусифікації і декомунізації. Проте, у 2019 р., вкотре у політичну 
площину країни включено мовне питання, Україна фактично опинилася 
на порозі війни ідентичностей:з’являються непоодинокі спроби 
реанімувати “надбання” імперської епохи, старі й чужі для України 

географічні назви.  Так, у лютому 2020 р. Харківський суд вже вдруге  
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скасував рішення міської ради щодо перейменування проспекту Петра 
Григоренка на честь мапшала Г. Жукова1; у березні 2020 р. судом 
скасовано рішення Київської міськради про святкування річниць кількох 
видатних діячів Української повстанської армії і Організації українських 
націоналістів2; а у квітні на окупованих територіях Донбасу приийнято 
рішення перейменувати Луганськ, а услід за ним і Донецьк3. Адже за 
символізмом свят, які відзначає населення країни, прізвищами осіб, яких 
визнають національними героями у країні, географічними назвами, якими 
послуговуються щодень криється щось більше, ніж данина історичній 
пам’яті народу. Тому, практична значущість прослуханого курсу 
вважаємо є високою і необхідною у майбутній професійній діяльності 
студентів географічного факультету. 

Принагідно висловлюємо щиру вдячність професорці Любові 
Шевчук за опубліковану у 2017 р. у міжнародному науково-виробничому 
журналі “Сталий розвиток економіки” рецензію на наш навчальний 
посібник “Топоніміка”4 та його високу оцінку 
[https://www.uniep.km.ua/images/uploads/_4_2017.pdf. – С. 177-178]. 

 

 

 

                                                           
1Харківський суд вдруге скасував рішення міськради щодо перейменування проспекту на честь 
маршала Жукова. 
URL:https://zik.ua/news/ludyna/kharkivskyi_sud_vdruhe_skasuvav_rishennia_miskrady_shchodo_pereimen
uvannia_prospektu_na_chest_marshala_zhukova_972130 
2Портнов через суд призупинив святкування річниці кількох георїв ОУН-УПА. 
URL:https://wz.lviv.ua/news/408070-portnov-cherez-sud-pryzupynyv-sviatkuvannia-richnyts-kilkokh-
heroiv-oun-upa 
3У “ЛНР” захотіли перейменувати Луганськ: як назвали. URL: 
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/v-lnr-virishili-perejmenuvati-lugansk-yak-nazvali.htm 
Услід за Луганськом: ватажок “ДНР“ вирішив перейменувати Донецьк. 
URL:https://www.obozrevatel.com/ukr/society/slidom-za-luganskom-vatazhok-dnr-virishiv-perejmenuvati-
donetsk.htm 
4Лабінська Г. Топоніміка : навчальний посібник / Галина Лабінська. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 274 с.; Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://geography.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/Labinska.pdf 
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1. 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 топо-

німіки, її зв’язки з 
іншими науками. 
Методи топоніміч-
них досліджень. 
Класифікація 
топонімів. 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

   
 
14 

      

Тема 2.  
Клас ойконімів.  

6 2 4   6       

Тема 3.  
Гідроніми. 

Ороніми. Топоні-
міка Українських 
Карпат і Кримсь-
ких гір 

 
 
 

4 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

   
 
 

10 

      

Тема 4.  
Класи фітотопо-

німів, зоотопонімів. 
Відображення 

українського 
пандемоніуму у 
топоніміці 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 

   
 
 
 

4 

      

Разом за змістов-
им модулем  

 
16 

 
8 

 
8 

   
34 

      

Змістовий модуль 2.Топоніміка України 
Тема 5. 

Топонімічне відо-
браження кімерій-
ського та скіфо-
сарматського 
періодів історії 
України 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

   
 
 
 

2 

      

Тема 6. 
Формування сло-
в’янського елеме-
нту в українській 
топоніміці.   

“Готсько-

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 

   
 
 
 

2 

      

хозарський” еле-
мент в українській 
топоніміці 
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Тема 7. 
Топоніми, пов’яза-
ні з назвами схід-
нослов’янських 
напівдержавних 
племінних 
утворень, що 
сформували 
Київську Русь 

 
 

1 

 
 

1 

    
 

2 

      

Тема 8. 
Топонімічний слід 
угрів, печенігів, 
половців, татар.  

Литовсько-
польське назівни-
цтво на українських 
теренах 

 
2 

 
2 

    
4 

      

Тема 9. 
Походження хоро-
німа “Україна”. 
Російський 
проімперський 
слід в українській 
топоніміці. 

 
4 

 
2 

 
2 

   
6 

      

Тема 10. 
Стандартизація 
українських 
топонімів відпо-
відно до вимог 
Групи експертів 
ООН з географіч-
них назв. 

Мовна політика 
у сучасній Україні 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

    
 
 
 

8 

      

Разом за змістов-
им модулем  

 
14 

 
10 

 
4 

   
24 

      

Усього годин  30 18 12   58       

 
Модуль 2 

ІНДЗ 2  - - 2 -   - - -  
 

Усього годин 
 

32 
 
16 

 
16 

  
2 

 
58 
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2. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Наукові основи курсу. 

Тема 1. Предмет топоніміки, її зв’язки з іншими науками. Методи 
топонімічних досліджень. Класифікація топонімів. 

  Предмет топоніміки.Зв’язок топоніміки з історією, лінгвістикою та 
географією, а також з археологією, краніологією, етнографією, демографією, 
картографією, політологією та іншими науками.Методи топонімічних 
досліджень. 

Принципи топонімічних класифікацій: географічна; лінгвістична; історична 
(стратиграфічна). Види топонімічних класифікацій: Ф.Паляцкого; Ф.Міклошича; 
С.Роспонда; О.Суперанської; В.Жучкевича; Ю.Карпенка, Н.Таранової.  

Класи топонімів, їхня структура. Природничо-топонімічні системи; 
топонімічні ландшафти; мікротопонімічні ареали. 

Прикладний аспект використання топонімічних знань. 
 
Тема 2. Клас ойконімів.  
Клас ойконімів. Полісоніми/астроніми; комоніми. Виникнення загальних 

назв поселень та їх подальша поступова втрата власноіменних функцій. 
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.  

Закономірності поширення ойконімів в Україні. Паралельні географічні 
назви. Історико-географічні трансформації українських ойконімів. 
Перейменування ойконімів.  

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

Клас гідронімів. Культ води у давніх слов’ян і його відображення у 
географічних назвах. Структура класу гідронімів.Історична цінність назв 
гідрооб’єктів через їхню відносну стійкість у мовному просторі.   

Приклади перейменування гідронімів. Етимологічні оповідання.  

Клас оронімів. Чинники назівництва форм рельєфу: розмір, форма, колір 
об'єкта, наявність рослинності тощо. Взірці аналогового назівництва гір та інших 
об’єктів. 
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Етимологія назви “Карпати” та карпатських вершин. Етимологія назв 
Кримських гір. Топоніми, пов’язані з фортифікаціями. 

Ритуальні топонімічні ландшафти. Культові назви форм рельєфу.  
 
Тема 4. Класи фітотопонімів,зоотопонімів. Відображення українського 

пандемоніуму  у топоніміці.   
Класфітотопонімів. Структура класу фітотопонімів. “Рейтинг” від 

ображеності рослинв українській топоніміці. Культ “дуба” – основної і 
улюбленої породи українського лісостепу в українському назівництві. Правило 
від’ємного топонімічного відбиття.  

Роль садових дерев в українському назівництві. Топоніми, в основі яких 
назви рослин.  

Клас зоотопонімів. Відображення культу ведмедя, вовка в українській 
топоніміці. Специфіка поширеності ”пташиних” ойконімів, а також 
топонімічного відображення назв домашніх тварин. 

Прояв дуалізму українського пандемоніуму в українській топоніміці. 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 поява 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. Скіфські гідроніми. Сарматський періодісторії України, синхронний з 
римською епохою та добою Великого переселення народів. Сарматські 
гідроніми. Топонімічне відображення племен аланської групи. 

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

“Готсько-хозарський” елемент в українській топоніміці.  



 
 

Невриі будини – перші слов’яни в Українському Поліссі й Лісостепу, 
згадані Геродотом ще у V ст. до н.е. Картографічна візуалізація уявлень Геродота 
про Українське Причорномор’я і його тогочасна топоніміка.Венеди, венети, 
вінди, вініди тощо – давні слов’яни у римських письменників І ст., локалізовані у 
басейні Вісли поблизу Венедської затоки Балтійського моря. Вірогідність  
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кельтського походження етнічної назви “венеди”. Відгомін етноніма “венеди“ в  
найменуванні антів і склавинів, за готським істориком Іорданом. 
Версіїпоходженняназви“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 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. “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.  
Значення Великого Князівства Литовського у розвитку українського 

народу. Поширення призвищ-етнонімів та їх відображення у географічних назвах 
в Україні.Слова балтійського походження, якими активно послуговується 
українська літературна мова. 

Формування ранньофеодальної польської держави в ХІ ст.; перехід 
Польщі на латинський обряд. Політика полонізації в Україні. Географія 
польських та лядських топонімів в Україні. 

 
Тема 9. Походження хороніма “Україна”.Російський проімперський 

слід в українській топоніміці. 
Наявні версії щодо походження хороніма “Україна”.  Перша згадка 

хороніма “Україна”. Набуття назвою “Україна” власноіменної функції. 
Співвідношення назв Мала Русь й Велика Русь. Територіальні назви: Південно-
Західний край, Малоросія та Новоросія. Семантична  еволюція хороніма 
“Україна”.  

Походження хороніма “Росія”. Трансформація територіальної назви: 
Моксель →Суздальська земля →Московське князівство →Російська імперія у 
світлі достовірних історичних  фактів. “Європейська консервативність” в 

історичному та картографічному відображенні новітнього штучно насадженого 
хороніма “Росія” у XVIII–XIX ст. Залишки імперських втручань у сучасній 
топоніміці України.  
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Тема 10.Стандартизація українських топонімів відповідно до вимог 
Групи експертів ООН з географічних назв. Мовна політика у сучасній 
Україні.  

Потреба національної стандартизації географічних назв (ГН). Створення 
Державного реєстру географічних назв (ДРГН). Використання даних ДРГН у 
картографічному виробництві. Усталене вживання унормованих назв 
географічних об’єктів у таких сферах як територіальне планування, навігація, 
кадастр, військова справа, національна безпека, статистика, перепис населення, 
торгівля, туризм, природоохоронна діяльність, комунальне господарство, 
збереження історичної і культурної спадщини, ЗМІ, міжнародне 
співробітництво, проведення науково-практичних досліджень тощо. 

Стандартизація ГН національна і міжнародна.  
Проблема збереження ГН. Активізація діяльності вчених, офіційних 

органів з ГН лише у ІІ половині ХХ ст. щодо вивчення ГН, популяризація 
визнання їх історичної та культурної цінності. Прийняття Конвенції ЮНЕСКО 
(2003 р.) про збереження нематеріальної культурної спадщини, де ГН 
розглядають як важливий елемент лінгвістичного спадку та народних традицій. 

Мовна політика у сучасній Україні. 
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39. Топоніміка Турківщини / [упоряд. Зборовський П.]. – Львів : Камула, 2004. – 
258 с. 

40. 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. 

41. Шелухін С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів / Сергій 
Шелухін. – Дрогобич : Бескид, 1992. – 248 с. 

 

Електронні ресурси 

1. Алфавітний покажчик нових і старих найменувань населених пунктів [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/d06.rtf 

2. Бібліографія української ономастики: наук. збірник; [відп. ред. канд. філол. наук С. О. 
Вербич]. – К.: Видавництво ТОВ “КММ”, 2013. –  371 с. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/ 
Department6/Documents/biblioteka-ukrajinskoji-onomastyky.pdf 

3. Енциклопедія історії України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN= 
EIU&P21DBN=EIU 

4. Імідж-каталог Львівської наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.image.lsl.lviv.ua 

5. Офіційна веб-сторінка Інституту національної пам’яті [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.memory.gov.ua/ 

6.Словник імен і назв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.litopys.org.ua/dovg/dovg09.htm 

7.Топонімічний словник України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.toponymik-dictionary.in.ua 

8. EXLIBRIS: українська електронна бібліотека: історія, публіцистика, художня література. 
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaweb.org/ 
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4. Лекції 

Змістовий модуль 1. Наукові основи курсу. 

Тема 1. Предмет топоніміки, її зв’язки з іншими науками. Методи 
топонімічних досліджень. Класифікація топонімів. 

 
“Топоніми – це власні назви географічних об’єктів, що застосовуються 

для їх розпізнавання та встановлення відмінності від інших об’єктів” – Закону 
України “Про географічні назви” (2005 р.). Головні функції географічної назви 
(топоніма): номінативна (адресна); ідентифікуюча (вони слугують вказівниками 
географічних об’єктів, тобто ідентифікують їх); науково-інформаційна; історико-
культурна. 

Зв’язки топоніміки зісторією, лінгвістикою та географією, а також з 
археологією, краніологією, етнографією, демографією, картографією, 
політологією та ін.Методи топонімічних досліджень: описовий, історичного 
аналізу, порівняльно-географічний, кількісно-статистичний, картографічний. 

Основні принципи і види топонімічних класифікацій. Принципи 
топонімічних класифікацій: географічна (територіальна; за категоріями 
географічних об’єктів); лінгвістична (семантична; етимологічна; морфологічна; 
за належністю до мови); історична (стратиграфічна).  

Види топонімічних класифікацій:  

 Франтішека Паляцького, 1834 р., за походженням назв: а) за іменами 
власників; б) від їх природно-топографічного розташування;  

 Франца 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;  

 Станіслава 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;  

 Опанаса Селищева, 1968 р., за особливостями лексико-семантичної 
структури та словотворчими формами: 1) назви, утворені від імен та прізвищ 
людей; 2) назви, утворені від професій або занять; 3) назви, пов’язані із 
соціальними ознаками та положенням; 4) назви, пов’язані з адміністрацією та  
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владою; 5) назви, що відображають етнічний характер населення; 6) назви, що 
вказують на специфіку ландшафту; 7) назви із абстрактним значенням. 

 Юрія Карпенка, 1973 р., розроблена на прикладі топонімів Буковини: 1) 
топоніми, утворені від власних географічних назв, географічних термінів та 
ознак; 2) топоніми, що походять від антропотопонімів, етнічних назв та 
прозивних назв людей; 3) топоніми, утворені від назв предметів та культурних 
явищ; 4) топоніми, що мають невизначене походження. 

 Олександри Суперанської, 1985 р.,поділ топонімів за категоріями 
об’єктів за об’єктами номінації на фізико-географічні і суспільно-культурні 
(табл. 1); а також за морфологічним принципом: 1) топоніми-іменники, 2) 
складні топоніми; 3) мнимі слова; 4) двоскладні слова; 5) топоніми-
словосполучення; 6) топоніми-прикметники. 

 Вадима Жучкевича, 1980 р., за категоріями об’єктів: 1) загально-
географічні ландшафти; 2) географічні; 3) топоніми, що належать до рельєфу і 
ґрунтів; 4) флористичні; 5) соціально-географічні; 6) економіко-географічні.  

 Едуарда Мурзаєва, 1984 р., 1) назви, присвоєні за ознаками рельєфу; 2) 
назви, присвоєні за ознаками водних об’єктів; 3) фітотопоніми; 4) зоотопоніми; 
5) антропотопоніми; 6) виробничі топоніми; 7) торгівельно-транспортні 
топоніми; 8) соціальні топоніми; 9) етнотопоніми; 10) ідеологічні топоніми. 

Класи топонімів: ойконіми, гідроніми, ороніми, хороніми, урбаноніми, 
зоотопоніми, фітотопоніми, антропотоніми та інші. Топонімічна класифікація за 
категоріями об’єктів Наталії Таранової, 2015. 

Географічні найменування України – відображення різних історичних 
періодів багатої історії українського народу. Українська мова успадкувала багату 
й розвинену топонімічну систему багатьох епох. Залишаючись у своїй основі 
слов’янською, вона перебуває у тісному зв’язку з топонімічною системою 
Європи й Азії, творячи дуже цікавий і своєрідний комплекс. Місцеві слов’янські 
назви є дуже давніми за походженням, про що свідчать їхні стародавні мовні 
особливості (гідроніми: Бобер, Вепр, Десна, Прип’ять, Турія, Тризна і т.д.). Разом 
з тим серед українських топонімів багато запозичених назв (гідроніми: Дніпро, 



 
 
Дністер, Дон, Дунай пов’язують з різними іранськими мовами, а Будакву, 
Булатець, Ірклій, Оріль, Чевельчу, Чугмакз мовами тюркськими; деякі назви 
дуже нагадують фіно-угорські та інші утворен).  

Географічні і топографічні особливості будь-якої території тісно пов’язані 
між собою і разом з назвами утворюють спільні природно-топонімічні системи. 
В.А.Жучкевич говорить про топонімічні ландшафти, під якими розуміють 
закономірно складену на території систему назв форм рельєфу, населених 
пунктів, водних об’єктів тощо. Професор О.Шаблій вводить поняття первинного  
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мікротопонімічного ареалу, маючи на увазі територію, де топоніми мають 
порівняно стабільного творця – жителів певного населеного пункту, які постійно 
користуються мікротопонімами у виробничо-суспільній діяльності, побуті тощо і 
якийокреслений межами землеволодінь одного або декількох близьких поселень.  

Таблиця 1. 
Топонімічна класифікація О.Суперанської 

 
 Категорії  

об’єктів 
Характеристика  

категорій 
Підкатегорії  

об’єктів 
Характеристика  

підкатегорій 

 Т
оп

он
ім

и 
 

ф
із

ик
о-

ге
ог

ра
ф

іч
ні

 

Ороніми Назви елементів 
рельєфу 

  

 
Гідроніми 

 
Назви водних об’єктів 

Потамоніми Назви річок 
Лімноніми Назви озер 
Пелагоніми Назви морів 
Гелоніми Назви боліт 

Біоніми Назви представників 
органічного світу 

Фітоніми Назви представників 
флори 

Зоотопоніми Назви представників 
фауни 

Т
оп

он
ім

и 
 

су
сп

іл
ьн

о-
ку

ль
ту

рн
і 

Ойконіми Назви поселень Комоніми Назви сільських 
поселень 

Полісоніми Назви міст, міських 
поселень 

Антропотопонім
и 

Назви, що походять 
від власних імен людей 

  

Хороніми Назви країн і областей   
Теоніми Назви релігійних 

об’єктів 
  

Дромоніми Назви доріг, шляхів   
Урбаноніми Назви міських об’єктів   

 
Прикладне значення топонімічних досліджень: пошук забутих об’єктів 

геолого-промислового, політико-економічного, історико-археологічного та 
іншого значення, для реконструкції палеоландшафтів; географічні назви як 
свідчення про зміну природних умов місцевості, свідченняммеж поширення 
певних етносів та їхніх державних утворень, ліній оборонних рубежів, напрямків 
міґраційних потоків і етнозв’язків; у роботі компетентних органів щодо 

створення найменувань для нових населених пунктів, їхніх вулиць, залізничних 
станцій тощо, а також щодо заміни неправильних або безпідставно 
перейменованих назв. ДіяльністьІнституту національної пам’яті у напрямку 
перейменувань назв населених пунктів в Україні у контексті Закону України 
“Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)  
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тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їхньої символіки”, 
прийнятому у 2015 р.   

Питання для самоконтролю: 

1. Предмет топоніміки. Зв’язок топоніміки з іншими науками. Методи 
топонімічних досліджень 

2. Принципи і види топонімічних класифікацій. 
3.Класи топонімів. 
4. Окресліть етимологію географічного назівництва в історичному 

контексті. 
5. Прикладний аспект використання топонімічних знань. 

 
 
 

Тема 2.Клас ойконімів. 
 

Ойконіми – географічні назвипоселень. Ойконіми міських населених 
пунктів називають  полісонімами або астіонімами; ойконіми сільських поселень 
– комонімами. 

Виникнення загальних назв поселень: городище, селище, город і т.д. під 
впливом історичних подій,їхнє усталення черезпозначення конкретних типів 
поселень, втрата з плином часу власноіменних функцій. Значення назви 
поселення “село”; його історичні й географічні видозміни.Нові назви поселень 
типу виселки, новосілки, слободи. 

Особливості виникнення ойконімів.Ойконіми – це слова чи 
словосполучення, що є похідними (створеними за допомогою суфіксації, 
префіксації чи додавання закінчень до назв лісу, урочища, оронімів чи 
гідронімів), і непохідними.  

Назва поселення засвідчує певні особливості історичних подій, 
господарського освоєння території, станової чи родової приналежності 
поселення. 



 
 

За категоріями номінування ойконіми групують на: 
o етнонімічні (Ятвяги, Пруси, Ляшки, Волохи, Половці, Татари та 

ін.);  
o назви, пов’язані з матеріальною культурою (Теребля, Пасіки, 

Копань, Бортники, Майдан, Буда, Смолярне, Тартаків, Пила, 
Папірне, Рудники, Гута, Сіль, Ропа, Солотвина, Вапнярка,таін.);  
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o назви, пов’язані з професійно-виробничою спеціалізацією 
населення (Млинів, Мельники, Ставчани, Гать, Гребля, Рибалки, 
Рибники, Винники, Ковалі, Кузня, Боднарів, Чоботарі та ін.); 

o назви, пов’язані з класовими і становими при належностями 
(Княже, Бояри, Боярка, Кріпаки, Поповичка);  

o назви, пов’язані із соціально-побутовими, віковими 
особливостями(Бабусине, Батьки, Братешки, Вуйковичі, 
Хлоп’яники);  

o названі від природних чинників розміщення (Підгір’я, Загребля, 
Залісся, Залука, Западинці, Заріччя, Заставне, Курганне, Лугове, 
Нагірне, Озерне);  

o назви, пов’язані з пройденим шляхом урбанізації і фортифікації 
регіону (Дворище, Город, Підгород, Передмістя, Острог, Замок, 
Замостя, а також Звенигород);  

o Назви, похідні від власних імен та прізвищ (Анастасівка, Андріївка, 
Архипівка, Дем’янівка, Корніївка, Кочубеївка, Мар’янівка, 
Софіївка). 

o назви, зумовлені післяреволюційними подіями (Жовтневе, 
Жовтень, Ювілейне, Першотравневе,Марганець, Шахтарськ, 
Новий Донбас, Комсомольське, Червоний Жовтень, Червоний 
Профінтерн, Комунарське, Краснодон, Дніпрельстан, Зугрес, 
Кремгрес та інші). 

Географічні закономірності у поширенні ойконімів територією України. 
Поширення паралельних географічних назв. Наприклад, Львів – Леополіс, 

Леонтополіс, Ілов, Ільбадир, Левенбурґ або Лемберґ; а також: Ґданськ//Данцінґ, 
Вроцлав//Бреслау, Яблонець//Ґаблонц, Карлові Вари//Карлсбад, Мар’янські 
Лазнє//Марієнбад, Братислава//Прешбурґ//Пожонь, Дубровник//Рагуза та інші. 

Історико-географічні трансформації ойконімівв українській топоніміці. 
Наприклад, Корсунь//Херсонес, Везвягель//Новоград-Волинський, 
Білгород//Тіра//Монкастро//Альба//Аккерман, Заслав//Із’яслав, 
Щекарєв//Красностав, Червен//Чермно, Ужгород//Унґвар, Берегове//Берегсас, 
Глибока//Адинката, Бендери//Тигиня та ін. 

Перейменування українських ойконімів на сучасному етапі у контексті 
політики декомунізації та деколонізації (рис. 1). 

Питання длясамоконтролю: 

1. Ойконіми як клас топонімів. Астіоніми (полісоніми) і комоніми. 
2. Категорії найменування українських поселень. 
3. Особливості виникнення ойконімів. Похідні й непохідні ойконіми. 
4. Закономірності поширення ойконімів в Україні. 
5. Паралельні географічні назви. 
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6. Приклади перейменувань українських ойконімів.  
 

 

Рис. 1. Ойконіми України, перейменовані внаслідок декомунізації 
 

[Джерело: Дрогушевська І. Науково-прикладні аспекти національної стандартизації географічних 
назв. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук, Київ, 

2016. – С.13] 
 

 

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



 
 

 
Гідроніми – географічні назви водоймищ.Класифікація гідронімів: 

пелагоніми, потамоніми, лімноніми, гелоніми, океаноніми та інші.  
Культ води у давніх слов’ян: тісна взаємозалежність між культом води і 

врожаю; очищувальна функція води; лікувальна, цілюща сила води. 
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Відносна стійкість назв гідрооб’єктів, особливо великихрічок, в 
історичному контексті, а тому й інформативна цінність.  

Варіативність пелагоніма “Чорне море”: від “Темаринда” чи “Тимарунда”, 
що означало “темна, похмура безодня”, як називали море таври, до Маврі 
Таласса (грецький варіант назви), так у XIV ст. на одному із генуезьких 
портоланів було вперше зафіксовано ще одну назву моря, яка досить міцно 
вкорінилася у різних мовах світу: у турків і татар – це Караденіз, в італійців – 
Мааре Негро, а українців – Чорне море(рис. 2). Чорним море було назване за 
темний відтінок глибин, хоч дехто вкладав у це найменування і соціальний зміст: 
чорний – пригноблений, невільний. Це звучало особливо актуально в епоху 
турецького домініону.Деякі вчені гадають, що назва “Чорне море” утворилося 
внаслідок словотвору між скіфським словом (“ашхаена” – темний, чорний) і 
грецьким (“аксинськи” – негостинний), що відповідало першим враженням 
греків про країну, яку вони починали обживати.  

 
 

Рис. 2. 
Один з 
варіантів 

найменування  
Чорного моря 
“La Mer Noire 
Autrefois Pont-
Euxin, Cara-

Denighis Et par 
les Cosaques”,  

Nicolas de Fer  
(Paris,1705) 

  
 
Поодинокі приклади перейменування гідронімів. 

Традиція уособлення і створення художніх образів рік.Етимологічні 
оповідання. 

Етимологія гідронімів на території Покутсько-Буковинських Карпат та 
Передкарпаття.Флористичне:Черемош, Березниця, Буковець, Дубовий, Дубовець, 
Задубрівка, Черешнів, Лісковач, Тисовець, Клокучка. Відображення у назвах 
річок їхніх звукових характеристик: Шепіт, Шепіток, Рипень, Гуків; форму  
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русла і морфологію річкових долин підкреслюють назви приток Серету – 
Кривець (від кривий) і Пруту – Вілія (“звивиста”),а також гідроніми Кам’янець, 
Глиниця, Кам’янистий, Муловатий,Кременистий (басейн Черемошу). 
Морфологію річкових долин підкреслюють назви Корито (басейн Черемошу), 
Жолоб (декілька потоків на Буковині), Яруга (басейн Пістинки), Плосковець, 
Плитоватий (басейн Черемошу) та ін.Колір покладений в основу назви рік: 
Білий і Чорний Черемош, Біла і Чорна Тиса, Біла і Чорна річка, а також р. 
Багровець (басейн Пруту, Черемошу), Срібний (басейн Черемошу), Золотий 
(басейн Лючки), потік Черлений (басейн Черемошу), декілька струмків Черлена 
на Буковині.Поширена група назв рік, пов’язаних з положенням їх щодо інших 
географічних об’єктів, типу Долішній, Підгірський і інші. 

Ініціатива подання клопотання на розгляд топонімічної комісії при Кабінеті 
Міністрів Українипро повернення первісної назви Бог– річціПівденний Буг. 

Ороніми – географічні назви форм рельєфу земної поверхні (гір, горбів, 
гірських хребтів, долин, ярів, западин, ущелин та ін.). 

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

Взірці аналогового назівництва гір та інших об’єктів (Саксонська 
Швейцаріяабо Бастай(німецька частина Ельбських піщаних гір), Богемська 
Швейцарія (чеська частина Ельбських піщаних гір), Надслучанська Швейцарія 
(регіональний ландшафтний парк, який знаходиться у долині річки Случ 
Рівненської області),Українська Венеція (м. Вилкове), Галицька Венеція, а також 
Польська Венеція (м. Буськ), (Саксонська Флоренція (м. Дрезден), Саксонська 
Бастилія (замок Кьонігштайн) та ін.).  

Базове місце терміну гора(и) у гірській термінології.У назві гори часто 
відображається її форма. Високі і гостроверхі – піки, шаблі, гострі роги; менш 
високі і м’які, купольні – стіжки, маківки, низькі (менше 500 м) на рівнинах – 
горби, холми, могили, гірки і т. ін. Часто в їхніх назвах простежуються 
ландшафтні особливості місцевості, або колір гірських порід (Біла гора), або 
вигляд місцевості (Красна гора), або подібність із якимись об’єктами (назви-
метафори, назви-мітки (Макітра, Маківка). Назви можуть нести оцінкові 
(Крута) чи господарські (хребет Трав’яний, спотворене Травен) характеристики. 



 
 

Етимологія назви Карпат та карпатських вершин, Подільських Товтр.  
Ритуальні топонімічні ландшафти: трансформація язичницької обрядовості 

на церковну або її відсутність. Культові назви форм рельєфу: “Лисі” гори, т.зв. 
Писані камені.  
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Етимологія назв Кримських гір. Топоніми пов’язані з фортифікаціями; 
безпосередньо пов’язані з природними об’єктами: не менше п’яти гірських 
перевалів і проходів у Криму названі Демір-Капу – у перекладі “залізні ворота”. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Гідроніми,як клас  топонімів. 
2. Культ води, водойм у різних народів та його відгомін на сучасному 

етапі. 
3. Семантична мінливість гідронімів в історичному 

контексті.Походження гідронімів, відображене у топонімічних  
легендах.  

4. Ороніми, як клас  топонімів.Відшукайте взірці аналогового назівництва 
гір за прикладом Швейцарських Альп. 

5. Відображення сакральних (культових) функцій гір у назівництві. 
6. Ороніми Карпатських та Кримських гір. 

 
 
 
Тема 4. Класи фітотопонімів,зоотопонімів. Відображення українського 

пандемоніуму  у топоніміці.   
Фітотопоніми – географічні назви, в основі яких лежать назви рослин.  
Образ світового дерева в основі міфопоетичного світорозуміння багатьох 

народів.Рейтинг відображеності рослин в українській топоніміці. 
Структура класу фітотопонімів : дрімоніми, вінетоніми, дендроніми, 

конфрагоніми, плантаріоніми, помаріоніми. 
Культ “дуба” в українському фольклорі.Топоніміка засвідчує те, що дуб 

насправді є основною і улюбленою породою українського лісостепу: лише у 
Львівській області 8 фітотопонімів: Дуб’є, Дубина, Дубрівка, Задубина, Дуб’янка, 
Дубини, Дністрик-Дубовий, Дубравка. 

Липа вікова – дуже давній поетичний образ слов’ян, їхнє улюблене дерево, 
символ миру та спокою.Липа визнана найкращим парковим деревом. Вулиці й 
цілі міста виросли під липами, а їхні назви увіковічнили назву улюбленого 

дерева. Це Лейпціг, Липськ і Липно, це і міста Липецьк, Липовець на Вінничині; 
це і масив Києва –Липки, численні села, назви якихпоходять від липи: Липина, 
Липник, Липники, Липівка, Липки, Липівці, Липовецьта ін. 

Ясен ― символ сили та могутності, “дерево богів” у давніх 
скандинавів.Деревина ясена є світло жовтою, з неї здавна виготовляють “ясні” 
ясеневі меблі. Ось звідки походить назва “ясен”, яка у всіх слов’янських мовах 
звучить майже однаково. У деяких народних говорах ясен має назву падуб. Ясен 
навіть у  
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похилому віці зберігає стрункість і красу, а вік його досягає 200 і більше 
років.Комоніми: Ясенів, Ясениця, Ясениця-Сільна, Ясениця-Замкова у Львівській 
області. 

“Букові” топоніми: Букачівці, Букачівська Слобода і Бучачки (Івано-
Франківської обл.), Бучали і Бучми (Львівської обл.), Бучач (Тернопільської обл.) 
та інші антропоніми: Буча, Бучило, Бучка (-ко) та ін.Перший природоохоронний 
об’єкт у сучасних межах України й один з перших заповідних лісових масивів у 
Європі – “Пам’ятка Пеняцька”, заснована відомим натуралістом, краєзнавцем та 
меценатом графом В. Дідушицьким у 1886 р., який виділив для заповідання 
власний унікальний листяно-буковий праліс площею 40 моргів поблизу с. 
Пеняки Бродівського повіту. 

Правило від’ємного топонімічного відбиття.  
Поширення руху за збереження вікових природних лісів та окремих вікових 

дерев у 30-х рр. ХХ ст. в Україні. 
Відображення “тиса ягідного“ у гідронімах, ойконімах та мікротопонімах 

Карпатського регіону: Біла і Чорна Тиса, Тисовець, ойконімах: Тисів (Івано-
Франківської обл.), Тисовець (Львівської та Чернівецької обл.), Тисовиця 
(Львівської обл.), Тисолове (Закарпатської обл.) і численних мікротопонімах, 
однак усі вони – лише у межах Карпатського реґіону.Тисовий резерват у 
Княждвірському урочищі поблизу Коломиї, на правому березі р. Прут, 
створений у 1914 р. →Княждвірський ботанічний заказник державного значення. 

Роль садових дерев в українському назівництві. Інші топоніми, в основі 
яких назви рослин.  

Зоотопоніми – географічні назви, в основі яких лежать назви тварин.  
Відображення культу ведмедя, вовка в українській топоніміці.Численні 

“медвежі” назви потоків, вершин і урочищ, особливо в Карпатах, засвідчують не 
стільки поширення, скільки культ ведмедя, найсильнішого звіра, як господаря 
карпатських лісів. Географія зоотопонімів: Медведівці (Тернопільська область), 
Медвежа (Львівська область), Медвежий (Закарпатська область), Медвідка, 
Медведівка (2), Медвеже вушко (Вінницька область). Можливо, що його 



 
 
первісна назва проглядає і в ойконімах: Бердичів, Бердихів, Бердськ, Бердянськ 
та ін.  

Топонімоутворювальними є основи вовк,бі(о)бр і лось, що свідчать про 
колишнє поширення цих звірів. 

Специфіка поширеності ”соколиних”, “журавлиних” ойконімів, а також 
топонімічного відображення назв домашніх тварин. 
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Прояв дуалізму українського пандемоніуму в українській топоніміці: 
поділ на добрих і злих духів. Топонімічним відображенням однієї із сторін 
згаданого дуалізму є подільські ойконіми: Білебожниця, Сатанів, Чортків у 
Тернопільській області, А “злидні”, мікротопоніми, що означають темні й 
небезпечні місця, сили: Вертеп, Зарва, Чешибіси, Чортория, Яр, Метвовод, 
долина Диявола та ін.  

Специфіка топонімічного відображення українського пандемоніуму.Так, 
відгомоном вірувань у водяника, який розгнівавшись, він міг руйнувати греблі, 
млини, розливати ріки, топити людей є ойконіми Водники (Івано-Франківська і 
Львівська обл.), Водяне (Львівська обл.),Водяники (Черкаська обл.) та ін. 

Захистом від злих сил водяників був берег (обереги, берегині) – не даремно 
в них спільний корінь. Захистом від повсюдних духів зла були, окрім оберегів, 
певні добродійні символи, що розміщувалися на панівних або прохідних 
ділянках будинків і дворів, зображення сонця (сонячних і громових знаків), 
підкови на дверях, магічні орнаменти чи символічні фігури на гребні будинку, 
магічні обряди, церемонії та закликання при закладанні, будівництві і вселенні в 
будинок. Усі вони мали оберігаючі функції. 

Назви-побажання, назви-закликання як обереги поселень у Львівській 
області: Добростани (Яворівський район), Добротвір (Кам’янка-Бузький район), 
Доброчин (Сколівський район), Добряни (Городоцький, Миколаївський, 
Стрийський райони),  Добряничі (Перемишлянський район) – побажання добра, 
хліба, достатку; а такожЛюбеля (Жовківський район), Любинці (Стрийський 
район), Любині (Яворівський район), Любовичі (Городоцький район), Любша 
(Жидачівський район) – назви-побажання любові та згоди. 

Відображення культу вогню в українській топоніміці.Вогоньмав значення 
оберега та очищення від темних злих сил, відігравав функцію очищення, 
поклоніння предкам і відродження життя (запалювання вогню, смолоскипа, 
свічки); він захищає і береже від темряви і нечисті, хижих звірів, від скверни, і 
карає, спалює недбайливих, необережних.Слова “горіти”, “гріти”, “горе”, 
“гіркий” – одного кореня, раніше гіркий означало вогненний, а синонім горя –
печаль походить від слова “піч” – вмістилище вогню. Народна оповідка 

засвідчує, що домашнє осідло тримається на двох кутах – печі й жорнах, які не 
лише обігрівали і годували, а і гуртували людей у родинну спілку. 
Простежується це і у топоніміці, зокрема у назвах сіл: Печі, Печенія, Печихвости 
(Чернівецька, Львівська, Волинська області), Печорна і Печірна (Тернопільська 
область) та ін.; Жорнава (Закарпатська область); Жорниська (Львівська область); 
Жорнище (2 у Волинській області); Жорнів (Рівненська область).  
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Третім хатнім кутом, на якому трималась родина, була пікна діжа, в якій 
замішували тісто для випікання хліба, калачів, пирогів, і яку вважали хатнім 
оберегом. Поєднання цих трьох кутів – передумова появи хліба як найбільшої 
святості й ознаки добробуту домашнього осередку. Йому, хлібові, завдячують 
своїми назвами села Хлібичин (Івано-Франківська область). Проте хліб як ознака 
добробуту опосередковувався  частіше у таких назвах, як Добре (Волинська 
область), Добринів, Добрівляни,Добротів (Івано-Франківська область), 
Добрівляни,Доброполе (Тернопільська), Добрік (Закарпатська область), 
Добринівці (Чернівецька область),  Добрянське (Закарпатська область), Добрятин 
(Рівненська область) та ін. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Клас фітотопонімів. Культ “дуба”, “ясена”, “липи”, “бука” та інших 
дерев в українському назівництві. 

2. Топоніми, в основі яких назви рослин. 
3. Клас зоотопонімів. “Рейтинг” топонімічного відображення назв 

тварин, птахів. 
4. Специфіку поширеності ”соколиних”, “журавлиних” ойконімів. 
5. Прояв дуалізму українського пандемоніуму в українській топоніміці. 
6. 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 поява 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: країна проживання –Кімерія(за 
археологічними даними кімерійці жили не лише на Кримському півострові, а й 
по всьому району, що прилягав з півночі до Чорного моря – нижня 
Наддніпрянщина, нижнє Надбужжя і Наддністрянщина), перетнутаКімерійським 
гірським хребтом. У ній знаходилис поселення, що мали назви Кіммерій і  
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Кіммерік, виниклі поблизу переправ через Боспор Кімерійський, поблизу якого 
проходили Кімерійські вали й рови.  

Поодинокі сліди кімерійців у сучасній топоніміці. Наприклад, ойконім 
Жмеринка – на річці Ушиці, притоці Дністра, поблизу міста Жмеринка, знайдено 
сліди т. зв. трипільської культури, яку деякі дослідники пов’язують з кімеріцями. 
За свідченням Геродота, у цьому регіоні у той час ще можна було бачити могили 
кімерійських царів. За результатами лінгвістичного аналізу, назва ще одного 
поселення у басейні Дністра – Чемерівцінагадує про кімерійців. Назви цього 
кореня є і в інших областях України: Чемерпіль (Одеська обл.), Чемерин і 
Чемеринці (Волинська обл.), Чемеринці (Львівська обл.). 

Поява таврів, а згодом і скіфів у Причорномор’ї. Зміна топонімічних 
ландшафтів краю. Безпосередніми спадкоємцями кімерійців деякі вчені 
вважають таврів – те населення Криму, що його застають греки. Відтепер 
колишній Кімерійський півострів називають Таврійським, Таврікою або 
Тавридою. Проживання таврів переважно у Таврійських горах (у минулому 
Кімерійських).Скотарі, мисливці і навіть рибалки та хлібороби селились у 
долинах чи на морському узбережжі. Таврські фортеці, збудовані з величезних 
кам’яних брил, знаходились напівденному березі Криму. Колишній Боспор 
Кімерійський дістав назву Таврійської протоки. Таврійським Херсонесом назвали 
місто на північному узбережжі Чорного моря, засноване у V ст. до н.е. Версії 
походження етноніма “таври”. Сучасний відгомін у назвах  фестивалю 
“Таврійські ігри”, інвестиційного форуму “Таврійські горизонти”. 

Скіфський період історії України, синхронний з періодом еллінізму. 
Гідроніми Скіфії: Тірас, Гіпаніс, Борисфен, Пантікап, Гіпакіріс, Геррос, Істр з 
притоками Порату, Тіарант. Легенди щодо походження етноніма “скіфи”; інші 
найменування народу: саки і сколоти. Історія скіфів, їх звичаї, побут, спосіб 
життя, мова, географія проживання. 

Сарматський періодісторії України, синхронний з римською епохою та 
добою Великого переселення народів. Данувій, Тамерунда, Данапріс, Данастр – 
гідроніми Сарматії. Розміри Сарматії окреслюють назви:Сарматські рівнини 
північнокавказьких степів, Сарматські гори Малих Карпат (гірський масив у 

Словаччині, частина гірської системи Карпат), а також простори від Уралу й до 
Вісли, від Чорного і до Балтійського моря, яке називали Сарматським 
океаном.Версії походження етноніма “сармати”.  

Античний географ Клавдій Птолемей у ІІ ст. називав понад сотню 
сарматських племен, серед яких найзначнішими були алани, роксолани, язиґи, 
аорси, сіраки, аріаки, масаґети.Одне з аланських племен називалось аланорсами, 
або аорсами, що у перекладі означає “білі алани”, інше, відоме  
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принаймні з ІІІ ст. до н.е., як роксалани з тим же значенням. Дехто з дослідників 
вважає, що за обома з них ховається одне й те ж плем’я, оскільки й аорс- і  рокс- 
означає “білий, світлий, блискучий”.Топонімічне відображення племен аланської 
групи на теренах України: аорси в епоху Боспорського царства займали басейн 
Танаїсу (Дону), роксолани у ІІ ст. до н.е. живуть між Доном і Дніпром; у IV ст. 
до н.е. між цими ріками проживають росомони. 

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте етнічну карту Європи у VI ст. до н.е. та появу перших 
мореплавців на теренах сучасної України. Перший етнікон і топонімікон 
Північного Причорномор’я. 

2. Особливості світогляду, матеріальної культури та соціального укладу 
життя кімерійців, їхня мовна приналежність. Топоніми, які засвідчують 
кімерійський етап в історії України. 

3. Поява таврів, а згодом й скіфів у Причорномор’ї. Зміна топонімічних 
ландшафтів краю. 

4. Скіфський період історії України, синхронний з періодом еллінізму. 
5. Сарматський періодісторії України, синхронний з римською епохою та 

добою Великого переселення народів.Топонімічне відображення племен 
аланської групи. 

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

“Готсько-хозарський” елемент в українській топоніміці.  
Перші слов’яни в Українському Поліссі й Лісостепу– невриі будини, 

згадані Геродотом ще у V ст. до н.е. Картографічна візуалізація уявлень Геродота 
про Українське Причорномор’я і його тогочасна топоніміка(рис. 3). 

Є припущення, що від неврів залишилися назви типу Нур, Нура, Нурець, 
Нурчик і, пов’язані з ними, ойконіми у басейні Західного Бугу – області, яка у 



 
 
літописах згадується як земля Нурская. Можливо, що нащадками неврів були й 
літописні нарці, або норці. Етнічну назву неврів – нурців пов’язують з тим же 
коренем, що й у словах “понурий” – той, що дивиться вниз; “похмурий”, 
“хмурний”; “нурець”, “нурка”; “нурт” (вир). Однак дехто у неврах вбачає ще 
несправжніх слов’ян, а лише одне з племен часів балто-слов’янської єдності. 

 

- 31 - 

 
 

Рис. 3. 
Мапа 
Світу  

за 
уявленням 
Геродота  
450 рік до 

н.е. 
 

 
 
Давні слов’яни у римських письменників І ст. Плінія Старшого і Публія 

Корнелія Таціта, а також в олександрійського географа Клавдія Птолемея у ІІ 
ст.йменовані венедами, венетами, віндами, вінідами тощо, займали басейн річки 
Вісли поблизу Венедської (тепер Гданської) затоки Балтійського моря. Вініди, 
анти і склави, за готським істориком Іорданом, VI ст., – це три назви одного 
йтого 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. 
Версіїпоходженняназви“слов’ян”. 

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

Вторгнення готів з півдня Балтики на землі слов’ян у ІІІ–ІV ст. У 258 р. 
готи захопили Крим. Осівши у причорноморських степах, готи розділилися на 
остготів (степових готів) і вестготів (лісових готів), кордон між якими проходив 
по Дністру.Коридор, яким поволі рухалися завойовники, став межею поміж 
західними і східними слов’янами. Розгромлені гунами у 375 р., остготи відійшли 
в Паннонію, а вестготи – за Дунай. Кримські готи протягом багатьох століть 
зберігали свою мову. Тривалий час про кримських готів нагадували  
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територіальна назва Готія і церковно-топографічна Готська єпархія, створена ще 
у VIII ст., яка йзберегла цю назву до 1783 р., коли місцеве православне 
(переважно грецьке) населення переселилося в район Маріуполя. Готія як один з 
кліматів (районів) держави Херсонес Таврійський згадана поміж Чембало і 
Солдаєю у Х–XIV ст. Гадають, що готи залишили назву річки Бог, окремі назви 
річок із суфіксом–ава тощо. 

Гуни, як  значна політична сила,відомі у Європі з 377 року, коли 
закріпилися на території сучасної Угорщини і встановили верховенство над 
остготами й іншими місцевими племенами.Під керівництвом Аттіли вони напали 
на Візантійську імперію, вдерлися до Галлії і погрожували Риму (452 р.).Гунські 
назви, як припускають вчені, були перекриті спорідненими витворами інших 
тюркських народів і ними видозмінені до невпізнання.Про колишню Гунію 
певний час нагадувала Гунська єпархія у Північному Дагестані, населення якого 
прийняло християнство ще в VII ст. 

У середині VI ст. у Північне Причорномор’я, Подунав’я і Балкани 
вторглись тюркомовні племена аварів, котрих руські літописи називали обрами. 
У топоніміці аварська навала стосується назви Оброва, який згадується у 
літописі від 1125 р., у районі Переяслава, сіл Оброво й Обровки (1368 р.) на 
Тухольщині (Західні Карпати) і Пінщині (Білорусь). Подібні назви було 
занотовано у Полоцькій, Люблінській, Сувалківській, Мінській, Гродненській та 
інших колишніх губерніях Росії. Поселення Obrovice є у Чехії. 

Приблизно 635 р. у Причорномор’я з берегів Волги під проводом вождя 
Курбата прикочувало протоболгарське плем’я гуногудур, витіснивши звідти 
авар.На берегах Дунаю вони створили нове Болгарське царство. Болгари 
залишили на своєму шляху певні сліди-назви. Це і м. Болгар (Булгар) на Волзі – 
колишня столиця Волзької Булгарії й теперішнє місто у Республіці Татарстан у 
Росії, і м. Болгар (воно ж Булкар, Булкер, Беленджер), і булгарські (вони ж 
Гітійські) гори на Волзі, і річку Булгарська Морава у Болгарії.Основна маса 
топонімів болгарського походження, за версією Валентина Стецюка, 



 
 
зосереджена на території Львівської області, а також на Волині, у Карпатах і на 
суміжних територіях Угорщини і Польщі. Це ойконім Хирів, комоніми: 
Гавареччина, Вороняки, Якторів, Куткір, Чишки, ороніми: Товтри, Татри, 
Камула. 

У середині VII ст. окрім Великої Булгарії, був ще й Хозарський каганат – 
залишки колись могутньої Тюркської держави, а їхні народи – 
мовноспоріднені.Хозари, численніше й могутніше племінне об’єднання, 
витіснили болгар за Волгу й Дунай, вторглись у Каспійсько-Азовське 
межимор’я, зайняли степи  
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Причорномор’я по самий Дунай. У VIIІ ст. їхня влада поширилась і на 
лісостепові райони, заселені східними слов’янами. 

Під ударом київського князя Святослава Ігоровича у Х ст. Хозарія 
(Хозаран) розвалюється. Та ще довго після цього називається: Хозарським (а 
також Джурджанським) морем повноводний Каспій, Хозарськими горами – 
сучасна Ставропольська височина, а Хозарським шляхом – одна з “комонних” 
магістралей між Чорним морем, Доном і Волгою. А у Криму поряд з Готською 
виникає ще й Хозарська єпархія. Хозарською називалася одна з Київських брам, 
Хозарське передмістя було у Константинополі. Про колишніх володарів – хозар 
нагадують також численні хозарські городища, одне з яких відоме на вододілі рік 
Можу й Коломаку, а також однойменні урочища (наприклад, у Києві близько 
гирла Почайни). Аж до ХVII ст. генуезці й венеціанці Хозарією (Газарією) 
називали Крим. 

Ймовірно, що на хозар указують назви річок Козарської (лівої притоки 
Ірпеня), Козаринівки (лівої притоки Вислівки у басейні Десни), болота 
Козарківського поблизу села Сулимівки на Переяславщині. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Який зв’язок наявний між неврами, будинами та венедами, антами, 
склавинами?Окресліть територіальні межі поселень антів, специфіку їхньої 
життєдіяльності.  Що дало підставу вбачати в антах предків древніх русів? 

2. Які слов’янсько-венедські сліди у топонімії можете назвати? 
3. Назвіть відомі вам версії походження назви слов’ян. 
4. Ідентифікуйте у часі добу Великого пересення народів. З вторгнення 

якого племені вона розпочалася?Якими історичними подіями зумовлена межа 
між західними та східними слов’янами? 

5. Перелічіть топонімічні сліди готів та гунів. 

6. Поновіть у пам’яті історичний розвиток Аварського і Хозарського 
каганатів, Великої Болгарії, а згодом і Болгарського каганату.Яку топонімічну 
спадщину залишили на території України авари, болгари, хозари? 

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

напівдержавних племінних утворень, що сформували Київську Русь. 
Топонімічний слід угрів, печенігів, половців, татар.  
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Склад та географія східнослов’янських племен, які сформували Київську 
Русь (рис. 4).  

Хоронім Сіверська Україна, XVI ст. У кінці ІХ ст., звільнившись від хозар, 
сіверяни увійшли до складу Київської держави. Потім на їхній території 
склалися Чернігівське, а згодом (1098 р.) і Новгород-Сіверське удільні 
князівства; як плем’я сіверяни востаннє згадані у літописі від 1024 р., хоч 
місцеве населення “сіверянами” називали ще дуже довго.За татарської навали, з 
огляду на вигідне розміщення, сіверяни зазнали менших втрат. Це дало змогу їм 
потім поповнити поріділе місцеве населення на сході, півдні і на заході, 
поступово охоплюючи сусідні простори майбутніх Могилівської, Смоленської, 
Орловської, а з протилежного боку – Полтавської та інших областей.Севрюки, 
так за литовсько-польського панування називали нащадків сіверян, тобто 
жителів Сіверщини, згодом досягають глибокого Правобережжя, Поділля, 
проникають у Білорусь.У середині XVI ст. майже всю лівобережну Україну 
називали Сіверською. 

 



 
 
 
 
 

 
Рис. 4.  

Розселення 
східнослов’янськ

их племен 

 
Однак, окрім сіверян східнослов’янських, існували ще сіверяни південно- і 

західнослов’янські. Одні з них проживали в м. Съверинъ на Дунаї, інші жили у т. 
зв. Сіверинському Банаті (тепер Валахія), треті (у Польщі) створили навіть своє 
Сіверське князівство, де ще й зараз про нього нагадує м. Севеж (Siewierz), що 
знаходиться у Сілезькому воєводстві у Польщі. В Україні село з назвою Севрюки 
є у Хмельницькій області. 
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Етимологія племіної назви полян. Окрім киян-наддніпрянців, полянами 
звалося ще одне плем’я у Польщі. Назва цієї країни, як і слів “поляк”, 
“польський” тощо, теж пов’язана з полем. Плем’я полян відоме й на Балканах. Є 
припущення, що поляни зайняли територію навколо Києва лише у ІХ ст., а вже у 
Х ст. їхня племінна назва замінюється на русь, руські, русичі, а назва території, 
яку вони займали, – це Русь, Руська. Одним зі свідчень про те, що поляни є тут 
новоприйшлим племенем, на думку окремих дослідників, є їхня напружена 
боротьба за землі з уличами і деревлянами. Короткочасність самоназви полян не 
сприяла відображенню її у місцевій топонімії. В Україні назву села Полянецьке 
(села з такими назвами є у Черкаській та Одеській областях) дослідники 
найчастіше пов’язують з назвою полян. 

Етимологія племіної назви деревлян. У басейнах Прип’яті і Тетерева жило 
плем’я деревлян(рис. 4), або древлян, яке мало тут декілька своїх міст 
(Іскоростень, Вручий, Малин і т.д.) і сіл, що сягали далеко на південь, 
підступаючи до самого Києва. Зважаючи на переміщення полян, деревляни 
нерідко мали з ними суперечки. Це закінчилося тим, що у Х ст. Деревська земля 

була приєднана до Києва. І вже у 990 р. востаннє згадується назва цього племені, 
проте, земля Дерева, Деревська згадується в літописі не один раз. Можливо, 
похідною від етноніма єназва села Житомирської обл. – Великі Деревичі (відома 
назва і Малі Деревичі). Не виключено, що з Деревською землею пов’язана й 
назва села Деревців у районі Овруча, одного з центрів землі деревлян.  

Причинно-наслідковий зв’язок між племінними назвами “дуліби – бужани 
― волиняни”. Від цього етноніма походять назви деяких річок: Дуліби – лівої 
притоки Ольси та притоки Дулібки у басейні Березини (Білорусь); озеро 
Дулебське (суч. Довбичка) під Києвом та ін. Селище Дуліби є на річці Білоусі, 
притоці Десни тощо. Села під назвою Дуліби є ще й зараз у Волинській, 
Рівенській, Львівській і Тернопільській областях, а також села названі Дуляби – 
у Тернопільській області, Долобів – у Львівській. Дуліби відомі не тільки на 
Волині; плем’я дудлебів ще у VII  ст. пов’язують, наприклад, з півднем Чехії. 

Східнослов’янські хорвати (верхів’я Дністра й Вісли), південні (сучасна 
Хорватія) й західнослов’янські (Чехія й Словаччина, у Західній Польщі, у 
Сілезії) хорвати. Ці численні хорватські племінні групи, очевидно, походили з 
якогось одного місця. Відомий чеський археолог та історик Любар Нідерле 
вважав, що вони спочатку заселяли Передкарпаття, а потім розселилися, 
зазнавши на нових місцях відповідного мовного впливу, змішавшись із 
тамтешнім населенням. На Балканах і у Карпатах трапляються однакові назви. 
Зв’язок етноніма “хорвати” з назвою Карпат,у якій вбачають той корінь, що й у 
слові “карпе” – скеля, збереженому в албанській мові. 
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У басейні Південного Бугу і Дністра, по сусідству з тиверцями, жили 
уличі(рис. 3).Походження племінної назви уличів.Назва села Уличне (Львівська 
область) та назва річки Уличанка (басейн Дністра) – похідні від назви уличі. 

Топонімічна спадщина угрів:Угринь, Угриньківці й Угринів у 
Тернопільській області, Угринів та Угриничі –у Волинській області та ін. Згодом 
переселенці з Західної України занесли ці назви аж у Канаду, де були свого часу 
поселення Угринь у провінції Альберта й Угринів у провінції Саскачеван. 

Географічні межі Печенізької землі у першій половині Х ст., хронологія 
нападів печенігів на Київську Русь. У першій половині Х ст. Печенізька земля 
охоплювала територію від хозарської фортеці Саркел на Дону і до м. Дістри 
(сучасне м. Сілістра у Болгарії) на Дунаї.З їхнім етнонімом пов’язують назву 
поселення Печенюги у Чернігівській області, колишні назви поселень: Печеніги і 
Печенізький на Харківщині, Печеніжин, розташований на річці Печеніга, 
(відомий з XV ст.) в Івано-Франківській області.  

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: Татарське поле поблизу 
Чигирина; Татарську гірку у районі Чернігова; поселення Татар-Орель – на 
місці пізнішого м. Богополя (теперішній Первомайськ). Особливо багато 
пов’язано з цим коренем назв населених пунктів: Татарський, Татарчина, Мала 
Татарщина, Татарина, Татарка на Полтавщині, Татариська у Хмельницькій 
області, Татаринка на Вінниччині, Татаринівка на Житомирщині, Татарка на 
Буковині. Є село Татаринів у Львівській області, широко відоме село Татарів – 
осередок рекреації й туризму у Івано-Франківській області. З цим же 
компонентом нерідко можна знайти і назви окремих поселень, наприклад, 
Татарський Кут у с. Станівцях Долішніх Чернівецької області.Але чи не 
найбільше занотовано таких назв у гідронімії, особливо на Лівобережжі. 

Татарським називають розташований на південній окраїні м. Перемишль 
(Польща) пагорб, який упродовж століть слугував важливим пунктом 
спостереження в оборонній системі краю. Татарське передмістя знане у Львові. 
Нині одну з вулиць Львова теж називають Татарською. 

Про турків ще нагадує Турецький вал, який простягається майже від 
Запоріжжя і до гирла Дніпра вздовж його лівого берега. У тому ж районі є 
Турецькі фортеці. Відомий Турецький міст у Кам’янці-Подільському, Турецька 
гірка –у Цюрупинську, Турецький потік– на Івано-Франківщині, Турецька 
кладовище–у с. Царициному Куті біля запорізького Великого Лугу. До цієї ж 
групи, очевидно, належить і місцевість Турок під Уманню, р. Турська поблизу р. 
Кримки на Нижній Наддніпрянщині та ін. 
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Питання для самоконтролю: 

1. Склад та розміщення східнослов’янських племен, які сформували 
Київську Русь. 

2. Топонімічне відображення племінної назви сіверян.Етимологія 
племінних назв сіверян/севрюків, полян, деревлян. 

3. Поясніть причинно-наслідковий зв’язок між племінними назвами 
“дуліби – бужани – волиняни”. Зв’язок етноніма “хорвати” з назвою Карпат. 
Походження племінної назви уличів. 

4. Топонімічна спадщина угрів. 
5. Окресліть географічні межі Печенізької землі у першій половині Х ст. 

та хронологію нападів печенігів на Київську Русь.Дешт-і-Кипчак – як вагомий 
чинник у житті України впродовж ХІ–ХІІ століть. 

6. Татарські, турецькі топоніми на теренах України. 
 
 
 
Тема 8. Литовсько-польське назівництво на українських теренах.  

Значення Великого Князівства Литовського в історичному розвитку 
українського народу. 

Прізвища-етноніми, типу Литвин,густо відображені у системі 
географічних назв України. Закономірне тяжіння таких назв до тих районів, де у 
минулому проходили межі Литовської держави: Литвинове гирло Нижнього 
Дніпра, Литвини – лиман на Херсонщині, Литвинів– лиман поблизу Каховки і 
т.ін. Цікавими є найменування типу Литовський, як називається острів під 
Овручем (Житомирська область); замок XVI ст. у Києві, де була литовська 
адміністрація; провалля на Зіньківщині (Полтавська область) і пасіка XVIІ ст. 
неподалік городища Каменного – обидва поблизу кордону Литовсько-Польської 
і Московської держав; комонімиЛитвини, Литвиненки, Литвинівказафісовано у 
Полтавській області.  

Безпосередньо від прізвищ, походять назви урочищ, поселень типу 
Литвинівка, Литвиненків, Литвиненки, можливо, Литвинівський, Литвинівщина, 
яких багато на Середній Наддніпрянщині. 

Крім литовців, із Прибалтики в Україну заходили й латиші –про це 
свідчать прізвища типу Лотиш, Лотишенко, Лотишка і похідні від них назви, 
наприклад,назва села Латишівка у Полтавській області, назва урочища Латишіу 
селі Бабиному Херсонської області і подібні. 

 Давні зв’язки Наддніпрянщини і Західної України з народами 
Прибалтики відображали назви поселень типу Пруси і Прусинів. Такі назви 
фіксували на Київщині, Львівщині, Тернопільщині, тепер вони, здебільшого,  
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перейменовані.Про переселення народу з Прибалтики засвідчує назва села 
Ятвяги у Львівській області, якому у 2013 р. повернули історичну назву. 

Слова балтійського походження, якими активно послуговується 
українська літературна мова: баюра, блазень, валандатися, верша, відлига, 
вовкулак(а), гаразд, гилити, гомілка, грудка, гультяй, ґеґнути, ґринджоли, 
джиґун, джинджеруха, жабуриння, заграбастати, заклякнути, зозуля, капшук, 
карати, картати, кепсько, кишіти, клишоногий, клумба, клуня, клякнути, 
ковінька, копа, локшина, мул, пампушка, пастка, пелька, путря, садиба, стодола, 
скирда, толока, трощити, шалапут, шлунок, шнипорити (нишпорити), 
шнипорка (нишпорка), юшка і багато інших. 

Серед українців дотепер поширені десятки прізвищ литовського 
походження – Бутейки, Борейки, Войшвілло, Бурбелло, Бутовичі, Нарбути, 
Гудовичі, Довнар-Запольські, Домонтовичі, Радивил(ов)и, Довгал(евич)і, 
Солтичі та ін. 

Формування ранньофеодальної польської держави в ХІ ст.; перехід 
Польщі на латинський обряд. Політика полонізації в Україні. Географія 
польських та лядських топонімів в Україні. 

Польсько-шляхетська влада залишила свої сліди в українській топоніміці. 
Ще у XVII ст., оскільки зберігалася польська влада, українське Правобережжя 
називалося Польщею, а його населення аж до другої половини ХІХ ст. – 



 
 
польщаками. У деяких містах, переважно на заході країни, були польські 
фільварки, яким протиставлялися руські фільварки. На сході колишньої 
Польсько-Литовської держави можна натрапити на Польські городища (с. 
Книшівка, м. Гадяч у Полтавській області та ін.). Але загалом похідних від 
кореня поляк- в українській топонімії дуже мало. 

Давньоруський літопис називає поляків ляхами. Назва “поляни” того ж 
кореня, що й “поляки” і походить від слова “поле” (те ж значення, що й у 
російському слові полый – пустий, тобто ”не зарослий лісом”). Тому польська 
земля нерідко називалась Лядською. Лядським називався у літописах польський 
король Болеслав, попередник Болеслава Хороброго. Лядською в українських 
піснях називали пансько-польську неволю. 

Від слова “лях” (можливо, прізвища Лях) походять назви озер Ляхових 
поблизу Херсона і Голої Пристані, річок Лях, Ляхової, Ляхівки у басейні Дону, а 
також колишні назви Ляхів Ковтун на Бориспільщині; сіл Ляхове на 
Миргородщині, Ляхів Білоус на Чернігівщині, хутора Ляшого Потоку на Івано-
Франківщині. 

Від прізвища Ляшко дістали свої назви ріки Ляшківка і Ляшківська у 
басейні Дону. У  с. Верхня Криниця Запорізької області відомий кут Ляшки. Є 
село Ляшківка у Дніпропетровській області, Ляшківці – у Чернігівській. 

Особливо велику групу становлять “ляські” топоніми у Західній Україні, 
де донедавна були села з назвами: Ляхи, Ляхи-Лесники, Ляхів, Ляхівці, Ляхова,  
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Ляська Воля, Ляшків, Ляшки Горішні, Ляшки Долішні, Ляшки Королівські, Ляшки 
Муровані та ін. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Наведіть приклади слів балтійського походження, якими активно 
послуговується українська літературна мова. 

2. Значення Великого Князівства Литовського у розвитку українського 
народу. 

3. Навколо якого племінного князівства відбувалось формування 
ранньофеодальної польської держави в ХІ ст.? 

4.  Які політичні події спричинили перехід Польщі на латинський обряд? 
5. Окресліть географію польських та лядських топонімів в Україні. 
 
 
 
Тема 9.Походження хороніма “Україна”.Російський проімперський 

слід в українській топоніміці. 
Наявні версії щодо походження хороніма “Україна”.   

Версія А. Великанова, висловлена у книзі «Зарници Руси за скифским 
горизонтом разысканий о её начале. Древние русские и славянские имена 
днепровских порогов” (Одеса, 1877), згідно якої Русь бере початок від скіфів. 
Автор намагався усі східнослов’янські географічні назви пояснити на скіфсько-
іранській основі. “Україна”, на його думку, походить від того ж кореня, що й 
санскритське слово “укхраіїна”, тобто “горб, земляний бугор”. Мовляв, “рубіж, 
що охороняється сторожовими могилами (курганами), він (“народ”) завжди 
називав Україною”. 

Версія М. Надєждіна.У праці “Опыт исторической географии русского 
мира” (1837 р.) він писав, що три України (Украйны), які зберегли на той час свої 
назви: Дніпровська (земля українських козаків), Дунайська (земля стародавніх 
карнів, нинішній австрійський Крайн) і Полабська (“Эльбская” –земля 
старовинних укрів, сучасний прусський Уккермарк), потрібно вважати 
споконвічними краями суто венедослов’янського світу, який становив один із 
трьох первинних шарів європейського народонаселення. 

Деякі вчені назву України пов’язували з тим же коренем, що й у назві 
Країни (Krajina, латинське Carnia) –сербської автономної області у Хорватії; 
польської Крайни; закарпатської (Руської) Країни (Крайни).Була спроба 
виводити цей хоронім від дієслова “украяти”, тобто врізати, –мовляв, українські 
козаки мечем своїм украювали від ворога землі. 
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Більшість схилялася до думки, що назва походить від прийменникової 
конструкції “у края”, тобто є пограничною територією. Михайло Грушевський 
також, шукаючи тлумачення походження терміна Україна, зупинився на версії 
окраїни (пограниччя).Відомий мовознавець О. Потебня, засвідчував, що всіляку 
крайню від чогось землю називали україною. Значення “пограниччя” в ньому 
вбачали українські мовознавці А. Кримський і Є. Тимченко. Автор англомовної 
історії України Орест Субтельний також стверджував, що Україна – це таки 
“земля скраю” Європи, але не Росії (як тлумачила більшість).  

Борис Грінченко у праці “Словарь української мови” (виданій 1907–1909 
рр.) у значеннєвому спектрі слова “Україна” на перше місце поставив поняття 
“країна”. Професор Українського вільного університету С. Шелухін у книзі 
“Україна – назва нашої землі з найдавніших часів” (Прага, 1936) стверджує, що в 
Іпатіївському, татарському літописах, Пересопницькому Євангелії 1556 р., у 
географів XVI ст. назва Україна вживається у значенні окремої землі зі своїми 
межами, пограниччями й окраїнами. 

Перша згадка хороніма “Україна” у 1187 р. Набуття назвою “Україна” 
власноіменної функції. У літописі Самійла Величка, у  1657 р., Україна згадана 
вже у значенні, близькому до слова “країна”. Як і у попередні роки, у XVIІ ст. 



 
 
поряд з варіантом Україна траплялася і форма Вкраїна. Після Переяславської 
ради 1654 р. русини-українці, зіткнувшись із привласненням московськими 
царями назви “Русь”, чітко відмежували себе від Московії. У різних документах 
того часу відбувається перехід до найменування “Україна”. 

Співвідношення назв Мала Русь й Велика Русь. Територіальні назви: 
Південно-Західний край, Малоросія та Новоросія. 

Семантична  еволюція хороніма “Україна”: від найбуквальнішого 
розуміння у значенні “окраїни”, й офіційно позначеної ним на початку ХІХ ст. 
території Слобожанщини, до назви держави Україна. 

Походження хороніма “Росія”.Трансформація територіальної назви: 
Моксель →Суздальська земля →Московське князівство →Російська імперія у 
світлі достовірних історичних  фактів. Зокрема, як улус Золотої Орди – держави 
Чинґізидів, Московське князівство було засноване ханом Менгу-Тимуром у 1277 
році. До цього часу Київська Русь уже існувала більше 300 років; а тоді, як у 988 
році відбулося хрещення держави Київської Русі, фінські племена землі 
“Моксель” (пізніше об’єднані під назвою Суздальська земля, а ще згодом 
Московське князівство) перебували у напівдикому стані. 

“Європейська консервативність” в історичному та картографічному 
відображенні новітнього штучно насадженого хороніма “Росія” у XVIII–XIX ст. 
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Залишки імперських втручань у сучасній топоніміці України. Хронологія 
перейменувань в Україні у ХХ ст. З початку 20-х рр. ХХ ст. змінювали передусім 
ті історичні назви поселень, які мали історичне козацьке походження (Бахмут, 
Кам’янка, Олешки), носили імена колишніх засновників, що суперечило панівній 
на той час доктрині (Алчевськ, Юзівка), мали російське імперське походження 
(Єлисаветград, Катеринослав, Олександрівськ та ін.). Топонімічним 
відображенням розгортання процесу індустріалізації в Україні була поява низки 
назв поселень, розміщених поблизу шахт, заводів, залізничних станцій тощо, 
наприклад: Марганець, Дніпрорудне, Зугрес, Есхар, Залізничне. Численні 
історично сформовані ойконіми в Україні були перейменовані на радянський 
лад: Первомайськ, Першотравневе та подібні назви, а також Совєтський, 
Октябрське, Комсомольське; назви з прикметниковим означенням типу 
червоний – красний: Червонопартизанськ, Червоний Донець, Красноперекопськ, 
Красний Октябрь та інші. 

Депортацію кримських татар із Криму супроводжували практично 
тотальною заміною топонімів за спеціальними указами 1944 та 1945 рр. За 
указом 1944 р. перейменуванню підлягали 11 районів і районних центрів Криму; 

указ 1945 р. вже стосувався зміни назв сільських рад і населених пунктів 
Кримської області. 

У промислових регіонах України також активно змінювали назви, 
утворені від прізвищ колишніх власників; чи не най відомий випадок стосується 
Алчевська, перейменованого у 1931 р. у Ворошиловськ, а з 1961 р. у 
Комунарськ). Доволі значний перелік формують назви поселень, утворені від 
прізвищ діячів панівної на той час комуністичної партії: Леніне, Ленінське, 
Ленінське,Кіровоград, Дніпропетровськ та інші. 

Окремою є група поселень, що були засновані у ХХ ст. чи утворені із 
декількох населених пунктів, що відразу отримували радянські назви (міста: 
Жданівка, Димитрів, Іллічівськ, Комсомольськ, Орджонікідзе та ін.; села: 
Жовтневе, Зоря Комунізму, Леніне, Червоний Шлях). Поширення ойконімів, 
пов’язаних з комуністичною ідеологією, в Україні відображає рис. 5. 

Починаючи з 60-х рр. ХХ ст. і до 80-х, у т. зв. період відлиги, топоніми, 
пов’язані з сталінською добою, почали перейменовували на інші комуністичні, 
або ж відновлювали історичні ойконіми: Жданов → Маріуполь, Ворошиловград 
→ Луганськ, Сталіно → Донецьк та ін. 
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Рис. 5. Поширення ойконімів, пов’язаних з комуністичною ідеологією, в Україні  
[Джерело: Дрогушевська І. Науково-прикладні аспекти національної стандартизації географічних 
назв. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук, Київ, 

2016. – С.12] 
 

Прийняття Закону України про “Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки” (прийнятий Верховною Радою України 
09.04.2015 р.) зобов’язало органи місцевої влади в шестимісячний строк після 
набуття чинності подати парламенту пропозиції щодо перейменування 
населених пунктів, районів, областей, назви яких містять символіку 
комуністичного тоталітарного режиму. Після цього, Верховна Рада у 
тримісячний термін опрацьовуючи подані пропозиції та рекомендації 
Українського інституту національної пам’яті щодо цього, зобов’язана прийняти 
остаточне рішення. Перейменуванню підлягали 908 населених пунктів України, 
що становить 3% від їхньої загальної кількості; з них 81 (9%) міських, 827 (91%) 
сільських. 

Географію перейменувань населених пунктів в Україні репрезентує рис. 5.  
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Питання для самоконтролю: 

1. У якому році і яку територію вперше названо Україною?У який 
історичний час назва “Україна” набула власноіменної функції? 

2.  Висвітліть відомі версії щодо походження хороніма “Україна”. 
Семантична еволюція хороніма “Україна”. 

3. Співвідношення назв Мала Русь й Велика Русь. Територіальні назви: 
Південно-Західний край, Малоросія та Новоросія. 

4.  Поясніть трансформацію назви: землі Моксель →Суздальська земля 
→Московське князівство →Російська імперія, оперуючи достовірними 
історичними фактами.  Походження хороніма “Росія”. 

5. “Європейська консервативність” в історичному та картографічному 
відображенні новітнього штучно насадженого хороніма “Росія” у XVIII–XIX ст. 

6.  Залишки імперських втручань у топоніміці  України. 
 
 
 

Тема 10.Стандартизація українських топонімів відповідно до вимог 
Групи експертів ООН з географічних назв.Мовна політика у сучасній 
Україні.  

Потреба національної стандартизації географічних назв (ГН). Створення 
Державного реєстру географічних назв (ДРГН) – 65 000 одиниць. Використання 
даних ДРГН у картографічному виробництві, для модернізації процесів 
укладання та коректури картографічних творів, проведення експертизи ГН, при 
укладанні топонімічних глосаріїв. Використання даних ДРГН забезпечить 
однакове усталене вживання унормованих назв географічних об’єктів у таких 
сферах як територіальне планування, навігація, кадастр, військова справа, 
національна безпека, статистика, перепис населення, торгівля, туризм, 
природоохоронна діяльність, комунальне господарство, збереження історичної і 
культурної спадщини, ЗМІ, міжнародне співробітництво, проведення науково-
практичних досліджень тощо. 

Стандартизація ГН національна і міжнародна. Топоніми є складовою 
багатьох міжнародних геоінформаційних і топонімічних об’єктів, зокрема 
пошукової геоінформаційної системи Google-Earth, проекту ООН –SALB (база 
даних адміністративного поділу і меж адміністративних одиниць другого рівня); 
бази даних Групи експертів  ООН з географічних назв (назви країн, столиць і 
великих міст (понад 100 тисяч позицій)). Тому, важливим завданням  
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національної стандартизації будь-якої країни є унормування, встановлення 
офіційної форми географічних назв та їхня державна реєстрація. 

Упорядкування системи ГН на національному рівні, тобто їхня 
стандартизація (унормування) та підпорядкування їхнього написання 
відповідним нормам і правилам. Стандартизація ГН охоплює лінгвістичний, 
географічний та історичний аспект. Міжнародна стандартизація географічних 
назв передбачає: а) ухвалення відповідним уповноваженим органом певного 
набору стандартів або норм, наприклад, для одноманітного представлення 
топонімів; б) приведення топоніма у відповідність із цими нормами. 
Стандартизована назва – назва, ухвалена офіційним органом з географічних назв, 
як найбільш прийнята назва об’єкта із числа можливих варіантів.  

Унормуванню підлягають тільки “місцеві” назви – ендоніми. Ендонім – 
назва географічного об’єкта однією з мов, що використовуються на території, де 
розташований об’єкт. Екзонімами іменують назви, присвоєні лінгвістичною 
спільнотою її рідною мовою географічному об’єктові, розташованому на 
території, де ця мова не має офіційного статусу, наприклад, у закордонній 
державі. 

Проблема збереження ГН. Активізація діяльності вчених, офіційних 
органів з ГН лише у ІІ половині ХХ ст. щодо вивчення ГН, популяризація 
визнання їх історичної та культурної цінності. Прийняття Конвенції ЮНЕСКО 
(2003 р.) про збереження нематеріальної культурної спадщини, де ГН 
розглядають як важливий елемент лінгвістичного спадку та народних традицій. 

Мовна політика у сучасній Україні. Головна мета мовної політики 
демократичної держави гарантування мовних прав людини. У різних країнах 
досягнення цієї мети детерміноване стратегічними цілями політичної 
стабільності в державі, її єдності та територіальної цілісності, національної 
безпеки та збереження конституційного ладу. Цільове спрямування мовної 
політики більшості країн на підтримку національної мови і культури, 
забезпечення їхнього домінування у суспільному житті, у сферах освіти, 
управління та масової інформації.  З іншого боку, на офіційному рівні ніде не 
проголошується вищість національних мов стосовно інших, а також необхідність 
відмови від вивчення та застосування мов міжнародного спілкування. 

Чинник двомовності в Україні. Чинник вертикальної двомовності, через 
що російська мова все ще зберігає вищу комунікативну потужність в 
українському суспільстві. Етномовне районування території України проф. 
Р.Лозинського: Західна; Центральна, Сіверсьско-Слобожанська; 
Придніпровсько-Донецька, Південна етномовні провінції. 
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Закон України “Про географічні назви”, від 31.05.2005.Радянський закон 
“Про мови в УРСР” діючий до 2012 р. Постанова Кабінету Міністрів України 
“Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”, від 27 
січня 2010 р.“Мовний Закон Ківалова-Колесніченка”, прийнятий у 2012 р., що 
дозволяв використання регіональної мови – мови, якою володіє понад 10% 
населення регіону. Даний закон обмежував використання державної мови навіть 
порівняно з радянським законом і сприяв подальшій русифікації. Закон України 
“Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, 
прийнятий Верховною Радою України 09.04.2015 р. Закон України “Про 
забезпечення функціонування української мови як державної” від 25.04.2019 р., 
що забезпечує домінування української мови у державному секторі та органах 
місцевого самоврядування; в комунальному секторі та на підприємствах усіх 
форм власності; в громадських та інших організаціях; в освіті та науці; в 
медицині; у сфері послуг; в енергетиці про промисловості; в кіно та театрі; в 
медіа та на інтернет-сайтах; у діяльності війська та силових структур. Іноземні 
мови та мови національних меншин використовуються вільно у приватному 
спілкуванні; у релігійних обрядах; у сфері вивчення іноземних мов; у наукових 
ивданнях (якщо мова йде про мови Ради Європи); у назвах і зображеннях 
зареєстрованих в Україні торгових марок; у культурному житті національних 
меншин; у роботі прикордонників, правоохоронців, медиків тощо, які мають 
справу з людьми, які не знають української. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Потреба національної стандартизації географічних назв. 
2. Міжнародний досвід упорядкування географічних назв. 
3. Проблема збереження географічних назв. 
4. Сутність мовної політики держави. 
5. Законодавче підґрунтя мовної політики в Україні, специфіка її 

впровадження. 
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5. Практичні й семінарські заняття 

Змістовний модуль 1 
Семінар 1: Класи топонімів. 

Завдання 1. Класифікації топонімів. 
Завдання 2. Класи топонімів: ойконіми, гідроніми, ороніми, фітотопоніми 

та інші. Внутрішня неоднорідність класів топонімів. 
Джерела:1.Лабінська Г. Топоніміка. Навчальний посібник / Галина Лабінська // 
Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 274 с.; [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://geography.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/Labinska.pdf 

2. Таранова Н. До питання про класифікацію топонімів / Наталя Таранова 
// Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. № 2 (2015) [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/52.pdf 

 
Семінар 2: Походження назв поселень України. Робота з топонімічним 
словником. 

Завдання 1. З’ясуйте семантику назв найбільших міст визначеного 
регіону. 

Завдання 2. Дослідіть структуру комонімів визначеного регіону за 
основними категоріями номінування. 
Джерело: Лучик В. Етимологічний словник топонімів України / Василь Лучик. 
[відп. ред. В.Г.Скляренко]. – Київ: ВЦ “Академія”, 2014. – 544 с. 
 
Практична робота № 1. Географія ойконімів України з найдавнішими 
суфіксальними топоформатами. 

Завдання 1. Позначте на контурній карті у межах визначеного регіону 
назви на –івці, –инці. 

Завдання 2. З’ясуйте чи формують ці назви з найдавнішими 
суфіксальними топоформатами компактні ареали, до яких форм рельєфу, якого 
типу рослинності вони приурочені. 
Джерела:1.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;  

2. Лящук Б.Ф. До походження географічних назв на території Покутсько-
Буковинських Карпат і прилеглих районів / Б.Ф. Лящук // Вісник Державного 
університету імені Івана Франка. Сер. геогр. Вип. 1. – Львів : Вид–во Львів. ун–
ту, 1962. – С. 115–120. 
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Практична робота № 2. Гідроніми України: слов’янські назви і запозичені з 
інших мов. 

Завдання 1.  Дослідіть за словниками та джерелами семантику назв 
найбільших річок, їхніх головних приток, озер, лиманів тощо у межах території 
дослідження. 

Завдання 2.Які сформовані топонімічні ландшафти можна відстежити у 
межах визначеного регіону? Відобразіть їх картографічно. 

 

Змістовний модуль 2 

Практична робота № 3. Порівняння географічних назв території сучасної 
України у часи кімерійців, скіфів та сарматів 

Завдання 1: Позначте на контурній карті територію Малої та Великої 
Скіфії, а також усі річки, що протікали її просторами: Тірас, Гіпаніс, Борисфен, 
Пантікап, Гіпакіріс, Геррос, Істр з притоками Порату, Тіарант. 

Завдання 2: Позначте територіальні розміри Сарматії (простори від Уралу 
й до Вісли, від Чорного до Балтійського моря) через нанесення на контуру карту 
топонімів: Сарматські рівнини (північнокавказькі степи), Сарматські гори (гори 
Малих Карпат у Словаччині), у т.ч. гідронімів: Сарматський океан (Балтійське 
море), Данувій (скіфський Істр), Тамерунда (колишня Меотида), Данапріс 
(колишній Борисфен), Данастр (колишній Тірас). 
Джерело:Лабінська Г. Топоніміка. Навчальний посібник / Галина Лабінська // 
Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 274 с.;[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Labinska.pdf 

 
Семінар 3. Опрацювання праці Ярослава Дашкевича “Як Московія привласнила 
історію Київської Русі”. Перейменування поселень та зміна топонімів у 
контексті Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона 
пропаганди їхньої символіки”. 

Завдання 1. Ознайомтесь з працею Ярослава Дашкевича “Як Московія 
привласнила історію Київської Русі”. Сформуйте свої думки-рефлексії від 
прочитаного у формі есе. 

Завдання 2. Етапи перейменувань в Україні.Перейменування у регіонах 
України: історичний зріз та сучасний. 

Завдання 3. Декомунізація назв населених пунктів та районів України: 
підстави, процес, підсумки. 
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Джерело:1.Дашкевич Я. Як Московія привласнила історію Київської Русі / 
Ярослав Дашкевич. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.universum.lviv.ua/journal/2011/6/ dashk.htm 

2.Лабінська Г. Топоніміка. Навчальний посібник / Галина Лабінська // 
Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 274 с.; [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/ 
Labinska.pdf 

2. Декомунізація. Сайт Інститут національної пам’яті. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://uinp.gov.ua/dekomunizaciya-ta-
reabilitaciya/dekomunizaciya 
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6. Індивідуальне науково-дослідне завдання  

Мета.Опануватинавики топонімічного аналізу території та відповідного 
представлення результатів дослідження через їх графічне, 
картографічне відображення та використання програми 
PowerPoint. 

Завдання.Сформувати базу дослідження з переліку ойконімів, комонімів, 
гідронімів та оронімів регіону; опрацювати наявні джерела, у 
першу чергу історичні, картографічні та топонімічні; підібрати 
відповідну картографічну основу. Обчислити структуру топонімів 
регіону. Візуалізувати результати дослідження відповідно до 
наведеного плану. Сформулювати висновки дослідження. 

Програмою навчальної дисципліни передбачено виконання 
студентами індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ) 
на тему: “Топонімічний аналіз території визначеного регіону” за 
поданим 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 ойконімів 
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. 
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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. Сформулюйте висновки.Оформіть список використаних джерел. 
 

6.1. Методичні вказівки до виконання та оформлення ІНДЗ 
 

1. ІНДЗ виконують упродовж навчального семестру ізахищають на 
останній парі з практичної частини курсу. 

2. ІНДЗ готують для захисту у середовищі PowerPoint. 
3. Кількість слайдів визначається студентом індивідуально, але повинна 

об’єктивно й повно розкривати тему ІНДЗ з врахуванням часу виступу — до 
8хвилин, та дотримання вимог структури ІНДЗ  (як правило, один слайд 
презентації присвячуєте одному з питань, винесеному на опрацювання). 

4. На слайдах висвітлюються ключові моменти ІНДЗ: авторські 
визначення, таблиці-узагальнення, авторські графіки, картосхеми.  

5. 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.  

6.  Комплект слайдівпрезентації ІНДЗ роздруковують та здають 
викладачеві.  

 
Система оцінювання виконання, презентації та захисту 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 
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7. Самостійна робота 

Перелік тем для самостійної роботи: 

1. Історія топонімічних досліджень в Україні.  
2. Сучасні дослідження в українській топоніміці. 
3. Розмаїття класифікацій топонімів. 
4. Топоніміка регіонів. Топонімічна ареали, топомінімічні комплекси. 
5. Ойконіми. Походження назв поселень України, поселень світу. 
6. Поширення у світі паралельних географічних назв. 
7. Агороніми. Урбаноніми. Годоніми. Дромоніми. 
8. Антропотопоніми. Краєзнавчі антропонімічні дослідження. 
9. Гідроніми. Культ рік і озер. 
10. Культ рослин у географічному назівництві. 
11. Зоотопоніми. Культ тварин і перевертнів.  
12. Український пандемоніум. 
13. Ороніми. 
14. Аналогове назівництво. 
15. Етимологія назв: наукова і народна. Перекази й легенди. Етимологічні 

оповідання. 
16. Етимологія хоронімів. 
17. Географічні назви як відображення основних віх історії України. 
18. “Польське” назівництво на українських теренах. 
19. “Литовське” назівництво на українських теренах. 
20. Топоніми України іншомовного походження. 
21. Стандартизація географічних назв. Формування Державного реєстру 

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

22. Науковий напрям: картографічна топоніміка. 
23. Декомунізація та деімперіалізація географічних назв. Діяльність Інституту 

національної пам’яті в Україні. Впровадження Закону України “Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні і заборона пропаганди їхньої символіки”. 

24. Прикладне значення топонімічних досліджень. 
25. Виразний міждисциплінарний аспект топонімічних досліджень. 
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8. Тести для контролю 

Агороніми ― це клас топонімів, який об’єднує назви: 
а) шляхів сполучення; 
б) площ; 
в) озер; 
г) сільських населених пунктів. 

 
Астіоніми ― це клас топонімів, який об’єднує назви: 

а) боліт; 
б)міських поселень; 
в) морів; 
г) сільських населених пунктів. 

 
Комоніми ― це клас топонімів, який об’єднує назви: 

а) гір; 
б) шляхів сполучення; 
в) озер; 
г) сільських населених пунктів. 

 
Ороніми ― це клас топонімів, який об’єднує назви: 

а) гір; 
б) шляхів сполучення; 
в) озер; 
г) сільських населених пунктів. 

 
Дромоніми ― це клас топонімів, який об’єднує назви: 

а) гір; 
б) шляхів сполучення; 
в) озер; 
г) сільських населених пунктів. 

 
Дрімоніми ― це клас топонімів, який об’єднує назви: 

а) гір; 
б) шляхів сполучення; 
в) морів; 
г) сільських населених пунктів; 
д) Ваш варіант. 

 
Пелагоніми ― це клас топонімів, який об’єднує назви: 

а) морів; 
б) шляхів сполучення; 
в) боліт; 
г) сільських населених пунктів. 

 
Потамоніми ― це клас топонімів, який об’єднує назви: 

а) річок; 
б) шляхів сполучення; 
в) озер; 
г) лісів. 
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Інтерлувіоніми, портоніми, фіордоніми, флуменоніми виступають складовими частинами класу 
топонімів, а саме –: 

а) оронімів; 
б) ойконімів; 
в) гідронімів; 
г) урбанонімів. 

 
Назва “Біловезька Пуща” належить до класу: 

а) дрімонімів; 
б) природних хоронімів; 
в) адміністративних хор онімів; 
г) мікротопонімів. 

 
Занепад Ольвії припадає на експансію… 

а) сарматів; 
б)готів; 
в) гунів; 
г) хозар. 

 
 Прабатьками білорусів, які жили північніше деревлян, ― були:  

а) дрегвичі; 
б)волиняни; 
в) мордва; 
г) тиверці. 

 
Район зосередження експансії аварів/обрів на теренах українського етнічного масиву — це…  

а) Волинь; 
б) землі сіверян; 
в)землі полян; 
г) землі уличів і тиверців. 

 
Історична назва “Венедська затока” у сучасній топоніміці відповідає назві: 

а) Фінська затока; 
б) Ґданська затока; 
в) Гвінейська затока; 
г) Перська затока. 

 
 З різних історичних джерел відомі синонімічні назви скіфів – це: 

а) саки; 
б) анти; 
в) сколоти; 
г) роксолани. 

 
За якого Київського князя відбувся останній напад печенігів на Русь?  

а)Аскольда ; 
б) Ярослава; 
в)Володимира Мономаха; 
г) Володимира Святославовича. 
 

Що дало підставу дослідникам вбачати в антах предків древніх русів? 
а)значна топонімічна спадщина; 
б)територіальна відповідність між ойкуменою займаною антами та територією 

охоплюваною східнослов’янськими племенами, що сформували Київську Русь; 
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в) значна войовничість антів; військові походи проти Візантії,здійснювані згодом і 
русами; 

г) значне племінне об’єднання. 
 
Які ойконіми називають “непохідними”? 

а) створеними за допомогою додавання суфіксів до назв різноманітних об’єктів; 
б) назви поселень, що засвідчують певні особливості історичних подій, господарського 

освоєння території; 
в) створеними за допомогою префіксації чи додаванням закінчень до назв різноманітних 

об’єктів: лісу, урочища, оронімів чи гідронімів; 
г) назви поселень, що засвідчують певні особливості станової чи родової приналежності 

населення. 
 
Первісна назва слов’ян за Геродотом... 

а) неври і будини; 
б) меланхлени; 
в) калліпіди; 
г) меоти. 

 
Спадкоємцями антів стали напівдержавні племінні утворення: 

а) уличів; 
б) тиверців; 
в) бужан; 
г)  древлян; 
ґ) чорних клобуків; 
д) полян; 
е) сіверян. 

 
Кочове плем’я, що витіснило аварів та згодом стало зародком великої держави, союзниці 

Київської Русі: 
а) болгари; 
б) угри; 
в) татари; 
г) сармати. 

 
Назва якого каганату, розбитого свого часу князем Святославом Ігоровичем у Х ст., 

спричинилася до однойменного найменування Каспійського моря, Ставропільської височини, 
«комонного» шляху між Чорним морем, Доном і Волгою, одного з передмість Константинополя...? 

а) Аварський; 
б) Хозарський; 
в) Болгарський; 
г) Татарський. 

 
У басейнах Прип’яті та Тетерева проживало східнослов’янське племінне утворення: 

а) древлян; 
б) полян; 
в) мордва; 
г) віслян. 

 
Синоніми племінної назви “дулібів”, які виникли згодом – це… 

а) уличі; 
б) білі хорвати; 
в) саки й колоти; 
г) бужани й волиняни. 
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Синонімічними назвами слов’ян ― венедів/віндів/вінідів стали наступні: 
а) саки; 
б) анти; 
в) склавіни; 
г) роксолани. 

 
Територія від  Західного Сибіру до Дунаю за кипчаків називалась: 

а) Дике поле; 
б) Дешт-і-Кипчак; 
в) Куманські степи; 
г) Половецьк) степи. 

 
Яким є мовне походження назв відомої скелястої гряди Товтри, гірського масиву Татри, 

розташованого на кордоні Польщі та Словаччини, комонімів Вороняки, Якторів, Куткір, Чишки, що 
зніходяться у Львівській області, ороніма Камула – найвищої вершини Подільської височини? 

а) польського; 
б) російського; 
в) болгарського; 
г) тюркського. 
 

Яка рослина поправу займає перше місце за поширеністю серед фітоойконімів України? 
а) нарцис; 
б) ясень; 
в) дуб; 
г) тис ягідний; 
ґ) липа. 

 
Поширені назви сіл: Хлібичин (Івано-Франківська обл.); Добре (Волинська обл.), Добринів, 

Добрівляни,Добротів (Івано-Франківська обл.), Добрівляни,Доброполе (Тернопільська обл.), Добрік 
(Закарпатська обл.), Добринівці (Чернівецька обл.),  Добрівляни, Доброгостів,Добромиль,Добротвір, 
Добряни, Добряничі, Добрячин (Львівська обл.) та ін. віддзеркалюють: 

а) культ землеробства; 
б) культ печі й жорен; 
в) культ добробуту; 
г) протиставлення силам зла у народній уяві. 

 
Найсильнішою тюркською ордою перед навалою татар була …  

а) експансія сарматів; 
б) половецька орда; 
в) навала угрів; 
г) вторгнення аварів. 

 
Експансію готів у Причорномор’ї змінила поява: 

а) аланів; 
б) татаро-монголів; 
в) гунів; 
г) аварів. 

 
Яка історична подія спричинила існуючий нині поділ на західних і східних слов’ян? 

а) прихід готів у Північне Причорномор’я; 
б) прихід гунів у Приазов’я і Причорномор’я; 
в) Велике переселення народів у Європі; 
г) дошкульні напади печенігів на землі Київської Русі. 
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Ойконім Шахти належить до групи: 
а) урбанонімів; 
б) мікротопонімів; 
в) оронімів; 
г) ерготопонімів. 

 
Яка невелика, малосильна орда услід за печенігами з’явилася на теренах Русі, безпосереднім 

топонімічним слідом котрої виступає полісонім Торчеськ? 
а) узи; 
б) печеніги; 
в) турки; 
г) чорні клобуки. 

 
 Епоха Великого переселення народів (IV–VII ст.) у Європі спричинила появу на теренах України 

навали: 
а) готів; 
б) тюрків; 
в) угро-фіннів; 
г) германців. 

 
Які ойконіми називають “похідними”? 

а) створеними за допомогою додавання суфіксів до назв різноманітних об’єктів: лісу, 
урочища, оронімів чи гідронімів);  

б) назви поселень, що засвідчують певні особливості історичних подій, господарського 
освоєння території; 

в) створеними за допомогою префіксації чи додаванням закінчень до назв різноманітних 
об’єктів; 

г) назви поселень, що засвідчують певні особливості станової чи родової приналежності 
населення. 

 
Те населення, яке вже застають давні греки після появи у Криму та у Причорномор’ї: 

а) таврів; 
б) кімерійців; 
в) савроматів; 
г) скіфів. 

 
Вторгнення усередині VI ст.уПівнічне Причорномор’я, Подунав’я і Балкани тюркомовних 

племен аварів, котрих руські літописи називалиобрами, зачепило слов’янські племінні території : 
а) полян; 
б) дулібів; 
в) сіверян; 
г) уличів; 
д) тиверців. 
 

Перший “топонімікон“, які “етнікон” на теренах сучасної України формують: 
а) кімерійці; 
б) таври; 
в) греки; 
г) скіфи. 

 
Регіон проживання “роксоланів” на теренах українського етнічного масиву  у ІІ тисячолітті до 

н.е. припадає на… 
а) лісостеп; 
б) околиці Ольвії; 
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в) між ріками Танаїс і Борисфен; 
г) межиріччя Данувія і Борисфена. 

 
Перша згадка хороніма “Україна” датована… 

а) 1280 роком; 
б) 1187 роком; 
в) 1481 роком; 
г) 1545 роком. 

 
Яка історична подія за суттю визначила тренд чіткого відмежування русинів-українців від народу 

Моксель і перехід до назви “Україна”? 
а) Люблінська унія 1569 р.; 
б) поразка гетьмана Мазепи 1709 р.; 
в) Переяславська рада 1654 р.; 
г) об’єднання УНР та ЗУНР 1919 р. 

 
Яке історичне джерело засвідчує набуття назвою “Україна” власноіменної функції? 

а) джерело часів Великого князівства Литовського; 
б) літопис Самійла Величка (1657 р.); 
в) праця Гійома де Боплана“Опис України…” (1651 р.) 
г) Псковський літопис 1270 р.; 
д) Іпатіївський літопис 1187 р. 

 
Які з перелічених хоронімів не є історично вигаданими: 

а) Польська Україна; 
б) Ханська Україна; 
в) Литовська Україна; 
г) Московська Україна; 
д) Полоцька Україна. 

 
Експансії готів у Причорномор’я передувала поява: 

а) аланів; 
б) татаро-монголів; 
в) гунів; 
г) аварів. 

 
Латинська назва м. Львів – Leopolis належить до: 

а) ендоетнонімів; 
б) екзонімів. 

 
Латинська назва  Швейцарії – Helvetiaналежить до: 

а) ендоетнонімів; 
б) екзонімів. 

 
Поширені назви сіл: Печі, Печенія, Печихвости (Чернівецька, Львівська, Волинська області), 

Печорна і Печірна (Тернопільська область) та ін.; Жорнава (Закарпатська область); Жорниська 
(Львівська область); Жорнище (2 Волинська область); Жорнів (Рівненська область) віддзеркалюють: 

а) культ землеробства; 
б) культ печі й жорен; 
в) культ добробуту; 
г) протиставлення силам зла у народній уяві. 
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Котрі з наведених у переліку назв поселень в Україні виникли якоб’єктивна необхідність раніше 
інших? 

а) села;  
б) городища (городки); 
в) остроги;  
г) завалля (завади); 
ґ) селища; 
д) хутори; 
е) виселки; 
є) слободи; 
ж) новосілки. 

 
Значне поширення етнічної назви венедів у Європі (цей корінь вбачають, наприклад, у назвах 

Венеції, Відня, Віндеї; в Англії (Венти, Віндобела, Віндоглотія, Віндоміра, Віндоміс), Франції 
(Вандея), Австрії (Віндабон), Німеччині (Windland, Winedaland), Італії, колишній Ліфляндії (м. 
Вінден) пояснюють: 

а) виникненням назви у кельтському середовищі; 
б) виникненням у часи балтослов’янської єдності; 
в) появою назви напередодні епохи Великого переселення народів. 

 
Яку частину українського етнічного простору у XVI  ст. називали Сіверською Україною? 

а) північно-східний регіон; 
б) практично усю Лівобережну Україну; 
в) практично усю Правобережну Україну; 
г) Донщину і Кубань. 

 
Похідні від етноніма ойконіми знаходимо сьогодні: у Дніпропетровській обл. – с. Мажари; у 

Житомирській обл. – с. Можари; у Харківській обл. – с. Старе Мажарове. Усі вони вказують на появу 
у ІХ ст. на теренах України: 

а) половців; 
б) болгар; 
в) угрів; 
г) татар. 

Перелік розширених питань 
 

Об’єкт, предмет та завдання курсу “Топоніміка України”. 
Структура топоніміки. 
Зв’язки топоніміки з іншими науками на сучасному етапі. 
Поясніть зв’язок топоніміки з ономастикою 
Способи творення топонімів. 
Якими методами послуговується наука топоніміка у своїх дослідженнях? 
Що розуміють під етимологічними оповіданнями? 
Які гідроніми Скіфської доби, занотовані Геродотом, можете перелічити? 
Який топонімічний слід у топоніміці України простежується за сіверцями?  
Які ще назви відомого пелагоніма “Понт Евксинський”, можете назвати? 
Експансія готів у Причорномор’я припадає на IV ст. Яка назва, похідна від даного етноніма, 

закріпилася у Криму на довгі 10 століть? 
Поясніть походження назви давньоруського народу уличів. 
Який топонімічний слід у топоніміці України простежується за білими хорватами?  
Яким чином етнонім “хорвати” пов’язаний з походженням назви Карпат? 
Окресліть гідронімами колонізаційне ядро слов’ян …. 
Назвіть відомі вам версії щодо походження племінної назви скіфів. 
Татарська держава відома нам під назвою…  
Які гідроніми Сарматської доби можете перелічити? 
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Які рослини найбільш виразно представлені у назівництві України? Наведіть приклади. 
Які назви птахів найбільш виразно представлені у назівництві України? Наведіть приклади. 
Назви яких тварин найбільш виразно представлені у назівництві України? Наведіть приклади. 
Активна експансія поляків на терени України у часі співпадє з ...   
Яке топонімічне насліддя польської доби в історії України вам відоме? 
Які історичні особливості репрезентує поширення ойконімів “Слобода…”, вживаних часто з 

означенням, типу: “Слобода Долинська”?  
Наведіть приклади етнонімічних топонімів. 
Меотида і Танаїс ― історичні аналоги сучасних назв географічних об’єктів.... 
Фракія і Трансильванія ― історичні аналоги сучасних назв географічних об’єктів.... 
Пропонтида і Пантікапей ― історичні аналоги сучасних назв географічних об’єктів.... 
Валахія і Персія  ― історичні аналоги сучасних назв географічних об’єктів.... 
Які критерії назівництва населених пунктів можете назвати? 
Що мають на увазі під топонімічним ландшафтом? Які приклади можете назвати? 
Хвилю тюркських нападів на Київську Русь наприкінці IX – початку X ст. формували печеніги, 

торки, половці. Яке відбиття вона залишила в українській топоніміці? Наведіть приклади. 
Які версії щодо походження назви “слов’яни” вам відомі?  
У який спосіб простежують виразний культ води у топоніміці України? Наведіть приклади. 
Наведіть приклади слів балтійського походження, якими активно послуговується українська 

літературна мова. 
Який зв’язок наявний між неврами, будинами, венедами, антами й склавинами? 
Окресліть етимологію племінних назв сіверян, полян, деревлян. 
Топонімічний відгомін печенізької історичної доби в Україні (Х – ХІ ст.). 
Прикладний аспект використання топонімічних знань. 
Відбиття українського пандемоніуму у назівництві України? Наведіть приклади. 
Чому в українській, чеській, польській мовах столиця Австрії звучить як Відень, а в інших мовах 

– Він (Вена), за виключенням  в угорській та сербохорватській мовах, де вона має стару паралельну 
форму – Беч ? 

Чим було зумовлене, ще до воз’єднання Західної частини України з УРСР, значне поширення (до 
двох десятків) у Львівській області назв поселень – Порцеляція? 

Який зв’язок виявлено між ойконімом “Тафрос” та хоронімом “Крим”?  
Які ороніми Карпатських та Кримських гір можете назвати? 
Чому так звані “козлині” ойконіми набули значного поширення в межах України? 
Які топоніми в Україні можуть засвідчувати добу гунів на теренах України, їх появу приблизно у 

370-их роках, знищення готської держави Ґерманаріха? 
Історія топонімічних досліджень в Україні. 
Окресліть топонімічний спадок кімерійської епохи в історії України. 
Окресліть топонімічний спадок таврів у межах України. 
Скіфська доба у топоніміці України. 
Сарматська доба у топоніміці України. 
Вплив Аварського каганату на історичні зміни в історії України. Топонімічний спадок епохи 

Аварської навали в Україні. 
Вплив Великої Болгарії на історичні зміни в історії України. Топонімічний спадок болгар в 

Україні. 
Доба домінування Хозарського каганату в історії. Топонімічний спадок епохи Хозарських навал 

в Україні. 
Значення Великого Князівства Литовського у розвитку українського народу, його відображення в 

українській топоніміці. 
Вплив доби татарської експансії на терени України та її відображення у топоніміці українських 

земель. 
Російські імперські втручання в українську топоніміку. 
Вражаючі зміни у назівництві України у радянські часи. 
Доцільність перейменувань топонімів на сучасному етапі в Україні. 
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9. Оцінювання результатів роботи магістрів з 
курсу “Топоніміка” 

 
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. Підсумковий результат 
навчання визначає іспит. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Підсум-
ковий 
тест 

/екзамен 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІН
ДЗ 

 
50 

 
100 

Л

1 
С

1 
Л

2 
С

2 
П
р1 

Л

3 
П
р2 

Л

4 
Л

5 
П
р3 

Л

6 
Л

7 
Л

8 
Л

9 
С

3 
Л

10 
 

20 
 7  7 3  3   3     7  

 
Л1, Л2,.. – лекції 
С1, С2,.. – семінари 
Пр1, Пр2,.. – практичні 
 

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. 


