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ВСТУП 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Топоніміка своєю 

багатогранністю зацікавлює багатьох науковців. Будучи невід’ємною 

частиною навколишнього середовища, топоніми непомітно входять в 

підсвідомість, життя суспільства. Природнім є бажання осмислити, виявити 

генезис, еволюцію географічних назв. Серед областей України значною 

топонімічною своєрідністю і разом з тим певною еталонністю для нашої 

держави виділяється Чернігівщина. Аналіз публікацій, присвячених 

вивченню географічних назв, показав, що саме цей регіон позбавлений 

достатньої уваги. 

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню топонімії 

Чернігівської області, де збережені унікальні архаїчні джерела для виявлення 

напрямків заселення даної території, яка не тільки не була об’єктом 

монографічних топонімічних досліджень, але й не використовувалася як 

об’єкт спеціальних ґрунтовніших розвідок. Здійснити науковий аналіз 

топонімії краю у процесі її розвитку, окреслити місце досліджуваних   

одиниць, показати їхній зв’язок із фізико-географічними, суспільно-

історичними умовами території означає виявити практичну значущість 

топоніміки.  

Значною мірою актуальність дослідження  обумовлена поняттям 

історичної пам’яті, як важливої складової не тільки становлення національної 

ідентичності, а й вирішальної ролі у формуванні  топонімічної політики. 

Реконструкція ландшафтних, виробничих, культурних явищ здатні значно 

розширити та активізувати пізнавальну, навчальну й наукову діяльність учнів 

та студентів в сфері географії. У зв’язку з цим пошук нових туристичних 

атракцій не відкидає різноманітні засоби й звертається до топонімічного 

інструменту, оскільки проблема напрямків використання подібних 

відомостей на разі не є поза увагою. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження пов’язане з напрямком науково-дослідної роботи 

географічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, зокрема з темою “Суспільно-географічні основи 

дослідження трансформації системи природокористування в Україні” (номер 

державної реєстрації 11БФ050-02).  

Мета і завдання дослідження полягає в аналізі та всебічному 

виявленні закономірностей географічного поширення топонімів 

Чернігівської області та розробці практичних основ географо-топонімічного 

аналізу регіону. 

Для досягнення поставленої мети було висунуто та вирішено ряд 

наукових завдань: 

- поглибити та узагальнити теоретико-методичні підходи топоніміки 

при вивченні географічних назв; 

- розробити алгоритмічну схему географо-топонімічного аналізу 

регіону; 

- здійснити географо-топонімічний аналіз території Чернігівської 

області за контекстуальним методом К. М. Тищенко, ландшафтно-

географічним, історично-міграційним методами; 

- систематизувати уявлення про особливості географо-топонімічного 

простору Чернігівської області, як об’єкту конструктивно-географічних 

досліджень, через вивчення процесів номінації, специфіки етно-мовної 

культури, факторів та закономірностей генезису, еволюції, просторової 

організації топонімів; 

- встановити походження і зв’язок топонімів із різноманітними 

природними та соціально-економічними явищами, процесами у розрізі 

фізико-географічних областей; 

- проаналізувати міграційні процеси регіону за допомогою історично-

міграційного методу (на прикладі мікротопонімів); 

- розробити модель перейменування на прикладі годонімів міста 
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Ніжин; 

- розробити рекомендації впровадження результатів географо-

топонімічного аналізу в рекреаційну та туристичну діяльність; 

 - обґрунтувати використання  топонімічної інформації при вивченні 

географічних дисциплін у середній та вищій школах. 

Об'єктом дослідження є сучасна географо-топонімічна система 

Чернігівської області, як результат взаємодії в системі природа-господарство-

населення.  

Предметом дослідження виступають умови, фактори виникнення, 

розвитку, функціонування та просторового розміщення топонімів 

Чернігівської області.  

Методи дослідження. У роботі застосовані класичні та новітні методи 

конструктивно-географічного, лінгвістичного та загальнонаукового 

історичного аналізу території. Базисом роботи є географо-топонімічний 

аналіз як сукупність контекстуального методу К.М.Тищенка, ландшафтно-

географічного та історично-міграційного методів. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

вперше: 

-проведено географо-топонімічний аналіз території Чернігівської 

області, що ґрунтується на застосуванні контекстуального метода 

К.М.Тищенка, ландшафтно-географічного та історично-міграційного 

методів; 

- запропонований алгоритм та модель перейменування годонімів 

(місцевих об’єктів); 

- створений туристично-етнографічно-топонімічний опорний каркас 

розвитку рекреаційної  сфери Чернігівської області. 

удосконалено: 

- принципи системного поєднання різних методів географо-

топонімічного аналізу адміністративної області;  

- концептуальні засади аналізу особливостей назвотворчих 
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процесів Чернігівської області; 

отримали подальший розвиток: 

-  теоретико-методичні основи географо-топонімічного аналізу 

регіону; 

-  принципи топонімічної класифікації географічних назв 

Чернігівської області. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених 

досліджень можуть бути використані: при проведенні реконструкції 

ландшафтів для відтворення змін етнічного складу населення, міграційних 

процесів тощо; для потреб розвитку рекреаційно-туристичної сфери області 

через відновлення виробничих процесів минулого; при становленні 

топонімічної політики регіону та країни в цілому. Апробовані 

рекомендаційні розробки з метою вивчення географічних дисциплін, що 

ґрунтуються на окремих положеннях топоніміки при викладанні курсів 

“Економічна та соціальна географія України”, “Методика викладання 

географічних дисциплін у вищій школі” на кафедрі географія України 

Київського національного університету імені Шевченка (довідка                                                          

№ 050/178-30 від 25 жовтня 2014 р.) 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою автора із серією картосхем географо-топонімічного 

аналізу території Чернігівської області. Під час проведення дослідження 

особисто здобувачем було проаналізовано, систематизовано й опрацьовано 

літературні, картографічні матеріали, що дозволило створити основу для 

проведення аналізу та виявити перспективи використання топонімічної 

інформації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертаційного дослідження було апробовано на: 1) V Всеукраїнській 

студентській науковій конференції “Сучасні проблеми природничих наук” 

(Ніжин, 2010); 2) VI Всеукраїнській студентській науковій конференції 

“Сучасні проблеми природничих наук” (Ніжин, 2011); 3) X міжнародній 



7 
 

науковій міждисциплінарній конференції студентів, апірантів та молодих 

вчених “Шевченківська весна” (Київ, 2012); 4) Всеукраїнська конференція з 

міжнародною участю, присвяченій проблемам “Молоді науковці – 

географічній науці” (Київ, 2012); 5) Міжнародній міжгалузевій конференції 

“Топоніміка і контекстуальний метод К.М. Тищенка” (Київ, 2012); 6) XXII 

міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми безперервної 

географічної освіти та картографії ”, присвяченій 100-річчю від дня 

народження проф. Харківського університету Г.П. Дубинського (Харків, 

2013); 7) IX–X міжнародній науково-практичній конференції “ Естественные 

и математические науки в современном мире ” (Новосибірськ, 2013). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 15 наукових 

праць загальним обсягом 4,16 д.а. (з них 3,9 д.а. належать особисто автору) –  

11 наукових статей, у тому числі 4 у фахових видання (1,7 д. а., з них 1,5  д. а. 

– авторські)  2 – у зарубіжних періодичних виданнях; 5 – апробаційного 

характеру в інших виданнях (із них 1 у співавторстві), 4 тези наукових 

доповідей на наукових конференціях.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 3 

розділів, списку використаних джерел із 106 найменувань, додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 204 сторінки, у тому числі 140 сторінок 

основного тексту. Робота містить 25 рисунків, 11 таблиць та 6 додатків.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ НАЗВ 

ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

1.1. Сутність та міждисциплінарні зв’язки науки топоніміки  

У результаті осмислення процесів номінації утворилися географічні 

назви, котрі є відображенням географічних та історичних реалій. Топоніми 

виражають соціальне пізнання навколишнього середовища і виникають під 

час освоєння об’єктивних явищ. На сучасному етапі розвитку людства жодна 

з наук не може існувати ізольовано одна від одної. Взаєморозвиток та 

взаємопроникнення для наук – закономірне явище. На основі цього 

виникають міжгалузеві науки. Так, топоніміка функціонувала й утворилася 

на межі географії, історії та лінгвістики. Тому, не окреслено її єдиного 

предмету дослідження.  

Топоніміка як наука виникла саме завдяки географії. Маракуєв А. М. 

зазначав, що під топонімікою ми розуміємо ту частину географії, яка 

займається питаннями виникнення та еволюції географічних назв 

(топонімів); вивченням їх форми, семантики, зображення на карті тощо [45]. 

Топонім можна назвати продуктом географічного середовища, що 

підданий господарському освоєнню. Як наслідок людина дає назви  з метою 

розрізнення об’єктів. Якщо вважати за основу топоніміки географію, то її 

тимчасова обумовленість – історія, а лінгвістика виступає як лексичне 

вираження першої та другої. 

Географо-топонімічна картина світу є невід’ємною частиною людської 

культури і слугує основою для пізнання закономірностей взаємодії 

суспільства й природи та розвитку географічної оболонки [12]. Топонімічні 

дослідження сприяють формуванню  цілісних  уявлень  про держави та їх 

регіони. Пропоновані традиційні підходи щодо конструювання стійких 

культурних  ландшафтів розширюють межі  країнознавчих  досліджень  і  
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сприяють взаєморозумінню різних культур, що є фундаментом мирного 

існування сучасної цивілізації.   

Топоніми продукують  елементи  природної  та духовної спадщини,  

забезпечують збереження  культурного  різноманіття,  необхідного  для  

розробки  регіональних напрямів  стратегії [13]. 

Особливість топонімів – закодована інформація про фізико-географічні 

умови, ресурси, соціально-економічний, етнічний склад населення тощо. 

Подібні відомості надають можливість реконструювання ландшафтів 

минулого, виявлення родовищ корисних копалин та інше. Досліджуючи 

сукупність топонімів під впливом історично-географічних умов,  матимемо 

всеосяжну інформацію. 

Безпідставно дискутувати з приводу приналежності топоніміки до 

однієї галузі, її методів дослідження, напрямків опрацювання топонімічних 

проблем. Керуючись специфічністю кожної назви, топоніміка може бути 

одночасно в арсеналі дослідження географії, лінгвістики, історії, етнографії, 

соціології та інших галузей. 

Вивчення змісту географічної назви не можливе без лінгвістики.  

Оскільки вона “знаходить корінь власної географічної назви і, що незмінно 

важливе, слово, від якого ця назва утворена” [1]. Це не менш важливий крок 

як для мовних, так й позамовних досліджень топоніміки. Значення 

лінгвістичних матеріалів особливо помітне, коли відсутні інші джерела.  

Топоніми як продукт соціального пізнання, виникають в процесі 

освоєння об’єктивних явищ географічного середовища. Географія дозволяє 

осмислити зміст топонімів, керуючись суб’єктивними образами реальної 

дійсності через її об’єкт. Дослідник концентрує увагу на соціальних аспектах 

топоніміки. Тоді топонімічні висновки максимально наближені до 

конкретного об’єкта, що демонструє зв’язок з географічним середовищем, 

просторовою диференціацією території. 

У зв’язку з тим, що топоніми є власними назвами окремих об’єктів, у їх 

основу покладена “цілком конкретна ознака, принципово повторювана у 
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своїй реальності, хоч можливі сотні ситуацій, які повторюються і таким 

чином, з’являються сотні топонімічних, зовнішньо однакових назв” [3]. Така 

ознака часто містить дуже точні географічні характеристики. До них 

належать особливості ландшафту, освоєння людиною території, природні 

багатства та інші географічні особливості простору. 

На підставі географічної дійсності уточнюються та підтверджуються 

характерні риси об’єктів, що знаходяться на значній відстані й історично 

пов’язані. Часом перевіряється достовірно вихідне слово для топоніма. 

Одночасно такі реалії становлять базу для переходу від узагальнених, 

абстрактних уявлень до самого об’єкта. 

Географічний фактор, будучи джерелом історичної інформації, 

демонструє важливість географічних назв, як елемента карти, що зберігає 

просторову прив’язку [20]. Топоніми, як показники характеристики 

місцевості, займають важливе місце у ретроспективному аспекті визначення 

типологічних особливостей географічних процесів минулого, їх 

реконструкції. Найсучасніші методи просторової орієнтації, скажімо GPS, 

так чи інакше теж пов’язані з топонімікою. 

Крім географічного й лінгвістичного аспектів дослідження процесу 

творення географічних назв, не можна забувати й про третій – історичний. 

Цей аспект є не менш важливим, оскільки розкриває суспільні підстави 

виникнення об’єктів різного історичного генезису назв. Функціонально 

історичний аспект універсальний. Так, В. Никонов підкреслював, що 

історизм виражений не в поодиноких назвах, а становить “ основу всіх назв ” 

[3]. Географічні назви історичні “ не у вузькому розумінні, повідомляючи про 

якусь подію або наймення, а завжди ” [4]. Історія спрямовує суспільство до 

тих властивостей, котрі існують у світі реальностей.  

Відомості історичної та географічної науки висувають передумови до 

лінгвістичного аналізу назви. Важливість полягає у визначенні мовної 

приналежності топоніма в часовому та територіальному розрізі [24].  
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Коли відсутня достатня кількість історичних відомостей, можливість 

встановлення значення давніх назв практично рівна нулю (лінгвістичне 

етимологізування не вирішує цієї проблеми), навіть тоді, коли відома мова. 

У таких випадках, як зауважує Ю. Карпенко, саме  історія підказує 

сферу пошуку: території, мови, соціально-етнічну структуру населення тощо 

[27]. 

Саме в цьому сутнісна роль позамовного фактора географічних назв у 

межах топоніміки. 

Поява топоніма – прояв історизму. Випадкових, беззмістовних назв 

немає. Інша справа, коли привід для номінації (процес називання) міг бути 

вагомим або не суттєвим. 

Іншою рисою історичності географічних об’єктів є їх стійкість. Вона 

проявляється у внутрішньому зв’язку самої назви й об’єкта. 

Історична стійкість топонімів формувалася випадково, не усвідомлено з 

бажанням зберегти назви, що увійшли у використання. Довготривала 

прив’язка назв характерна для значних природно-ландшафтних й історично-

важливих об’єктів. Менш тривалим є зв’язок назв населених пунктів з їх 

об’єктами, тобто ті, які були місцевими. 

У сфері історії  при опрацюванні деяких питань також використовують 

топонімічну інформацію. Частіше за допомогою топоніміки вивчають 

питання  історичної географії у сфері якої є конкретна, створена суспільством 

географія природи в умовах минулого. В першу чергу це сфера діяльності 

історичної фізичної географії. Особливо якщо даний період недостатньо 

насичений відомостями у писемних джерелах. Суспільно-історичні факти 

більш загальні. Вони подібно функціонують в суспільних групах одного 

культурного рівня. При цьому ґрунтуються на суспільній психології людини 

певної епохи. Лінгвістичні фактори номінації більш конкретні й залежать від 

структури, стану розвитку мови. Проте завжди обумовлені історично-

часовою організацією етносу. Співіснування суспільно-історичного та 

лінгвістичного факторів впливає на формування топонімічного типу. 
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Виникає поєднання загальних топонімічних ознак у структурно-граничній та 

семантичній сфері. 

У процесі вивчення географічних назв виділяється два основних 

напрямки: 1) аналіз окремих топонімів; 2) аналіз топонімічної сукупності, що 

об’єднується на основі  лексико-сематичного значення чи структурно-

морфологічної будови й досліджується в межах певного регіону (ареалу). 

Різний підхід до вивчення географічних назв вплинув на виникнення 

різноманітних методів й принципів дослідження. Саме тому топоніміку 

вважають інтегрованою наукою, що має тісні зв’язки з іншими галузями 

науки та серед яких головне місце належить географії, лінгвістиці, історії 

(рис. 1.1). 

   

Рис. 1.1. Міждисциплінарні зв’язки науки топоніміки 

 

1.2. Історично-географічні особливості розвитку та 

функціонування топонімічних досліджень  

Перші риси топонімічної інформації були отримані завдяки 

мандрівникам, котрі здійснювали збір  місцевих географічних назв й 
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наносили їх на карти тощо. Щоб з’ясувати семантичні та лінгвістичні 

особливості  назв не  вистачало  наукового  підґрунтя.  Саме тому на 

географічні карти світу потрапили спотворені назви об’єктів, що мовою 

аборигенів означали: “не знаю”, “не розумію”. Такими  були  слова  

“юкатан”,  “алеут”,  “арувімі”,  “текеніка”  тощо,  які  дали  життя  багатьом 

топонімам [1].  

В кінці ХІХ ст. зросла увага до топоніміки, що зумовлено практичними 

потребами географії. З цією метою організовувалися комісії й географічні 

товариства з питань вивчення назв, зокрема у США, Великій Британії, 

Франції, Німеччині та інших країнах. Так, у 1904 році при Російському 

географічному товаристві була створена Картографічна Комісія. Її робота 

полягала у здійсненні перекладу іншомовних назв російською мовою та 

розробці словника географічних термінів. Топонімічні дослідження й нині 

мають цінне значення для картографії. Мова карт повинна бути максимально 

наближеною до народної та разом з тим відповідати загальноприйнятим 

нормам. Особливо це стосується перекладу іншомовних назв, які дуже часто 

є спотвореними. Один й той самий об’єкт у різних країнах називається по-

різному. На сьогодні стоїть проблема стандартизації географічних назв – 

прийняття єдиної норми вимови. 

Розвиток східнослов’янської топоніміки припав на ХІХ ст., що носив 

стихійний характер, без відповідних управлінських функцій.  

В Україні першим дослідником народної ландшафтної термінології був 

П.Тутковський. Він створив словник геологічної термінології, до якого 

увійшло 5000 українських наукових термінів. 

В цілому розвиток топоніки в Україні у ХХ ст. можна поділити на три 

етапи [83]: 

1) до середини ХХ ст. – переважали регіональні роботи, питання 

загальної теорії розроблялися слабко; 
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2) 50-70-і роки ХХ ст. –  з’явилися роботи з топонімії А. Дульзона, М. 

Мурзаєва, В.Никонова, А.Попова. З цього часу зростає інтерес до проблем 

топоніміки; 

3) кінець ХХ ст. – поч. ХХІ ст. – відрізняється найбільш 

результативними дослідженнями, формуються наукові топонімічні школи, 

видаються перші топонімічні посібники. 

Найбільш активні дослідження в галузі топонімічних напрямків 

спостерігаються на другому етапі. Особливого розвитку набула 

антропоніміка, топоніміка та гідроніміка. Виникли праці з топоніміки різних  

країн: Латвії, Вірменії, Казахстану тощо. Питання методології та принципів 

дослідження топоніміки висвітлені в роботах В. Никонова, Е. Мурзаєва, К. 

Цілуйка, Л. Гумецької, Ю.Карпенка. Подібним проблемам були присвячені 

топонімічні конференції, що відбулися у Києві (1959р. та 1962р.) й Москві 

(1962 р.).  

Дослідження топоніміки західних областей України здійснено 

польськими мовознавцями С. Грабец, З. Штібер та українським вченим Я. 

Рудницьким. Їх праці були опубліковані на сторінках журналів, а також 

виходили спеціальними виданнями протягом 1930-1960 років. Подальший 

розвиток топоніміки пов’язаний з розробкою та вдосконаленням методики 

збирання географічних назв. Складанням програм, відповідних анкет для 

збирання матеріалів займалися М. Кордуба, О. Лазаревський, Б. 

Плащанський. Але виокремити єдиного методу дослідження не вдалося. 

Найбільші успіхи у ареальному вивченні слов’янської топоніміки належать 

мовознавцям В. Борек, О. Вільконь, М. Карась, В. Ташицький, С. Роспонд та 

інші. 

Зазначимо, вивчення топоніміки України останнім часом 

здійснювалося за певними територіями, частіше – окремими 

адміністративними одиницями – областями. Топонімічні дослідження 

Дніпропетровської та Полтавської області висвітлені в працях К. Цілуйко. 

Назви поселень Закарпаття стали предметом кандидатської дисертації  К. 
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Галаса,  Львівщини – Є. Черняхівської, а дослідженню топонімії Буковини 

(Чернівецької області) присвятив свою докторську дисертацію Ю. Карпенко. 

Топонімічна робота проводилася також в інших містах України: 

Дніпропетровську (І. Сухомлин), Донецьку (Є. Отін), Запоріжжі (О. Волок, В. 

Фоменко), у Тернополі (Д. Бучко “Ойконімія Покуття”, 1992), у Луцьку (Л. 

Василюк “Фізико-географічна зумовленість топонімії Волинської області”, 

2000) та ін. Таке вивчення топоніміки зводилося не до певних топонімічних 

явищ, а до дослідження певної території. Стосовно напрямків топонімічних 

досліджень, то регіональні були найважчі. Як зауважує В. Никонов, автор 

локального дослідження не вільний при виборі матеріалу. Ключі до 

регіонального матеріалу “майже завжди знаходяться далеко за межами 

району” [11]. Проте регіональний спосіб дослідження може виявляти 

локальні мовно-історичні явища, які при ареальному дослідженні випадають 

з поля зору вченого. При локальному вивченні географічних назв 

залучаються дані з мікротопонімії. При ареальному вивченні подібні дані 

беруться вибірково.  

Окреме місце займає вивчення топонімії за давніми історичними 

пам’ятками. Наприклад, ґрунтовне дослідження Л. Гумецької “Топографічні 

назви української актової мови ХІХ–ХV ст.”, “Топонімічні назви”, статті О. 

Стрижака, М. Брайчевського та інші. 

Серед провідних топонімістів можна виділити київських вчених – А. 

Белецького, Р. Кравчука, В. Німчука. Типологічними  класифікаціями 

ойконімів займалися Д. Бучко, О. Купчинський, В. Никонов, О. Стрижак, О. 

Суперанська, В. Жучкевич, О. Черняхівська, К. Цілуйко, Л. Гумецька, Ю. 

Карпенко та інші [36].  

На сучасному етапі розвитку науки теоретико-методологічні аспекти 

комплексного дослідження топоніміки висвітлені в дисертаційній роботі О. 

Афанасьєва “Географічне дослідження топонімічної системи України”, 2006. 

Питанням методології присвячена дисертаційна робота Т. Г. Купач 
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“Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі 

ойконімів)”, 2008 [37].  

Ще у 1960 р. при Відділенні мови АН УРСР було створено Українську 

ономастичну комісію, яка займалася вивченням власних назв географічних 

(топоніміка), особових (антропоніміка), етнічних (етноніміка), небесних 

(астроніміка) та інших об’єктів. 

Перші  ономастичні  розвідки  з’явилися  ще  тоді,  коли  в “Повісті  

минулих  літ”  Нестор-літописець  намагався  дізнатись “…откуда есть пошла 

Русская земля” [15]. В першу чергу, він з’ясовує етимологію назви столиці 

Русі – Києва, і в зв’язку з цим, наводить легенду  про  Кия,  Щека,  Хорива  та  

їх  сестру  Либідь.  Далі  він подає відомості про походження назв деяких 

літописних племен, досліджує значення назви всієї держави – “Русь”. 

У  період  Київської  Русі  потреба  зрозуміти  історичний  зміст 

географічних, етнічних  назв,  а  також  імен  людей  призвела  до появи  в  

писемних  джерелах  численних  прикладів  тлумачення імен. Так, у 1289 р. в 

Новгороді для єпископа Климента був створений перший  на  Русі  словник  

власних  імен  людей. Найдавнішими українськими  словниками  вважаються 

“Лексис  с  толкованієм словенских мов просто”  (середина ХVІ ст.), 

“Лексис” Лаврентія Зизанія (1596). У середині ХVІІ ст. Стефаній 

Славинецький уклав “Лексикон латинский”, де початковою мовою була 

латина, однак у  перекладеній  частині,  крім  церковнослов’янських  

термінів, вживаються й українські слова. В 1627 р. в Києві  Памва Беринда 

видав “Лексикон  словеноросский  и  имен  толкование”,  в  якому спробував  

з’ясувати  походження  й  етимологію  імен  людей.  І лише в ХІХ ст. наука 

про власні імена увійшла в коло досліджень лінгвістики.  Вперше  термін  

“ономастика”  запропонував хорватський лінгвіст Т. Маретич у 1886 р. [10], 

хоча спочатку він містив у собі лише одну ономастичну дисципліну – 

антропоніміку. 
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У російській історіографії серед істориків ХVІІІ ст. першим особливу 

увагу на топоніми звернув В. Татіщев. За період ХІХ ст. слід  відмітити  

роботи  М.  Барсова,  М.  Надєждіна,  І.  Філевича.  

На  межі  ХІХ–ХХ  ст.  над  вивченням  топонімів  працювали  видатні 

російські сходознавці: В. Радлов та В. Бартольд. Систематизацію гідронімів  

Північного  Причорномор’я  та  створенням  списків  рік басейнів  Дніпра,  

Дона,  Дністра,  Південного  Буга  займався у 1907–1934 рр. П. Маштаков. Ці 

списки було покладено в основу багатьох наукових розвідок з гідронімії 

Північного Причорномор’я. 

Історичні  події  в Україні початку ХХ  ст.  призвели до занепаду цього 

напряму досліджень. Однак деякі вчені продовжували збирати, 

опрацьовувати ономастичний матеріал. При АН УРСР працювала 

топонімічна комісія за участі відомих українських вчених П.  Клименка,  М. 

Ткаченка, А. Ярошевича та ін.  

Українські топоніми частково розглядалися польськими вченими. 

Подібні розвідки  з’являлися  на  сторінках  часопису “Onomastica”, що 

видавався в місті Вроцлав. Першим почав роботу із відродження досліджень 

як  з  лінгвістичної,  так  й з  історичної  ономастики  в  Україні  був К. 

Цілуйко.  Відомі його праці: “Українська  топоніміка напередодні 

міжнародного з’їзду славістів” (Питання топоніміки. – К., 1962); “До 

вивчення топоніміки” (Діалектологічний бюллетень. – 1949. – № 1); “Коротка  

програма  збирання  матеріалів  до вивчення топографії України” (К., 1954) 

та ін. [16]. 

Перша українська нарада лінгвістів відбулася у 1959 р. На ній 

ономастика була визначена як окрема наукова дисципліна [40]. Згодом, поряд  

з  лінгвістами  питання  ономастики  стали  досліджувати українські 

історики. Так, на підставі аналізу імен та прізвищ, які містить “Реєстр всего 

Войска Запорожского” (1649), Ф. Шевченко у праці “Політичні та економічні 

зв’язки України з Росією в середині ХVІІ  ст.” (К., 1959) показав  соціальний  

і  національний  склад козацького війська середини ХVІІ ст. У роботі “Міста 
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України в другій половині ХVІІ ст.” (К., 1963) О. Компан на підставі аналізу 

антропонімів  і  топонімів,  які  містяться  в  різних  історичних джерелах,  

зробила  висновки  щодо  рівня  розвитку  ремесла  та його  організації  в  

Україні ХVІІ  ст.  У  дослідженні “Прізвища топонімічного походження 

Закарпаття” (Доповіді Ужгородського Державного університету, Серія 

філологічна. – 1961. –  № 7) історик П. Чучка, зібравши 6 тисяч прізвищ 

мешканців Рахівського району Закарпаття,  довів,  що  переважна  більшість  

предків  цих  людей переселилась  сюди  з  території  сучасних  Івано-

Франківської, Тернопільської  та  Чернівецької  областей  України.  Історик 

С. Бевзенко в роботі “З історії української ономастики” (Доповіді 

Ужгородського  державного  університету.  Серія  філологічна. – 1961. – № 

7),  вивчаючи власні назви на сторінках “Розборных книг г. Харькова 1660 

г.”, відзначив можливість вивчення економічного і  соціального  становища  

населення  Харкова  в  першій  половині ХVІІ ст. Широкі можливості 

використання істориками ономастичного матеріалу продемонструвала в 

роботі “Ономастика як допоміжна історична  дисципліна” (Історичні  

джерела  та  їх  використання. – 1966. – № 2) О. Компан. Вона проаналізувала 

власні імена із “Переписних книг” 1666 р., виданих у 1933 р. В. 

Романовським. Російський уряд у 1666р. зробив перепис населення 

Лівобережної України  із  зазначенням  занять;  майнового, соціального  

стану. За  висновками  О.  Компан: “В  плетеві  прізвищ,  як  у  дзеркалі, 

відбилася соціальна, економічна і політична структура феодального 

суспільства України ХVІІ ст., природні умови життя, весь світ, що оточував 

людину” [3]. 

Подальший  розвиток  ономастики  в  Україні – це посилення  наукової  

взаємодії  істориків, лінгвістів.  Так,  у конспекті  лекцій “Топоніміка  

гірських  районів  Чернівецької області” (Чернівці, 1964) Ю. Карпенко 

наголосив на необхідності супроводжувати  дослідження  з  ономастики  як  

лінгвістичними, так й історичними коментарями, а також давати опис 

історичних джерел, звідки взяті власні назви [29]. 
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З  середини 60-х  рр.  ХХ  ст. зросла  кількість наукових робіт стосовно 

ономастичної проблематики, виданих в Україні, й поглибилась їх 

спеціалізація. Формуються  дисципліни,  предметом  вивчення  яких  є  

конкретні класи власних назв. В першу чергу, це топоніміка – дисципліна, 

котра вивчає географічні назви, антропоніміка – вивчає власні імена людей, 

етноніміка – вивчає власні імена племен, народів, держав.  

До уваги  вітчизняних  вчених  потрапляють окремі класи українського 

ономастикому. Це – космоніми (назви зірок, планет та інших космічних 

об’єктів), теоніми (імена міфічних та релігійних персонажів), зооніми 

(прізвиська та назви тварин) та ін. З’являються окремі наукові розробки із 

зазначеної проблематики. Серед них слід виділити працю Ю. Карпенка 

“Названия звездного неба” (М., 1985), в  якій  він  дав  тлумачення  

походженню назв  Чумацького  Шляху,  сузірь,  зірок  і  планет  Сонячної 

системи.  Слід  згадати статтю  І.  Борисюк “Історія  розвитку найдавніших  

українських  назв  професій” (Київська  старовина. – 2000. –  № 4) [21]. 

Однак  більшість  ономастичних  досліджень, опублікованих в Україні в 

останній третині ХХ ст. – на початку ХХІ ст., відносяться до предмету 

вивчення спеціальних історичних дисциплін – топоніміки, антропоніміки, 

етноніміки. Найбільше уваги українських вчених було прикуто до вивчення 

топонімів або географічних назв. Це пояснюється тим, що географічні  назви 

є  надзвичайно строкатими за мовним походженням й інформативними за 

змістом.  

Дослідник топоніміки України О. Стрижак одну з своїх наукових робіт 

назвав “Про що розповідають географічні назви: сліди народів на карті 

УРСР” (К., 1967) [80]. Його інша наукова робота  присвячена  вивченню  

географічних  назв  доби  Київської Русі – “Етимологічний  словник  

літописних  географічних  назв Південної Русі” (К., 1985).  

Велике  зацікавлення  у дослідників  традиційно  викликають гідроніми  

України,  походження  яких,  інколи  навіть  сягає  часів первісної  доби.  У  

цій сфері слід  назвати  роботи  І.  Железняка “Гідронімія  України  в  її  
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міжмовних  і  міждіалектних  зв’язках” (К., 1981) та “Рось  і  етнолінгвістичні  

процеси  Середньо-Наддніпрянського  правобережжя” (К., 1987); Ю.  

Карпенка “Гідроніми  Нижнього  Подністров’я” (К., 1981); Є.  Отіна 

“Гідроніми Східної України” (Донецьк, 1977); О. Стрижака “Назви річок 

Запоріжжя і Херсонщини” (К., 1967) та ін.  

Вивчається  також  походження  назв  міст та сіл  України.  Тут слід  

відзначити  розвідки:  Ю.  Кругляк “Ім’я  вашого  міста: походження  назв  

міст  і  селищ  міського  типу  Української  РСР” (К., 1978) [52]; А.  Коваль 

“Знайомі  незнайомці.  Походження назв  поселень  України” (К., 2001) [30, 

31]. 

Багато  праць  присвячено вивченню топонімії України в широкому 

розумінні цього терміну: Ю.  Карпенко “Топонімія  Буковини” (К., 1973) 

[26]; Б.  Лящук “Географічні назви Українських Карпат і прилеглих 

територій: Навч. посібник” (К., 1993) [67]; П.  Зборовський “Топоніміка  

Турківщини” (Львів, 2004) [5] та ін. Особливо слід відмітити публікацію 

словників географічних  назв  України:  М.  Янко “Топонімічний  словник 

України:  Словник-довідник” (К., 1998) [106]; О.  Данилюк “Словник 

народних географічних термінів Волині” (Луцьк, 1997); Т. Громко та ін. 

“Словник народних географічних термінів Кіровоградщини” (К.–Кіровоград, 

1999).  

В  останні  десятиліття  в  Україні  активно  вивчаються антропонімічні 

джерела. Виходять у світ різноманітні довідники власних імен людей: Г. 

Півторак “Власні імена людей у Київській Русі” (Культура слова. – К., 1982. 

–  Вип. 23); Ю. Редько “Довідник українських прізвищ” (К., 1969), “Сучасні 

українські прізвища” (К., 1966); Л. Масенко “Українські імена та прізвища” 

(К., 1990); Л. Скрипник, Н. Дзятківська “Власні імена людей” (К., 1996) та ін. 

Досліджуються також окремі проблеми української антропонімії: Р. Керста 

“Українська антропонімія ХVІ ст.: Чоловічі іменування” (К., 1984); П. Чучка 

“Антропононімія Закарпаття: Вступ та імена. / Конспект лекцій” (Ужгород, 
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1970) [8]. В цілому здобутки українських вчених у галузі антропоніміки є 

досить вагомими.  

В середині ХХ ст. ономастика стала в Україні однією з провідних 

спеціальних  історичних  дисциплін. Так, у Києві  розпочала  роботу 

Ономастична комісія АН України, яка з 1966  р. видає “Повідомлення 

Української ономастичної комісії”. За її ініціативи в різних містах України 

скликалися ономастичні конференції, видавалися наукові збірники й окремі 

праці з ономастики. В університетських центрах України, насамперед у 

Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Харкові,  Львові,  Чернівцях,  Ужгороді,  

Одесі  було  створено наукові спілки дослідників ономастики. Окремі з них 

постійно видають  збірники  наукових  праць.  Так,  в  Дніпропетровському 

державному  університеті  на  кафедрі  української  мови з 1998 р.  видається  

збірник “Ономастика  і  апелятиви”. Протягом  тривалого  часу важливу 

роботу  в  галузі  розвитку ономастики  здійснюють  Інститут  мовознавства  

НАН  України ім. О. Потебні, Інститут історії України НАН України [63]. 

Етнонімію Птоломеєвої Сарматії досліджував О.С. Стрижак. 

Ономастиці України І тисячоліття нашої ери присвячена колективна 

монографія науковців Інституту української мови ім. О.О. Потебні. 

Топоніміку періоду Київської Русі досліджував В.П. Нерознак. Цій же 

проблематиці присвячено “Етимологічний словник літописних географічних 

назв Південної Русі”. Про походження назв міст і селищ міського типу 

України містяться цікаві відомості у праці Ю.М. Кругляка. Унікальним за 

об’ємом та повнотою зібраного матеріалу є “Словник гідронімів України”. 

Це перше порівняно повне зібрання (понад 20 тис. основних і майже 24 тис. 

варіантних) назв річок, струмків та інших водотоків, оформлених відповідно 

до їх літературно-лінгвістичних та географічно-локалізаційних 

характеристик. Масляк П.О. у своїх працях займався дослідженням топонімів 

України, застосовуючи міграційно-історичний метод. Це дозволило 

прослідкувати вплив міграційних потоків на формування назв населених 

пунктів. Наприклад, у статті “Географічні назви Центральної та Східної 
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України у контексті середньовічних міграційних процесів” (вісник 

Львівського університету, 2013 р) простежено галицький та гуцульський 

впливи на топоніміку Східної України [47].  

При аналізі груп ономастичної лексики мовознавці приділяють увагу як 

теоретичному аспектові, так і практичному, а також виконують ойконімічні 

дослідження ареальним або регіональним способами, які можуть 

взаємодоповнюватися. Велику роль у зародженні східнослов’янської 

топоніміки ХІХ – ХХ ст. відіграли наукові розвідки Н.Ф.Сумцова, М.М. 

Кордуби, Є.М. Поспєлова, А.Ф. Орлова, П.А. Маштакова, та інших. Їх праці 

лягли в основу багатьох наступних досліджень у цій галузі. Вивченням 

української топонімії й ойконімії зокрема займалися багато вчених: 

К.К.Цілуйко, К.Й. Галас, Л.Л. Гумецька, О.М. Трубачов, Ю.О. Карпенко,              

Д.Г. Бучко, І.М. Желєзняк, О.С. Стрижак, Є.С. Отін, В.П. Шульгач,                    

О.П. Карпенко, В.В. Лобода, М.Л. Худаш, В.В. Лучик, Л.Т. Масенко,           

Т.І. Поляруш, А.П. Корепанова, Є.М. Черняхівська,     П.П. Чучка, Л. Белей, 

Г.Л. Аркушин, В.А. Бушаков, В.О. Горпинич, А.Г. Гудманян,    С.М. 

Медвідь-Пахомова та ін. [37]. 

Більш поширеним є вивчення ойконімів окремих регіонів України. 

Переваги таких праць полягають в охопленні всіх назв, що функціонували 

або функціонують на певній території, у створенні цілісної картини розвитку 

ойконімної системи. Топонімія Полтавщини ставала об’єктом уваги таких 

дослідників, як К.К. Цілуйко й О.С. Стрижак, що створили теоретичну базу 

для подальшого опрацювання власних назв зазначеного регіону. 

Топоніми різних категорій необхідно вивчати в тісному зв’язку, щоб 

можна було говорити про первинність і вторинність тієї чи іншої назви, про її 

походження, семантичний відтінок. Таким чином, потрібне комплексне 

дослідження. Наочне свідчення цього — словотвірні студії Ю. О. Карпенка з 

гідронімії, ойконімії, мікротопонімії, оронімії Буковини. На основі аналізу 

взаємозв’язків і способів словотворення топонімів однієї території дослідник 

робить висновок про словотвірну специфіку власних географічних назв 
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різних класів, яка полягає у неоднаковій представленості — якісній і 

кількісній — певних словотвірних моделей у топонімічному класі. 

 

1.3. Класифікаційні одиниці топонімів  

Проблема класифікації, в тому числі топонімічних одиниць є однією з 

найбільш актуальних проблем різнопланових наукових досліджень. Про це 

безперечно свідчить цілий ряд робіт, що з’явилися за останні два десятиліття 

як у нашій країні, так і за її межами. Про складність проблеми класифікації 

топонімів свідчить відсутність до теперішнього часу єдиного підходу до її 

вирішення. Так, на думку А. Суперанської, “опис і аналіз власних імен 

неможливі без певної класифікації, яка або незримо присутня в ономастичній 

роботі як своєрідна платформа автора, або спеціально їм вводиться для більш 

чіткого розмежування явищ” [82, с.64]. 

Питання, пов’язані з виявленням системних зв’язків і закономірностей, 

які організовують топонімію, не перестають привертати увагу сучасних 

дослідників. Як зауважував В. Ніконов, у центр уваги топоніміки ставляться 

масово повторювані явища [57, с.18]. Однак, на думку ряду інших 

дослідників, створення єдиної універсальної класифікації багатопланового 

топонімічного матеріалу уявляється малоймовірним або взагалі неможливим. 

Про складнощі проблеми класифікації топонімів свідчить присутність 

різнопланових підходів до її вирішення. 

Перші спроби наукової топонімічної класифікації відносяться до XIX 

ст., коли була показана їх приналежність до різних морфологічних груп й 

семантичних типів. 

У 1924 р. вчений-географ В. Семенов-Тянь-Шанський класифікував 

назви за 7 категоріями: особистих імен і прізвиськ; церковних свят; 

історичних імен; язичницького культу; древніх племен; присвоєні на честь 

різних подій та осіб; предметів, що становлять типовий географічний краєвид 

даної місцевості [39]. 
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А. Селищев (1939) розділив російські назви на 7 категорій: за іменами 

людей і їх прізвиськ; за назвами людей; за родом діяльності; за соціально-

майновою ознакою; ті, що пов'язані з адміністрацією, з абстрактним 

значенням; відображають етнічний характер населення, особливості 

ландшафту та особливості забудови населених місць. 

Ономастична класифікація, розроблена польським вченим В. 

Ташицьким у середині XX ст., диференціювала топоніми на топографічні, 

культурні, присвійні і зменшувальні. 

Відома так звана “мовна” класифікація, виконана за співвіднесенням 

топонімів до тієї чи іншої мови: назви, корінні для даної мови, зміст яких 

абсолютно зрозумілий; назви, що походять з мови даного народу, але змінені 

й навіть переосмислені; назви; успадковані з інших мов і перетворені згідно з 

сучасною панівною мовою; назви іншомовні для даної території. Очевидно, 

що віднесення топоніма до того чи іншого типу даної класифікації досить 

складний процес. 

Деякими авторами здійснювалися спроби поділу топонімів за 

морфологічними ознаками: на прості й складні. Останні в свою чергу 

поділяли на 6 підтипів: іменник + іменник; прикметник + іменник; числівник 

+ іменник; словосполучення; скорочення; інші утворення. 

Цікавою є етимологічна класифікація топонімів: топоніми цілком 

зрозумілого смислового значення (етимологічно очевидні); топоніми, зміст 

яких розкривається в результаті етимологічного аналізу (етимологічно 

прозорі); топоніми, сенс яких неможливо розшифрувати (етимологічно 

непрозорі). Проте з плином часу топоніми можуть переходити з однієї групи 

до іншої.  

Історична (стратиграфічна) класифікація ґрунтується на прив’язці 

географічних назв та розподілі їх на топонімічні пласти за віком. 

Американський топоніміст Дж. Р. Стюарт в 70-х рр. XX в. 

запропонував наступну класифікацію географічних назв: описові; 
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асоціативні; пов’язані з подіями; присвійні; меморіальні; народно-

етимологічні; штучні; рекомендаційні; помилкові; перенесені [57]. 

На думку професора В.А. Жучкевича, в ідеальній формі єдина 

класифікація повинна відповідати на три ключових питання: що називається, 

які об’єкти; яким чином називається, на якій мові і якими засобами мови; 

чому називається, в чому сенс назв. Це відображає інтегральність топоніміки 

як науки - відповідь на перше питання належить географії, на друге - 

лінгвістиці, на третє - топоніміці як такій. Однак доводиться констатувати, 

що створення вченими єдиної універсальної класифікаційної схеми - справа 

майбутнього. [8, с. 197]. 

Безсумнівний інтерес представляє підхід Н. Подольської до вирішення 

даної проблеми. Говорячи про характер аналізу й класифікації топонімічного 

матеріалу, автор пропонує 2 види класифікацій. Так, у відповідності до 

лінгвістичного аналізу матеріалу в основу класифікації має бути покладено 

ознака самого об’єкта, до якого відноситься назва. За цією первинною 

класифікацією виділяють дві основні групи: назви, які відносяться до 

природних утворень, і назви, що відносяться до населених пунктів. 

Подальший аналіз матеріалу та його класифікація, на думку Н. Подольської, 

повинні бути здійснені власне лінгвістичними засобами; це, в першу чергу, 

граматичний аналіз структури топоніма. 

У сучасній топоніміці значна увага приділяється також і розробці 

семантичних класифікацій географічних назв. “Саме тут топоніми найбільш 

прозоро відображають історію народу”, - підкреслює Ю. Карпенко, чия 

ретельно розроблена класифікація топонімів Буковини за джерелами їх 

походження заслуговує найпильнішої уваги [29, с.7]. Автор виділяє 4 основні 

класи топонімів: 

а) топоніми, джерелом яких слугували прозивні географічні назви або 

ознаки відповідних об’єктів, а також власні географічні назви; 

б) топоніми, що утворилися  від антропонімів, етнічних назв та інших 

прозивних назв людей; 
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в) топоніми, утворені від назв предметів і явищ культури; 

г) топонімічні назви, незрозумілі за своїм походженням. 

Приваблює своєю оригінальністю угруповання назв за ступенем 

номінації, запропоноване А. Суперанською. Автор виділяє безпосередні 

топоніми, що відображають сутнісні риси, властиві об’єктам, і 

опосередковані, тобто що не дають ніякої географічної характеристики 

об'єктів. За ступенем номінації А. Суперанська ділить топоніми на первинні, 

що утворилися безпосередньо від імен прозивних, та непервинні, вихідні від 

інших власних імен. Поєднуючи ці дві характеристики, автор отримує 4 типи 

назв, кожен з яких володіє своїми відмінними особливостями і присвоюється 

певним категоріям об'єктів. Автор відзначає, що підхід до матеріалу й методи 

його вивчення, та глибина охоплення будуть різними залежно від 

приналежності назв до певних мов, територій, хронологічних відрізків тощо. 

Запропоновані автором принципи класифікації ономастичного матеріалу 

здаються нам найбільш вичерпними. Вони дозволяють здійснити кілька типів 

класифікації [81, с.65 - 67]. 

1. Класифікація топонімів у зв’язку з іменованим об’єктом. 

2. Класифікація з метою розмежування природних і штучно 

створених імен. 

3. Класифікація по лінії “мікро” і “макро”. 

4. Структурна класифікація імен. 

5. Хронологічна класифікація. 

6. Класифікація у зв’язку з мотивуванням імен та прилегла до неї 

етимологічна класифікація. 

7. Класифікація у зв’язку з обсягом закріплених в іменах понять. 

8. Класифікація у зв’язку з дихотомією мова - мова. 

9. Стилістична та естетична класифікації. 

Усі ці аспекти властиві будь-якому імені та можуть слугувати його 

характеристиками. 
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Важливо звернути увагу, керуючись класифікацією О. Суперанської, на 

питання розмежування термінів “топонім” та “ойконім”. Вітчизняна наука 

широко застосовує термін “ойконім”, який вживається в славістиці, для 

позначення лише назв населених пунктів. Надаючи перевагу західній 

науковій думці, навіть вітчизняні автори дотримуються терміну “топонім” 

саме для позначення назв населених пунктів, тобто ойконімів (наприклад, В. 

Беленькая). У зарубіжній літературі, присвяченій даному питанню, ойконіми 

розглядаються в межах топоніміки і не мають окремого терміну для свого 

позначення. Проте, на наш погляд, в семантиці назви населених пунктів 

можна виділити ряд сем, які не притаманні семантичній структурі інших 

класів топонімів. Це такі, як “організоване мешкання”, “спільна 

життєдіяльність” та “соціальна діяльність”. З нашої точки зору, це є 

достатнім підґрунтям для того, щоб назви населених пунктів були позначені 

окремим терміном - ойконім, враховуючи лінгвістичну традицію 

використовувати грецькі терміни. Крім того, на відміну від інших 

географічних назв саме назви населених пунктів найбільш тісно пов’язані з 

історією та мовною культурою народу, адже саме тут позамовна природа 

даного типу топоніму проявляється більш очевидно. 

У зв’язку з великим різноманіттям ономастичного простору, існує 

декілька параметрів за якими може проводитись класифікація топонімів. 

Проте поки що широко вивчені та проаналізовані були переважно назви 

географічних об’єктів, і як наслідок, маємо декілька класифікацій топонімів. 

За принципом співвіднесеності з об’єктами, яким надається назва, 

пропонується наступна, доволі розгалужена класифікація за О. 

Суперанською (табл.1.1). 

У той же час слід відзначити, що створення універсальної класифікації 

є завданням на даний час дискусійним, адже кожен дослідник ставить перед 

собою різні завдання та шляхи дослідження. 

Семантична класифікація виглядає наступним чином: назви, що 

відображають природні умови і процеси (оронімічні; гідронімічні; 
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фітотопонімічні; погодно-кліматичні топоніми; зоотопоніми); 

антропотопоніми; виробничі топоніми; торгово-транспортні; типів поселень; 

етнотопоніми; меморіальні топоніми; релігійно-культові топоніми; топоніми-

мігранти; інші топоніми (не піддаються поясненню або співвіднесенню до 

якої-небудь групи). В даний час семантична класифікація найбільш часто 

використовується фахівцями. 

Загальним недоліком усіх поданих вище класифікацій є, за словами Е. 

Мурзаєва, “неможливість укласти в прокрустове ложе тієї чи іншої 

класифікації все розмаїття мільйонів географічних назв. 

Таблиця 1.1. 

Топонімічна класифікація за категоріями об’єктів 

О. Суперанської [80] 

 Категорії 

об’єктів 

Характеристика 

категорій 

Підкатегорії 

об’єктів 

Характеристика 

підкатегорій 

Т
о

п
о

н
ім

и
 ф

із
и

к
о

-г
ео

гр
аф

іч
н

і 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
о

п
о

н
ім

и
 с

у
сп

іл
ьн

о
-к

у
л
ьт

у
р
н

і Ойконіми Назви поселень Комоніми Назви сільських 

поселень 

Полісоніми Назви міських 

поселень 

Антропоніми Назви, що 

походять від 

власних імен 

людей 

  

Хороніми Назви країн, 

областей 

  

Теоніми Назви релігійних 

об’єктів 
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Дромоніми Назви доріг, 

шляхів 

  

Урбанонімів Назви міських 

об’єктів  

  

 

Вона неповторна й виявляє риси подібності, так як основні відправні 

положення номінації географічних об’єктів виявляються одними й тими ж 

або дуже близькими в усьому світі” [50, с.115]. 

Спірність і суперечливість багатьох структурних складових 

вищенаведених класифікацій досить очевидна. Кожна з них має свої переваги 

і недоліки. Питання створення будь-якої наукової класифікації виключно 

складне, оскільки кожна схема залежить від цілей і завдань дослідження. 

Ми у своєму дослідженні теж приділимо увагу семантичній 

класифікації, опустивши поділ топонімів за морфологічними ознаками (за 

типом словотворення) для більш точного виявлення змістовних рис 

топонімів. Опис та аналіз топонімів неможливий без визначеної класифікації, 

котра присутня в топонімічній роботі як своєрідна основа дослідження 

автора або спеціально вводиться ним для більш чіткого розмежування явищ. 

Огляд різноманітних класифікацій топонімів можна знайти в роботі  

О.В.Суперанської Общая теория имени собственного. - М., 1973 [81]. Так, 

однією з перших топонімічних класифікацій, що заслуговує на увагу, 

виявляється класифікація Ф.Палацького (1834), який поділив всі назви 

поселень на дві групи: 1) залежно від імен засновників або власників; 2) від 

природних умов. Окремо існують складні назви. Дана класифікація 

ґрунтується на  історії виникнення назв [81]. 

Класифікація Ф.Міклошича (1865), котрий займався слов’янськими 

топонімами, більш лінгвістична. В ній виділені групи: 1) від імен людей; 2) 

від звичайних слів. Першу групу він поділив на: а) іменникові, б) 

прикметникові;  другу – а) землю, б) воду, в) рослинність,  г) тваринний світ, 

ґ) колір, д) будівництво, е)заняття жителів, є) засоби праці, ж) етнічні 

значення, з) політичні умови. В межах кожної групи, в залежності від 
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суфіксів, Міклошич проводить додаткову диференціацію матеріала, особливо 

виділяючи складні слова. У 1931 р. з’являється класифікація Ф.Шварца, 

котрий ділить топонімічний матеріал на 3 групи [81]: 

1) назви, пов’язані з поселенцями; 

2) назви, пов’язані з професіями, прізвиськами; 

3) назви, що відображають природні умови. 

Недолік цієї класифікації полягає у тому, що виділена, з одного боку, - 

мала кількість рубрик, а з іншого – їх нечіткість, в результаті чого одні й ті ж 

назви можуть потрапити до різних розділів.  

Інших принципів дотримувався автор класифікації, що виникла в ті ж 

роки. Е.Мука у 1925-1926 р. р. запропонував поділити топонімічний матеріал 

на 3 групи: 1) родові; 2) присвійні; 3) топографічні. 

Обидві класифікації лінгвістичні. Мовний принцип в них випадковий, 

вибірковий. Вказані групи властиві не кожному мовному району й відсоткове 

відношення їх в різних частинах неоднакове. З іншого боку, жоден з районів 

не обмежується цими групами. 

Іншу класифікацію топонімів запропонував П.Скок (1921): 

1) прикметникові; 

2) субстантивовані прикметникові; 

3) топонімічні апелятиви; 

4) складні. 

 Дана класифікація цілком лінгвістична. 

Відомі пропозиції К. Мошинського (1939), який виділив 4 групи 

топонімів: 

1) за природними умовами: а) власне природні;  б) пов’язані з 

діяльністю людини;  в) дають естетичну оцінку; 

2) не за природними умовами: а) відображають життя людини; б) 

від імен людини, включаючи назви етнічних груп; 

3) двозначні, які можна віднести до 1 та 2 груп; 

4) незрозумілі. 
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Такий поділ не є лінгвістичним, оскільки йде від сучасного сприйняття 

назви до її ранішого застосування. 

У своїй класифікації лінгвіст В.Ташицький ділить назви населених 

пунктів на групи: 1) назви, які завжди були назвами поселень, та 2) назви, що 

раніше позначали людей, а потім перетворилися на топоніми. У межах 

кожної групи автор вводить історико-етнографічні та лінгвістичні рубрики, 

особливу увагу звертаючи на суфікси. При виділенні вказаних груп автор 

відносить до категорій: двозначні (подвійне тлумачення) й незрозумілі. 

Із наведених класифікацій стає зрозумілим, що майже всі вони 

ґрунтуються на екстралінгвістичних принципах: мотивування назв 

історичними, соціальними, культурними та іншими факторами. 

Лінгвістичний компонент, котрий наявний в класифікації, відіграє допоміжну 

роль як індикатор певних відносин: присвійних, патрономічних, родових. 

С. Роспонд (1957) наголошує на необхідності застосування єдиного 

принципа класифікації. Вона повинна бути вичерпною – охоплювати весь 

матеріал ( у наведених класифікаціях завжди залишалась група незрозумілих, 

сумнівних назв) та глибокою – рубрики основного поділу повинні 

групуватися детальніше. Відштовхуючись від попередніх класифікацій, 

С.Роспонд кладе в основу своєї класифікації граматичну структуру 

(головним чином морфологію) назв, а не їх лексичне значення та виділяє 

наступні типи [8]:  

1) первинні з нульовим топонімічним формантом; 

2) вторинні з морфологічною або акцентологічною деривацією; 

3) складені. 

В межах цих груп він вводить семантичний поділ та членування за 

формантами. Але у С.Роспонда залишаються: 

1) назви гібридні; 

2) назви субституровані; 

3) кальки; 

4) аглютинативні; 
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5) “ампутовані”. 

В.М.Топоров (1963), піддає критичному аналізу вказану роботу 

С.Роспонда, відмічаючи незадовільність перерахованих принципів та 

підходів до класифікації топонімів [11]. 

Зазвичай, назви цікавили дослідника з точки зору їх походження, 

оскільки їх намагались пов’язати з історичними фактами і, навіть більше, - з 

реаліями. Звідси тривіальна “семантична” класифікація (від рослин, від 

тварин тощо). Беззаперечно, подібний аналіз дозволив відкрити ряд фактів, 

котрі являються цікавими для історії мови та території. Так, В.М.Топоров 

відмічає, що при такому підході до матеріалу завжди формуються в 

“залишку” незрозумілі форми й не завжди можна провести межу між 

топонімом та апелятивом. В.М.Топоров вважає класифікацію С.Роспонда як 

добре реалізовувану, якщо відмовитися від лексико-семантичного підходу та 

виходити лише з морфологічної структури топонімів. Введення додаткових 

(зокрема, хронологічного) моментів у першопочаткову класифікацію робить 

її невичерпною та надлишковою, особливо в первинних назвах. Вдало, на 

його думку, класифікуються вторинні назви, де виділяються а) суфіксальні, 

б) префіксальні, в) суфіксально-префіксальні, г) з флективною деривацією та 

д) з акцентною деривацією. 

В.М.Топоров порівнює класифікацію С. Роспонда з класифікацією 

П.Лебеля (1933 та 1956), проведеною на основі іншого матеріалу –

французьких гідронімів, і показує, що у Лебеля встановлюються залежності 

назв від реалій та можлива еволюція назв у зв’язку зі змінами фізико-

георафічних умов; демонструються умови перетворення апелятива на 

гідронім та його подальше перетворення; визначається різниця між 

гідронімами, відомими з писемних джерел, і гідронімами, збережених в усній 

традиції.  

Прагнучи поєднати декілька основ для класифікації, П.Лебель створює 

ієрархічну систему – типологічну та систематичну. Він надає перевагу 

хронологічному принципу, оскільки типологічна класифікація відокрелює 
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гідронім від історичного шару, хоча й дозволяє пояснити більш широкий 

клас явищ. П.Лебель виділяє 5 шарів французьких гідронімів: 

1) сучасні французькі; 

2) середньовікові французькі; 

3) галло-романські; 

4) галло-германські; 

5) доісторичні, неспівставні з відомими етнічними елементами. 

Дана класифікація дозволяє виявити назви, що відносяться до певного 

мовного та хронологічного шару. Недолік такого аналізу полягає в 

неможливості розглядати синхронно систему назв, в той час коли населення 

будь-якого району сприймає назви синхронно,  й новоутворення 

здійснюється з врахуванням всіх назв без спроби їх історично 

стратифікувати. Тому картина гідронімічних типів, відновлена П.Лебелем 

для кожної епохи, має обмежене значення; у ній не врахований вплив 

гідронімів попередньої епохи на гідроніми, що виникли в описану епоху. За 

типологічним аспектом П.Лебель ділить назви на: 

1) апелятиви або родові назви; 

2) кваліфіковані або описові назви;    

3) детермінативні назви, що вказують на місце у просторі та часі. 

Практично виділяється й четверта група – різні, тобто нерегулярні 

утворення. Типологічний підхід П.Лебель вважає обґрунтованим лише в 

межах кожного хронологічного періода. 

З.В.Рубцова виділяє у топонімах план змісту й план вираження, 

відносячи до першого такі категорії, як посесивність, релятивність й т.д., а до 

другого – афіксацію, плюралізацію, чисту основу й т.д. Класифікація 

підходить для аналізу топонімії  відомої мови в синхронному плані. При 

повному огляді матеріала будь-якої території вона обов’язково створить 

“залишок”, і досить великий, у вигляді топонімів, структурні особливості 

яких нечіткі [22].  
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В.А.Жучкевич, відмічає різні аспекти класифікації топонімів (за 

належністю до мови, за морфологією, етимологією, історичною та 

територіальною властивістю, за категоріями об’єктів й за семантикою), де 

кожний аспект виявляється комплексним та підлягає подальшому поділу. 

Автор вважає, що створення єдиної класифікації можливе і вона включає 

відповіді на запитання: що; яким чином; на якій мові; якими засобами; чому 

саме так називається; у чому зміст назв (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2. 

Топонімічна класифікація за категоріями об’єктів 

В. Жучкевича [22] 

Група топонімів Характеристика  топонімів 

Загальногеографічні ландшафти Топоніми, що вказують на фізико-

географічні особливості місцевості 

Географічні Топоніми, що застосовують для 

річок, озер інших гідрографічних 

об’єктів і їх геоморфологічних 

особливостей річкових долин, 

озерних улоговин тощо 

Топоніми, що належать до рельєфу та 

ґрунтів 

Топоніми, які застосовують для 

окремих форм рельєфу: горбів, гір, 

ґрунтового покриву окремих гір 

Флористичні Топоніми, що походять від назв  

рослинних асоціацій 

Соціально-географічні Топоніми, що належать до типів 

житла і поселень 

Економіко-географічні Назви, пов’язані з промисловістю, 

сільським господарством, 

транспортом тощо 

 

В.Д.Бєлєнька скептично відноситься до можливості створення єдиної 

класифікації багатопланового топонімічного матеріалу, визнаючи 

правомірною одночасність класифікації топонімії на різних рівнях із 

різноманітними принципами виділення топонімічних одиниць [39]. 

Варто звернути увагу на класифікацію польського вченого Г. Борека 

[51], у складі якої виділені назви, що виражають топографічну або 

географічну особливість місцевості, й назви, що пов'язані з діяльністю 
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людини, її суспільною, духовною культурою. У роботі “Слов’янський 

топонімічний тип” [57] В. А. Никонов відзначав, що в плані семантики слід 

виділяти такі основні типи топонімів: а) які виражають ознаки самого 

об'єкта; б) які виражають його приналежність; в) назви-присвяти.  

Підкреслимо, що тематичні групи топонімів базуються на лексико-

семантичних зв'язках, що відображають класифікацію предметів дійсності. 

Але нерідко важко з упевненістю віднести який-небудь топонім до певної 

тематичної групи, оскільки його не вдається пояснити із високим ступенем 

достовірності на основі наявних матеріалів. Так, не завжди ойконіми дають 

відповідь на запитання, що ж стало основою для топоніма та яким чином ця 

назва супроводжує реальну номінацію.  

У своєму дослідженні ми більш детально розглядаємо ойконіми і 

гідроніми Чернігівщини через їх унікальну та кількісну характеристику. 

Отже, проаналізувавши різноманітні схеми і класифікації топонімів, дійшли 

висновку, що: 1) використання тієї чи тієї топонімічної схеми групування 

топонімів залежить від мети самого дослідження; 2) класифікація 

топонімічного матеріалу може бути тільки тоді об’єктивною і задовільною, 

коли вона витікає з топонімічної інформації, а не створюється автором ще до 

вивчення цього матеріалу; 3) при створенні кількох або однієї комплексної 

топонімічної класифікації важливо дотримуватися єдиних принципів 

групування топонімів тощо.  

Ідеальний варіант єдиної класифікації повинен мати різнорівневий 

характер, тобто становити інтерес не тільки для лінгвістів, але також для 

географів та істориків. На основі вищесказаного, пропонуємо схему основних 

принципів та типів класифікації топонімів, що застосовані у даному 

дисертаційному дослідженні (рис.1.2). Детальніші типи класифікацій 

представлені у наступних розділах роботи. Ми погоджуємося із твердженням 

В.Д.Бєлєнької про існування різноманітних класифікацій на різних рівнях, 

що зумовлено практичними потребами. 



36 
 

 

 

Рис. 1.2. Схема основних принципів і типів класифікацій топонімів 
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Відапелятивна 

семантична 

 категорія 

Відантропонімна 

семантична 

 категорія 

Відгідронімна 

семантична  

категорія 

Стратиграфічна 
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1.4. Методичні аспекти топонімічних досліджень  

Основи  топонімічних  досліджень  (теоретико-методологічні розробки  

в  галузі  конструктивно-  та  суспільно-географічних, топонімічних,  

математичних,  картографічних  методів)  викладено  у працях  Паламарчука 

М.М.,  Пістуна  М.Д.,  Топчієва  О.Г.,  Шаблія  О.І, Берлянта  А.М.,  Євтєєва  

О.А.,  Жупанського  Я.І.,  Саліщева  К.О. (питання  комплексного  

картографування  територіальних  систем, картографічної  генералізації,  

способів  зображення),  Жекуліна  В.С., Жучкевича  В.А.,  Мурзаєва  Е.М.,  

Ніконова  В.А.,  Подольської  Н.В., Черняхівської  Є.М.  (розробки  з  теорії  

топоніміки,  методів топонімічних  досліджень),  Поспєлова  Є.М.  (роботи  з  

методики картографічного  втілення  топонімічної  інформації),  Афанасьєва 

О., Купач Т. Г., Зеленської  Л.І., Стрижака О.С., Янко М.Т. (питання  

методики збирання, зберігання та обробки топонімічної інформації) тощо 

[37].  

В  топоніміці  сформувалася низка  наукових  методів  обробки  

інформації, котрі мають місце в роботі:  1) картографічний  (основний метод  

дослідження,  що  застосовується  при  розробці  картографічних моделей,  

які  характеризують  просторово-територіальні  властивості топонімічних  

систем);  2) порівняння,  просторового  аналізу  (для виявлення та з’ясування 

просторових відмінностей); 3) моделювання (для побудови  моделей  

картографічного на основі опрацювання  топонімічної інформації,  структури  

топонімічних  банків  даних  території, представлення топонімічної 

інформації у вигляді формально-знакових моделей),  4) системного  підходу  

(розгляд  топонімів  як  специфічної суспільно-географічної  системи,  що  

утворюють  певну  цілісність, спільність  з  особливостями  утворення,  

номінації,  зв’язками, структурою  та  функціями),  5) статистичний  (для   

формування  вибірки топонімів,  узагальнення   та кількісного аналізу 

поширення топонімічних  явищ  і   характеристик,  кореляційного  аналізу 

взаємозв’язків  топонімічних   територіальних   систем  з  іншими 

географічними  системами); 6)  історичний  (для  характеристики  динаміки 
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топонімічних територіальних  систем, з’ясування походження окремих 

топонімів);  7) класифікації  (для  систематизації  та логічної організації  

топонімічної інформації   засобами   баз  та  банків   даних,   розробки    

електронних  топонімічних  інформаційно-пошукових  програм,  укладання 

електронних топонімічних карт); 8) топонімічний і 9) географічний методи в 

широкому  їх  розумінні.  Найсуттєвішими  для  виявлення  прихованої 

інформації, що зберігають в собі окремі топоніми та топонімічна система, є 

географічні методи взагалі й картографічні зокрема.  

Топонімічна система сприяє упорядкуванню географічної інформації, її 

цілеспрямованому використанню в процесі природокористування. 

Географічні назви, як зовнішні прояви функціонування топонімічної системи, 

що виражені засобами мови, є важливим елементом суспільної комунікації, 

найзручнішим засобом акумуляції й трансляції досвіду освоєння конкретної 

території. Це пов'язано із здатністю топонімів концентровано виражати 

комплекс свідчень про найважливіші властивості географічних об’єктів, 

оскільки інформація, яка в них закладена, набагато ширша семантики цих 

слів у звичайному словотворенні. Якщо на стадії освоєння території в 

топонімічній системі переважають вертикальні потоки інформації, котрі 

відображають властивості географічних об'єктів, необхідних для інших 

спеціалізованих типів суспільної організації території, то згодом їх 

використання формує стійкий горизонтальний обмін інформації, що є 

необхідною умовою реалізації територіальних ресурсів [28].  

Дослідження системно-генетичного підходу, однієї з концепцій 

суспільної географії, дозволило встановити, що суспільно-географічний 

процес є основою розвитку топонімічної системи як часового зрізу 

соціальних та економічних аспектів суспільної організації території. 

Топонімічна система відображає різні етапи розвитку суспільно-економічних 

геосистем і може використовуватися для їх характеристики. 

 Систему географічних назв необхідно розглядати як своєрідний 

“зліпок” минулих геосистем. Розчленувавши її різночасові напластування, 
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можна прослідкувати процес соціально-економічного освоєння території. 

Використання системи географічних назв як індикатора раціонального 

природокористування пов’язаного  з концепцією історично сформованих 

господарсько-культурних типів [4]. Відображаючи багаторівневий механізм 

адаптації суспільства до певних умов географічного середовища, 

господарсько-культурний тип як невід’ємна частина включає в себе 

топонімічну систему. Існування географічних назв є одним із проявів 

“олюднення” природи, що в свою чергу є необхідною умовою 

життєдіяльності суспільства. Паралельно до насичення території 

матеріальними свідченнями праці, відбувається процес топонімічної 

номінації (називання). Матеріальна основа цих наслідків з часом 

трансформується і втрачає свої колишні форми. 

Дослідження  ойконімії,  вивчення  структури  та  історії  розвитку  

найменувань поселень нині актуальні.  В  українській  ономастиці  виділяють  

два  напрями ойконімічних  досліджень – вивчення  ойконімної  системи  в  

межах  окремої  історико-географічної  області  України,  так  зване  

регіональне,  і  комплексне  дослідження  певного структурно-словотвірного  

типу  географічних  назв,  так  зване  ареальне [54].  Вони  охоплюють 

розгляд  топонімів  у  лексико-семантичному,  структурному,  історичному,  

географічному аспектах,  що  зумовлює  такі  основні  етапи  роботи:  

збирання  ойконімного  матеріалу, інвентаризація і класифікація назв,  їх 

структурний,  словотвірний і етимологічний аналіз, статистичний  аналіз  

матеріалу  і  вияв  ареалів  певних  ойконімів.  Регіональний  аналіз 

географічних назв дає змогу визначити словотвірні моделі, поширені на 

певній території, етимологізувати їх з урахуванням антропоніміки і 

діалектної лексики краю, встановити їх продуктивність, ареали поширення, 

простежити динаміку ойконімійної системи регіону, а також  соціально-

економічні,  історичні,  демографічні  процеси,  що  відбувалися  протягом 

певного  періоду.   
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Топоніми утворюють різні за масштабом топонімічні системи: світові, 

загальнодержавні, регіональні, локальні [85]. Дане дослідження топонімії 

території Чернігівської області здійснюється на регіональному рівні. 

Сукупність територіальних одиниць (топонімів) Чернігівської області, у 

межах яких компоненти природного середовища пристосувалися один до 

одного протягом тривалого часу, взаємопов’язані та являють собою єдине 

ціле, вважаємо географо-топонімічним простором. У свою чергу географо-

топонімічний простір регіону представлений двома ТС (топонімічними 

системами) або топонімічними ландшафтами та чотирма ТпС 

(топонімічними підсистемами). Під топонімічним ландшафтом (ТС) 

розуміємо унікальне просторово-територіальне поєднання (систему) в певній 

місцевості назв природних і соціально-економічних об’єктів [95]. ТпС 

(топонімічна підсистема) являє собою ТС нижчого рангу. Під час 

дослідження встановлено, що межі ТС співпадають із межами природних зон 

області, а ТпС – із межами фізико-географічних областей (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Понятійно-термінологічний апарат топонімічного дослідження 

Чернігівської області 

 

 

Географо-топонімічний простір 

(сукупність топонімів Чернігівської області) 

ТС мішаних лісів ТС лісостепу 

ТпС 

Чернігівського 

Полісся 

ТпС 

Новгород-

Сіверського 

Полісся 

ТпС  

Північно- 

Дніпровська 

ТпС  

Північно- 

Полтавська 
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 Методика проведення топонімічного дослідження представлена 

трьома етапами (рис.1.4). 

 

Рис.1.4. Етапи топонімічного дослідження 

 

І  етап  –  збирання  та  первинна  обробка  інформації.    Етап 

розпочинається  із формулювання теми,  складання  плану  наукового 

дослідження,  системи методів і  робочого  плану. Визначаються  принципи  

та методичні прийоми формування переліку топонімів, що підлягають 

аналізу,  територіальний  рівень, засоби  і  конкретні  методи  досліджень 

певного  виду  топонімів.  Мета  етапу  –  визначити  критерії  відбору 

топонімічної  інформації,  забезпечити  необхідний  її  обсяг  й  повноту, 

визначити  методику  й  джерела  географічних  назв.  Виходячи з мети  та 

завдань  дослідження,  до  процесу  збирання  інформації можна   

сформулювати такі вимоги: а)  відбір  та  формування переліку  топонімів  за 

характеристиками,    різновидами,  обсягом  генетичних  й  видових категорій 
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топонімів тощо; б)  забезпечення  необхідного  обсягу  топонімічної  

інформації,  її надійності  й достовірності,  повноти  характеристик окремих  

топонімів для   подальшого географо-топонімічного аналізу та 

картографування  як  прикладу  регіонального  (локального)  рівня топонімо-

географічного дослідження; в)  досягнення  визначеності  інформації  –  

забезпечення  в повному  обсязі  фактами  й  даними  про  кожен  окремий  

вид  топоніму, що внесений до розгляду. Первинна  обробка  топонімічного  

матеріалу полягає у класифікації  топонімів  за  географічними  ознаками,  а  

саме  за територіальними  одиницями,  категоріями  номінованих  об'єктів, 

семантикою  (змістовним  сенсом  назви),  кількісним  розподілом. Оскільки  

за  мету  поставлено  створення  масиву  топонімічної інформації  території,  

який  би  максимально  повно  охоплював  усі можливі  групи  топонімів,  

визначається  перелік  цих  груп.   

  ІІ  етап  –  аналіз  та  синтез отриманих матеріалів.  На  цьому  етапі 

концентруються  зусилля на виконанні  поставлених  конкретних  завдань, 

сформульованих на першому етапі. Проводяться дослідження  для  

отримання  достовірної  й  остаточної  інформації  про  об’єкт,  який 

аналізують,  групують  (класифікують)  отримані  матеріали  для подальшого  

перетворення  (складання топонімічної бази даних,  картосхем).  На  даному 

етапі  для  топонімічних  досліджень  найчастіше  використовують наступні  

джерела:  географічну  карту  (картосхема,  план  території), архівні  та  

літературні  матеріали  (документи,  довідники, топографічні  словники),  

офіційні  довідкові  джерелами.  Та найцікавішим джерелом  інформації є 

опитування жителів (старожилів) села (міста), які знають про походження 

топонімів чимало.   

ІІІ  етап  –  оформлення  результатів  дослідження  (заключний). Після  

теоретичного  та  експериментального  (І  і  ІІ)  етапів  проводиться загальний  

аналіз  та  співставлення  отриманих  результатів. Для систематизації 

матеріалів всі відомі дані вписують в анкети-заготовки. Заповнені  анкети-

характеристики  використовують  для  створення топонімічного банку даних.  
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Топоніми будь-якого топонімічного банку даних дозволять зробити 

висновок, що в утворенні всієї топонімічної системи беруть участь дві групи 

чинників – природні (фізико-географічні) та суспільні (етно-соціальні).   

Створені топонімічні банки даних візуалізуються в таблицях Microsoft  Excel,  

Microsoft  Access,  що  дозволяє  системно  зберігати географічну  

інформацію  по  кожному  окремому  топоніму,  чим забезпечено  цілісність,  

інтегрованість  даних  та  їх  придатність  до вирішення  прикладних  задач,  

зокрема,  створення  картографічного продукту.  

Кінцевою  формою реалізації дослідження  є  впровадження його 

результатів – створення  топонімічної  карти  регіону  (території).  Під 

топонімічною картою розуміємо тематичний картографічний твір, що 

відбиває територіальні топонімічні системи, які об’єктивно склалися на тій  

чи  іншій  території  внаслідок  історичного розвитку суспільства та його  

взаємодії  з  навколишнім  геопростором. Він також містить різнобічну  

характеристику  топонімів,  особливостей  їх  утворення, поширення  

топонімічних  структур  регіону, що тісно  пов'язаний з географічним 

середовищем та етно-господарським складом населення.   

Для  складення  таких  карт  необхідна сукупність топонімів, 

оброблених та систематизованих за певними ознаками і принципами. 

Комплексні топонімічні карти здатні містити різнобічну інформацію  як  про  

окремі  топоніми  (їх  семантику,  мовну  належність, номінаційну категорію, 

стратиграфію тощо), так і певні морфометричні показники,  що  

характеризують  сукупність  топонімів  певного територіального  виділу.  

Прикладом  останніх  можуть  бути  показники щільності топонімів – ступінь 

насиченості даної території топонімами; виражається відношенням загальної 

кількості топонімів або до займаної ними площі за формулою (1) [36], або до 

кількості населення за формулою (2) [36]:  

S

T
PT


  ,            (1) 
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де РТ – щільність топонімів на одиницю площі території, од./км
2
; Т – 

кількість топонімів на цій території, од.; S – площа території, зайнятої 

топонімами, км
2
; 

N

T
PN


  ,            (2) 

де PN – щільність топонімів за кількістю населення території, 

од./тис.осіб;    N – кількість населення, тис.осіб. 

При дослідженні топонімії не можна обійтися і без кількісно-

статистичного аспекту вивчення місцевих назв. Важливість кількісного 

фактору надзвичайно велика при виявленні складу топонімів. Кількісні дані 

дозволяють поглиблювати висновки. Вертикальне (діахронічне, 

стратиграфічне) і горизонтальне (просторове) вивчення топонімів 

(топонімічних типів) із застосуванням кількісно-статистичного аспекту 

дозволяє з’ясовувати межі різних ареалів, визначати шляхи просторового 

просування топонімічної моделі протягом віків, а також встановити зв’язки і 

взаємозалежність динаміки з соціально-історичними та природно-

географічними умовами формування етносів та націй. 

У дисертаційному дослідженні, на основі аналізу праць з методики 

дослідження топоніміки, пропонуємо алгоритмічну схему географо-

топонімічного аналізу території Чернігівської області (рис.1.5). 

Теоретико-методологічною основою географо-топонімічного аналізу 

виступає сукупність ландшафтно-географічного, контекстуального метода 

К.М.Тищенка, історично-міграційного для розкриття багатоаспектних 

взаємозв’язків у структурі географо-топонімічного простору регіону. 

Метод топонімічного контекстування Тищенка К.М. полягає у пошуку 

мовноісторичної інформації про топонім з його найближчого топонімічного 

контексту. Одним із здобутків фронтальних студій європейської топонімії за 

цим методом стало виявлення месопотамського тематичного фракталу 

України. Основою цього фракталу є сотня топонімів, які походять від 

еламських дієслівних основ з редуплікацією, як-от: Тетильківці, р. Бебелька, 
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Попелі, Шешори, Киколи, Кукільники, Кокорів, Хухра, Кагадіївка, 

Кокозівка, Кокошинці, Кукшин, Кикті, Тютюнники, Бобрик, Потутори: 

еламс. tatallu “писати”, bebla “панувати”, pepli “засновувати” [87], kekla 

“командувати”, kukla “молитися”, kukura “влаштувати”, hahadu “збирати 

врожай”, kuksi “відбудовувати”, kukti “захищати”, tutni “давати”, pepra 

“читати”, tutri, titri “казати” [86]. 

 

Рис.1.5. Алгоритмічна схема географо-топонімічного аналізу території 

Чернігівської області 

 

Крім усього, сама граматична категорія редуплікації, до того ж 

виражена схожими формальними засобами, відома і в український мові 

(попоходила, попождеш).  

Основу ландшафтно-географічного методу створює розуміння 

особливостей взаємозв’язків у системі “природа-суспільство”, які 

реалізуються через конкретні соціально- та природно обумовлені види 

природокористування, (Гродзинський, 1993). Для ландшафтно-географічного 

методу характерне уявлення географо-топонімічного простору як сукупності 
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топонімів, у межах яких гео- та антропокомпоненти пристосувалися один до 

одногою і являють собою єдине ціле. За результатами даного методу було 

виділено ТС (топонімічна система), ТпС (топонімічна підсистема) в межах 

географо-топонімічного простору; визначені взаємозв’язки, закономірності 

поширення топонімів від фізико-географічних, соціально-економічних 

процесів, явищ. 

 Історично-міграційний метод дозволив проаналізувати процеси 

заселення даної території та визначити типи нашарування ТС-м регіону. 

Дослідження ТС не виключає вивчення окремо взятої назви, але 

вимагає врахування тих зв’язків, у яких перебуває кожна назва як складовий 

елемент природно-топонімічного комплексу. Найважливішими з них є:  

1) зв’язок між географічними об’єктами та їх мовним вираженням; 

 2) зв’язки між природними елементами у складі ландшафту; 

 3) взаємозв’язки всередині топонімічного ландшафту (між 

апелятивами та антротопонімами, між загальними та одиничними 

поняттями); 

 4) взаємовплив топонімічних систем різних епох тощо.  

З метою виявлення змістовних характеристик, топонімічний масив 

об’єктів класифікований за семантичними критеріями на групи. Відсоткові 

показники дозволили виявити вплив, зв’язки фізико-географічних та 

соціально-економічних аспектів суспільства на формування топонімів в тій 

чи іншій фізико-географічній області.  
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Висновки до розділу 1  

Отже, топоніміка є інтегрованою наукою, яка має тісні зв’язки з 

іншими науковими галузями, зокрема географією, історією, лінгвістикою. 

Тому, існує багато підходів, принципів, методів предметно-об’єктного поля 

дослідження.  

Питання класифікації топонімів є дискусійним й нині. Найбільш 

поширеною є лексико-семантична, морфологічна. Ми у своєму дослідженні 

застосували комплексну різнорівневу класифікацію з використанням різних 

принципів (географічний, лінгвістичний, історичний) та типів класифікації. 

Зокрема семантична класифікація, що дозволила виокремити 16 і 13 груп 

відповідно ойконімів та гідронімів. Результатом використання комплексної 

класифікації є висновок про вплив фізико-географічних та соціально-

економічних явищ на закономірності поширення топонімів у межах регіону. 

Детальний аналіз даної класифікації описаний нижче. 

У процесі узагальнення теоретико-методичних підходів, розробили 

алгоритмічну схему географо-топонімічного аналізу території. Теоретико-

методичною базою географо-топонімічного аналізу є сукупність 

контекстуального методу К.М.Тищенко, ландшафтно-географічного та 

історично-міграційного методу. Вважаємо, що топоніми території 

різноманітні за генезисом, типом утворення тощо та являють собою цілісну 

географічну (топонімічну) систему, оскільки є: а) сукупністю складових 

елементів – окремих географічних назв, що певним чином взаємодіють одне з 

одним; б) взаємодіє з оточуючим її середовищем територіально і 

функціонально; в) підпорядковується парадигмам та методологічним засадам 

географічної науки тощо. 
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РОЗДІЛ 2 ГЕОГРАФО-ТОПОНІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТОПОНІМІЇ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2.1. Аналіз ойконімів Чернігівської області на основі застосування 

контекстуального методу К.М.Тищенка 

Метод топонімічного контекстування К.М. Тищенка в першу чергу 

полягає в пошуку мовноісторичної інформації про топонім з його 

найближчого топонімічного контексту. В результаті проведення аналізу 

Чернігівської області маємо наступні групи, що наведені в табл. 2.1.: 

- назви від редуплікованих основ: КУКОЛка = КУКИЛка, КИКОли 

(КУЛИківка), с.БОБР.ОВИЦя, БОБРИк, БОБРуйки, БАБАРики, КУКШИн 

(біля КОШелівка), ПОЧЕЧИне, ПаТЮТИ (від еламского kukla молитися, 

kukti захищати, pePra читати, kuksi відбудовувати, kekla командувати, tuTni 

давати) [86]. 

- супровідні назви від можливих еламських реалій: АДАМівка елам. 

Adamdun < Hatamti ‘Елам’; ХОВМи еламс. halmi табличка, лист, печатка; 

Ушня дперс. huzi еламский, ГУСавка ^ ДОМНиця елам. duman ‘властність, 

садиба’; МАКОШин элам. makus маг; БІЛоус Bel + huz-, КОЗеРОГИ + Para, 

ТОПЧієвка tuppika вільний; ЛЕМеші елам., КОЗелець елам. kazzai кувати 

[86]. 

- основи від інших реалій давнього Близького Сходу: ХИБАЛівка акк. 

Gebal Бібл/ гора, КОВТУНівка (Екбатани), ЧЕМЕР, ГМИРянка акк. gimirrai, 

РОМАНІвщина акк. ramanu “приватний; що комусь належить”, ур. 

МЕДИНщина під с. Безуглівка, ІВАНгород, КУНАШівка, КИНАШІВКА акк. 

кінах фінікієць, САПОНівка, САПОНова акк. safon північ, Омбиш м. Ombos 

в Єгипті, ЛюбоМУДРівка дперс. Mudraya Єгипет. 
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Таблиця 2.1. 

Ойконіми, виділені контекстуальним методом М.К. Тищенко  

(в межах Чернігівської області) 

Назви від 

редуплікованих основ 

Супровідні назви від 

можливих еламських 

реалій 

Основи від інших реалій 

давнього Близького 

Сходу 

1. с. Куликівка 1. с. Адамівка 1. с. Хибалівка 

2. с. Бобровиця 2. с. Ховми 2. с. Ковтунівка 

3. с. Бобрик 3. с. Ушня 3. с. Чемер 

4. с. Бобруйки 4. с. Гусавка 4. с. Гмирянка 

5. с. Бабарики 5. с. Домниця 5. с. Івангород 

6. с. Кукшин 6. с. Макошин 6. с. Кунашівка 

7. с. Кошелівка 7. с. Білоус 7. с. Сапонівка 

8. с. Почечине 8. с. Козероги  

9. с. Патюти 9. с. Топчієвка  

 10. с. Лемеші  

 11. с. Козелець  

 

За відсутності достатніх історичних відомостей не має можливості 

встановити значення багатьох давніх назв (лінгвістична етимологізація не дає 

повного вирішення), навіть тоді, коли сама мова добре відома.  

З метою дослідження було проаналізовано структурно-морфологічну 

строкатість Чернігівської області, що ґрунтується на використанні 

контекстуального метода К.М.Тищенка. До уваги бралися всі можливі 

топонімічні форманти, які брали участь при утворенні ойконімів. Серед них 

виділено найбільш використовувані, що визначають специфіку й 

унікальність Чернігівської топонімії: 
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-архаїчні та найдавніші прикінцеві форманти (топонімічні суфікси) –    

-ичі,-ики, -иця, -ець, -ани, -івці, -инці, -ів, -ин, -ськ, -цьк, - че, -ище, -щина 

[38]; 

-новоукраїнські суфікси, суто українські варіанти: -івка, -инка, -цьке, - 

ське, та загальні русифіковані варіанти -ве, -не, -те; 

-суфікси іншомовного походження, які підкреслюють мовну 

строкатість: -ква, -иж, -лик, -лія, -ува-т, -ова-т, -шори, -шари, -цари. 

Особливо цінні при дослідженні архаїчні назви географічних об’єктів, 

що сягають своїм корінням праслов’янської доби. Основи ойконімів на -ани 

(-яни) вказують на характер місцевості, різноманітні її властивості, зокрема 

властивості рельєфу, характер ґрунту і водного режиму. 

Просторове розміщення ойконімів з архаїчними формантами 

демонструє відповідна картосхема (див. рис.2.1). Візуально легко визначити 

більше скупчення архаїчних ойконімних моделей в південних районах 

області. Можемо припустити, що вся досліджувана територія була заселена 

давно й майже одночасно.  

Незважаючи на менші скупчення відповідних ойконімів в північних 

регіонах, історичні відомості стверджують про ранішнє освоєння саме цих 

територій, котрі приваблювали переселенців багатими природними 

ресурсами. Причиною такої невідповідності є перейменування та 

асиміляційні процеси.    

Залежність типів топоформантів від фізико-географічних та соціальних 

явищ прослідкуємо у розрізі природних зон кількісно у відсоткових 

показниках.  
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Відсоткові показники розподілу топоформантів у розрізі природних зон 

відображені в табл. 2.2., 2.3. та відповідних діаграмах рис.2.2., рис 2.3.. 

 

Таблиця 2.2. 

Категорійні топоформанти в межах зони мішаних лісів території 

Чернігівської області 

Зона мішаних лісів 

Назва району 
Архаїчні форманти 

(%) 

Новоукраїнські 

форманти (%) 

1. Бахмацький 2 3 

2. Бобровицький 1 2 

3. Борзнянський 3 5 

4. Городнянський 1 10 

5. Козелецький 5 11 

6. Коропський 3 5 

7. Корюківський 6 11 

8. Куликівський 3 9 

9. Менський 2 8 

10. Новгород-Сіверський 2 11 

11. Носівський 2 7 

12. Ніжинський 2 5 

13. Ріпкинський 2 13 

14.  Семенівський 4 8 

15.  Сосницький 6 5 

16.  Чернігівський 10 16 

17.  Щорський 4 11 

Всього в області 29 71 
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Рис.2.2. Топоформанти зони мішаних лісів Чернігівської області 

 

Таблиця 2.3. 

Категорійні топоформанти в межах зони лісостепів території 

Чернігівської області 

Зона лісостепів 

Назва району 
Архаїчні форманти 

(%) 

Новоукраїнські 

форманти (%) 

1.Бахмацький 4 17 

2.Бобровицький 9 8 

3.Борзнянський 2 4 

4.Варвинський 5 6 

5.Ічнянський 4 8 

6.Носівський 1 4 

7.Ніжинський 2 9 

8.Прилуцький 8 9 

9.Срібнянський 8 9 

10.Талалаївський 4 7 
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Всього в області 37 63 

 

 

Рис.2.3. Топоформанти зони лісостепів Чернігівської області 

На основі лінгвістичного та історичного методів встановили, що 

північні райони Чернігівщини, а саме зона мішаних лісів заселялася значно 

раніше, ніж лісостеп. Колонізаційні процеси на цих територіях теж 

проявилися інтенсивніше, що відобразилося більшими відсотковими 

показниками новоукраїнських топоформантів. Пов’язано це насамперед з 

фізико-географічними особливостями даної зони: привабливість для 

проживання та захищеність непрохідними лісами, заболочені території 

здавалися комфортними, аніж зручні для заселення лісостепові простори.  

Під час дослідження звертаємось до мовних особливостей населення 

області, що позначаються в процесах виникнення ойконімів, як відображення 

наступних ліній номінацій (називання географічних об’єктів): назви 

відапелятивного походженя – морфологічна основа яких носить фізико-

географічний, ландшафтний, соціальний, економічний зміст тощо; назви 

особоіменного (відантропонімного) походження – у словотворі яких беруть 

участь імена, прізвища, прізвиська засновників та видатних особистостей 

епохи виникнення (перейменування) назви. 
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Аналіз мовних особливостей дозволив створити картосхеми розподілу 

визначених ліній номінацій поселень, які вказують на залежність процесів 

назвотворення від фізико-географічних, соціокультурних умов, а також на 

зв’язок із іншими типами власних назв. Так, на рис.2.4. відображено ступінь 

насиченості назвами відапелятивної категорії території Чернігівської області. 

Характерним в даному розподілі є те, що процеси застосування апелятивної 

лексики інтенсивнішими є на півночі та північному заході області (які 

відповідають зоні мішаних лісів), що дає підстави стверджувати про 

архаїчність заселення. За результатами аналізу прослікований нерівномірний 

просторовий розподіл семантичних груп ойконімів Чернігівської області за 

семантичним методом. Найбільшою кількістю назв, що зумовлені 

природними реаліями, господарчими та культурними вподобаннями 

(відапелятивна семантична категорія) вирізняються Городнянський, 

Козелецький, Коропський, Менський, Ніжинський, Новгород-Сіверський, 

Ріпкинський та Сосницький райони (див. табл. 2.4).  Назви поселень 

північних регіонів Чернігівщини сформувались під значним впливом 

природних чинників. Контекстуальний метод К.М.Тищенка дозволив 

виділити 3 групи ойконімів еламської приналежності (назви від 

редуплікованих основ; супровідні назви від можливих еламських реалій; 

основи від інших реалій давнього Близького Сходу). Свого часу еламська 

мова вплинула на формування чернігівської, зокрема української топонімії. 

При аналізі структурно-морфологічної строкатості було виділено 

топоформанти, які брали участь при утворенні ойконімів регіону: -архаїчні 

та найдавніші прикінцеві форманти (-ичі,-ики, -иця, -ець, -ани, -івці, -инці, -

ів, -ин, -ськ, -цьк, - че, -ище, -щина); -новоукраїнські суфікси, суто українські 

варіанти (-івка, -инка, -цьке, - ське, та загальні русифіковані варіанти -ве, -

не, -те); -суфікси іншомовного походження, які посилюють мовну строкатість 

(-ква, -иж, -лик, -лія, -ува-т, -ова-т, -шори, -шари, -цари). 

Мовні особливості в процесах виникнення ойконімів виявлено при 

аналізі ліній номінації. Так, назви відапелятивного походження інтенсивніше 
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проявляються в північних та північно-західних районах і вказують на 

архаїчність заселення цих територій. 
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Таблиця 2.4. 

 

Семантичні категорії назв населених пунктів Чернігівської області 

 

№ п/п Назва району 

Семантичі категорії (%) 

в
ід

а
п

ел
я

т
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н
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в
ід
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н
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н
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в
ід
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ід
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1 Бахмацький район 45 47 8 

2 Бобровицький район 49 34 17 

3 Борзнянський район 55 31 14 

4 Варвинський район 38 50 12 

5 Городнянський район 78 22 0 

6 Ічнянський район 58 32 10 

7 Козелецький район 64 27 9 

8 Коропський район 72 20 8 

9 Корюківський район 48 40 12 

10 Куликівській район 49 51 0 

11 Менський район 79 16 5 

12 Ніжинській район 63 35 2 

13 Новгород-Сіверський район 89 11 0 

14 Носівській район 65 29 6 

15 Прилуцький район 64 32 4 

16 Ріпкинський район 71 12 17 

17 Семенівський район 63 34 3 

18 Сосницький район 89 10 1 

19 Срібнянський район 24 76 0 

20 Талалаївський район 83 17 0 

21 Чернігівський район 60 31 9 

22 Щорський район 77 19 4 

Всього в області 61,2 31,3 7,5 
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2.2. Ландшафтно-географічний метод на прикладі ойконімів  

Застосування ландшафтно-географічного методу при аналізі ойконімів 

здійснювалося в межах фізико-географічних областей з метою виявлення 

закономірностей поширення та зв’язків із природними явищами, процесами. 

Чернігівська область знаходиться в межах чотирьох фізико-

географічних областей: Чернігівське Полісся, Новгород-Сіверське Полісся, 

Північно-Дніпровська терасова низовинна область та Північно-Полтавська 

підвищена область [46].  

Чернігівське Полісся – це фізико-географічна область зони мішаних 

лісів, яка простягається від Дніпра на заході до її східної межі, що проходить 

поблизу гирла р. Ревна (басейн р. Снов), на захід від смт. Холми і 

Понорниця, с. Оболоння, на схід від смт. Короп та на захід від м. Кролевець 

(Сумська обл.); південна межа її проходить поблизу м. Бобровиця, м. 

Носівка, м. Ніжин, м. Борзна.  

Область розташовується в межах Дніпровсько-Донецької западини, що 

значною мірою зумовило її фізико-географічні особливості. Кристалічний 

фундамент перекритий палеозойськими, мезозойськими та кайнозойськими 

відкладами.  

Вище місцевих базисів ерозії залягають палеогенові, неогенові та 

четвертинні відклади. Останні найчастіше представлені льодовиковими, 

водно-льодовиковими, алювіальними, озерними, еоловими та лесоподібними 

відкладами. За характером рельєфу Чернігівське Полісся являє собою 

акумулятивну низовину зі значними територіями сучасних і давніх річкових 

долин.  

Клімат області помірно континентальний, зі значним зволоженням 

протягом року, великою відносною вологістю та слабкими вітрами. Середня 

річна сума опадів становить 500-610 мм. Річкова мережа дуже густа. Річки 

характеризуються незначним падінням, спокійною течією і меандруванням. 

У долинах Дніпра, Десни, Снову, Сейму сформувалось багато заплавних 

озер. Ступінь заболоченості Чернігівського Полісся досить велика. Площа 
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торф’яних боліт становить понад 4,5% всієї території. Майже всі болота 

належать до низинного типу. Перехідні та верхові болота трапляються дуже 

рідко. Найбільшими болотами є Замглай (8334 га), Остерське (10558 га), 

Сновське (9400 га), Смолянка (4288 га), Дон-Гали (3600 га), Видра (2458 га), 

Паристе (2340 га). Більшість боліт меліоровано і переведено у с/г угіддя.  

У ґрунтовому покриві області переважають дерново-підзолисті ґрунти, 

значні площі зайняті болотними та сірими лісовими ґрунтами. Особливістю 

природних умов Чернігівського Полісся є поширення місцями засолених 

ґрунтів (лучні содові солончаки й солонці). Ці ґрунти приурочені до лесових 

“островів” терас з близьким до поверхні рівнем залягання ґрунтових вод.  

Новгород-Сіверське Полісся займає східну частину Українського 

Полісся й охоплює північно-східну частину Чернігівської області та 

північно-західну частину Сумської області. За природними умовами 

Новгород-Сіверське Полісся відрізняється від Чернігівського своєрідним 

геоструктурним положенням, має іншу геологічну будову, яка позначається 

на рельєфі, гідрологічних умовах, процесах ґрунтоутворення.  

Новгород-Сіверське Полісся розташовується на південно-західному 

схилі Воронезького кристалічного масиву. Фундамент його перекритий 

малопотужними осадовими відкладами верхнього палеозою і мезокайнозою, 

що залягають моноклінально. Особливо характерні для області породи 

крейдового віку, представлені мергелем і крейдою. Найчастіше крейдові 

відклади перекриваються не потужною товщею четвертинних, які 

представлені мореною, водно-льодовиковими, алювіальними відкладами та 

лесоподібними суглинками. Частина Новгород-Сіверського Полісся за 

характером рельєфу являє собою еродовану височину. Річкові долини 

глибоко врізані в корінні породи. На схилах долин розвинуті яри і балки. 

Клімат, від інших поліських областей, відрізняється найбільшою 

континентальністю. Середня температура січня становить  -7…-8 °С, період 

зі сталим сніговим покривом найдовший – до 110–115 днів. Відмінною 

рисою цієї області є  поширення ерозійних процесів.  
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У формуванні ґрунтів даної області помітну роль відіграють корінні 

породи, зокрема мергельно-крейдові верхньої крейди. Вони збагачують 

ґрунти поживними речовинами, зменшують кислотність дерново-підзолистих 

ґрунтів. На лесоподібних відкладах сформувалися сірі лісові ґрунти та 

опідзолені чорноземи. Частка болотних і торфово-болотних ґрунтів незначна.  

Північно-Дніпровська терасова низовинна область (фізико-географічна 

область лісостепової зони) має північну межу на Чернігівщині, яка проходить 

по лінії м. Бобровиця, м. Носівка, м. Ніжин, м. Борзна, а східну – м. Прилуки, 

м. Ічня, м. Бахмач. Область являє собою акумулятивну низовинну рівнину, 

складену алювіальними, водно-льодовиковими і лесовими відкладами. 

Кліматичні особливості характеризуються такими показниками: річна сума 

опадів становить 550 мм, середня температура липня +20 °С, січня –  

-5…-8 °С. У ґрунтовому покриві на Чернігівщині домінують лучно-

чорноземні ґрунти та чорноземи типові. Рослинність представлена лучними 

степами, лісовою й чагарниковою, яка розвинена фрагментарно на болотних, 

торфово-болотних ґрунтах.  

Північно-Полтавська підвищена область лісостепової зони охоплює 

південно-східні райони Чернігівської області і східна межа якої проходить на 

лінії Прилуки – Ічня. Різниця полягає у ландшафтній структурі: переважають 

лучні степи на чорноземах типових, на межиріччях розвинута широколистяна 

рослинність на сірих лісових ґрунтах.  

З метою детального виявлення змістовних характеристик у 

назвотворенні ойконімів, використовуючи семантичний метод, було виділено 

16 семантичних груп, що наведені у табл. 2.5. Це дозволило прослідкувати 

певні закономірності номінації, що діяли в період виникнення географічних 

назв. Багатоманітні аспекти ойконімів відображають природні, соцільно-

економічні умови, процеси та інші, що не піддаються поясненню або 

співвіднесенню до якої-небудь групи (рис.2.5). 
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Таблиця 2.5 

Семантичні групи ойконімів Чернігівської області (%) 

 

 

Рис. 2.5. Семантичні групи ойконімів Чернігівської області 

 

Аналіз топонімічного матеріалу дає можливість встановити, що 

найчисельнішою за своїм складом, є група ойконімів антропонімічного 

походження (пов’язані з іменами, прізвищами, прізвиськами) – 31,3% (рис. 
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2.6). Наприклад, с. Білики Козелецького району було засновано на початку 

ХVІІ ст. Штомою-Біликом – представником місцевого боярства, від прізвища 

якого воно й отримало назву [32].  

У цьому ж районі знаходиться с. Бобруйки та с. Гломазди. 

Представниками роду Василя Бобруйка, який наприкінці ХVІІ ст. був 

сотником Остерським, засноване с. Бобруйки. На початку ХVІІ ст. родина 

остерських шляхтичів Гломаздів заснувала с. Гломазди [33].  

Цікавою є назва поселення Савинки у Корюківському районі, що 

назване по імені Сави Шумейка – сподвижника Богдана Хмельницького [13]. 

У Семенівському районі знаходиться Лосівка, Лосівочка, утворені від 

поширених прізвищ Лось, Лосів; Жадово, Жадановка – від прізвища Жданов. 

До цієї групи також відносяться: Оленівка Борзнянського району; Вікторівка, 

Вересоч – Куликівського; Павлівка, Олександрівка – Ріпкинського; 

Андріївка, Іванівка – Чернігівського; Вертіївка – Ніжинського; Наумівка – 

Корюківського; Мартинівка – Бахмацького районів та інші. 

Широко представлені ойконіми, які пов’язані з лісистістю території – 

10,1% (див. табл. 2.5., рис.2.5). Наприклад, Лісова Поляна, Нове Полісся у 

Бахмацькому районі; Дібровне – Щорському; Зелений Гай – Корюківському; 

Підлісне, Борки, Бір – Козелецькому. Такі назви дозволяють прослідкувати 

поширені типи лісів у минулому. Так, на  території Чернігівського Полісся у 

І тис. н. е. були поширені грабово-соснові й грабові ліси, на півночі – бори й 

субори (східні території Ріпкинського р-ну; Городнянський р-н; Щорський р-

н, Корюківський р-н) (рис.2.7.). Протягом ХІХ–ХХ ст. внаслідок 

антропогенної діяльності суцільний лісовий покрив зник, а назви, які несли 

інформацію про лісистість, збереглися (рис.2.8 – рис.2.9). 

Існує також зв’язок ойконімів із природними зонами. Так, на півночі 

регіону рослинний світ зони мішаних лісів відбивається у назвах поселень, 

таких як Грабів, Грабівка, Сосниця, Залісся, Лісове, Верхолісся тощо. 

Натомість у південних районах Чернігівщини ойконіми вказують на 
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переважання тут лісостепових формацій, наприклад населені пункти: Степ, 

Степове, Степові Хутори, Зелене, Зелений Гай, Тополі, Чистопілля та інші. 

Ойконіми дозволяють прослідкувати не тільки просторове розміщення 

рослинності на картосхемі у напрямку з півночі на південь, а також вплив 

антропогенної діяльності. Так, наприклад, назва населенного пункту Лісова 

Поляна Бахмацького району вказує на існування тут у минулому лісів (І тис. 

н. е., див. рис. 2.7).  

 Внаслідок антропогенної діяльності лісові масиви у цьому регіоні були 

знищені, лише ойконіми зберегли інформацію про тип рослинності, який був 

тут колись поширений. Оскільки Чернігівська область знаходиться 

одночасно в межах двох природних зон – мішаних лісів та лісостепу, то 

найбільше ойконімів, пов’язаних із лісистістю території простежується саме 

на півночі регіону. Нині ареал поширення лісового покриву зберігся 

фрагментарно, що дає підстави стверджувати не тільки про інтенсивний 

розвиток господарства населення, а й про погіршений стан екології 

досліджуваної території, порівняно з минулим.  
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До ойконімів, які пов’язані з виробничим процесом, належать населенні 

пункти: типу “буда”, “гута”, “рудня”, “папірня” – 8,2% (від досліджуваних 

груп ойконімів) (див. табл. 2.5, рис.2.5). Однак виробничий процес 

пов’язаний з наявністю тут тих чи інших природних ресурсів. 

Так, з виробництвом дьогтю, смоли, поташу пов’язані географічні 

назви Будище (Козелецького, Ніжинського, Куликівського р-нів), Червона 

Буда, Будище (Корюківський р-н), Смолин (Чернігівський р-н), Смоляж 

(Борзнянський р-н), Смогилівка (Ріпкинський р-н) та с. Смолянка 

(Куликівський р-н), які до того ж потребували розміщення поблизу лісових 

масивів.  

Поселення типу “Рудня” свідчить про видобуток заліза (в середньому 

500-700 пудів, XVIII ст.). У різні часи таких рудень – “заводів з переробки 

болотних залізних руд осадового походження” існувало понад 100 одиниць, на 

кожній із яких щороку видобувалося в середньому 500–700 пудів сиродутного 

заліза [8]. На виробництві застосовувалася гідравлічна техніка: водяні колеса 

рухали дробарки з рудою, ковальські молоти та міхи. Виробничий процес 

часто здійснювали люди різних спеціальностей: рудокопи, рудовози, вуглярі, 

ковалі. Навколо таких підприємств, де все частіше використовувалася 

вільнонаймана праця, з’являлися нові поселення, такий собі процес 

урбанізації. Поселення з подібними назвами збереглися у Козелецькому 

районі – Углова Рудня, Рудня; в Ріпкинському – Грибова Рудня, Нова Рудня; у 

Сосницькому – Рудня; в Городнянському – Єнькова Рудня; в Чернігівському – 

Лизунова Рудка, Нова Рудня, Пролетарська Рудня, Рудка Редькова. У 

відповідності до розміщення цих ойконімів також прослідковуються райони 

поширення найбільшої заболоченості – північні, західні та південно-західні 

частини території Чернігівської області (нині нараховується 15 одиниць) (рис. 

2.10). 

Саме Чернігівське Полісся вирізняється значним зволоженням протягом 

року, великою відносною вологістю, близьким рівнем залягання ґрунтових 

вод, що впливає на процес заболочування. Це, у свою чергу, вплинуло на 
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поширення в межах даної фізико-географічної області виробництва заліза та 

назви Рудня. На початку ХІХ століття рудні Чернігівщини зникли, залишивши 

про себе пам’ять у назвах поселень. 

Інші топоніми Чернігівщини вказують також і на виробництво скла 

[35]. Так, будівництво скляних заводів – гут – розміщувалось у районах 

поширення відповідних піщаних відкладів. Тому ойконіми даної групи 

дозволяють прослідкувати не лише розвиток виробництва скла, а й літологію 

відкладів. Прикладами такого зв’язку є населені пункти Туманська Гута, 

Лошакова Гута – Козелецького району; Гута Ткачова, Червона Гутка, 

Хатинова Гута – Ріпкинського району; Гутище – Сосницького, 

Корюківського; Гута Студенецька – Щорського районів (рис. 2.11). 

Технологія виробництва скла вимагала й поташу, який робили з 

деревної золи [19]. Тому вирубки лісу та виготовлення деревного вугілля 

довгий час були супутніми, а потім і самостійними промислами. У 1-ій 

половині XVIII ст. на Лівобережжі України діяли понад 30 гут, у 1760-х 

роках – понад 36 гут [18]. У них виробляли листове скло, звичайний скляний 

та кришталевий посуд. Власниками великих гут були гетьмани, генеральна 

старшина, монастирі. У виробничому процесі брали участь працівники 10-15 

різних професій. Це є свідченням відносно глибокого поділу праці.    

У першій половині XVI ст. в Україні почали виробляти папір. 

Чернігівська область не була винятком. Свідченням цього є назва поселення 

Нова Папірня (Ріпкинський р-н), Папірня (Чернігівський р-н). 

Фітотопоніми (8,1% від досліджуваних груп ойконімів) надають 

відомості про породи дерев та види рослин. Наприклад, Осокорівка, Рокитне, 

Берізка, Тростянка (Бобровицький р-н); Липів Ріг, Березанка (Ніжинський  

р-н); Калинівка (Носівський). 
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У давнину першопочаткове заселення територій біля водних об’єктів 

вплинуло на формування відповідних назв населених пунктів. Тобто з часом 

назва річки, озера дублювалася у назві населеного пункту. До таких поселень 

віднесені: Чисті Лужі, Замглай (Ріпкинський р-н); Новий Білоус 

(Чернігівський р-н); Оболоння (Коропський р-н); Озеряни, Лісове Озеро 

(Бобровицький р-н); Щуча Гребля (Бахмацький р-н); Іржавець (Ічнянський р-

н) – 7,5% (від усіх досліджуваних). 

Наприклад, назва смт. Замглай походить від однойменної річки та 

болотистої місцевості. В назві її основи лежить давньоруське “мгла” [53], що 

означає туман, котрий завжди стояв над тутешніми болотами. У 

Бобровицькому районі протікає р. Вепри, на березі якої розташоване 

смт. Веприк, від якої й отримало назву [58]. Від однойменного, нині майже 

висохлого струмка, сформувалась назва селища Ріпки (райцентр). 

У кожному регіоні формувався той чи інший тип ремесла, вид 

зайнятості. Відповідну інформацію надають наступні географічні назви - 

6,6% (від досліджуваних груп ойконімів, див. табл. 2.5): Нові Млини 

(Борзнянський р-н), Жилин Млинок, Млинок (Щорський р-н), Садове 

(Куликівський, Ніжинский р-н), Олійники, Тютюнниця (Коропський р-н), 

Пушкарі, Дігтярівка (Новгород-Сіверський р-н); Олійники (Корюківського р-

ну); Лубня (“луб” – дерев’яне волокно; “лубня” – місце, де оброблювали 

мочало і рогожі [60]) та Парня (у цьому селі у ХІХ ст. була майстерня по 

виготовленню коліс, саней з будинком-парнею, де в гарячій воді парили 

деревину) в Семенівському районі.  

Характерні особливості рельєфу відображені у таких назвах 6% (від 

досліджуваних груп ойконімів, див. табл. 2.5): Червоні Гори, Чорногірці, 

Гориця (Менський р-н); Вершини (Городнянський р-н); Гірки (Новгород-

Сіверський); Холми (Корюківський р-н); Крутоярівка, Гора (Прилуцький р-

н); Поділ (Срібненський р-н); Глибоке, Жолобок (Талалаївський р-н).  
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Поширені такі ойконіми більш-менш рівномірно й не виділяються 

значною чисельністю серед інших груп. Оскільки територія Чернігівської 

області представлена низовинним рельєфом. 

Події громадянської війни, процеси колективізації й тому подібні 

відомості зафіксовані у назвах поселень та формують групу ойконімів 

символічного значення – радянські назви  6% (від досліджуваних груп 

ойконімів, див. табл. 2.5). Наприклад, с. Червоні Партизани (на честь героїв 

партизанської боротьби під час громадянської війни), с. Червоний Шлях, с. 

Червоний Колодязь, с. Перемога у Ніжинському районі [61]. Процес 

колективізації Семенівського району знайшов відображення у назвах таких 

населених пунктів як Червоний Пахар, Червоне.  

Виділяється й група ойконімів за типом поселення - 5,3% (від 

досліджуваних груп ойконімів, див. табл. 2.5), що дозволяє прослідкувати 

умови життя, соціальний стан тощо. Чернігівщина пережила не одну навалу 

ворогів. Тому в різних її куточках знаходяться залишки фортець – місця 

колишніх укріплень. Таке укріплення у давні часи звалося “городом” від 

дієслова “городити”, від чого пішли назви Городище в Менському, 

Семенівському [56], Бахмацькому районах. Знаходимо також: Монастирище 

в Ічнянському, Таборище в Ніжинському, Кошарище в Куликівському 

районах. Давній суфікс “-ище” означає, наприклад, що с. Монастирище 

виникло на місці колишнього монастиря [4]. У Носівському і Семенівському 

районах є населені пункти з назвою Селище. Якщо на місці спустошеного 

поселення, населення якого вимерло чи покинуло помешкання, було 

засновано нове село – воно часто отримувало назву Селище [10]. У 

Семенівському районі поселення Кути-Перші, Кути-Другі, крім типу 

поселення, вказують також на соціальний стан. Географічне значення  слова 

“кут” – “хутір”, “тип поселення, де селилася біднота” [14].  

Деякі населені пункти отримали назви від  місця свого розташування - 

3,7% (від досліджуваних груп ойконімів, див. табл. 2.5): с. Загребля 

Сосницького району, с. Набережне, с. Заріччя Семенівського [75]; смт. 
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Прилуки, с. Замістя [80], с. Приозерне Прилуцького; с. Підгірне Новгород-

Сіверського; с. Озерне Козелецького; с. Ближнє, с.Залісся Городнянського; с. 

Зарукавне, с. Заболоття Бахмацького районів.  

Групу ойконімів зоонімічного походження (2,1% від досліджуваних 

груп ойконімів) формують населені пункти: Лебеді, Короп’є, Соколівка, 

Вовчок, Косачівка (Козелецький р-н); Тур’я (Щорський р-н); Лебеді, Карасі, 

Костобобрів, Бобрик (Семенівський р-н); Бобрик (Ніжинський р-н). В цілому 

найбільше поселень зоонімічного походження збереглося на Поліссі.  

Існують назви, що пов’язані з характером забудови (1,8% від 

досліджуваних груп ойконімів). Це такі, як Стодоли (стодола – будівля для 

зберігання снопів сіна, полови; а також для молотьби). Велика Дорога (всі 

будинки розташовані вздовж автодороги Ніжин – Прилуки), Зруб (зруб – 

місце, де вирубаний ліс) і Безуглівка (спочатку будинки будували без гострих 

кутів, звідси й назва “без углів”) Ніжинського району [89]. 

Назви населених пунктів можуть підказати сучасним поселенцям 

звідки прийшли їх пращури на цю землю (1,2% від досліджуваних груп 

ойконімів). Так, у Бобровицькому районі знаходиться село Свидовець. Як 

відомо, один із найвищих гірських масивів у Карпатах – Свидовець. Отже, 

зрозумілим є походження цієї назви. У Бахмацькому районі назву села 

Біловежі Перші виводять від літописного міста Біла Вежа, що згадується у 

літописі під 1147 р.; й пов’язують із переселенням сюди у 1117 р. вихідців із 

міста Саркел (Біла Вежа) на Дону. В основі формування даної назви 

тюркське “вежа” – дім або намет на колесах.  

На характер ґрунтів регіону вказують назви (1,05% від досліджуваних 

груп ойконімів) с. Піски Бахмацького, Бобровицького, Чернігівського 

районів; с. Лутава Козелецького; с. Глиниця Прилуцького та с. Кам’янка 

Ріпкинського районів. 

Знайшли відображення в географічних назвах Чернігівщини й важливі 

транспортні магістралі, шляхи сполучення (0,7% від досліджуваних груп 

ойконімів). Це такі населені пункти як: Містки Щорського району; Мости 
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Бахмацького і Городнянського; Хрещате Козелецького; Перевалочна 

Прилуцького та інші. Вони дають інформацію про те, що колись тут 

проходили більш чи менш важливі транспортні магістралі, перевали тощо. 

Наприклад, у Сосницькому районі знаходиться с. Лави, назву якого виводять 

від слова “лава”, що означало місток або перекинута через річку чи струмок 

колода, загалом настил із колод для переходу через болото. Поселення, що 

виникали біля такого містка, зазвичай називали Лавами.  

Раритетними є етнонімічні назви поселень (0,35% від досліджуваних 

груп ойконімів). Народи й племена залишили певний слід у слов’янській 

топонімії. На терені Чернігівської області збереглися поселення Печенюги 

Новгород-Сіверського [98], Козари Носівського, Ковчин (ковуї – степовики-

кочівники) Куликівського, Количівка (ковуї) Чернігівського, Олбин (ольбери 

– степовики-кочівники) Козелецького районів.  

У табл. 2.6. представлено розподіл семантичних груп ойконімів у 

межах кожної фізико-географічної області досліджуваного регіону. 

Ландшафтно-географічний метод дозволив визначити існування двох ТС: ТС 

зони мішаних лісів та ТС зони лісостепу, межі яких збігаються з межами 

відповідних зон. Виокремлення ТС пов’язане з нашим уявленням про її 

системність й відповідає поставленим критеріям: зв’язок між географічними 

об’єктами та їх мовним вираженням; зв’язки між природними елементами у 

складі ландшафту; взаємозв’язки всередині топонімічного ландшафту (між 

апелятивами та антротопонімами, між загальними та одиничними 

поняттями); взаємовплив топонімічних систем різних епох; географічні 

рубежі; історичне освоєння. Розмежування ТС-м має підстави: ТС зони 

мішаних лісів зазнала ранішого заселення; ТС зони лісостепу має тісніші 

зв’язки з віадантропонімною лексикою, що виражається у відсоткових 

показниках відповідних груп ойконімів (див. табл.2.4, рис. 2.4); аналіз 

структурно-морфологічної строкатості показав переважання архаїчних 

топоформантів в межах зони лісостепу (рис.2.2, 2.3), що відповідає території 

ТС лісостепу.     
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Таблиця 2.6. 

Семантичні групи ойконімів у розрізі фізико-географічних областей (%) 
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Новгород-Сіверське Полісся 

28,7 8 8 3,4 3,4 1,1 - 15 7 6 1,1 1,1 - - 8 9,2 100 

Чернігівське Полісся 

30,5 6,9 4,7 9 2,1 4,7 1,3 11,2 6 1,7 - 0,8 0,4 1,7 6 13 100 

Північно-Дніпровська терасова низовинна область 

44 8 2,3 15 1,1 3,4 1,1 6,8 2,3 2,3 - - 2,3 4,6 5,7 1,1 100 

Північно-Полтавська підвищена область 

46,1 10,3 6,4 6,4 3,8 3,8 - 6,4 6,4 - - - 2,6 - 5,2 2,6 100 
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2.3. Контекстуальний та ландшафтно – географічний аналіз 

гідронімів території  

Водні ресурси є найважливішою складовою національного багатства і 

відрізняються значною динамічністю. На відміну від інших природних 

ресурсів, вони безперервно відновлюються, їм властива значна мінливість не 

тільки в часі, але й у просторі. 

Чернігівська область за запасами підземних і поверхневих вод займає 

одне з перших місць в Україні і є найбільш забезпеченою прісними водами. 

Найбільшим користувачем підземних вод на території області є м. Чернігів, 

господарчо-питне водопостачання якого базується на використанні 

підземних вод. По території Чернігівської області протікає 1570 річок, 

загальною довжиною 8369 км, налічується 1324 озера, сумарним об'ємом 

136,50 млн. м3, функціонує 24 водосховища, загальною площею водного 

дзеркала більше 2200 га. 

У  процесі  дослідження  топонімів  Чернігівщини  встановлено,  що  її 

гідроніми  –  складні  утворення,  які  формувалися  носіями  різних  етносів. 

Відповідно,  у  назвах річок простежуються давньоіранська і слов’янська 

мовні корені індоєвропейської  мовної  сім’ї.  У  контексті  зазначеного,  

назви  річок  Чернігівщини можна  поділити  на  дві  основні  групи:  

етимологічно  прозорі  гідроніми та непрозорі (назви, що не піддаються 

зрозумілому поясненню). 

Кожен гідронім демонструє природні чинники, соціальні, виробничі явища 

при назвотворенні.  Тому було виділено 13 семантичних груп гідронімів: 

1) своєрідні назви; 2) походять від географічних термінів; 3) за 

характером течії; 4) означають “вода, текти” з іноземної мови; 5) заболочене 

русло; 6) конфігурація берега; 7) фіто гідроніми; 8) відношення до об’єкта на 

місцевості; 9) господарська діяльність; 10) історичні події; 11) ґрунти, 

літологічний склад відкладів; 12) зоогідроніми; 13) походять від 

антропонімів. 
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Так, у межах Чернігівського Полісся вирізняються за чисельністю 

наступні групи гідронімів: а) своєрідного значення – 19% (від загальної 

кількості гідронімів у межах даної фізико-географічної області); б) 

зоогідроніми – 16,2%; в) походять від географічних термінів; за характером 

течії; за конфігурацією берегів – по 10,8% відповідно (табл. 2.7).  

Групу гідронімів своєрідного значення в межах Чернігівського Полісся 

формують р. Дніпро, р. Десна, р. Остер, р. Трубіж, р. Ступна, р. Воргол, 

оз. Смолинська  Стариця.   

Основними водними артеріями області є річка Дніпро та її ліва притока річка 

Десна. Існують різні гіпотези щодо походження назви р. Дніпро. Так, одні 

вчені вважають, що термін “Дніпро” не належить до самої річки, а стосується 

широкого лиману її нижньої течії. Деякі дослідники трактують печенізьку 

назву Дніпра – “ Барух” (“Barobx”), як і санскрит Barax, а також назву надану 

іраномовними племенами Baras, Bars-don та гунську назву цієї ріки Var, 

пропонують вважати найдавнішою назвою Дніпра, яка означала “Вепр” – 

дикий кабан. Цю думку підтверджують тим, що культ вепра посідав особливе 

місце у стародавній міфології давніх греків. Назва Борисфен (Бориспен) є 

переосмисленням давнього індоєвропейського гідроніма “Baras” через його 

іранську переробку Барз-дон – “Вепр-ріка”. Саме від цієї назви утворились 

давньогрецькі гідроніми  ”Барос” (Барис),  “Борис-тен”,  “Вепр-ріка” [3]. 

 Щодо походження назви р. Десна (Дєсна, Дисна, Дистна, Дясна) існує кілька 

гіпотез. Так, академік О.О Шахматов вважав, що її назва походить від 

слов’янського слова “десьнь” – “правий”. Він гадав, що слов’яни жили в 

гирлі Дунаю, звідки рухалися на північ – на Волинь і Середнє Подніпров’я. 

Таким чином,  одна з найбільших приток Дніпра виявлялася праворуч 

їхнього руху і вони, мовляв, називали її Десною (“Правою”) [77]. 
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Таблиця 2.7. 
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Проте, на думку українського дослідника М. Т. Янко, це є малоймовірним. 

Оскільки східні слов’яни, які тут селилися, ніколи не мали ( як і західні) у 

своїй мові слова desn – “правий” (воно відоме як діалект лише південним 

слов’янам). Найбільш прийнятною він вважає гіпотезу, згідно якої гідронім 

“Десна” виводиться із індоєвропейського d-/de “яскраво блищати, світити”, 

до якого згодом приєднався іранський елемент –sьa-/-sa, спільний для 

гідронімів Де-сна, Сн-ов, Перете-сна та ін. [3].  

Назва р. Остер (ліва притока р. Десни) походить від індоєвропейського 

“Osrovati” -  “обтікати, обливати”,  “текуча вода, струмок, річка” [12]. Вона 

тече територією Бахмацького, Борзнянського, Ічнянського, Козелецького, 

Ніжинського і Носівського районів. Існують й інші гіпотези, але менш 

вірогідні: а) назва річки походить від великих риб осетрів, що начебто раніше 

водилися у ній; б) від давньоруського “Вострь”, “Ость” – гострий, різкий [7].  

Остаточного варіанту пояснення походження назви немає і для р. 

Трубіж (лівої притоки Дніпра), що тече територієї Козелецького району [60] . 

Існує багато тлумачень назви цієї річки. Так, її виводять від давньоруського 

“трубити”, “трублю” тому, що у давнину тут під час полювання трубили у 

мисливські роги; або ж робили “трубіж” під час воєн на знак перемоги чи 

відбою, що науково не обґрунтовано і являє народну етимологію. Інші вчені 

вважають, що дана назва походить від слова “труба” –“ специфічне русло 

ріки чи струмка”; або зі словникового кореня tr-, ter-, що від українського – 

терти [12]. 

У заплаві річки Десни на околиці смт. Короп Чернігівської області 

розташоване озеро Коропська Стариця [48]. Прикметникова назва озера 

утворена за допомогою суфікса –ськ у розумінні “стариця Десни біля 

Коропа”. На заході області знаходиться озеро Смолинська Стариця. 

Іменникова частина складного гідроніма – Стариця – утворена від апелятива 

“стариця”, а прикметникова частина, можливо, від “смола” в розумінні 

синоніма сосни. 
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За характером течії вирізняють деякі інші річки. Так, назва р. 

Малотічка – правої притоки Десни в Новгород-Сіверському районі – виникла 

від словосполучення мала течія, у розумінні “маловодна”. Хоча літописна її 

назва “Молочьная” походить від давньоруського “молочьный” обумовлена 

мутним (молочним) кольором води. У Борзнянському районі ріка Борзна 

(ліва притока Доч) свою назву отримала від давньоруського “борз, борза”, що 

означає “швидка, жвава, швидкоплинна”. На території Варвинського району 

протікає р. Варва (ліва притока Удаю). Вважають, що в основі походження її 

назви лежить термін “вар” “вода, що кипить”, тобто вода, що вирує. На 

північному заході області (Ріпкинський район) протікає ліва притока Сожу 

р.Вир, назва якої означає “глибоке місце в річці; безодні, де бувають 

коловороти”. Назви річки Озеро (права притока Остра) та оз. Тихе 

Сосницького району підкреслюють слабку проточність їх вод, широкі 

розливи під час повеней.  

Значна частина назв озер надає відомості про конфігурацію берега. Так, 

озеро Вилувате знаходиться на південному заході Чернігівської області. 

Прикметниковий суфікс – “-увате” вказує на конфігурацію берегової лінії 

озера і походить від слова вила, дослівно: “подібне до вил”. А на півдні 

регіону знаходиться озеро Криве, назва якого утворена від прикметника 

“кривий”. На сході області назва озера Вовчок утворена від  слова “вовчик”, 

“вовчок”, що з місцевого діалекту означає напівкругла балка чи яр. До цієї 

групи також належать озера Харитонів Круг, Чистий Круг Козелецького 

району. 

Дослідження гідронімів має свої особливості, оскільки безліч назв не 

мають розшифровки або пов’язані із різними гіпотезами. Основною 

причиною цього є давність виникнення гідронімів та накладання однієї мови 

на іншу. До гідронімів непрозорого значення можемо віднести: р. Дніпро, р. 

Десна, р. Остер, р. Трубіж тощо.  
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Права притока Десни – Ступна – тече територією Менського району. Є 

два варіанти походження її назви:  від українського діалекту “ступ” – “місце, 

до якого підходить річка під час повені”; не виключено, що в основі лежить 

інший український діалект “ступ” – “водна поверхня серед болотяної 

драговини” (річка й справді місцями заболочена).  

Права притока Клевені – р. Воргол (басейн Десни). В основі її назви, 

ймовірно, лежить російське слово ворга – “болотиста лощина, вкрита 

чагарниками”. Інші дослідники виводять її назву від апелятива молдавського 

vir “ліс” і kaldems “текти, протікати”. В такому разі р. Воргол 

етимологізувалася б як “лісовий потік”.  

У Чернігівському Поліссі другу позицію за чисельністю займають 

зоогідроніми. До цієї групи належать водойми, назви яких пов’язані з: а) 

птахами – оз. Гусяче (на півночі області), де з давніх часів оселялися гуси, 

озеро Ворона (Менського району) – з тієї ж самої причини; б) звірами – оз. 

Вовчий Кут Козелецького району; оз. Бобер (на північному заході області) – 

назва вказує на поширення бобрів, які тут водилися на початку ХІХ ст.; р. 

Бреч – ліва притока Снову, тече в межах Корюківського, Щорського та 

Сосницького районів. Її назву виводять від давньої форми bresca – “оленяга”, 

дослівно: “річка, на берегах якої водяться олені”, а звідси й її права притока 

Бречиця, назва якої утворена за допомогою гідронімічного суфікса –иця. 

Групу гідронімів, що походять від географічних термінів, утворюють 

річки Кадовба та Плес Менського району і Бурчак Козелецького району. 

Кадовба є лівою притокою Десни і її назва походить від географічного 

терміна кадовб “джерело, польова криниця (річка)”. Права притока Мени 

річка Плес. Назва сформована від географічного терміну плес, плесо (від 

українського) – “відкрите широке місце в річці”, “наносний ґрунт біля річки” 

[23]. Права притока Десни –  річка Бурчак, назва якої походить від 

українського терміну “бурчак” – “долина потоку; дзюркотливий ручай”. 
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Назву річки Бистриця виводять від географічного терміну бистриця, 

утворений від основи бистр – за допомогою давнього суфікса –иц (я).  

У межах Новгород-Сіверського Полісся виділяється чотири групи 

гідронімів за їх походженням, які у відсотковому відношенні розподілились 

наступним чином: а) своєрідні назви – 40% (від гідронімів даної фізико-

географічної області); б) від географічних термінів; в) за характером течії; г) 

заболоченістю русла – відповідно по 20%. Так, наприклад, у Семенівському 

районі назва річки Дрестна (ліва притока р. Ревна), пов’язана з діалектом 

“дрезна”, що означає “драговина, мочар, болото”, а дослівно: “річка із 

заболоченим руслом”.  

На території Північно-Дніпровської терасової низовинної області 

складалася  інша ситуація. Тут виділено: а) гідроніми, які походять від 

антропонімів  - 30% (від гідронімів у межах даної фізико-географічної 

області); б) з іноземної мови “вода, текти” – 20%; за відношенням до об’єкта 

місцевості – 20%. Першу групу формують: оз. Терехове (с. Вертіївка 

Ніжинського району), оз. Полещуків (с. Колісники Ніжинського району),  

Лапине Болітце (с. Перебудова Ніжинського району). Окрему групу 

формують гідроніми, які  безпосередньо означають: “вода, джерело”, “текти, 

текуча вода”. Так, правою притокою Десни є річка Снов, що протікає в 

межах Щорського, Городнянського, Чернігівського районів. Назва її 

походить від давньоіндоєвропейського Снов (Snаu) – “пливти”, текти в 

розумінні “текуча вода”. У Менському районі знаходиться ще одна права 

притока Десни – Мена, назва якої походить від індоєвропейського mai-

n/min/meare “йти, текти”.  

Деякі водні об’єкти отримали свої  назви за відношенням до об’єкту на 

місцевості. Озеро на південному заході Чернігівської області – Озерянське, 

розташоване неподалік від с. Озеряни Бобровицького району, від якого й 

перейняло назву. Біловежське болото Бахмацького району розміщене біля 

однойменного поселення.  
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У межах Північно-Полтавської підвищеної області домінуючі групи 

гідронімів: а) з іноземного означають “вода, текти” – 25% (від гідронімів 

даної фізико-географічної області); б) фітогідроніми – 25%; в) своєрідні 

назви; г) за характером течії; ґ) заболочене русло; д) за конфігурацією берега 

– відповідно по 12,5% .До першої групи належать р. Удай та р. Снов. На 

півдні регіону бере початок поблизу с. Рожнівки Ічнянського району річка 

Удай. Вона тече на Чернігівщині у Варвинському, Ічнянському, 

Прилуцькому і Срібнянському районах. Назву виводять від давньої 

топооснови  uol – “вода” та суфікса – ай.  

Наступну групу формують р. Дубана та Хвощевське болото. Річка 

Дубана отримала свою назву від дерева дуб з родини букових з допомогою 

суфікса –ана, що вказує на поширення в долині цього дерева. Болото 

Хвощевське в основі своєї назви містить інформацію про рослинність 

берегів.  

Таким чином, у межах Чернігівського Полісся наявні майже всі 

виділені груп гідронімів, назви яких утворилися завдяки впливу природних, 

соціальних та деякою мірою виробничих чинників. Решта фізико-

географічних областей характеризуються наявністю тих чи інших видів 

гідронімів у незначній кількості (табл. 2.6). Аналізуючи кожну групу 

гідронімів за походженням, виявлено, що найчисельнішими на Чернігівщині 

є географічні назви своєрідного значення – у Чернігівському Поліссі – 63,6% 

(від даної групи); у Новгород-Сіверському – 18,2% (див. табл. 2.6).  

До чисельних відносяться гідроніми: а) які походять від географічних 

термінів; б) за характером течії; в) означають “вода, текти” з іноземної мови; 

г) зоогідроніми. З кожної переліченої вище групи найбільше фіксується 

гідронімів у Чернігівському Поліссі. Відмінності у поширенні гідронімів, 

крім природних, соціальних та інших чинників, пов’язані ще з площею 

території кожної фізико-географічної області.  
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У межах Чернігівського Полісся протікає дві головні водні артерії – 

Дніпро та Десна, які мають безліч супутніх об’єктів – причина лідерства 

даної фізико-географічної області (рис.2.12). Одночасно з аналізом 

проводилося групування гідронімів за походженням (досліджено 60 

об’єктів). Чернігівська область багата річками, озерами, а в північній частині 

й болотами, назви яких є цінним джерелом інформації про місцевість. На 

закономірності поширення гідронімів впливають природні чинники, 

соціальні, виробничі аналогічно до ойконімів.  

Аналіз гідронімів у розрізі фізико-географічних областей підтвердив 

виокремлення чотирьох ТпС, розмежування яких здійснено на прикладі 

ойконімів. Оскільки в часовому просторі гідроніми є давнішими за 

процесами номінації ойконімів й характеризуються мовною строкатістю, 

іноді закритою семантикою, виникають труднощі при розшифруванні назв.  

У межах кожної ТпС існують всі зв’язки, що визначені нами для ТС, і 

характеризують їх як системи нижчого рівня. Таке розмежування ТС-м на 

ТпС-ми є результатом географічного, лінгвістичного, історичного підходів 

(тобто географо-топонімічного аналізу) при дослідженні географо-

топонімічного простору Чернігівської області у розрізі природних зон та 

фізико-географічних одиниць. Останні відповідають ТпС-м: ТпС 

Чернігівського Полісся, ТпС Новгород-Сіверського Полісся, ТпС Північно-

Дніпровська, ТпС Північно-Полтавська. 
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2.4. Історично-міграційний аналіз мікротопонімів Чернігівської 

області 

Область розташована на півночі України, на лівому березі Дніпра у 

межах Поліської низовини та лісостеповій зоні Придніпровської низовини. 

Лісами вкрито 20 % території. Історично територія  сформувалася в кілька 

етапів: 

I-ий етап – доісторична доба – заселення території почалося ще за часів 

палеоліту (близько 100 тис. років тому). Дослідники виявили більше 

двадцяти поселень епохи пізнього палеоліту (35-10 тис. років тому). А 

знахідки в селі Мезин Коропського району не мають собі рівних у світовій 

археології. У VII-VIII ст. тут жили східнослов’янські племена сіверян. З 

утворенням в IX ст. Київської Русі Чернігово-Сіверська земля увійшла до її 

складу. 

II-ий етап – середні віки (IХ – ХVII ст). Територію населяли племена 

тюркського походження: печеніги, тюрки, половці. У IX ст. Чернігово-

Сіверська земля увійшла до складу Київської Русі, причому Чернігів за 

розмірами і значенням серед інших міст поступався лише Києву. У складі 

Київської Русі вона одержала подальший соціально-економічний розвиток. 

Головне місце в економіці займало сільське господарство. Високого рівня 

розвитку досягло ремесло. Чернігово-Сіверська земля мала розгалуджені 

торгові зв’язки. У XI ст. утворилося Чернігівське Князівство.                      

Його населення вело майже безперервну війну з половцями.  

Протягом XI - XII ст. Чернігівське князівство розпалося на Новгород - 

Сіверське, Путивльське, Рильського, а в 1127 виділилася Муромо-Рязанська 

земля й інші удільні князівства. У 1239 р. через край прокотилося татаро - 

монгольська сила. У XIV ст. Чернігівське князівство захопила Литва. З 1503 

Чернігово - Сіверщина знаходиться у складі Російської держави. У 1618 р. по 

Деулінському перемир’ю відійшла до Польщі [101]. У 1635 р. польський 

уряд утворив Чернігівське воєводство, яке було ліквідовано на початку 
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визвольної війни 1648-54р.р. і на його території були утворені Чернігівський, 

Ніжинський, Прилуцький і Стародубський полки.  

III-ій етап – початок колонізації  запорозькими козаками (ХVII ст. –поч. 

ХVIII ст.). У 1654 р. Чернігівщина в складі Лівобережної України була 

з’єднана з Російською державою. 

IV-ий етап – колонізаційний (поч. ХVIII ст. – кін. ХVIII) 

V-ий етап – початок індустріалізації (кін. ХVIII – кін. ХIХ ст) 

VI-ий етап – динамічне зростання міст, пов’язане з промисловим 

розвитком регіону. (кін. ХIХ – початок ХХст.). 

Так, на основі аналізу мікротопонімів прослідковуються міграційні 

процеси. На території набув поширення мікротопонім “кут”. У багатьох  

слов’янських  мовах використовують це слово для означення геометричної 

фігури, утворену двома лініями, яка виходять із однієї точки [70]. Люди 

місце під піччю для дров, центральний куток хати прикрашали килимом – 

“кутом”. Фахівці схиляються  до думки, що  його походження пов’язане із 

спільним коренем “кам – “згинати” із прадавньої індоєвропейської мови. У 

тюркських мовах слово “кут” має багато значень: “пасти (худобу)”, 

“оберігати”, “вартувати”. Корінь  цього  слова  прослідковується у  назві  

пастуха – “кутчі”  та пасовиська – “кутув”. Так, якщо росіяни говорили 

“угол”, то  половці вживали відповідно у цьому контексті “кут” [5].  

Здебільшого на Чернігово-Сіверщині кутом називали не тільки поля 

трикутної форми, а й випаси, де пасеться худоба. Зрозуміло, що луги й 

урочища саме так нарекли у давнину не випадково. Ще в літописних 

джерелах ХІV-ХV століттях  зафіксовано проживання представників орди 

Мамая, котрі вели кочовий спосіб життя. Вони не мали звичних для   

землеробів поселень. Після нашестя монголів містечка, села більшої 

половини Придесення  знелюдніли, зникли. На їх місцях виникли пасовища. 

Головною  турботою  кочівників  було прогодувати великі табуни коней, 
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овець, кіз, яких вони переганяли з одного випасу  на інший. Пасовища  (кути) 

були зимові й літні.  

У регіоні залишилося багато топонімів, пов’язаних із тюркським 

кочуванням. Свого часу місця стоянок кочівників  дали назви населеним 

пунктам:  Ічня (з кутками  Камагла,  Базар,  Ордівка),  Ушня,  Омбиш,  Баба,  

Кагамлик, Кобижча,  Хаїха,  Сулак,    Кинашівка,  Мамаївка,  Табаївка,  

Бакаївка,  Козари, Бахани,  Ядути.  Збереглися назви кутів, наприклад 

Бацманівка (с. Бригинці), Кагарлики, Кодак (с. Крути). Знаходимо сліди 

кочівників й у назвах урочищ (Печенізьке), полів (Башлик), лісів тощо [74].  

У період ХІV – ХV ст. ханів називали царями. До цього часу 

збереглися: Царів ліс і Царева гора (с. Ольшана), урочища Царків борок (с. 

Шабалинів), Царине (с. Прохори), поля – Царьове (с. Нове Полісся), Царова 

Загородка (с. Бондарівка), шлях Царський (с.Сахнівка). Наприклад, 

Полтавська область має ще більше таких назв. У селі Яхники Лохвицького 

району є багато курганів різного типу, урочища Кейбалівщина, Хаїха [3] 

(значення останнього –  “великий човен для перевезення худоби”) [4].  Це  

спростовує  гіпотезу  багатьох  істориків  про  те,  що  низ  Чернігівщини й  

Полтавський край були безлюдними  і  заселялися  переважно у XVІІ ст. Якби 

так було, ми б не мали існуючих топонімів. Останніми “прикрасили край”  

після  монголо-татарського  нашестя  саме  нові  господарі  полів – кочівники. 

У  давнину  місцеві  хани-царі  ділили  між  собою  випаси.  Таким чином, від  

слова “кут”  з’явилося  похідне  слово “кутар-хутар” – “розділяти”. Практично 

однаково “к” і “х” вимовляється у тюркських мовах. Так, у  порубіжжі  на 

слух  з’явилося  українське  слово “хотар” – “межовий знак”, “природна або 

умовна лінія, яка відмежовувала одне володіння від іншого”.  

Отже, хутором спочатку називалася межа або  помітка кордону 

володіння. Пізніше ця  назва  поширювалася  на невеличкі  кордонні  

поселення, що  фіксували  належність  лугів,  річок  до  того  чи  іншого  

кочового  роду. Зазначимо, що в удмуртів “утор” означає “двір, загін”,  у 
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чувашів  – “утар/отар” – “пасіка, хутір”, а  у казахів – “отар” – “пасовище, 

віддалене від аулу”, у киргизів – “отор” – “віддалене зимове пасовисько, де 

випадає мало снігу” [90]. Низка  мікротопонімів  на  Чернігівщині  засвідчує,  

що  у  заселенні краю  брали  участь  й  мігранти  із  Сербії.  Причому  

з’явилися  вони  значно раніше  основної  маси  сербів,  які  у 1752-1753 рр.  

на  теренах  сучасної Кіровоградщини  утворили Нову Сербію (переселено 

близько 16 тисяч осіб) та на Луганщині – Слов’яносербію [7].  Останні були 

військово-землеробські поселення колишніх прикордонників, котрі  стали 

непотрібними австрійській монархії. Разом  із  впливовими  сербськими  

родами  на  тиху  Чернігівщину переселялися  їхні  слуги та шукачі кращої  

долі.  Про  це свідчать  наступні мікротопоніми: кутки Сербія (с. Тиниця 

Бахмацького району),  Сербія (с.  Українське  Талалаївського  району),  поле  

Сербинка (с.  Костирів  Сосницького  району) (табл. 2.8).   

Чернігово-Сіверщина з другої половини ХІV ст. – ХV ст. перебувала у 

складі Великого князівства Литовського [72]. Оскільки після нашестя 

монголо-татар землі краю були малозаселені, то литовські осадники беруть 

активну участь  у заснуванні  на цих просторах нових поселень. Водночас  

литовці,  а  також  переселенці  із  території сучасної Білорусії  певним  чином  

вплинули  на  назви  місцевостей  всього  північного  регіону Чернігово-

Сіверщини. Так, у с. Тур’я  Щорського району є урочище Литвинище, ліс 

Литвинове. У цьому ж районі у селі Глибокий Ріг є поле Литвинівські груди. 

Крім того урочище Литвинова гора (с. Олійники Корюківського району), луг 

Литвинове (с. Шведчина Семенівського району), озеро Литвинове (с. Нова 

Папірня  Ріпкинського  району),  Литовське  поле (с.  Олешня  Ріпкинського 

району) [73] вказують на походження мешканців.  Зустрічаються  подібні  

назви  і  в  окрузі  давнього  Остра – ставок Литвиновка (с.  Гарбузин),  річка  

Литвинівка (с.  Старий  Глібов  і  Новий Глібов). Чимало  назв,  які  дали  

населеним  пунктам,  річкам,  озерам  литовські осадники,  зафіксував  

мовознавець  К.  Тищенко:  с.  Криски <kryžkelė  “перехрестя  доріг”;  с.  
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Бутівка <butas “оселя,  помешкання”;  р.  Мена < men~kas “дрібний, слабкий”; 

Гирине < giriа, girinas “суцільний ліс”; с.Дягова < degioti “палити” [87]. 

Таблиця 2.8. 

Мікротопоніми Чернігівської області 

Мікротопоніми Кутки Урочища Ліси Поля Луг Випас 

За походженням тюрські 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклади 

Камагла (с. Ічня)    Царків борок 
(с. Шабалинів) 

Половецьке (с.  
Буди) 

Башлик (с.  
Мала 

Загорівка), 

Ташлик (с. 
Хомине, с. 

Будище) 

Алси (с. 
Петруші), 

Базар (с. Ічня)   2. Царине (с. 
Прохори) 

Самарщина 
(с.Іваниця,  

с.Зінченкове)   

Царьове (с. 
Нове Полісся),  

  

Ордівка (с. Ічня)   Печенізьке 

(с.Петрівське),  

Царів ліс 

(с.Ольшана) 

Царова 

Загородка (с. 

Бондарівка) 

  

Кагала (с. 
Андріївка) 

Мамиш (с. 
Слабин) 

    

Бацманівка (с. 

Бригинці)  

     

Ганзаровщина (с. 
Богдани)  

     

Кагарлики, (с. 

Крути)  

     

Кодак (с. Крути)      

Кагарлик (с. 
Галиця) 

     

Чюлдигал (смт. 

Городня) 

     

За походженням сербські 

 

Приклади 

 Сербія (с. 
Тиниця 

Бахмацького 

району),   

Сербинов сад 
(с. Рогізки 

Щорського 

району). 

Сербове (с.  
Шаболтасівка  

Сосницького  

району) 

Сербинка (с.  
Костирів  

Сосницького  

району), 

  

Сербія (с.  
Українське  

Талалаївського  

району) 

     

За походженням литовські 

 

 

 

 

 

 

 

Приклади 

Литва (с. 
Носелівка 

Борзнянського 
району, с. 

Городище 

Бахмацького 
району, с. 

Велика 

Кошелівка 
Ніжинського 

району) 

Литвинище  (с. 
Тур’я  

Щорського 
району) 

Литвинове (с. 
Тур’я  Щорського 

району) 

Литвинівські 
груди  ( с. 

Глибокий Ріг  
Щорського 

району)  

  

Литвинівка (с.  

Гурбинці  
Срібнянського  

району,  с.  

Нехаївка  
Коропського  

району) 

Литвинова 

гора (с. 
Олійники 

Корюківського 

району) 

 Литовське  

поле (с.  
Олешня  

Ріпкинського 

району) 

Литвинове (с. 

Шведчина 
Семенівського 

району) 

 

   Литовченкове  
(біля  с.  

Гармащина  

Ніжинського  
району) 
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 О.Шафонський свого часу  писав, що полевики (жителі півдня Придесення, 

Полтавщини) називали поліську частину чернігівського краю  Литвою [101]. 

Але у джерелах ХVІІ ст. литовцями називали й загалом  українців 

Лівобережної України. Своїм походженням назва “литвини” (“литвяки”) 

завдячує державнополітичним чинникам і є політонімом. Як відомо, 

Сіверщина довше, аніж інші українські землі, перебувала в складі Великого 

князівства Литовського. Наслідок – відрив її на певний час від України та 

більша збереженість у її населенні культурно-побутової, мовної архаїки.  

Словник української мови П.Білецького-Носенка (1843 р.) свідчить, що 

в середині ХІХ століття під Литвою розуміли частину України від Десни до 

Смоленської губернії та Білорусії []. Нині литвини живуть на крайній півночі 

України по обох боках Десни в середній її течії та по ряду її приток (річки 

Івотка, Свірж, Бичиха, Знобівка (Зноб), Смяч тощо). Ця територія  прилягає 

здебільшого до старовинного міста  Новгород-Сіверського  й  відома  в  

історичній  літературі  під  назвою Сіверщини (північний кут Сумської та 

північно-східна частина Чернігівської областей за сучасним адміністративним 

поділом). Північно-східна  межа  цієї  території  пролягає  приблизно  вздовж  

річки Знобівки  по  кордону  з Росією.  Повертаючи  на  південь,  межа  

розселення литвинів спостерігається вздовж  залізниці  від  Середини-Буди  

до  Ямполя  і  через  села Білиця, Антонівка, Івот уздовж річки Івотки 

тягнеться на захід до Десни й села Погрібки. На правому боці Десни вона 

пролягає поблизу Сосниці, Мени, Березни та Ріпок, повертаючи на північ у 

бік Гомельської області Білорусі.  

Найімовірніше,  переселенці  із  півночі  Чернігово-Сіверщини  стали 

засновниками кутків Литва (с. Носелівка Борзнянського району, с. Городище 

Бахмацького району, с. Велика Кошелівка Ніжинського району), Литвинівка 

(с.  Гурбинці  Срібнянського  району,  с.  Нехаївка  Коропського  району), 

хутора  Литвинівщина  під  Прилуками.  Вони  якимось  чином  пов’язані  із 

урочищем Литвинівщина  поблизу Карпилівки Срібнянського району, полем 
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Литовченковим  біля  с.  Гармащина  Ніжинського  району.  Мікротопонім 

Литвинська дорога (с. Ольшани Ічнянського району) засвідчує назву шляху, 

що прямує у бік півночі, де жили “литвини”. Останні, зрозуміло, не литовці й 

тим паче  не білоруси.  Це населення Сіверщини, так би мовити, у крові яких 

присутній певний відсоток домішки литовської крові. 

Ще за часів Київської Русі  у Чернігівському та Новгород-Сіверському 

князівствах  селилися  представники  кочових  етносів.  У  добу  занепаду 

Хазарського  каганату  частина  його  людності  мігрувала  на  Придесення, 

заснувавши тут кілька поселень (Білі Вежі, нариклад). Тюрки, пішовши на 

службу до київських князів,  кочували під Києвом, Переяславом,  наймалися 

до чернігівських зверхників. Половці не тільки воювали з князями Київської 

Русі, але дуже часто родичалися з ними. 

Після татаро-монгольської навали Придесення стало прикордонним 

регіоном Великого князівства Литовського. Тут  було мало поселень, але 

разом з тим у буферній зоні  кочували  кілька орд, які отримали дозвіл на  цю  

територію  від  князя  Вітовта  та  його  наступників.  Кочівники  з табунами 

коней, чередами худоби не мали постійних поселень. Водночас у них  було 

багато стійбищ, випасів, переправ. Для орієнтації степовики всі ці місцини 

називали по-своєму. Багато з цих назв дійшло до нашого часу. У ХVІ – 

початку ХVІІ століть представники кочових етносів (половці,  тюрки,  яси  та  

інші)  відмовлялися  від  попереднього  укладу життя. Поступово  ставали  

землеробами,  осілими  мешканцями  краю. Цей процес, очевидно, розпочався 

ще  у ХV столітті.  

Таким чином місця колишніх стійбищ, урочищ, випасів, зимових 

стоянок  перетворювалися на  невеличкі постійні поселення. Міграційні хвилі 

ХVІІ століття селян із Правобережжя України  на Лівобережжя  потіснили 

степовиків. До їхніх хутірців додалися  численні прибульці, які принесли нові 

назви, зрозуміліші  для  них. Час  не  знищив  усі  тюркські  назви 

місцевостей.  Нині важко сказати, якою була мова хозар, печенігів, тюрків. 
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Навіть існуючі половецькі  словники – це  реконструкції  на основі 

обмежених матеріалів. У тюркських мовах є багато спільного, завдяки чому 

можна розтлумачити той чи інший корінь слова. Численні назв урочищ, полів, 

випасів, лісів походить від прізвиськ, власних імен  тюрків,  які  нині  важко  

розшифрувати. Звичайно, частина  назв може  викликати  справедливу  

дискусію.  

Наприклад, доктор  філологічних  наук  К.  Тищенко  вважає,  що  

Макошине  заснували литовці. Даний ойконім має значення  “грязь, болото” 

(makasyne, makotі) [6]. Проте є  історичний  контекст.  Тут  біля  древнього  

Хоробора (нині  це  урочище), мабуть, поселилася чимала колонія ординців 

(“домов сто было”, бо ж “село  у верху Дисны... держал Глинскии”, нащадок 

Мамая). Тому, справедливіше шукати пояснення цієї назви у мові тюрків. 

Справді, кожен випадок вартий окремого дослідження, фахового підходу. 

Подібне тлумачення не є абсолютною істиною. Це лише вказівка на 

відповідність тієї чи іншої назви до тюрських мовних основ.  

Під час Північної війни у жовтні-листопаді 1708 року територією 

Чернігово-Сіверщини пройшлося шведське військо. Ця  подія відобразилася у 

назвах могил, курганів,  кутків і навіть населеного пункту Шведчина.  Згадки 

про існуючі поховання, названі, як правило, Шведськими могилками, 

передавалася наступному поколінню. Було відшукано більше 40 місць 

захоронень вояк Карла ХІІ. Шведські могили зафіксовані  у північних 

районах Чернігівщини:  поблизу сіл Аткильня (Ріп-кинщина), Альошинське, 

Ваганичі, Карпівка, Займище (Городнянщина), Воловики, Домашлин, 

Наумівка, Новоселівка (9 поховань), Тютюнниця, Сядрине, Жукля 

(Корюківщина), Привільне, Руда, Хрінівка (Щорсівщина). Ще більше їх на 

півдні у населених пунктах та поблизу: Білошапки, Онищенків, Нова 

Тарнавщина, Переволочна, Бубнівщина, Крутоярівка (3 могили), Лутайка, 

Рудівка (18 поховань), Ряшки, Удайці (шведське кладовище), Смош 

(Прилуччина), Основа, Слобідка (Талалаївщина), Срібне, Гриціївка, 
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Дейманівка (Срібнянський район), Варва (шведське кладовище), Кулишівка, 

Макіївка (Варвинщина).  

Таким чином, більшість сіл  починалися з невеликих мігрантських 

поселень, що мали іншу назву. За ними можна прослідкувати  етнічний склад  

переселенців. Іноді визначити часові межі заснування населенного пункту. 

Попередній аналіз мікротопонімів показує, що у заселенні області активну  

участь  брали  українці,  зокрема  вихідці  із  Правобережжя України (XVІІ 

ст.).  

На топоніміку регіону значний вплив здійснювали представники 

кочових етносів – хозар, половців, тюрків. Незважаючи на асиміляційні 

процеси, залишилися їхні назви кочовищ, стійбищ, випасів, перших поселень. 

Нині в Чернігівській області проживає майже 4000 родів, які мають тюркські 

прізвища. Масив  мікротопонімії  регіону ставить чимало складних завдань, 

які  важко вирішити. Оцінка історично-міграційних явищ топонімів 

Чернігівської області здійснювалася на основі інтегрованих методів. Зокрема 

дозволяє виявити культурні традиції, зв’язки суспільних угрупувань давнини.  
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Висновки до Розділу 2  

Отже, аналіз структурно-морфологічної строкатості дозволив виділити 

топонімічні форманти, які брали участь при утворенні ойконімів. Мовні 

особливості в процесах виникнення ойконімів виявлено при аналізі ліній 

номінації. Так, назви відапелятивного походження інтенсивніше 

проявляються в північних та північно-західних районах і вказують на 

архаїчність заселення цих територій. Пов’язано це насамперед з фізико-

географічними особливостями даної зони: привабливість для проживання та 

захищеність надавали непрохідні ліси, заболочені території, аніж зручні для 

заселення лісостепові простори. Створені відповідні картосхеми. На основі 

контекстуального метода К.М. Тищенко виокремили групи ойконімів: назви 

від редуплікованих основ; супровідні назви від можливих еламських реалій; 

основи від інших реалій давнього Близького Сходу. Ландшафтно-

географічний метод застосований у розрізі фізико-географічних областей 

регіону для виявлення впливу природного середовища в номінаційних 

процесах. Аналіз топонімічного матеріалу показує, що найчисельнішою за 

своїм складом, є :1) група ойконімів антропонімічного походження (пов’язані 

з іменами, прізвищами, прізвиськами) – 31,3% ; 2) ойконіми, що вказують на 

лісистість – 10,1%; 3) виробничий процес – 8,2%. Встановлено,  що  

гідроніми  –  складні  утворення,  які  формувалися  носіями  різних  етносів. 

Відповідно,  у  назвах річок простежуються давньоіранська і слов’янська 

мовні корені індоєвропейської  мовної  сім’ї.  Кожен гідронім демонструє 

природні чинники, соціальні, виробничі явища при назвотворенні.  Тому 

було виділено 13 семантичних груп гідронімів.  При вивченні мікротопонімів 

області використовували історично-міграційний метод для оцінки 

міграційних явищ. Таким чином  в межах Чернігвської області виділено ТС 

зони мішаних лісів, ТС зони лісостепу, котрі у своєму складі мають 

відповідні ТпС-ми: ТпС Чернігівського Полісся, ТпС Новгоро-Сіверського 

Полісся, ТпС Північно-Дніпровська, ТпС Північно-Полтавська. 
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РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ТОПОНІМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

3.1. Географо-топонімічна політика регіону  

Більшість науковців цілком слушно вважає, що назви радянського 

періоду надумані, не відповідають традиційному топонімічному ландшафту 

України. В роки незалежності Україна частково позбавилася найбільш 

одіозних топонімів, пов’язаних з радянським минулим. Видумані в 1920 – 

1950-х роках назви здаються недоречними, вони порушують топонімічний 

стиль місцевості. Але видаються вони такими лише спеціалісту – історику, 

географу або лінгвісту, а не тому, хто ці назви  створив [1]. 

Головна функція топоніма – індивідуалізація, персоніфікація того чи 

іншого об’єкта у свідомості місцевого населення. Однак, в символі (топонімі) 

відображається, ідентифікується і той хто називає – населення. Відповідно 

людина екстраполює частинку свого світовідчуття на місцевість, надаючи їй 

ту назву, яка найбільш повно відображає  етнопсихологічну  систему  

цінностей  конкретного  соціуму.  По суті,  топоніми  є зашифрованими 

символами самоідентифікації мешканця, його способу мислення. В  період 

значних змін в суспільстві напевне має змінюватися і спосіб мислення 

населення, його самовідчуття у просторі та часі. Іноді цю трансформацію 

можна прочитати на карті держави, регіону. 

Тоталітарний режим в Україні ХХ-го ст., залишив по собі сформоване 

середовище існування людини – від назв міст та сіл до типових забудов. 

Географічні назви, що сформувалися в  радянську епоху,  відразу помітно на 

карті. Оскільки в роботі з національними назвами були присутні всі вади 

радянської топоніміки того часу – заідеологізованість, захоплення 

позбавленими конкретного змісту штампами, переважання персональних 

меморіальних назв та повсюдне запровадження російських та русифікованих 

назв [2]. Від самого встановлення більшовицької влади перейменування 
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населених пунктів здійснювалися масово, безсистемно, переважно за 

ініціативою місцевих органів влади.  

На перший погляд, хвиля перейменувань була абсолютно стихійною та 

безсистемною, однак аналізуючи цю проблему можна виділити кілька 

подібностей, які дають можливість стверджувати про доцільність більш 

детального вивчення топоніміки радянського періоду. 

 В.Паперний, досліджуючи культуру радянського суспільства 1920 – 

1930-х років, виділяє дві стадії, точніше два витка в розвитку російської 

традиційної культури. Він вважає, що одразу після революції, коли  в 

суспільстві панували максималістські екстреміські настрої стосовно 

присвоювання назв населенним пунктам, помітною була тенденція замінення 

топоніма поняттям – “Жовтень”, “Червоний”, “Революція”. Повернення 

влади та врешті-решт і радянської ментальності до традиційного імперського 

мислення відобразилося й на назвах. Почали переважати топоніми на честь 

вождів – топонім-ім’я [92]. В більшості випадків нові назви мали 

абстрактний характер “Комунарське”, “Червоний Хутір”. Хоча й були 

виключення. Так, наприклад, с. Козел Чернігівської області в 1939 р. 

отримало назву “Михайло-Коцюбинське”. Таким чином, встановлення 

тоталітарного режиму в Україні, зокрема в Чернігівській області,  

супроводжувалося значними змінами в топонімічному ландшафті країни. 

Історичний аналіз політики влади у цій галузі свідчить, що в тоталітарній 

культурі індивідуалізаційна функція топоніму підміняється ієрархічною. В 

радянському традиційному суспільстві топоніми також використовувалися як 

рубіжний символ, що мав повністю трансформувати середовище існування 

людини. 

Державна топонімічна політика – це перетворення державної влади на 

суб’єкт топонімічного процесу. Міра та характер такої суб’єктності 

реалізуються в конкретних типах державної топонімічної політики. 

Основними серед цих типів виділяють: 
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1. Топонімічна диктатура – органи державної влади або виступають 

одноосібним розробником і реалізатором топонімічних проектів, або 

ставлять інших розробників топонімічних проектів у такі умови, коли вони 

перетворюються на формальних виконавців замовлення органів державної 

влади. Найпоказовіший приклад – топонімічна політика в СРСР. 

2. Топонімічний протекціонізм – державна влада є замовником і 

“фільтром” топонімічних проектів (здійснених як на замовлення влади, так і з 

приватної ініціативи), але при цьому не висуває до їх виконавців жорстких 

політико-ідеологічних вимог. Оскільки ступінь жорсткості цих вимог буває 

різною, то й топонімічний протекціонізм, у свою чергу, набуває різних форм 

(від квазідиктатури до квазілібералізму). 

3. Топонімічний лібералізм – державна влада мінімалізує своє 

втручання в топонімічний процес лише “екстренними” випадками (надання 

певних назв за спеціальними постановами Уряду країни, гальмування 

проектів, які передбачають символізацію явищ, що відверто загрожують 

національній безпеці та громадянському миру – скажімо, увічнення лідерів 

тоталітарних режимів), обмежуючи себе переважно технічними функціями. 

4. Топонімічна індиферентність – повне самоусунення державної 

влади від топонімічного процесу. Як засвідчує практика, така політика дає 

себе взнаки лише за доби глибоких політичних криз (наприклад, в останні 

роки існування Російської монархії). 

Топоніміка завжди була ідеологічним інструментом. Позначити 

територію своїми топонімами і змусити інших їх прийняти – це завжди 

означало засвідчити свою владу й надати легітимності своїм правам на неї.  

У своєму дослідженні ми також звернули увагу на групу ойконімів 

радянського характеру, що спотворюють дійсність місцевих географічних, 

історичних, культурних явищ тощо. 

 

http://project.if.ua/
http://project.if.ua/
http://gov.kosiv.info/
http://project.if.ua/
http://gov.kosiv.info/
http://project.if.ua/
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Назви радянської спадщини в Чернігівській області ми виділили 

кількісно в 60 об’єктів, просторове розміщення яких відображено на 

картосхемі (рис. 3.1).  

Здійснено поділ радянських назв на 4 групи:  1) з означенням 

“Червоний, Красний”; 2) з означенням “Жовтень”; 3) з означенням 

“Травневі”; 4) “типові радянські” (див. табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1. 

Радянські назви Чернігівської області 

З означенням 

“Червоний, 

Красний” 

З означенням 

“Жовтень” 

З означенням 

“Травневі” 
“Типові радянські” 

1 2 3 4 

1.с.Червона Зірка 

(Бахмацький р-н) 

1.с. Жовтневе 

(Ічнянський р-н) 

1.с.Перше Травня 

(Бахмацький р-н) 

1.с.Перемога 

(Бахмацький р-н) 

2.с.Червоноармійське 

(Бобровицький р-н) 

2.с.Жовтневе 

(Коропський р-н) 

2.с.Перше Травня 

(Городнянський р-н) 

2.с.Дзержинського 

(Бобровицький р-н) 

3. с.Красне 

(Бобровицький р-н) 

3.с.Жовтневе 

(Менський р-н) 

3.с.Травневе 

(Городнянський р-н) 

3.с.Більшовик 

(Борзнянський р-н) 

4. с.Красносільське 

(Борзнянський) 

4.с.Жовтень 

(Носівський р-н) 

4.с.Майське 

(Менський р-н) 

4.с.Кіровське 

(Борзнянський р-н) 

5.с. Червоний Ранок 

(Коропський р-н) 

5.с.Жовтневе 

(Прилуцький р-н) 

5.с.Перше Травня 

(Прилуцький р-н) 

5.с.Радянське 

(Городнянський р-н) 

6.с. Червоний Лан 

(Коропський р-н) 

6.с.Жовтневе 

(Семенівський р-н) 

6.с.Першотравневе 

(Семенівський р-н) 

6.с.Пролетарське 

(Ічнянський р-н) 

7.с.Червоне 

(Коропський р-н) 
  

7.с.Прогрес 

(Козелецький р-н) 

8.с.Червоні 

Партизани 

(Менський р-н) 

  
8.с.Пролетарське 

(Коропський р-н) 

9.с.Червоний Хутір 

(Новгород-

Сіверський р-н) 

  
9.с.Трудовик 

(Корюківський р-н) 

10.с.Червоний 

Колодязь 

(Ніжинський р-н) 

  
10.с.Комсомольське 

(Корюківський р-н) 

11.с.Червоний Шлях 

(Ніжинський р-н) 
  

11.с.Па’ять Леніна 

(Менський р-н) 

12.с. Красне 

(Новгород-

Сіверський р-н) 

  
12.с.Погрес 

(Менський р-н) 

13.с.Червоні 

Партизани 

(Носівський р-н) 

  
13.с.Ленінівка 

(Менський р-н) 

14.с.Червоний Пахар 

(Семенівський р-н) 
  

14.с.Чапаєвка 

(Менський р-н) 

15.с.Червоний 

Плугатар 

(Талалаївський) 

  
15.с.Радгоспне 

(Ніжинський р-н) 

16.с.Червоне 

(Чернігівський р-н) 
  

16.с.Перебудова 

(Ніжинський р-н) 
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Продовження. Таблиця 3.1. 

1 2 3 4 

   
17.с.Перемога 

(Ніжинський р-н) 

   

18.с.Об’єднане 

(Новгород-

Сіверський р-н) 

   

19.с.Зоря 

(Новгород-

Сіверський р-н) 

   

20.с.Кірове 

(Новгород-

Сіверський р-н) 

 

   
21.с.Карла Маркса 

(Носівський р-н) 

   
22.с.Шлях Ілліча 

(Носівський р-н) 

   
23.с.Ясна Зірка 

(Носівський р-н) 

   
24.с.Боротьба 

(Прилуцький р-н) 

   
25.с.Пролетарське 

(Прилуцький р-н) 

   
26.с.Комуна 

(Прилуцький р-н) 

   
27.с.Трудове 

(Ріпкинський р-н) 

   
28.с.Зоря 

(Семенівський р-н) 

   
29.с.Прогрес 

(Семенівський р-н) 

   

30.с.Михайло- 

Коцюбинське 

(Чернігвський р-н) 

   

31.с.Радянська 

Слобода 

(Чернігвський р-н) 

   
32.с.Щорс 

(Щорський р-н) 

 

Радянська культурна спадщина в ХХ ст. спровокувала виникнення ряду 

питань стосовно топоніміки й символіки. Вирізняються прискіпливою 

увагою з боку громадськості й владних інституцій годоніми – власні назви 
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об’єктів міських поселень. Звісно, назви географічних об’єктів формувалися 

стихійно. Фокусуючись на назвах вулиць, стверджуємо, що ці найменування 

виникали тільки спонтанно, акумулюючи специфічні риси місцевості. 

Наприклад, від назв будівель, імен відомих мешканців. Найперша згадка про 

назви вулиць (шляхів)  України – Боричів фіксується в “Слові о полку 

Ігоревім” (ХІІ ст.) [98]. 

В Україні XIV–XV ст. при русько-литовській державності розвивається 

система муніципального управління й практика адміністративного 

діловодства. Назви міських об’єктів стихійного спрямування починають 

легалізувати й фіксувати в документах.  

Реформуванню топонімікону в межах інших регіонів України 

перешкоджали певні чинники. В першу чергу, панування радянської влади 

протягом 70 років. Радянські реалії годонімії (сукупність назв місцевих 

об’єктів) закарбувались у психіці мешканців цих регіонів. По-друге, 

глобальне відновлення давніх назв не є можливим – як через відсутність 

спогадів дорадянського минулого, так й масштабне індустріальне 

будівництво, котре вплинуло на перебудову історичних центрів східно- та 

центральноукраїнських міст (Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ) й змінило 

міську топографію.  

По-третє, радянські годоніми утворилися після 1917р., тобто вони вже є 

історичними пам’ятками й свідомо пов’язані з відповідними об’єктами. 

Уявімо, що  в межах цих регіонів громадська думка змінилася б кардинально 

й політична воля вдалася до фіксації реалій незалежної держави. Тому, назви 

на кшталт (імені) Незалежності, Грушевського, Січових стрільців, Стуса та 

інших місцевим населенням категорично не сприймалося б. Оскільки 

ментальність українців східних та центральних областей вирізняється 

своєрідною специфічністю, зокрема російськомовністю.  
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Ідеологічний компонент у назвах вулиць набув гіпертрофованого 

вигляду. Найменування чи перейменування топонімів із пропагандистською 

метою перетворювалося на самоціль [100]. 

Подібне явище можна пояснити схильністю до ідеологізації об’єктів 

міського підпорядкування незалежної України. Більшість назв, що утворено 

адміністративно – це стихійні назви народного походження. Офіційні 

топоніми походить від:  

1) імен, прізвищ діячів; 

2) назв історичних подій для вшанування;  

3) географічних назв;  

4) абстрактних понять, ідеологічно цінних для політичного режиму.  

За часів панування радянської влади існував певний шаблон 

найменування годонімів. Його ціль – посилений ідеологічно-

пропагандистський аспект міських об’єктів після 1917 року. Виокремили  

такий собі “пантеон” діячів. Імена яких майоріли в населених пунктів СРСР. 

Таким чином, поселення дістали типову схему найменування вулиць, площ: 

(імені) Леніна – Свердлова – Кірова – Калініна – Маркса – Енґельса – 

Лібкнехта – Фрунзе – Чапаєва – Червоної Армії й т.п. Залежно від 

політичних змін у державі здійснювалося коригування, але в цілому такий 

процес залишався незмінним аж до початку 1990-их рр.  

Радянська практична топоніміка повністю нівелювала національні, 

історично зумовлені місцеві особливості й вилучала з обігу. 

Суспільно-політичні зміни на теренах України залишили відбитки в 

практиці найменувань географічних (міських) об’єктів. Зміни в топоніміконі 

виникали по-різному, залежно від регіону країни. Так, у Західній Україні 

протягом 1980-2000 рр. (активно у 1989-1991 рр.) відбувалася тотальна 

заміна радянських найменувань на нові або з поверненням історичних назв. 

Натомість, у східних, південних та центральних областях топонімія 

міст і сіл не зазнала адміністративних змін. Тільки в окремих обласних 
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центрах (Харків, Черкаси, Чернігів) деяким площам, майданам, вулицям було 

повернуто колишні історичні назви. Такі несистемні зміни мали лише 

“косметичний” характер. 

При перейменуванні після 1989 р. місцева влада вдалася до повторних 

помилок з використанням стереотипних кроків. Здійснили заміну радянських 

годонімів, уникаючи прив’язки до місцевих реалій, зі стандартного набору 

нових імен-ідеологем (Незалежність, Свобода, Конституція, М. Грушевський, 

В. Винниченко, Січові стрільці, П. Сагайдачний тощо). Отже, виник новий 

“пантеон”, котрий пропонував нове наповнення для старої заідеологізованої 

форми. 

Топонімічна політика позбавлена чіткості, системності й демонструє 

хвилеподібний процес перейменування та недостатньо мотивований 

ідеологічно-протиставний характер з використанням нових імен. Актуальним 

є аргументоване обґрунтування топоніма у контексті впровадження нової 

назви до комплексу топонімічного ландшафу. 

Звернімося до думки О. В. Суперанської: “Назви вулиць, площ, 

будинків та інших внутрішньоміських об'єктів утворюють своєрідну дуже 

складну систему. У містах з однотипною спеціалізацією (промисловою, 

університетською, санаторно-курортною) однотипною зазвичай є і 

топонімічна система” [101].  

Не варто захоплюватися поверненням давніх назв. Українські 

населенні пункти, не дивлячись на свою унікальність, не повинні архаїзувати 

топонімічну сітку. Нині проблема перейменування зачіпає кожне поселення. 

Тому, доцільно керуватися класичним висловом “Нові часи нового прагнуть 

слова”. Топоніми повинні демонструвати хронологію утворення  

топонімічної системи з гармонійним поєднанням назв сучасних та архаїчних. 

 

3.2. Внутрішня структурованість системи географічних назв 

міста Ніжин 
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Будь-який населений пункт та його простір є результатом діяльності 

людини. Відповідно створення нових об’єктів потребує їх найменування, що 

зумовлене історичними й культурними чинниками. Сукупність 

внутрішньоміських об’єктів (вулиць, провулків, будинки, набережні та інші 

споруди) утворює загальну й досить складну систему урбанонімного 

простору. Такі об’єкти називають урбанонімами (від лат. urbanus – 

“міський”).  

В урбанонімному просторі для називання, ідентифікації, диференціації, 

локалізації використовують власні назви вулиць, площ, мікрорайонів, 

історичних місцевостей тощо. У системі урбанонімів виділяється низка типів: 

годоніми – назви лінійних об’єктів у місті, зокрема проспектів, вулиць, 

бульварів; агороніми – назви міських площ, ринків; хороніми – назви 

районів, кварталів, парків, цвинтарів [43] (рис.3.2). 

 

 

 

Рис. 3.2. Типи урбанонімів 

 

Т. Шмелева визначає годоніми як назви вулиць, оскільки вони 

становлять суттєву частку урбанонімного простору. Вона вважає, що 

годоніми виконують три основні функції: диференційну, тобто здатність 

назви відрізняти цей об’єкт із низки інших; семантичну – здатність 

повідомляти інформацію про об’єкт; семіотичну – здатність містити в собі 

соціально, історично й культурно значущі смисли [ 102, с.1].  

Урбаноніми 

Годоніми 

(назва вулиць, 

проспектів) 

Агороніми 

(назви міських 

площ) 
 

Хороніми 

(назви районів, 

кварталів, парків) 
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Урбанонімний простір формується впродовж тривалого історичного 

розвитку під впливом дії різноманітних факторів – випадкових і 

закономірних, пов’язаних із навколишнім середовищем, виробничою 

діяльністю людини, історичними подіями регіону чи країни.  

Дослідження годонімів як одного з типів урбанонімів міста Ніжин 

(Чернігівська область) свідчить про те, що годонімія міста склалася як 

цілісна система. Найменування є своєрідним джерелом інформації про 

Ніжин, оскільки вони розкривають історію, культуру, традиції та звичаї 

мешканців міста.  

Сучасний Ніжин – це не тільки одне з найдавніших міст України, це 

унікальний пам’ятник містобудування XVII – XVIII ст., де майже без змін 

збереглася забудова історичного центру. У місті виявлено понад 14 

кілометрів історичних вулиць, близько 2 тисяч будинків знаходяться в 

історичній частині Ніжина. 

Місто Ніжин (районний центр) розташоване на берегах р. Остер. Усі 

погляди відносно походження назви Ніжин можна поділити на дві групи: 

частина вчених вважає, що це місто є літописний Нежатин, а інші твердять, 

що сучасний Ніжин існує на місці літописного Уненежа (Унежа), котрий 

згадується у 1147 р. в Іпатіївському літописі. Ще є гіпотеза, що Ніжин 

отримав свою назву від “низина”. Ніжин дійсно розташований на низькому 

зволоженому місці, що є характерною біографічною рисою.  

Останні версії стверджують, що назву “Ніжин” виводять зі скороченої 

форми імені “Нег” – “Негин – Нежин” – “місто Нега” [78]. Питання про 

походження назви Ніжина залишається не вирішеним на сьогодні.  

Багато бачили на своєму віку ніжинські вулиці. Як реліквія збереглась 

Нежатинська вулиця, назва якої походить від літописної Нежатиної Ниви. 

Ховається в глибині століть Мільйонна вулиця (нині Овдіївська). На 

ній оселялися багаті греки, поміщики, сотники, купці. 
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З XVIIст. Відома вулиця Стефана Яворського – українського, 

російського письменника, церковно-політичного діяча, засновника 

Благовіщенського монастиря у місті Ніжині. 

В старій частині міста проходить вулиця Подвойського (колишня 

Базарна). У 1956-1967 рр. вулиця носила ім’я російського полководця 

О.В.Суворова. 

У межах Ніжинського Замку в XVII-XVIII ст. виникла Ліцейська 

вулиця (тепер Леніна), яка простягалася від вул. Гоголя до Ліцейського 

мосту. 

Багато ніжинських вулиць зберігають пам’ять про славне козацтво. Це 

вулиці: Б. Хмельницького, Кармалюка, Курганська тощо. На Бабичівці, де 

стояв табір запорозьких козаків, які прибули на Відому Чорну Раду (1663), 

щоб вибрати гетьмана Лівобережної України, з’явилась вулиця Козача (нині 

Червонокозача). 

У сьогоднішньому Ніжині ряд вулиць носять імена визначних діячів 

громадянської війни та подій 1917 року: Бабушкіна, Бакинських Комісарів, 

Боженка, Єсипенка, Калініна, Леніна та ін. 

На честь героїв Великої Вітчизняної війни названі вулиці: Батюка, 

Генерала Корчагіна, Заслонова, Ковпака, Черняхівського тощо. 

Увіковічені імена українських та російських письменників 

(Бєлінського, Глібова, Гоголя, Гребінки, Добролюбова, Лесі Українки), 

музикантів (Бородіна, Глінки, Шліхтер), вчених (Богомольця, Петровського, 

Ломоносова), акторів (Лучицького, М. Заньковецької) (додаток А). 

Годонімія досліджуваного міста вказує наступне (рис.3.3): 

 83% годонімів, пов’язаних з персоналіями, чиї імена увіковічнені в 

назвах вулиць й передмість;  

7,3% годонімів надають інформацію про рід діяльності мешканців; 

7,3% годонімів, котрі фіксують добу козацтва; 

2,4% годонімів, пов’язаних з природними характеристиками території. 
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Рис. 3.3. Розподіл годонімів м. Ніжина за походженням 

 

Годоніми дозволяють прослідкувати соціально-історичні умови життя 

населення, природний характер місцевості тощо. Не варто забувати про 

використання цього топонімічного матеріалу, як шлях до розвитку 

туристичної галузі. Інформація такого характеру доповнює, посилює духовне 

значення туристичних ресурсів. Наприклад, розробка екскурсій, тематичних 

проектів для приваблювання туристів. Застосування топонімічних знань – це 

новий напрям прикладного значення. 

Назви околиць можна віднести до хоронімів урбанонімного простору 

[43]. Їх трактування є історично цінним, значущим і в культурній сфері 

життя. 

Околиці древнього Ніжина, як правило, виникали за межами 

укріпленого земельного валу й заселялися переважно ремісниками, селянами, 

а іноді багатими козаками, які мали великі земельні наділи. Це були сотники, 

осавули. Їх прізвищами іноді називали околиці. Так з’явилися передмістя 

Бабичівка, Біляківка, Овдіївка, Козирівка. 



112 
 

7
9 

 

Мигалівка – історичний район міста Ніжина, заселений у XVII – XVIII 

столітті. Є кілька версій стосовно походження цієї назви. За однією з них, ця 

назва походить від дієслова мигати. Розповідають, що в давнину тут було 

багато лісів, які часто горіли, “вогні мигали” мешканцям міста. Інша версія 

стверджує, що ще в доісторичні часи, цю територію заселяли люди, від яких 

залишилось багато могил (курганів), розкиданих на схід від Ніжина. 

Поступово, з року в рік, їх розмивали води Остра, а деякі були пограбовані. 

Йшов час, про могили стали забувати, а слово Могилівка поступово 

змінилося на Мигалівку. 

Найвірогідніше припустити, що назва околиці пішла від імені першого 

мешканця цього району. “Мигаль” – чоловіче ім’я, похідне від “Михайло” 

(зараз зустрічається на Закарпатті, наприклад, Микола Мигальович). 

Південна частина Мигалівки довгий час носила найменування Шекеро-

Гринівка, за іменами нащадків козаків Шекери і Гриня, прізвища яких у 

Ніжині дуже поширені. 

У південній частині міста Ніжина знаходиться передмістя Ковалівка. 

Саме тут були кузні, а поруч зводилися житла ковалів. Звідси й назва. Даний 

годонім вказує на рід дільності жителів. 

Історична місцевість у північно-західній частині Ніжина – Лихокутівка. 

Одна з легенд розповідає, що першими поселенцями цих земель були втікачі, 

котрих манили та захищали від переслідувань густий дубовий ліс, непролазні 

хащі, поле, болота. Втікачів називали “лихі люди” – звідси й Лихокутівка. 

Недобра слава була про це передмістя: лихий куток, де часто траплялися 

пограбування будинків, перехожих, бійки. 

Таємницею залишається назва західної околиці міста – Ветхе. Саме 

утворення цієї назви викликане необхідністю підкреслити, що ця частина 

міста – куди старіша самого Ніжина. У XIV ст. там вже існував чоловічий 

Ветхоріздвяний монастир і жіночий скит. Під час ремонтних робіт 1817 року 

під церквою Святого Георгія знайшли гранітний камінь, на якому була 



113 
 

7
9 

 

вибита дата – XIV століття (камінь був поставлений під час зведення 

монастиря). Тому, існує припущення, що Ветхе виникло за триста років до 

появи офіційного Ніжина [2]. 

Західне передмістя – Овдіївка. Назву дістала від імені першого 

мешканця. 

На правому березі р. Остер, у північно-західній частині Ніжина – 

місцевість Магерки. Мешканці Магерок займалися сільським господарством і 

частково ремеслом – виготовляли вовняні, із закругленими полями у формі 

казанків, подібні до брилів, капелюхи – “магерки”. 

Свою назву від високого крутого яру одержала західна околиця міста –  

Круча. В ті далекі часи, коли річка підходила до старого берега, повноводні 

хвилі Остра і вимили “кручі”. Вони й зараз добре помітні з лівого берега. 

Від далеких буремних часів визвольної війни 1648 року Ніжину на 

згадку залишилася назва околиці Войтівщина. У XVII – XVIII столітті були 

володіння війтів, тобто начальників місцевого управління “Ратуші”. Немало в 

Ніжині прізвищ Войтенко й Войтиченко. 

Не секрет, що практично кожна влада, намагаючись ствердити свою 

присутність у повсякденному житті, в побутовій свідомості мешканців 

підконтрольної території; чи не першу увагу звертала на назви – від цілої 

держави до назви заводу, колгоспної бригади; найдрібнішої вулиці, провулку 

тощо. Адже в назвах виражалася певна квінтесенція сутності владного 

режиму, акумулювалися генеровані й пропаговані ним цінності, настанови, 

пріоритети, зразки поведінки; кожна з таких назв була (і є дотепер) символом  

приналежності  певної  визначеної  території  до  соціокультурного  

простору, який її (назву), власне, і породив.  

З-поміж  тематично  різноманітних  фондів  окупаційної  доби,  

наявних  у  відділі Державного  архіву  Чернігівської  області  в  м.  Ніжині,  

знаходимо  цікаву  справу  про перейменування годонімів  (вулиць) цього 

міста наприкінці листопада 1941 р. Окупаційна влада, щоб дати зрозуміти 
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свою принципову антирадянську спрямованість, певною мірою в  такий 

спосіб прагнула отримати якщо не підтримку, то хоча б лояльність місцевого 

населення; вже у перші місяці своєї присутності заходилася позбавляти 

новопридбані території від символів влади-попередниці.  

Як вказують документи, місцевому органу самоуправління (міській 

управі, персонально – бургомістрові) було доручено в триденний термін 

скласти списки вуличних назв Ніжина, визначити ті з них, що отримали 

назви за панування більшовиків і запропонувати їм заміну. Неофіційно 

рекомендувалося звірити всі назви з дорадянськими (тобто прямо натякаючи 

на назви імперської доби)  і ті, які не влаштовували новий режим – просто 

замінити на дореволюційні. Що в умовах цілковитої несамостійності місцевої 

влади й страху покарання за саботаж чи неправильне виконання наказу було 

виконано буквально дослівно.  

Військове  командування  надто  не  переймалося  аби  зрозуміти  суть  

тієї  чи  іншої назви, цінність чи загрозу нацистській ідеології реального 

носія годоніма. Тому обрало найбільш  простий  шлях – стовідсоткова  

механічна заміна назви  вулиць  і  провулків  на  їх попередників. Цілком 

нелогічним, з огляду  прихильності  нової  влади  до  місцевої  культури,  

було  зникнення  з  назв годонімів міста українських імен й ідіом (вулиць 

Т.Г.Шевченка, І.Я.Франка, Лесі Українки, провулків Українського, 

Вересневого, Квітневого тощо). Якимось дивом лишилася вул. Заньковецької 

– подаючи пропозиції їх автор чи на свій страх і ризик, чи дійсно не знаючи, 

що в дореволюційний час ця вулиця називалася “Сучківська”; але старої  

назви  не  вказав.  Натомість,  дивною  була  поява  на  вуличній  табличці  

імені П.А.Столипіна, змінивши там ім’ям його вбивці Д.Г.Богрова (останній 

був євреєм, що було обов’язковою умовою для перейменування).  

То ж, як бачимо, на відміну від більшовиків, що мало не відразу після 

свого приходу на українські землі починали змінювати вуличні назви 

іменами своїх ідеологів, поводирів, символічних для себе подій і явищ 
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(досить згадати, як у Ніжині в 1921 р. одним розчерком пера з’явилися вулиці 

Леніна, Карла Маркса, Луначарського, Щорса,  Рози  Люксембург,  відразу  

дві  вулиці  Свердлова,  Радянська,  Червоних  партизан тощо); нацисти в 

зазначеному питанні повели себе досить обережно й помірковано. Хоча,  

водночас,  і  досить  однобоко.  Проте,  ніяких  Гітлерштассе,  Гіммлералее,  

вул. Націонал-Соціалістичної,  провулків 15-річчя  НСДРП  чи 8-річчя  ІІІ  

Рейху  в  Ніжині ніколи не існувало, і за такої політики нацистів на 

окупованих українських землях й бути не могло. В усякому разі за ті два 

роки, що тривала в місті нацистська окупація. Щоправда, немає ніякої 

гарантії тому, що ще за кілька років окупації такі назви не з’явилися  б.  І  

першими,  хто  запропонував  би  увіковічити в  Ніжині  ім’я “улюбленого 

фюрера” чи “бургомістра, що зробив багато для розвитку націонал-

соціалізму” були б місцеві підлабузники нового політичного режиму. 

Пропоновані  чотири  документи  містяться  в  одній  архівній  справі  і  

розташовані в хронологічній послідовності за їх ймовірною появою. Тільки 

на першому з документів (№1) є точне датування, – решта датовані й 

нумеровані за логікою їх появи (цілком ймовірно, що дата мала бути також 

наприкінці останнього з документів (№4), але архівна справа містить лише 

перший його аркуш).  Останній із пропонованих документів (№4) є зведеним 

списком міських вулиць, провулків, площ із зазначенням їх сучасної (тобто 

на момент окупації – “zur Sowjet-zeit” (тобто “за радянського часу”)), 

попередньої (дореволюційної) назв у німецько-мовній транскрипції, а також 

переклад їх змісту німецькою мовою (додаток Б). Документ, швидше за все, 

друкувався в міській управі, і був підготовлений на основі кількох списків-

чернеток. На жаль, в архівній справі знаходиться тільки перший його аркуш. 

Зіставляючи дані з наявних у цій-таки архівній справі списків-чернеток 

(документи №2 і №3) і перший аркуш остаточного списку (в першу чергу, 

кількість позицій назв), можна говорити, що останній (документ №4) 

складався, ймовірно, з трьох аркушів, на останньому з котрих мала бути дата 
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й візування або міським бургомістром, або фельдкомендантом Ніжина. 

Документи  подаються  мовою  оригіналу  з  урахуванням  мовних  і  

стилістичних особливостей. Авторські скорочення, помилки й неповні слова 

в кириличному тексті відновлено в квадратних дужках. Загальноприйняті 

скорочені подано без змін. Німецькомовні назви вулиць, провулків і площ м. 

Ніжина також не змінено. Місця в тексті, що не вдалося прочитати вказано 

трикрапкою у квадратних дужках.  

Топонімічна політика на регіональному рівні потребує не меншого 

врегулювання. Постає питання що робити з численними топонімічними 

рудиментами радянської епохи, котрими рясніє сучасна мапа України: 

залишати все як є, змінювати вибірково або ж заміняти все докорінно? Якщо 

вилучати з обігу окремі радянські топоніми, то – які саме, за яким 

принципом? І на які нові найменування їх замінювати? На ці запитання 

шукають відповіді фахівці різних галузей знань та ентузіасти-аматори, а 

перманентна дискусія, що точиться з цього приводу в суспільстві, так чи 

інакше відображається в публікаціях вітчизняних засобів масової інформації.  

Пропонуємо модель перейменування (рис.3.4): 

1. Відбір назв для перейменування: 

- скласти список радянських назв обраної території; 

- здійснити групування з виділенням типових та одноманітних назв 

2. Обробка результатів: 

- виявити відповідність й важливість значення первинної та вторинної 

(сучасної) назви до відповідного об’єкта. 

3. Вибір претиндентних варіативних назв за наступними принципами: 

- повернення історичної назви з обґрунтуванням; 

- залишити радянську назву з обґрунтуванням;  

- надати сучасний варіант. 

Вибір назви. Підбір здійснюємо відповідно до конкретного об’єкта, 

керуючись наступними критеріями: 
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- топонімічні назви міських об’єктів повинні передавати самобутню 

неповторність міста в усіх його вимірах (географічному, ландшафтному, 

кліматичному, виробничому, культурному, естетичному, історичному тощо); 

- серед подій, фактів, персоналій, що мають загальнонаціональне 

значення, перевагу, передусім, треба надавати тим, які безпосередньо 

пов’язані з містом або регіоном; 

- міські топоніми мають відображати хронологічні етапи просторового 

розширення міста; 

  - назви міських об’єктів (вулиці, проспекти, бульвари) мають     

відповідати характеристикам самих об’єктів. 

4. Затвердження обраної назви для перейменування органами влади. 

5. Картографування назви відповідного об’єкта. 

Загальні положення стосовно мови, обліку тощо викладені в державному 

реєстрі географічних назв (додаток Ж). 

 

 

Рис. 3.4. Модель алгоритму перейменування 
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3.3. Впровадження результатів географо-топонімічного аналізу в 

рекреаційну та туристичну діяльність  

Важливим завданням для кожної країни є розвиток рекреаційно-

туристичної сфери. Україна розташована на перетині важливих транспортних 

шляхів. Володіє сприятливими природними, кліматичними умовами, 

історико-культурним потенціалом, духовними й матеріальними ресурсами. 

Водночас, поступається європейським кранам за рівнем розвитку 

рекреаційно-туристичних послуг. Подібна ситуація не є нормою й потребує 

створення у нашій державі потужної рекреаційної галузі для задоволення 

потреб як на внутрішньому, так й на зовнішньому туристичному ринку.  

Такий  стан  не  є  нормальним  і  потребує  активізації  процесів 

створення  в  нашій  державі  потужної  рекреаційної  індустрії,  яка  

спроможна задовольняти  різноманітні  рекреаційні  потреби  як  для  

вітчизняних, так й іноземних туристів. При цьому слід враховувати, що 

організація рекреаційної діяльності нині виступає не лише як задача 

містобудівна, а, насамперед, соціальна та економічна. Вона повинна  

вирішуватися як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.  

Певний  внесок  у  розвиток  вітчизняної  туристичної  індустрії  вносить 

Чернігівщина, котра пропонує чимало туристичних маршрутів, екскурсійних 

об’єктів. У цих цілях топонімічні матеріали використовуються, але в 

недостатній мірі. Ми пропонуємо такі напрямки використання топоніміки з 

метою більш інтенсивного розвитку рекреаційно-туристичної сфери 

Чернігівщини: 

1.Застосування топонімічної інформації в екскурсійній діяльності, 

керуючись наступними принципами: а) використання багатоманітності, 

пояснення та розшифрування походження назв для туристів; б) відновлення 

цікавих історичних назв, наприклад Довга Нога (проводячи аналогії з іншими 

країнами – місто Дурнів в Німеччині). 
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2. Створення базових господарсько-туристичних обєктів на основі 

адресних історичних географічних назв, які існували в минулому (існують 

нині) і вказують на місця колишніх ремісничих поселень (центрів 

виробництва), відродження яких цікаве для нинішніх туристів.   

3. Збагатити природно-заповідний фонд території цікавими легендами, 

переказами із топонімічним спрямуванням 

4. Створення відповідних туристично-топонімічних кластерів. 

 

Рис. 3.5. Напрямки застосування топоніміки в рекреаційній і 

туристичній сфері 

Поселення в житті людей відіграють важливу роль. Надзвичайно 

важливі вони й для туризму. Готелі, кемпінги, туристичні бази частіше 

приурочені до населених пунктів і навіть самі носять їх назви. У цей час 

міста, являючись сукупністю матеріальної та духовної культури людства, 

виступають в якості найбільш популярних туристичних об’єктів. Насамперед 

відвідування міст, знайомство з їх минулим й теперішнім, з пам’ятками 

архітектури, музеями, підприємствами – звичайна мета екскурсій, 

туристичних подорожей. 

Володіючи різносторонньою інформацією про географічні назви, 

екскурсії мають більш наповнений топонімічний зміст, що зацікавлює 

туристів. Важливими у цьому плані виступають ойконіми своєрідного 

значення, без остаточного варіанту походження назв. Чим керувались у 
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минулому люди, даючи ту чи іншу назву поселенням, топонімістам не 

завжди вдається визначити через давність виникнення населених пунктів. 

Але багатоманітність версій як наукових, так й народних (легенди, перекази)  

не залишить байдужими туристів. На Чернігівщині подібні назви є в 

достатній кількості. Наприклад, с. Комань, що в Новгород-Сіверському 

районі. У цьому селі, певно, знаходилися конюшні новгород-сіверських 

князів (від давньоруського “комоні” – коні). Інша версія – від слова 

“кумани”, – самоназви половців. Очевидно, тут неподалік княжого міста, 

утримувалися полонені степовики. Назву районного центру Короп чимало 

дослідників схильні вважати, що це видозмінений варіант давньоруського 

міста Хоробор, котре вперше датується 1153 роком. Хоробор – хоробрий. Ще 

одна версія – від великої красивої риби коропа. Це підтверджується 

атрибутом сучасного герба – риба короп, а над нею корона [11]. Існує кілька 

версій походження назви селища Радуль (Ріпкинський р-н): а) від слова 

“радість”, яку буцімто відчували першопоселенці-старовіри, знайшовши тихе 

місце від переслідувань царської влади; б) від шведських слів “рад”– коло, 

шеренга, черга, рада і “дуль” – прихований, зберігання. Разом узяті вони 

означають щось на кшталт захованого сонця; в) від давно зарослого озера 

“Радуль” або “Радутьє”, яке було розташоване між західною околицею 

селища і Дніпром. Остання версія більш правдива. Назва перекладається як 

“поселення біля джерельного болота – ради” [16]. 

Не менш цікаві версії щодо походження назви обласного центру 

Чернігів. Одні дослідники пов’язують назву з Чорним Лісом, який колись ріс 

на тому місці, де тепер стоїть Чернігів, що малопереконливо; інші – з іменем 

легендарного сіверського князя Черного. До наших часів у місті збереглася 

“Чорна Могила”, в якій нібито поховано князя. Проте, як показали розкопки, 

вона з’явилася значно пізніше, ніж було засноване місто. Припускають 

походження назви від рослини “черниця” (варіанти – чернівка, черніга – 

Vaccinium murtillus). Існує ще одна гіпотеза, за якою вважають, що чернега 
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означає “чорнозем” [17], або від “чернь” – “черней” [20]. Відносяться до цієї 

групи ойконіми Виблі – Куликівський р-н; Старі Боровичі – Щорський р-н; 

Звеничів, Неданчичі – Ріпкинський р-н.  

Історико-культурний потенціал, матеріальні та духовні пам'ятки народу 

дуже важливі для формування світогляду народу, для задоволення 

матеріальних, у тому числі туристичних, потреб. У розвинених країнах світу 

цей туристичний ресурс активно використовують для отримання прибутку. 

Деякі країни, наприклад, Італія, Франція, значну частину прибутків, які дає 

рекреаційне господарство, отримують від вмілої експлуатації історико-

культурного потенціалу. Цьому сприяє велика кількість пам’яток, їхня 

висока художня цінність, добра збереженість, вміла організація туристичних 

послуг. 

Наступним кроком до розвитку туристичної сфери вважаємо створення 

перших базових господарсько-туристичних об’єктів. Господарсько-

туристичні центри з адресною історико-топонімічною прив’язкою, мають 

бути створені перш за все там,  де в минулому існували поселення з назвами 

Гута, Буда, Рудня, Гамарня, Папірня тощо, які просторово наближені і 

пов’язані з транспортними магістралями та існуючими базовими 

туристичними центрами. 

Побачити все це на власні очі, відчути дух минулих епох і культури, 

мрія багатьох туристів як в Україні, так і за її межами. Тому, варто практично 

відтворити такі види діяльності для активізації  надходження туристичних 

потоків. В першу чергу доцільно надати друге життя виробничим 

комплексам саме в Чернігівському районі: с.Василева Гута, с.Хатилова Гута, 

с. Папірня, с. Рудня, с. Рудка. Туристи, відвідавши славне місто Чернігів та 

його історично-краєзнавчі пам’ятки, мали б змогу побачити давню 

технологію виробництва скла, заліза, паперу в цьому ж районі. Потім 

можливе розширення цієї мережі в інших районах області за умови успіху та 

інвестицій в Ріпкинському та Козелецькому районах.  
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Прикладом для наслідування може слугувати папірня Києво-

Печерської Лаври у Радомишлі (Житомирська область), котра була 

монопольним виробником паперу для православних друкарень кілька 

десятків років. Виробництво паперу в ній було настільки масштабним, що 

після руйнування фабрики під час козацьких повстань у другій половині 

XVII століття запасів вистачило для друку книг впродовж наступних 100 

років. 

Після руйнації папірня деякий час простояла покинутою, поки на 

початку ХХ століття на її залишках не збудували млин. У 1990-х папірня-

млин була закрита і перетворилася на міське звалище, і тільки у 2000-х роках 

відбудована та відроджена Ольгою Богомолець в якості історико-

культурного комплексу “Замок Радомисль”. В його майстерні незабаром 

відновиться виробництво паперу за давніми технологіями, і папірня отримає 

друге життя на славу Україні і місту Радомишлю. Поки, це ще показове 

виробництво для туристів. 

Відвідувачів зацікавлював би своєю технологією сам процес 

виробництва скляних, залізних, паперових та подібних виробів. Побачити все 

це на власні очі, відчути дух минулої культури – здатне привернути увагу 

кожного. Розміщення крамниць з реалізації товарів поблизу відповідних 

об’єктів є раціональним підходом. Можливість придбати сувеніри становить 

собою ще один засіб приваблення туристів. За кордоном такі пропозиції 

давно відомі й втілені в життя. Адже саме скляні сувеніри нині користуються 

попитом. Такий досвід варто перейняти з подальшим відновленням у межах 

даного регіону.  

По кількості заповідних об'єктів Чернігівська область посідає перше 

місце в Україні. На сьогодні природно-заповідний фонд області складають 8 

категорій об'єктів: Ічнянський та Мезинський національні природні парки, 

регіональний ландшафтний парк “Міжрічинський”, 443 заказники, 137 

пам'яток природи, 19 парків-пам¢яток садово-паркового мистецтва, 52 
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заповідні урочища, дендропарки “Тростянець” загальнодержавного значення 

та “Прилуцький” місцевого значення, Менський зоопарк. 

Перед співробітниками установ природно-заповідного фонду 

Чернігівського регіону стоять надзвичайно важливі завдання - збереження 

цінних природних та історико-культурних комплексів і об'єктів, створення 

умов для організованого туризму, відпочинку, проведення наукових 

досліджень з питань охорони навколишнього природного середовища та 

ефективного використання природних ресурсів, екологічної та освітньо-

виховної роботи. 

Загально відомо, що носій національної ідентичності сприймає своє 

життя як продовження історичного ланцюга нації, проте самоідентифікація 

українця на сьогодні ускладнена тим, що сьогоднішнє інформаційно-

топонімічне поле в Україні позначене присутністю принаймні трьох різних 

моделей пам’яті: української, російської й радянської. Код історичної пам’яті 

присутній в усіх без винятку жанрах уснопоетичної творчості, проте в деяких 

він дещо затемнений плетивом художніх образів, а в інших лежить на 

поверхні. Важливу роль виконує сегмент документальної прози – легенди та 

перекази. На сьогодні вони активно функціонують, залишаючись важливим 

джерелом формування історичної й культурної пам’яті та компенсуючи до 

певної міри деформаційні впливи глобалізаційних процесів. 

Історико-топонімічні перекази завжди чітко локалізовані й прив’язані 

до конкретних місць та визначних постатей, чиє життя або діяльність 

пов’язані з ними. Із цих строкатих регіональних полотен і складається 

загальнонаціональна топонімічна картина, базована на народній пам’яті, яка 

може помилятися в деталях і забувати подробиці, але завжди точна в оцінках. 

Назви заповідних об’єктів відповідають реаліям й безпосередньо 

використовуються експертами туристичної сфери в екскурсійних справах. 
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Цікавими є туристичні об’єкти Качанівка і Тростянець (Ічнянський 

район). Маєток у Качанівці - єдиний в Україні, який уцілів у комплексі, 

попри війни та революції. 

Палац, перебудований на замовлення родини меценатів Тарновських, 

розташований на романтичному схилі, який із двох боків омивають 

мальовничі ставки. До палацу веде вимощена плиткою центральна алея, з 

іншого боку якої споруджена єдина у Східній Європі церква Георгія 

Хозевіта. Вона була родинною усипальницею Тарновських. За Тарновських, 

які захоплювалися українськими старожитностями, Качанівка вважалася 

українським Парнасом - центром, куди з'їжджалися митці та закохані в них 

гарненькі панянки.Тут часто гостював Микола Гоголь, однокурсник Василя 

Тарновського по Ніжинській гімназії, влітку 1938 року мешкав композитор 

Михайло Глінка.  

Саме поселення Тростянець вперше згадується в 1549 р. і належало 

Києво-Нікольському монастирю. В 1629 р. поселення було повністю 

зруйноване поляками. На початку ХVIII ст. на цьому місці з'явився хутір 

Тростянець (Крячев), який входив в Срібнянську сотню Прилуцького полку. 

Така назва населеного пункту напевне пов’язана з річкою Тростянкою, що 

протікала поблизу села.  

Результатом попередніх пропозицій є виокремлення туристичних 

кластерів топонімічного спрямування – туристично-етнографічно-

топонімічних: 1) Чернігівський; 2) Ніжинсько-Батуринський; 3) Сосницько-

Новгород-Сіверський; 4)Ріпкинський; 5) Корюківсько-Щорський. Такі собі 

ядра інтенсифікації розвитку рекреаційно-туристичної сфери Чернігівщини, 

що утворюють опорний туристично-етнографічно-топонімічний каркас 

(рис.3.5). Чернігівський, Ніжинсько-Батуринський та Сосницько-Новгород-

Сіверський кластери мають значний історико-туристичний та природно-

заповідний фонд, що вже користуються певним туристичним попитом та 

включені до маршрутів (додаток Е).  
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Ріпкинський та Корюківсько-Щорський кластери є проектними 

формами й практичної значущості набудуть при відтворенні перших 

господарсько-туристичних комплексів. Отже, Чернігівська область має 

значний туристично-топонімічний потенціал, котрий при вмілому 

використанні надає багато можливостей. Україна значно відстає від 

більшості європейських країн за рівнем розвитку рекреаційно-туристичних 

послуг. Хоча для розвитку своєї рекреаційної сфери має сприятливі 

природно-кліматичні умови, значний історико-культурний потенціал, 

необхідні людські та матеріальні ресурси, як приклад Чернігівщина.  

В невизначеності (неоднозначності) багатьох географічних назв, їх 

таємничості і непрозорості криються значні принади для туристів, особливо 

іноземних. В той же час у нас донині відсутнє розуміння того, що іноземних 

туристів в стародавніх Чернігові, Новгороді-Сівеському, Ніжині не можуть 

привабити ресторани, бари, кав’ярні з назвами Нью-Йорк, Лос-Анджелес, 

Карамболь тощо. Це вказує на відсутність елементарної топонімічної 

культури населення. Вона була брутально зруйнована за радянських часів. 

Під туристично-етнографічно-топонімічним кластером розуміємо 

сукупність взаємопов’язаних туристичних організацій топонімічного та 

етнографічного спрямування в конкретних туристичних районах (містах) 

області. Основними передумовами  для утворення туристично-етнографічно-

топонімічного кластера є утворення: наявність конкурентних переваг для 

розвитку кластера (конкурентні ресурси, кваліфіковані туристично-

топонімічні кадри, вигідне географічне положення з метою туристичного 

попиту); близькість учасників кластеру; розвинена інфраструктура. 

Домінантою виділення таких кластерів є туристичний об’єкт топонімічного 

та етнографічного спрямування.    
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3.4. Використтання топонімічної інформації у шкільному курсі 

географії та географії вищої школи  

Навчальна географія органічно пов’язана з топонімікою. Однак цей 

зв’язок сприяє вивченю географічних дисциплін у середній і вищій школах, де 

все це майже повністю ігнорується. Топоніміка майже повністю вилучена з 

навчальних програм географії. 

Ми виділили такі підходи застосування топонімічної інформації під час 

вивчення географічних дисциплін: 

Рис. 3.7. Напрямки навчально-наукової діяльності 

 

Висуваємо цілі до вивчення топоніміки в географічних дисциплінах: 

-розвиток пізнавальної діяльності; 

-самостійність мислення; 

-формування навичок самостійного отримання знань; 

-розвиток інтересу до науки та практики. 

 

 

Рис. 3.8. Цілі навчання географічних дисциплін з елементами топоніміки 



128 
 

7
9 

 

Завдяки топонімічним матеріалам можна робити висновки про міграції 

населення в минулому, про зв’язки різних народів між собою тощо. 

Використання таких відомостей на уроках підвищує інтерес учнів до 

географії, полегшує засвоєння знань і сприяє більшому запам’ятовуванню 

навчального матеріалу [17].  На жаль, шкільні підручники з географії містять 

лише одиничні відомості з топоніміки. Тому бажано, щоб вчитель акцентував 

увагу на походженні назв географічних об’єктів. Вивчення місцевих топонімів 

сприяє глибокому розумінню учнями їх значення, вихованню в них любові 

до рідного краю. Учителю треба заздалегідь ознайомитись з місцевими 

географічними термінами, а під час уроків з топоніміки спонукати на 

виконання цього завдання своїх вихованців. Учні з великим інтересом 

слухають пояснення походження географічних назв, особливо пов’язаних з 

народними переказами, легендами, думами. Навчальною програмою з курсу 

"Географія України" 8-9 класів передбачено вивчення топоніміки рідного 

краю: дві години на теоретичні заняття і одну – на практичні [25].  

Тому, перш ніж починати вивчення топоніміки своєї області, вчителю 

потрібно заздалегідь ознайомитись з “Топонімічним словником України”, 

уважно прочитати передмову, виписати з нього топоніми свого району, 

розподілити їх:  

1) за видами (ойконіми, гідроніми, ороніми); 

2) за походженням (пов’язані з історичним подіями; природою: 

водними об’єктами, рельєфом, рослинністю, тваринним світом, мінералами; а 

також культурою, побутом і господарською діяльністю). 

Доцільно виготовити дві таблиці:  

1) розподіл топонімів своєї області за видами; 

2) розподіл топонімів своєї області за походженням. 

Добре було б таблиці зробити постійними наочними посібниками, 

придатними для роботи в паралельних класах не один рік. 
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Готуючись до вивчення топоніміки своєї – Чернігівської області, 

вчитель розподіляє матеріал на два уроки теоретичних та один практичних 

робіт з топоніміки, як це передбачає програма. З цією метою розроблені 

уроки з географії (додаток В). 

На першому уроці вчитель ознайомлює учнів з топонімікою як наукою, 

з її розвитком і завданнями, з видами топонімів – ойконімів, гідронімів, 

оронімів. Коротко розповідає про їх походження, одні з яких чітко 

характеризують природні умови області – характер поверхні, надрових 

багатств, води, рослинний і тваринний світ, а також особливості поселень, 

господарську діяльність людей, їх культуру і побут. Під час розповіді 

необхідно звернути увагу учнів на правильну вимову географічних назв, їх 

наголоси, правильне написання. Така робота, по-перше, підвищує культуру 

мови, грамотність вихованців, а по-друге, сприяє підвищенню ефективності 

навчального процесу. Вперше почуту учнями назву вчителю слід вимовляти 

не поспішаючи, чітко, правильно. Подаючи нову назву, бажано 

супроводжувати її відповідним поясненням: місто це, гора чи річка. Тяжкі за 

вимовою назви бажано подавати так, щоб в учнів включалися всі види 

пам’яті: слухова, зорова, моторна. А це означає, що топонім треба назвати, 

написати на класній дошці, запропонувати учням записати в зошит. До таких 

назв можна віднести топоніми: Крехаїв, Свидовець, Рівчак-Степанівка, 

Кадовба тощо.  

На другому уроці вчитель коротко розповідає про влив на топоніміку 

України кочівників, котрі приходили зі Сходу, народів Західної Європи, 

використовуючи при цьому саморобну картосхему; ознайомлює учнів з теоре-

тичними положеннями топоніміки: лексико-семантичними розрядами, 

топонімічною стратиграфією, народною термінологією, топонімічним моделя-

ми, народною етимологією, користуючись при цьому передмовою “Словника” 

(додаток В). Щоб учні запам’ятали топоніми області, необхідно 

впроваджувати такі прийоми: 1) порівняння назв за їх подібністю, наприклад: 
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місто Ічня – річка Іченька, село Смолеж – річка Смолянка; 2) порівняння назв 

за їх відмінністю: Велика Кошелівка – Мала Кошелівка; 3) зв’язком 

топонімів з історичними подіями: Святе Озеро, Щаснівка; 4) зв’язок 

топонімів з розташуванням відповідних географічних об’єктів: Заріччя, 

Набережне.  

Сприяє запам’ятовуванню назв їх етимологічне тлумачення – пояснення 

походження слів, наприклад, пов’язаних з назвами рослин (Дуболугівка, 

Березовий Гай, Тополівка, Бори), тварин (Бобрик, Лебеді), характером поверхні 

(Низи, Холми), господарською діяльністю (Гута, Рудня, Лубня, Буда). 

Оскільки третій урок, присвячений практичним роботам з топоніміки, 

служить повторенню, закріпленню, тренуванню набутих знань, то його краще 

реалізувати, згідно моїх пропозицій. Надзвичайно цікаво, продуктивно  

сприймають діти нетрадиційні уроки. Тому на закріплення важливо провести 

гру. Методом жеребкування виділити дві-три команди. Для розминки діти 

розгадують кросворд, який учитель заздалегідь готує на дошці, а далі 

присвячують час вікторині (додаток В). 

Вчителю бажано добре володіти мовою топоніміки, вміло 

використовувати її як на уроках, так і в позакласній роботі (проводити 

факультативні заняття, створити гурток) – цим самим відкрити учням світ 

топонімів.  

Коло питань, з яким доводиться мати справу вчителеві географії, дуже 

широке, а кількість годин, що виділяється програмою на уроки, обмежена. 

Тому ефективним засобом розширення і поглиблення знань учнів є вдумливо 

організована позакласна робота, яка своїм змістом буде немовби 

продовженням класної. 

Позакласну роботу з географії треба організувати так, щоб вона 

захоплювала учня, щоб він весь час відчував потребу більше знати. Інтерес 

до знань, активно підтримуваний учителем, є основою розвитку здібностей і 

нахилів учнів до різноманітних видів діяльності. Цього можна досягти при 
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умові, коли учитель будь-яким завданням надає цікавої форми. Тоді 

різноманітні види діяльності викликатимуть в учнів роздуми, спонукатимуть 

їх до нових пошуків і завжди завершуватимуться певними результатами. 

Спеціально організована   пізнавальна  діяльність – навчання – становить   

основу   формування   і   розвитку інтересів учнів. Проте не слід забувати, що 

інтерес – явище динамічне: він або розвивається, або гасне. Тому потрібна 

систематична робота вчителя, спрямована на дальший розвиток інтересу до 

знань. Викликати цікавість учнів до окремих, іноді навіть нецікавих фактів не 

так важко. Важче зробити цю раптову цікавість стійкою й переключити її на 

систематичну роботу по розширенню, поглибленню знань.У позакласній 

роботі все це підтримується дитячою романтикою. А як багато загадкового у 

розшифруванні таємниць географічних назв. Використання елементів 

топоніміки на уроках географії та в позакласній роботі посилює пізнавальну 

діяльність учнів до  цих  предметів,  ілюструє, конкретизує  навчальний 

матеріал,   полегшує   розкриття специфіки   географічних об'єктів й 

особливостей природи  та  економіки  окремих країн, регіонів. Також 

топоніміка демонструє зв’язок теорії з практикою, де формуються 

елементарні дослідницькі навички, що активізують розвиток творчих 

здібностей. 

Вивчення топоніміки вимагає ґрунтовних знань з етимології. У 

науковій етимології потрібні дані різних досліджень, десятки зіставлень з 

словами інших мов, пояснення складних фонетично-морфологічних 

перетворень. Ця робота не під силу учням і тому не викличе у них інтересу. 

На уроці і в позакласній роботі основне – не історія, а зміст топоніма. 

Етимологічний аналіз у школі – лише допоміжний засіб. Кожний 

етимологічний екскурс повинен служити конкретній меті: пояснити значення 

географічної назви, домогтися його швидкого осмислення й запам'ятання 

правильної вимови і написання. 
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Останнім часом наукові дослідження здійснюються в межах площинної 

інтеграції кількох галузей знань. Саме такою виступає наука топоніміка. 

Вона у свою чергу займає важливе місце при викладанні географічних 

дисциплін вищої школи. У  методиці  навчання  географічних дисциплін  

накопичилося  достатньо  проблем,  які потребують  спеціальних  

досліджень. Серед  них  такі,  які  визначаються  співвідношенням  фактів 

практики  і  теоретичних  положень. Існує проблема оновлення методів, 

засобів й форм організації навчання вищої коли. Остання  проблема  тісно  

пов’язана  з  розробкою  та  використанням  у навчальному процесі нових 

технологій, які детально визначають алгоритми  застосування  дидактичних  

інструментів,  сприяють  досягненню запрограмованого  навчального  

результату. Тому, виникла  необхідність в розробці підходів до втілення у 

навчальний процес топонімічних матеріалів як нового етапу в розвитку 

географічної освіти. Географічні знання та вміння дають змогу усвідомлено 

орієнтуватися в соціально-економічних й геоекологічних подіях своєї 

держави та світу в цілому. При цьому важливе місце належить методиці 

викладання географії.  

Методика викладання географії  – це наука про закономірності й 

особливості процесу навчання географії. Вона розробляє й встановлює 

раціональні методи, прийоми, засоби та форми навчальної діяльності. 

Завдяки чому відбувається свідоме оволодіння студентами системою знань з 

географічних дисциплін. При цьому формуються відповідні вміння, навички, 

щодо реалізації цих знань. Об’єктом методики викладання географії є процес 

формування географічних знань, умінь, навичок. Предметом виступає 

система вищої школи. Вона включає в себе: зміст і структуру сучасних курсів 

географії; форми та засоби організації навчального пізнання в процесі 

вивчення географії, а також місце й значення пізнання в системі вищої 

школи. Сучасна методика географії розглядає викладання географії як 

навчально-виховний процес, котрий відзначається динамічністю й перебуває 
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у безперервному розвитку. Методика викладання географії має тісні зв’язки з 

усіма географічними науками. Насамперед, з курсами фізичної, економічної 

та соціальної географії, а також із регіональною географією, геологією, 

кліматологією, гідрологією, географіє ґрунтів, землезнавством, картографією, 

топонімікою. Тому доцільно застосовувати в методиці викладання географії  

саме топоніміку, як інтегровану науку.   

 Географічні назви виступають об’єктами вивчення топоніміки. Завдяки 

їй можна робити висновки про міграції населення в минулому, про зв’язки 

різних народів між собою тощо. Використання таких відомостей на заняттях 

підвищує інтерес до географії, полегшує засвоєння знань, сприяє більшому 

запам’ятовуванню навчального матеріалу. Зв’язок топоніміки з методикою 

навчання географії можна прослідкувати у контекстах фізико-географічної, 

історичної й економічної географії. Географічне середовище являється 

постійною й необхідною умовою матеріальної частини життя суспільства, 

яка впливає на його розвиток. При вивченні географічного середовища перед 

топонімікою висунуті завдання: реконструювати фізико-географічний 

ландшафт минулого, проаналізувати семантичне значення, походження та 

просторове поширення назв географічних об’єктів.  

Вплив природних умов потрібно розглядати, враховуючи два аспекти. 

Перш за все, вплив географічного середовища на суспільство послаблюється 

або змінюється по мірі розвитку виробничих сил. Характер цього впливу 

завжди обумовлений рівнем техніки даного суспільства. Наприклад, розвиток 

землеробства призводить до використання в господарстві раніше не 

придатних ділянок земель. Водні простори – річки, озера та моря слугують 

перешкодою до нових земель й спілкуванню людей; але з виникненням 

засобів пересувань, перетворились в шляхи сполучення. Таким чином, роль 

одного й того ж географічного середовища на різних етапах розвитку 

суспільства може бути різною. Другий важливий момент при вивченні ролі 

природничо-географічних умов, полягає в тому, що їх вплив потрібно 
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враховувати на кожному історичному етапі. У контексті історичної географії 

топоніміка покликана розглянути процес формування населення тієї чи іншої 

території, його етнічний склад, розміщення, пересування населення тощо. 

При вивченні економічної географії топоніміка дозволяє визначити 

географію виробництва, господарчих, транспортних зв’язків. Тому, ми 

розробили та впровадили декілька лекцій з елементами топоніміки для 

дисципліни “Соціально-економічна географія України” студентів IV курсу 

(додаток Д). 

        У деяких навчальних закладах існує досвід введення курсу 

топоніміки. Значне  місце  у  професійній  підготовці  студентів  відведене  

лекційним  курсам.  Лекційна частина  курсу  топоніміки має не лише дати  

студентові  систему  знань,  але  й  озброїти  його методикою  здобування  

нової  інформації. Все це для  того,  щоб  знання  трансформувалися  в уміння 

й навички, що формує справжнього спеціаліста. На  лекціях  та  

лабораторних  заняттях  діяльність викладача  й  студента  має сприяти 

спільному осмисленню та оцінці інформації. Раніше першість надавалася 

організації, методиці та забезпеченні самостійної роботи під  час  аудиторних  

занять. Нині  акцент  змістився  на  самостійну  роботу  студентів  у 

позааудиторний час. Гармонійне  поєднання  різних  форм  самостійної  

роботи  студента  забезпечить його підготовку й прагнення до постійного 

саморозвитку. Посібники з топоніміки (яких, на жаль, обмаль) мають 

відповідати сучасному рівню науки, бути  методично  забезпеченими. Вони 

повинні  піднести  на новий рівень викладання дисципліни, пробуджувати  

пізнавальний  інтерес  студентів,  бажання поглиблювати свої знання. 

Система  студентської  науково-дослідної  роботи залишається традиційною, 

що  охоплює такі напрями: а) навчально-дослідницьку  роботу  (вивчення  

курсу  топоніміки;  виконання  курсових, бакалаврських,  дипломних,  

магістерських  робіт;  виконання  дослідницьких  завдань  під  час 

виробничої практики); б) науково-дослідницьку роботу, що виконується в 
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позанавчальний час (робота в наукових гуртках; участь у наукових 

конференціях, семінарах; публікації в наукових виданнях, збірниках праць);  

в) організаційно-масові заходи (предметні олімпіади, конкурси наукових 

робіт тощо). Методологічна база топоніміки включає в себе більшість 

методів географії. До них відносяться аналітико-синтетичний, порівняльно-

історичний методи, ретроспективний аналіз, статистичний метод, а також 

картографічний метод дослідження [1]. 

Аналітико-синтетичний метод полягає у виявленні фактів, їх 

систематизації, узагальненні, виділенні сутності явищ при чіткій локалізації в 

просторі та часі. Порівняльно-історичний метод дозволяє використовувати 

історично-генетичні та історично-типологічні порівняння, що дають 

можливість здійснити реконструкцію суспільно-географічних явищ 

минулого. Під історично-генетичним порівняння розуміється принцип 

встановлення споріднених явищ, створених спільним розвитком різних 

народів в межах єдиного географічного простору. Історично-типологічне 

порівняння встановлює спорідненість явищ, генетично не пов’язаних між 

собою, але сформованих одночасно у різних народів. Важливе місце в 

дослідженнях займає метод ретроспективного аналізу, котрий дозволяє 

відтворити окремі суспільно-географічні явища на основі встановлення їх 

зворотного зв’язку. Статистичний метод застосовують для фіксації явищ, 

процесів й фактів, вибіркових досліджень, визначення середніх величин. 

Даний принцип дозволяє виявити закономірності поширення топонімів в 

межах досліджуваних територій, а також скласти відповідні карти. 

Картографічний метод створює картограми, демонструючи певні процеси та 

явища на конкретній території. Топонімічні дослідження на регіональному 

рівні сприятимуть кращому закріпленню знань з курсу “Методика 

викладання географічних дисциплін вищої школи”.  
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Висновки до Розділу 3  

Карта області майорить назвами радянського походження. Така 

ситуація потребує компетентного втручання з метою виправлення та 

налагодження топонімічної політики для подальшого збереження культурної 

спадщини. Тому, ми пропонуємо алгоритм перейменування назв на прикладі 

годонімів.  

Чернігівська область має значний туристично-топонімічний потенціал, 

котрий при вмілому використанні надає багато можливостей. Україна значно 

відстає від більшості європейських країн за рівнем розвитку рекреаційно-

туристичних послуг. Хоча для розвитку своєї рекреаційної сфери має 

сприятливі природно-кліматичні умови, значний історико-культурний 

потенціал, необхідні людські та матеріальні ресурси, як приклад 

Чернігівщина. В невизначеності (неоднозначності) багатьох географічних 

назв, їх таємничості і непрозорості криються значні принади для туристів, 

особливо іноземних.  

З цією метою пропонуємо виокремити туристично-етнографічно-

топонімічні кластери: 1) Чернігівський; 2) Ніжинсько-Батуринський; 3) 

Сосницько-Новгород-Сіверський; 4) Ріпкинський; 5) Корюківсько-

Щорський. Під туристично-етнографічно-топонімічним кластером розуміємо 

сукупність взаємопов’язаних туристичних організацій топонімічного та 

етнографічного спрямування в конкретних туристичних районах (містах) 

області. 

Чернігівський, Ніжинсько-Батуринський та Сосницько-Новгород-

Сіверський кластери мають значний історико-туристичний та природно-

заповідний фонд, що вже користуються певним туристичним попитом та 

включені до маршрутів. Ріпкинський та Корюківсько-Щорський кластери є 

проектними формами й практичної значущості набудуть при відтворенні 

перших господарсько-туристичних комплексів.  
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Використання топонімічного інструментарія в методиці навчання 

географії сприятиме розвитку наукового рівня учнів, студентів. Топоніміка 

дозволяє отримати інформацію про фізико-географічні характеристики, 

соціальні процеси та явища території. Вагоме значення належить 

регіональному дослідженню. У подальшому чіткого визначення потребує 

алгоритм впровадження матеріалів топоніміки в методику викладання 

географічних дисциплін вищої школи. Крім введення топоніміки в 

теоретичний курс, необхідно створювати гуртки для студентів подібної 

тематики. Основне завдання таких заходів: формування національного 

свідомого патріота-громадянина України; усвідомлення моральних 

цінностей, ідеалів, культурних традицій, етичних норм.  

Ефективними виховними заходами є також історико-етнографічні 

експедиції з вивчення топоніміки свого краю: дослідження історичних 

пам’яток, збирання предметів старовини, легенд, народних традицій, звичаїв 

тощо. У результаті вивчення основ топоніміки студент повинен вміти: 

застосовувати отримані знання в процесі навчально-методичної діяльності; 

складати топонімічні характеристики певних регіонів; застосовувати 

отримані знання в науково-пошуковій роботі.   
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено географо-топонімічний аналіз 

території Чернігівської області на основі розробленої методики. Одержані 

результати дозволяють зробити наступні висновки:  

1.Теоретико-методичною основою пізнання топонімів є концепція 

взаємодії природи і суспільства – тісно взаємопов’язаних між собою 

складових географічної оболонки Землі, а також наукові підходи, принципи 

та методи предметно-об’єктного поля дослідження, розроблені провідними 

вітчизняними і зарубіжними фахівцями, що реалізуються в напрямках: 

вивчення окремих топонімів; дослідження топонімічної сукупності в межах 

певного регіону. Керуючись специфічністю кожної назви, встановлена 

потреба комплексного підходу при вивченні топонімів як проявів 

географічного, соціального явищ та історизму. 

2.Розроблена й апробована алгоритмічна схема географо-топонімічного 

аналізу регіону: збір та первинна обробка інформації (уточнення 

топонімічних теоретичних й методичних аспектів, ґрунтуючись на 

словниках, картах, реєстрах географічних назв тощо); визначення теоретико- 

методичних основ дослідження (формулювання мети й завдань, виділення 

об'єкту та предмету дослідження, принципів, методів дослідження); 

географо-топонімічний аналіз регіону на основі застосування 

контекстуального методу К.М. Тищенко (структурно-морфологічний аналіз, 

лексико-семантичний аналіз, етимологічний аналіз, застосування 

найближчого контексту); ландшафтно-географічного методу (системний 

аналіз, порівняльний аналіз, візуальний аналіз) та історично-міграційного 

(порівняльний історичний аналіз). Така методика дала змогу виявити 

закономірності походження топонімів та їх  взаємозв’язки в межах географо-

топонімічного простору регіону з метою практичного застосування. 

3. На основі аналізу особливостей назвотворчого процесу, вивчення 

номінаційних традицій, структурно-морфологічної строкатості виявлені 
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різноманітні зв’язки у межах ТС-м (топонімічних систем)  регіону. Сучасний 

топонімічний пласт області насичений новоукраїнськими топоформантами. 

Ойконімія Чернігівщини має слов’янську та українську основу. Іншомовні 

вкраплення, незважаючи на багатовіковий вплив, становлять тут незначну 

частину: Каціри, Спичувате, Сулак, Козари, Печенюги. Апелятивна лексика 

інтенсивнішою є на пн. та пн. зх. області, що дає підстави виділити саме ці 

території за архаїчністю заселення. 

4. Вивчення географо-топонімічного простору Чернігівської області у 

розрізі фізико-географічних областей дозволило виявити ТС (топонімічна 

система) мішаних лісів та ТС зони лісостепу. Виявлені зв’язки між 

географічними назвами як елементами ТС: 1) зв’язок між географічними 

об’єктами та їх вербальним вираженням; 2) зв’язки між природними 

елементами всередині ТС; 3) взаємозв’язки всередині топонімічного 

ландшафту (між апелятивами та антропонімами; між загальними та 

одиничними поняттями тощо). Для виявлення просторового розміщення та 

чисельності виділених груп ойконімів, гідронімів створено відповідні 

картосхеми та діаграми. Просторовий аналіз особливостей топонімії 

Чернігівської області показав, що у структурі виділених семантичних груп 

ойконімів (16 груп) переважають: 1) антротопоніми – 31,3%; 2) ойконіми, що 

вказують на лісистість – 10,1%; 3) ойконіми, що вказують на виробничий 

процес – 8,2%. Гідронімія – складне утворення носіями різних етносів. 

Проаналізовано та виділено 13 семантичних груп гідронімів. Лідируючі 

позиції за чисельністю належать: 1) своєрідного значення (закрита 

семантика) – 19%; 2) зоогідроніми – 16,2%; 3) від географічних термінів; 

характеру течії; конфігурації берега – по 10,8%.  

Вивчення номінаційних традицій водних об’єктів дозволило 

стверджувати про специфічність способу творення географічних назв, що 

виражається архаїчністю в часовому вимірі. Таким чином, в основі 

назвотворення топонімів переважають особові імена, особливостей рельєфу, 

рік, рослин, тварин тощо. Кожен компонент топонімії має власну структуру, 
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властивості, що сформувалися під впливом певних факторів та процесів і 

пов’язані із закономірностями власного розвитку та еволюції. 

Проаналізовано 680 ойконімів та 60 гідронімів Чернігівської області. 

5.Здійснена оцінка географічних назв у контексті міграційно-

історичного методу. Аналізу піддавалися мікротопоніми. Виявлено, що у 

заселенні області активну  участь  брали  українці,  зокрема  вихідці  із  

Правобережжя України (XVІІ ст.). Про це свідчать мікротопоніми  

антропонімічного  походження,  в основі яких – прізвища, імена переселенців 

(70%). На топоніміку регіону значний вплив здійснювали представники 

кочових етносів – хозар, половців, тюрків. Незважаючи на асиміляційні 

процеси, залишилися їхні назви кочовищ, стійбищ, випасів, перших 

поселень. Нині в Чернігівській області проживає майже 4000 родів, які мають 

тюркські прізвища. Масив  мікротопонімії  регіону ставить чимало складних 

завдань, які  важко вирішити й потребують подальшого розв’язання.  

6. З метою відновлення своєрідної ойконімної системи та налагодження 

топонімічної політики регіону розроблений алгоритм перейменування. Ціла 

низка перейменувань пов’язана з часами радянської влади, що зумовлена 

ідеологічними причинами. Ойконіми радянського спрямування спотворюють 

дійсність місцевих географічних, історичних, культурнх явищ. Ми 

виокремили 60 таких об’єктів в Чернігівській області та здійснили 

групування: 1) з означенням “Червоний, Красний”; 2) з означенням 

“Жовтень”; 3) з означенням “Травневі”;  4) типові радянські. За добу 

незалежності, на жаль, лише незначній кількості поселень повернуто первісні 

назви, які мають певну історико-культурну та лінгвістичну цінність.  

7. Запропоновано туристично-етнографічно-топонімічний опорний 

каркас з рекомендаційною метою розвитку туристичної та рекреаційної 

сфери регіону, котрий представлений 5 туристично-етнографічно-

топонімічними кластерами (Чернігівський; Ніжинсько-Батуринський; 

Сосницько-Новгород-Сіверський; Ріпкинський та Корюківсько-Щорський).  
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8. Обґрунтовані засади поліпшення навчально-пізнавальної і наукової 

діяльності учнів та студентів в  процесі використання топонімічних 

матеріалів. На основі реалізації топонімічного інструментарію у структурі 

методологічного апарату навчання географії встановлені ієрархічні напрямки 

навчально-наукової діяльності, що сприяють розвитку наукового рівня: 

розробка та проведення уроків в школі; краєзнавчі гуртки; розробка та 

введення елементів топоніміки до лекційних, практичних занять вищої 

школи; науково-дослідницькі роботи студентів; практична реалізації 

проектів. Удосконалення трансформаційних процесів методичного арсеналу 

знаходить відображення у виділенні впорядкованих підходів: розвиток 

пізнавальної діяльності; самостійність мислення; формування навичок 

отримання знань; розвиток інтересу до науки та практики. Топоніміка, як 

специфічна ніша, демонструє ефективність при викладанні географічних 

дисциплін й забезпечує дослідницький метод, що містить мотиваційний, 

пізнавальний, інтелектуально-логічний компоненти та обумовлює мету 

пізнання географічного простору. 
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Додаток Б 

Архівна справа про перейменування годонімів (вулиць, площ) 

Ніжина в 1941 р. 
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Архівна справа про перейменування годонімів (вулиць, площ) 

Ніжина в 1941 р. 
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Архівна справа про перейменування годонімів (вулиць, площ) 
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Додаток В 

Розробки уроків з географії (8 клас. Географія своєї області) 

Урок № 1 

Тема "Що таке топоніміка" 

Зміст уроку. Що вивчає топоніміка. Утворення топонімів, їх види. 

Шляхи розвитку географічних назв упродовж різних історичних епох. 

Формування загальнослов’янської топоніміки; вплив на неї мов народів,  

племен індоєвропейської спільності.  

Обладнання: фізична карта України, фізична і адміністративна карта 

Чернігівської області, "Топонімічний словник України". Таблиці: "Розподіл 

топонімів за видами", "Топоніми Чернігівщини за походженням", 

Географічний атлас України, контурні карти України.  

Хід уроку 

1. Вступна розповідь учителя.  

2. Оглядове ознайомлення з топонімами Чернігівської області, з 

"Топонімічним словником України". 

3. Пояснення топонімів своєї області за видами.  

4. Пояснення топонімів своєї області за походженням.  

5. Закріплення вивченого. 

6. Завдання додому: користуючись картою області і конспектом, 

підібрати кілька топонімів своєї області за їх видами і походженням. 

 

Урок 2 

Тема "Теоретичні положення топоніміки" 

Зміст уроку. Україна – Русь. Топоніміка України, вплив на неї 

кочівників, а також народів західної Європи – нащадків кельтів, іллірійців, 

германців та ін. Лексико-семантичні розряди топонімів. Топонімічна 

стратеграфія. Народна термінологія. Топонімічні моделі та їх утворення. 

Топоформанти. Найдавніші топоформанти – ичі > Малич > Маличі.  
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Суфіксація. Фон топоніміки України. Топоніми – пам’ятки історії, 

лінгвістики і географії. 

Обладнання: те саме, що й на попередньому уроці, а також 

картосхеми "Кочівники на території нинішньої України".  

Хід уроку: 

1) Повторення матеріалу попереднього уроку. 

2) Пояснення вчителя.  

3) Закріплення знань. 

4) Завдання додому: користуючись картою області і конспектом 

дати визначення топонімів, утворених суфіксами – ськ, -к, -івка, -иця, -ов, -ів, 

-ин, -н, -єць, -ва, -ава, -щина, -ичі. 

Урок 3 

Тема "Практичні вправи з топонімами своєї області" 

Обладнання: настінні фізична й адміністративна карти області, 

контурні карти України, зошити з географії. 

Хід уроку 

1. Фронтальне опитування матеріалу попереднього уроку. 

2. Проведення практичної роботи: 

а) змагання (програмне завдання) "Хто швидше" – на певну літеру 

швидше за інших назвати, наприклад, п’ять топонімів; 

б) на контурній карті підписати п’ять ойконімів, запропонованих 

вчителем; 

в) дати приклад ойконіма, утвореного за допомогою префікса та 

суфікса; 

г) навести два приклади топонімів, пов’язаних з історичними 

подіями. 

Виконані роботи учні наприкінці уроку здають вчителю. 
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3. Завдання додому: коротко письмово розкрити тему "Походження 

назви обласного міста, свого населеного пункту", вказавши їх етимологію і 

топоформант (суфіксацію). 

 

Кросворд 

                 

              6   
              д   
              а   
           4   н   
         5 б о б р и к  
           р   н   
           о   е   
         2  н      
         а  і   9   
    1 о й к о н і м   с   
         т     в   
      7 в и р   1

0 

 я   
         о   г  т   
        8 п і щ а н е   
         о   л     
         н   к     
         і   а     
 3 г і д р о н і м        
                 

По горизонталі:  

1. Топоніми населених пунктів 

3. Топоніми водних об’єктів 

5. Зоотопонім Ніжинського району 

7. Ліва притока р. Сож, що означає "глибоке місце" 

8. Назва озера, дно якого складене піщаними відкладами, у 

Коропському районі 

По вертикалі:  

2. Назви, що походять від імен, прізвищ 
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4. Топоніми об’єктів рельєфу 

6. Ойконім, що не має остаточного варіанту Ніжинського району 

9. Назва озера, де відбулося хрещення чернігівців 

10. Гідронім, що утворився від балтійського "гала" 

 

Вікторина 

1.  Наведіть хоча б дві гіпотези щодо походження назви м. Ніжина.  

2. Які ви знаєте ще ойконіми, котрі мають кілька варіантів 

трактування?  

3. Поясніть походження назви Рудня.  

4. Чим зумовлена назва Рудня?  

5. У яких ойконімах відбивається рід діяльності населення?  

6. Чи існують у Чернігівській області ойконіми іншомовного 

походження? Які?  

7. Поясніть походження назви Чернігова.  

8. З чим пов’язана назва гідроніма Десна?  

9. Назвіть гідроніми, які свідчать про заболочене русло.  

10. Які ви знаєте водні об’єкти, назви котрих вказують на характер 

течії?  

11. Поясність незначну кількість оронімів у межах Чернігівської 

області.  

12. Для чого необхідно вивчати топоніми?  

Вчителю бажано добре володіти мовою топоніміки, вміло 

використовувати її як на уроках, так і в позакласній роботі (проводити 

факультативні заняття, створити гурток) – цим самим відкрити учням світ 

топонімів.  
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Соціально-економічна географія України  (IV курс) 

Тема. Загальна характеристика господарства України 

Вид лекції. Інформаційна лекція 

Мета: оволодіти знаннями з даної теми; розвивати пізнавальні 

можливості студентів. 

Методи: 

Дидактичні засоби навчання:  фізична карта України, презентація. 

План 

Вступ 

1.Історико-топонімічний екскурс розвитку господарства в Україні 

2.Національний господарський комплекс України 

3.Галузева структура господарства України 

4.Територіальна структура господарства України 

Література 

1). Комплексний атлас України. – К.: ДНВП «Картографія», 2005. – 

96 с. 2). Соціально-економічна  географія  України: Навч. посіб. / За  ред. О.І. 

Шаблія. – Л.: Світ, 2000. – 679 с. 3). Паламарчук  М.М., Паламарчук  О.М. 

Економічна  і  соціальна  географія України з основами теорії. – К.: Знання, 

1998. – 415 с. 4). Іщук С.І. Промислові комплекси України. Наукові основи 

територіальної організації. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 248 с. 5). 

Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1993. – 560 с. 6). 

Трансформація  структури  господарства  України: регіональний  аспект: 

Монографія / За ред. Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної, О.М. Нижник. – К.,2003. 

– 404 с. 7). Масляк  П.О. Географія  України: Навч. посіб. – К. : Стафед-2, 

2000. –148 с. 

 Вступ. У процесі своєї діяльності людина вступає у взаємодію із 

природою, з іншими людьми, продукує різноманітні матеріальні і духовні  
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цінності. Здійснюється це окремими людьми, сім'ями, колективом 

або всім суспільством і називається господарською діяльністю, або 

господарством. 

   У процесі історичного розвитку господарство пройшло 2 етапи: 1) 

натуральне господарство; 2) товарне господарство. 

   Натуральним вважається господарство, пов'язане з сім'єю, 

колективом чи територіальною громадою і виробництвом продуктів, 

необхідних лише для їх власного споживання, задоволення потреб самих 

виробників. Такий етап людство пройшло у первісному і феодальному 

суспільстві, але елементи натурального господарства збереглися і дотепер — 

насамперед у вигляді домашнього і підсобного господарства. Товарне 

господарство виникло з появою обміну продуктами людської діяльності, 

тобто коли продукція вироблялася не тільки для власного споживання, а й 

для задоволення потреб інших людей. Це відбувалося шляхом обміну 

результатами праці, купівлі-продажу товарів на ринках. 

1.Історико-топонімічний екскурс розвитку господарства в Україні 

   Із розвитком товарного господарства розвивається територіальний 

(географічний) поділ праці, тобто виробництво певних товарів закріплюється 

за тими територіями, де для такого виробництва існують кращі умови — 

природна сировина, матеріали, робоча сила з відповідними навиками тощо. З 

часом відбувається об'єднання (інтеграція) праці між окремими територіями. 

Результатом цих процесів є розподіл ринків товарів, робочої сили і їх 

об'єднання в межах держави. Формується національне господарство країни. 

   В Україні активний розвиток товарного виробництва розпочався у 

XVIII — XIX ст. Оскільки територія України тривалий час перебувала у 

складі інших держав, то її господарство було складовою частиною 

національних господарств цих країн.  
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Наприкінці ХVII – у XVIII ст. промисловість України була широко 

представлена традиційними ремеслами й промислами, тісно пов’язаними з 

сільським господарством. Вони або переробляли продукцію 

сільськогосподарського виробництва, або обслуговували його. Найбільш 

поширеними були гончарне, шкіряне, шевське, кравецьке, ковальське, 

теслярське, ткацьке, бондарське та інші ремесла. Центрами ремесел в 

українських землях були Київ, Харків, Чернігів, Лубни, Прилуки, Гадяч, 

Чугуїв, Охтирка, Богодухів, Стародуб, Миргород, Полтава та інші міста. Так, 

Чернігівщина і Полтавщина славилися гончарними виробами, Стародуб, 

Глухів і Київ – виготовленням мідних і олов’яних товарів, на багатих лісами 

Чернігівщині й Новгород-Сіверщині виготовляли різні вироби з дерева (вози 

і сани, колеса, меблі, щогли тощо). 

Мануфактури. Початок мануфактурного періоду промисловості в 

Україні датується по-різному. Початкові форми мануфактури, на думку 

більшості істориків, виникли ще в першій половині XVI ст. Основою появи 

мануфактур були селянські та міські промисли і ремесла. Саме сільські та 

міські промисли, де не було цехових обмежень, виявилися найпридатнішими 

для технічних нововведень, нових форм організації виробництва і праці. 

Технічною передумовою для створення мануфактур було широке 

використання водяного колеса, що забезпечувало перехід від дрібного 

ручного виробництва до великого механізованого. Водяні млини 

механізували виробничі процеси не лише у борошномельній галузі 

промисловості, а й використовувались у текстильній, деревообробній, 

металообробній та інших галузях. Найкраще розвивалися борошномельні 

мануфактури, яким служили не лише водяні, а й вітряні млини. У 1640 р., в 

маєтках Яреми Вишневецького було 476 млинів. У Гетьманській державі на  
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будівництво та використання млинів видавалися спеціальні 

універсали, а їхніми власниками чи орендарями були шляхта. старшина, 

козаки та селяни. 

Успішно розвивалося гуральництво, броварництво та медоваріння, 

які мали добру сировинну базу в Україні і приносили великі прибутки своїм 

власникам. Ґуральні та пивоварні були в кожному фільварку, маєтку, в 

кожному селі України. 

Розвивалося металургійне виробництво, найпоширенішою формою 

якого була рудня. Рудні складалися з млина, Димарні, де з руди плавилося 

залізо, і кузні. В кінці XVIII ст. з'явилися перші доменні мануфактури, на 

яких спочатку виплавляли чавун, а потім сталь. 

У першій половині XVI ст. в Україні почали виробляти папір. 

Найбільше папірень було у Східній Галичині, основним центром 

українського паперового виробництва вона залишалася впродовж ХVП-ХVШ 

ст. Папірні були в основному власністю поміщиків, монастирів і козацької 

старшини. У XVI ст. здобутки у паперовій промисловості України дозволили 

відкрити добу книгодрукування, яке також здійснювалося у друкарнях 

мануфактурного типу. 

У Слобідській та Лівобережній Україні успішно розвивалося 

селітряне виробництво, зосереджене в басейнах рік Псла, Ворскли, Орелі, 

нижнього Дніпра та Бугу, в районі Чугуєва та Путивля. Ще до Хмельниччини 

в Україні існувало 20 селітроварень, які були монополією держави. 

Наприкінці XVIII ст. лише на Слобожанщині було 500 селітряних 

мануфактур. 

В Україні у ХVІ-ХVПІ ст. існувало багато інших видів мануфактур. 

Серед них успішно розвивалися гути (виробництво скла), буди (виробництво 

поташу), солеварні, пороховні. До мануфактур належали підприємства з  
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виробництва гармат і дзвонів, карбування монет, текстильні, 

суднобудівні та інші підприємства. 

Мануфактури являли собою відносно великі підприємства, на яких 

частково застосовувалася механізована праця, хоча ручна праця все ж 

домінувала. На мануфактурах існував поділ праці, використовувалася 

наймана праця. Мануфактурне виробництво було в основному товарним і 

ринковим. З виникненням мануфактур укрупнювалося виробництво. 

У другій половині XVIII ст. в Україні було майже 40 

централізованих мануфактур, які виникли в текстильній галузі і які можна 

вважати зародками великого капіталістичного виробництва, їх виникнення 

було тісно пов'язане з військово-господарськими потребами держави. 

Подібні мануфактури з'явилися в інших галузях промисловості. В цілому, 

XVIII ст. — період розквіту мануфактурного виробництва в Україні. 

 2.Національний господарський комплекс України 

Тільки зі здобуттям Україною незалежності можна говорити про те, 

що її господарство є національним. Національні господарства більшості країн 

на сучасному етапі є складними сукупностями великої кількості 

найрізноманітніших галузей, підгалузей виробництв, підприємств. Між ними 

існують постійні взаємозв'язки і взаємодія, що виражається взаємними 

потоками палива, енергії, сировини, матеріалів, готової продукції, послуг, 

інформації тощо. Іншими словами, національне господарство являє собою 

національний господарський комплекс з тісними внутрішніми зв'язками, а 

також з більш чи менш розвиненими зовнішніми зв'язками з національними 

господарствами інших країн (слово "комплекс" означає сукупність 

взаємозв'язаних об'єктів, що становлять єдине ціле). 

   Національний господарський комплекс України протягом 

останнього десятиріччя XX ст. перебував у стані затяжної економічної кризи.  
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Серед причин цього є й те, що він з'явився як осколок т. зв. єдиного 

народногосподарського комплексу колишнього СРСР, сформованого свого 

часу не на ринкових, а на соціалістичних господарських відносинах. Багато 

виробництв, що знаходяться на території України, мають неповний цикл, а 

зв'язки з підприємствами, які залишилися поза Україною і є ланками єдиного 

виробничого процесу, часто розірвані і втрачені (до того ж їх відновлення не 

завжди є раціональним). Наприклад, вимушено простоюють великі 

текстильні комбінати, які отримували сировину (бавовну) із Центральної 

Азії; припинена діяльність багатьох машинобудівних підприємств, які 

виробляли деталі і вузли для російських заводів; значні кошти витрачаються 

на придбання з Росії ядерного палива для української атомної енергетики, бо 

в країні існує лише первинна ланка ядерного циклу (видобуток урану) і т. д. 

   Господарство України здебільшого розвивалося екстенсивним 

шляхом. Це означає, що збільшення обсягів виробництва досягалося за 

рахунок кількісного приросту виробничої бази, а не якісного переоснащення 

її. Наприклад, задля збільшення випуску продукції вдвічі у стільки ж 

збільшувалася кількість машин, верстатів, устаткування, робочої сили, 

сировини, вдвоє зростали посівні площі, поголів'я худоби тощо. Такий шлях 

якийсь час приносив позитивні результати, однак внаслідок обмеженості 

ресурсів він став безперспективним. 

   Екстенсивний шлях поєднувався з інтенсивним шляхом розвитку, 

який базується на впровадженні передових досягнень науково-технічного 

прогресу у виробництво, застосуванні нових технологій, підвищенні рівня 

освіти й кваліфікації працівників, поліпшенні організації виробництва і т. д. 

Інтенсивний шлях веде до зниження енерго-, матеріало- і трудомісткості 

виробництва при одночасному зростанні його обсягів і покращення якості 
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продукції. Обсяги виробництва зростають завдяки підвищенню 

продуктивності праці. 

   Саме інтенсифікація виробництва сприяла швидкому розвитку 

економіки розвинених країн у другій половині XX ст. Зараз цей шлях став 

визначальним для розвитку України. 

   Економічна система — це спосіб організації економічного життя 

суспільства, її визначають, насамперед, відносини власності у суспільстві та 

господарський механізм. 

   Основними типами економічної системи впродовж багатьох 

десятиліть у XX ст. були ринкова економіка і централізовано планова 

економіка. Ринкову економіку мали більшість країн світу, тоді як 

централізовано планову — півтора десятка соціалістичних країн, у т. ч. 

колишній СРСР. З початку 90-х рр. XX ст. на карті світу з'явилися т. зв. 

постсоціалістичні країни ("пост" з лат. — "після") з перехідним типом 

економічної системи, серед них — Україна. 

   Ринкова економіка базується на приватній власності, вільному 

підприємництві і ринковому господарському механізмові. Ринок передбачає 

обмін вироблених товарів відповідно до їх вартості, існування конкуренції 

між виробниками, врівноваження попиту і пропозиції товарів. Він виступає 

також регулятором господарської діяльності. 

   Показники, що характеризують ринкову економіку і ступінь її 

розвитку, можуть суттєво відрізнятися в окремих країнах чи регіонах, а тому 

розрізняють національні моделі економічних систем. Серед моделей, 

притаманних країнам з найбільш розвиненою ринковою економікою, 

виділяють такі: 

   англосаксонську модель (США, Великобританія), яка 

характеризується повним панування в економіці приватної власності окремих 

осіб, підприємств, фірм, банків, великих компаній і мінімально необхідним 

втручанням держави в господарські процеси; 
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соціально-ринкову модель (континентальні країни Західної Європи, 

Канада), яка подібна до попередньої, однак допускає більшу частку 

Державної власності в економіці і передбачає широке використання 

можливостей і важелів держави у соціальній політиці; 

   східно-азіатську модель (Японія, Південна Корея, Сінгапур), яка 

характеризується незначною часткою державної власності в економіці, однак 

високим ступенем впливу держави на економічні процеси. 

   Багато країн, що розвиваються, створили менш ефективні моделі 

ринкової економіки. Для них характерне, наприклад, значне поширення т. зв. 

неформальної ("тіньової") економіки і "чорного" ринку (латиноамериканська 

модель), низький рівень розвитку товарно-грошових відносин і висока частка 

споживчого (натурального) господарства (різні види афро-азіатської моделі) і 

т. д. 

Централізовано планова економіка відзначалася загальним 

домінуванням державної або "колективної" власності, вирішальною роллю 

держави у розв'язанні економічних питань, що здійснювалося шляхом 

централізованого планування й адміністративного розподілу ресурсів. Інша 

назва даної системи — командно-адміністративна економіка. 

   Втручання держави в усі економічні процеси і на всіх рівнях та 

відсутність приватновласницької ініціативи призводили до низької 

ефективності господарювання, неконкурентоспроможності виробленої 

продукції на міжнародних ринках, постійного дефіциту основних споживчих 

товарів. 

   Централізовано планової економіки в даний час притримуються 

лише дві соціалістичні країни — Куба і Північна Корея (КНДР). У 

соціалістичному Китаї формується специфічна модель економіки, яка  
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передбачає побудову ринкових відносин під контролем правлячої 

комуністичної партії. 

   Перехідна економіка (від командно-адміністративної до ринкової) 

передбачає докорінні перетворення в усіх сферах економічної діяльності, в 

усьому господарському механізмові постсоціалістичних держав. 

Реформування економіки пов'язане, насамперед, із роздержавленням і 

приватизацією суб'єктів господарювання (підприємств, організацій, закладів), 

появою ефективного власника, розвитком малого і середнього 

підприємництва, обмеженням прямого втручання держави в економічні 

процеси і одночасно вмілим управлінням цими процесами зі сторони 

держави. Лідерами щодо реформування національних економік на ринкових 

засадах у даний час є постсоціалістичні країни Центральної Європи (Польща, 

Чехія, Угорщина, Словаччина, Словенія) і Балтії (Естонія, Латвія, Литва). 

   Україна належить до країн, в яких економічні перетворення 

проводяться надто повільно й непослідовно. Це пов'язано з об'єктивними і 

суб'єктивними причинами. Зокрема, у промисловості дуже багато великих і 

старих підприємств з відсталими технологічними процесами й 

устаткуванням, що не приваблює ні вітчизняного, ні іноземного власника. 

Економіка України потребує великих капіталовкладень, яких нема в країні, а 

надходження їх із-за кордону гальмуються недосконалим законодавством і 

нестабільністю суспільного розвитку. Окрім цього, у вищого керівництва 

держави не завжди вистачає політичної волі щодо докорінного реформування 

економіки, а чиновницький апарат на місцях часто чинить перешкоди 

впровадженню прогресивних змін. 

   Сучасна економічна система України характеризується поєданнням 

старих і нових елементів, не всі з яких є прогресивними. Часто серед них 

з'являються такі, що властиві менш розвинутим ринковим економікам  
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("тіньова" економіка, "чорний" ринок, хабарництво і корупція чиновників, від 

яких залежать економічні перетворення, заміна товарно-грошових відносин 

на т. зв. бартер, тобто натуральний обмін продукцією тощо). Незважаючи на 

те, що за останнє десятиріччя частка державної власності в економіці різко 

скоротилася, а зросла частка різних форм недержавної власності (приватної, 

акціонерних товариств тощо, загалом до 60%), виробництво не відзначається 

високою ефективністю. Часто роздержавлення і приватизація підприємств 

проводились непрозоро і не на користь ефективного власника. У деяких 

важливих сферах економіки реальної зміни відносин власності не відбулося. 

Так, у сільському господарстві на місці колишніх колективних і державних 

господарств (колгоспів і радгоспів) виникли колективні селянські 

підприємства, селяни в яких не стали реальними власниками землі. Аграрна 

реформа, метою якої є запровадження приватної власності на землю і 

перетворення її в товар, розпочалася лише у 2000 р. Усе це свідчить про те, 

що етап перехідної економіки в Україні буде досить тривалим. Однак вибір, 

зроблений на початку 90-х років, — створення цивілізованої ринкової 

економіки за типом розвинених країн — не підлягає сумніву. Національне 

господарство України має складну структуру.Структура господарства — це 

його внутрішня будова, котра показує, з яких основних елементів складається 

господарство, а також виражає співвідношення та взаємозв'язки між ними. 

   Первинними складовими господарства, його основними одиницями 

є підприємства, організації, заклади, установи, які випускають різноманітну 

продукцію або надають різноманітні послуги. До них належать шахти, 

кар'єри, рудники, фабрики, заводи, електростанції, індивідуальні і фермерські 

селянські господарства, залізничні станції, автотранспортні підприємства, 

будівельні організації, ремонтні майстерні, магазини, перукарні, школи, вищі 

навчальні заклади, науково-дослідні інститути, лікарні, банки і т.д.  
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Вони також можуть складатися з внутрішніх підрозділів — цехів, 

виробничих ділянок, відділів тощо. 

   Найскладнішу будову мають підприємства-комбінати, в яких є 

цехи з різним призначенням: основні, допоміжні, обслуговуючі, підсобні та 

ін. Для випуску певного виду продукції підприємства й організації можуть 

утворювати виробничі чи науково-виробничі об'єднання, спілки, 

кооперативи. 

   За формами власності підприємства й організації бувають: 

державні (їх власниками виступає уряд через вищих державних чиновників), 

комунальні (належать місцевим територіальним громадам — міським, 

селищним, сільським), приватні (їх власники — окремі люди або сім'ї, які 

вкладають власну працю або ж використовують найману), колективні 

(власність господарських товариств, кооперативів, корпорацій; серед них 

найбільш поширені т. зв. акціонерні товариства, власниками акцій яких 

виступають як їхні працівники, так і широке коло інших осіб), а також зі 

змішаною власністю (створені за спільної участі держави та інших 

власників). Крім цього, на території України з'являються підприємства й 

організації, засновані іноземним капіталом і які є власністю міжнародних 

організацій та юридичних осіб інших держав. 

3.Галузева структура господарства України 

Підприємства й організації групуються за видами господарської 

діяльності і за розміщенням на території. Відповідно розглядають галузеву і 

територіальну структуру господарства. 

   Галузева структура показує поділ господарства на галузі та 

співвідношення між ними. Галузь — це сукупність господарських одиниць, 

які виробляють якісно однорідну продукцію або задовольняють певні 

однорідні потреби суспільства.  
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Всі галузі національного господарства об'єднуються, насамперед, у 

дві сфери — сферу матеріального виробництва і сферу послуг (раніше їх 

також називали виробничою і невиробничою сферами). 

   До сфери матеріального виробництва входять промисловість, 

сільське, лісове, рибне господарство і будівництво (рис. 5) — галузі, які 

випускають матеріальні блага (товари). Вони поділяються на вужчі галузі, 

підгалузі, види виробництв. Наприклад, великою галуззю промисловості є 

машинобудування, в яке входить автомобілебудування, а в нього — 

виробництво легкових автомобілів. 

   У сфері послуг створюються духовні блага та послуги 

невиробничого й виробничого характеру. Одні галузі цієї сфери 

обслуговують безпосередньо населення (культура, освіта, медичне і 

рекреаційне обслуговування, побутове обслуговування), інші — населення і 

виробництво (транспорт і зв'язок, фінанси і кредит, торгівля, страхування), 

треті забезпечують функціонування суспільства взагалі (наука, управління). 

У галузевій структурі національного господарства України сфера 

матеріального виробництва різко переважає сферу послуг (відповідно 66% і 

34% у 2000 р.). У сфері матеріального виробництва виділяються 

промисловість (71% вартості всіх вироблених товарів) і сільське 

господарство (21%). Таким чином, за цими показниками національне 

господарство України є промислово-аграрним. 

   Часто міжнародні економічні організації розглядають галузеву 

структуру національних господарств як співвідношення трьох секторів 

економіки. До первинного сектора відносять сільське і лісове господарства, 

рибальство, добувні галузі промисловості, тобто ті галузі, які дають людині 

"первинну" (створену природою) продукцію.  
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До вторинного сектора включають індустріальні галузі — обробну 

промисловість і будівництво, які переробляють і облагороджують первинну 

продукцію і доводять її до споживача у вигляді кінцевих матеріальних благ. 

Третинним сектором називають галузі сфери послуг. 

   За такою структурою економіки країни світу відносять до одного з 

трьох типів: країни доіндустріальної стадії розвитку (у них дуже висока 

частка галузей первинного сектора), індустріальної стадії (вторинного 

сектора) і постіндустріальної стадії розвитку (велика перевага галузей 

третинного сектора). Україна має показники типової держави, що 

знаходиться на індустріальній стадії розвитку суспільства: частка вторинного 

сектора сягає понад 45% вартості всієї продукції, відносно висока також 

частка первинного сектора (понад 20%). Натомість, відсоток третинного 

сектора в економіці України більш як удвічі нижчий, ніж у провідних 

постіндустріальних країнах світу (США, Японія, країни Західної Європи). 

   У результаті посилення і поглиблення зв'язків між окремими 

галузями національного комплексу відбувається формування міжгалузевих 

комплексів. Міжгалузевий комплекс — сукупність взаємозв'язаних 

підприємств різних галузей, об'єднаних випуском певної продукції. 

   До найважливіших міжгалузевих комплексів в Україні відносяться 

паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, хімічний, лісо-

виробничий, агропромисловий, комплекс легкої індустрії, транспортний, 

будівельно-індустріальний, морегосподарський, рекреаційний, військово-

промисловий, науково-технічний, соціальний. 

   Підприємства чи галузі у складі комплексів відзначаються 

стійкими і тісними виробничими зв'язками. Наприклад, в агропромисловому 

комплексі взаємодіють галузі сільського господарства, харчової 

промисловості, комбікормова промисловість.  



177 
 

 

Продовження. Додаток Д 

Розробка занять з географічних дисциплін вищої школи 

 

Складовими комплексу є також деякі галузі машинобудування 

(сільськогосподарське, тракторобудування), хімічної промисловості 

(виробництво мінеральних добрив, отрутохімікатів), мікробіологічна 

промисловість. Функціонування комплексу неможливе без інфраструктури, 

тобто галузей, які обслуговують процес виробництва. Це — вантажний 

транспорт, системи енерго-, водо- і теплопостачання, матеріально-технічне 

забезпечення, ремонт, будівництво, освіта (підготовка кваліфікованих 

кадрів), наукове забезпечення, управління. 

4.Територіальна структура господарства України    

Підприємства різних галузей господарства по-різному розташовані 

на території одне щодо іншого, відносно населених пунктів, своїх сировинно-

ресурсних баз тощо. В одних випадках вони мають одиничне розміщення, в 

інших — групове. Ці групи на одній території творять певні територіальні 

поєднання, підприємства в них більшою чи меншою мірою використовують 

спільну виробничу і соціальну інфраструктуру або ж об'єднуються 

виробничими зв'язками, взаємними поставками деталей, матеріалів, 

напівпродуктів, відходів. Таким чином виникають територіальні елементи 

господарства. Сукупність певним чином взаєморозміщених і поєднаних 

територіальних елементів господарства називається територіальною 

структурою господарства. 

   Територіальна структура господарства тісно пов'язана з 

розселенням, транспортною мережею, а також особливостями природного 

середовища, його природно-ресурсним потенціалом. Елементи 

територіальної структури можуть мати точкові, вузлові, лінійні, кущові, 

ареальні форми. Зокрема, галузі первинного сектора економіки — сільське й 

лісове господарство, рибальство, добувна промисловість, які тісно 

взаємодіють з природним середовищем, мають переважно ареальні форми:  
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сільськогосподарські зони і райони, лісогосподарські і лісопромислові 

райони і ділянки, рибопромислові зони і райони, гірничодобувні басейни, 

райони, ареали. 

   Переважна більшість підприємств обробної промисловості 

розміщені в населених пунктах і утворюють такі елементи територіальної 

структури, як промисловий пункт (одне підприємство), промисловий центр 

— населений пункт з кількома мало пов'язаними підприємствами, 

промисловий (господарський) вузол — місто або група близько 

розташованих міст з великою кількістю взаємозв'язаних підприємств. Окремі 

виробництва мають кущову форму територіального поєднання. Наприклад, 

машинобудівний кущ формується головним (складальним) підприємством і 

багатьма заводами, що постачають деталі, вузли, агрегати і знаходяться у 

навколишніх поселеннях. 

   Територіальна структура транспорту представлена такими 

елементами, як транспортні лінії (наприклад, залізниці, судноплавні ріки), 

транспортні пункти (станції на залізничній вітці), транспортні вузли (станції 

в місцях розгалуження чи перетину залізничних ліній). Елементи 

територіальної структури можуть бути спеціалізовані (наприклад, зернова 

зона, цукровобуряковий пункт, центр харчової промисловості, 

автомобілебудівний кущ, нафтохімічний вузол, залізничний вузол, 

автомагістраль) і багатогалузеві (хіміко-машинобу-дівний центр, 

металургійно-машинобудівельно-хімічний вузол, залізнично-річковий вузол, 

промислово-транспортний вузол, залізнично-автомобільна полімагістраль). 

Висновки    

Сучасні галузева і територіальна структура господарства України 

відзначаються нераціональністю. Про це, зокрема, свідчать: 
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— значна залежність господарства від постачання енергоносіїв, лісу, 

сировини для легкої та інших галузей промисловості; 

— відсутність завершальних виробництв у багатьох галузях, 

передусім у машинобудуванні; 

— надмірний розвиток галузей військово-промислового комплексу 

при обмеженому розвитку виробництва товарів народного споживання; 

— недостатній розвиток агропромислового комплексу, насамперед 

галузей обробної промисловості; 

— технічна відсталість і зношеність устаткування, технологічна 

недосконалість підприємств, що зумовлюють високу енерго- і матеріало-

затратність економіки; 

— значна концентрація т. зв. "брудних виробництв", зокрема 

гірничодобувних, металургійних, хімічних та ін., що спричинило високий 

ступінь забруднення довкілля; 

— надмірне зосередження промислових підприємств в окремих 

регіонах (Придніпров'я, Донбас, Прикарпаття), що зумовило значне 

використання ресурсного потенціалу, призвело до надмірного тиску на 

довкілля тощо. 

   Необхідна структурна перебудова господарського комплексу, що 

має виявлятися у виготовленні високоякісної і конкурентоспроможної 

продукції, зменшенні затрат сировини та енергії на її випуск, скороченні 

виробництва економічно та екологічно невигідної продукції. Значну роль у 

цьому повинні відіграти економічні реформи, насамперед прискорення 

процесів приватизації в різних галузях господарства. 

 

 

 



180 
 

 

Продовження. Додаток Д 

Розробка занять з географічних дисциплін вищої школи 

 

Соціально-економічна географія України  (IV курс) 

Тема. Транспортна система України 

Вид лекції. Інформаційна лекція 

Мета: оволодіти знаннями з даної теми; усвідомити значення 

транспортної системи; розвивати пізнавальні можливості студентів. 

Дидактичні засоби навчання:  фізична карта України, презентація. 

План 

Вступ 

1. Загальна характеристика типів транспорту 

2. Сухопутний транспорт 

3. Водний транспорт та його топонімічна змістовність 

Висновки 

Література 

 Вступ.  Транспорт є галуззю, яка знаходиться на стику виробничої 

сфери і сфери послуг. Він не створює ніяких матеріальних цінностей, а 

забезпечує перевезення вантажів і людей, розвиваючи зв'язки між 

підприємствами, галузями, регіонами. Його ще називають "кровоносною 

системою економіки", бо він є необхідною умовою функціонування 

господарства. 

1. Загальна характеристика типів транспорту 

   Транспорт поділяється на вантажний і пасажирський, залежно від 

того, які об'єкти ним перевозяться. Вантажний транспорт забезпечує 

виробничі зв'язки між підприємствами і доставку населенню продуктів 

споживання; основними показниками ефективності його роботи є 

вантажоперевезення (кількість перевезених за рік вантажів у тоннах) і 

вантажообіг (добуток обсягу перевезеного вантажу на відстань перевезень (т. 

км)). 
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   Пасажирський транспорт забезпечує перевезення населення; його 

основними показниками є пасажироперевезення (кількість пасажирів, 

перевезених за рік) і пасажирообіг (добуток кількості пасажирів на відстань 

перевезень, вимірюється у пасажирокілометрах). 

   Виділяють такі види транспорту: залізничний, автомобільний, 

трубопровідний, морський, річковий, авіаційний. 

   Залежно від середовища переміщення їх групують у наземний, 

водний і повітряний транспорт. 

   Кожен з них має свою специфіку. Для забезпечення роботи 

господарства країни всі види транспорту повинні бути взаємопов'язані, 

працювати злагоджено. Сукупність усіх видів транспорту, об'єднаних між 

собою транспортними мережами (дорогами) і вузлами, в яких відбувається 

обмін вантажами і пасажирами, називається транспортною системою. 

2. Сухопутний транспорт   

 Перше місце за вантажообігом і пасажирообігом серед усіх видів 

транспорту в Україні займає залізничний. Він виконує важливу роль як у 

внутрідержавному, так і міждержавному сполученні на далекі відстані. 

Довжина залізниць в Україні становить 22,5 тис. км, майже 2/5 з них — 

електрифіковані. Середня щільність шляхів — 37 км залізничних колій на 1 

тис. км2 території. Найбільша щільність залізниць у Донбасі, Придніпров'ї та 

західній частині України. 

   Перші залізниці в Україні були побудовані між містами 

Перемишль — Львів (1861 р.), Одеса — Балта (1865 р.), Балта — Жмеринка 

— Київ (1870 р.), Львів — Волочиськ — Жмеринка (1871 р.). 

   Найважливіші залізничні магістралі України нині — Київ — Фастів 

— Козятин — Здолбунів — Львів — Чоп; Фастів — Знам'янка — 

Дніпропетровськ — Донбас; Київ — Полтава — Харків; Кривий Ріг —  
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Запоріжжя — Донбас; Харків — Донбас; Харків — Запоріжжя — 

Севастополь, а також ті, що йдуть до морських портів та державних кордонів 

країни. Найбільші залізничні вузли — Київ, Львів, Харків, Дніпропетровськ, 

Знам'янка, Ясинувата, Запоріжжя. Найбільш завантаженими в Україні є колії 

Донбасу і Придніпров'я, де в структурі перевезень переважають вугілля, 

залізна і марганцева руди, метал. Крім того, залізницями перевозиться значна 

кількість будівельних матеріалів та зерна. 

   В межах України функціонують Львівська, Південно-Західна, 

Одеська, Придніпровська і Донецька залізниці. Усі вони виконують значний 

обсяг внутрішніх та експортно-імпортних перевезень, а на Львівській 

залізниці сформувалися потужні залізничні вузли, що працюють на країни 

Центральної і Західної Європи (Львів, Ковель, Чоп). Традиційно українські 

залізниці виконують транзитні перевезення вантажів із Росії до 

чорноморських портів України та в країни Європи. Надзвичайно важливе 

значення лінії Хутір Михайлівський — Київ — Львів — Чоп у міжнародних 

пасажирських перевезеннях з Москви в Чехію, Словаччину, Угорщину, 

країни Балканського півострова. 

   Певні проблеми у міжнародних перевезеннях виникають у зв'язку з 

різною шириною колій в Україні (т. зв. широка колія) та її західних сусідів (т. 

зв. європейська колія). Заміна коліс на кордонах призводить до втрати часу 

під час транспортування. 

   Автомобільний транспорт здійснює перевезення різноманітних 

вантажів і пасажирів переважно на короткі і середні відстані. За кількістю 

перевезених вантажів і пасажирів йому немає рівних серед усіх видів 

транспорту. 

   Загальна довжина автомобільних шляхів в Україні становить 169 

тис. км, майже всі вони — з твердим покриттям. Переважання рівнинного 
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рельєфу сприяє більш-менш рівномірному розвитку автомобільної 

мережі на всій території України. 

   Найважливіші автомагістралі — Київ — Житомир— Рівне — Львів 

— Ужгород; Київ — Полтава — Харків; Київ — Умань — Одеса; Харків — 

Запоріжжя — Сімферополь. Автомагістралями називають шляхи, які 

забезпечують високу пропускну здатність та швидкість руху. Серед них 

виділяються автостради — дороги, що мають по кілька смуг в обох 

напрямках руху і не мають перетину з іншими шляхами на одному рівні. За 

довжиною автострад Україна поступається багатьом європейським країнам. 

Низька і якість доріг та автосервісу, що створює проблеми ві інтеграції 

української транспортної мережі у загальноєвропейську. 

   Великими транспортними вузлами є Київ, Харків, 

Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Умань, Львів. Зростає роль 

автомобільного транспорту у перевезеннях на далекі відстані та в 

міжнародному сполученні.. Основні "виходи" з України — автошляхи з 

Ковеля, Львова, Ужгорода, Чернівців, Одеси, Ізмаїла, Маріуполя, Харкова, 

Сум, Глухова, Чернігова. 

   У перспективі транспортна мережа все тісніше інтегруватиметься у 

високорозвинену європейську комунікаційну систему. Зокрема, 

передбачається будівництво транс'європейської автостради Київ — Мадрид. 

   Трубопровідний транспорт відіграє важливу роль у переміщенні 

нафти і нафтопродуктів, природного газу. Загальна довжина трубопроводів 

України — понад 40 тис. км, з них 35 тис. км — газопроводи. Перший 

газопровід Дашава — Стрий — Дрогобич почав діяти у 1924 році. 

   Розрізняють газопроводи внутрідержавного значення і транзитні. 

Серед перших найбільші: Шебелинка — Харків, Шебелинка — 

Дніпропетровськ — Кривий Ріг — Одеса — Кишинів, Шебелинка —  
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Диканька — західні райони України. Серед транзитних виділяють 

газопроводи "Союз", Уренгой — Помари — Ужгород, "Сяйво Півночі" та ін. 

Усі вони йдуть з Росії до західного кордону України в Закарпатті, а далі — в 

країни Центральної та Західної Європи. В Україну через систему російських 

газопроводів поступає також туркменський природний газ. 

   Мережа нафтопроводів менш щільна. Місцеві нафтопроводи 

короткі, ними перекачується нафта від місць видобутку до нафтопереробних 

заводів у Кременчуці, Дрогобичі, Надвірній. Однак більшість нафти в 

Україну поступає з Росії нафтопроводами Самара — Лисичанськ — 

Кременчук — Херсон (з відгалуженням на Одесу), Грозний — Луганськ —, 

Лисичанськ. У західній частині України проходить транс'європейський 

транзитний нафтопровід "Дружба" (з Росії в Центральну Європу). У 2001 р. 

завершено буівництво нафтопроводу Одеса — Броди, по якому в Україну і 

Європу надходитиме азербайджанська нафта. 

   На території України діє також ряд міжнародних 

продуктопроводів. Серед них аміакопровід Тольятті (Росія) — Горлівка — 

Одеса, етиленопровід Калуш — Тісауйварош (Угорщина). У перспективі 

через територію України планується будівництво великих трубопроводів, 

якими можна було б транспортувати нафту і газ з Азербайджану, Ірану для 

власних потреб і в країни Європи. 

3. Водний транспорт та його топонімічна змістовність 

   Річковий транспорт здійснює, в основному, внутрідержавні 

перевезення вантажів і, в незначній кількості, міждержавні. Загальна 

довжина річкових судноплавних шляхів країни — близько 4 тис. км. 

Найважливіша судноплавна артерія — Дніпро, а також його притоки Десна і 

Прип'ять. 
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Існують різні гіпотези щодо походження назви р. Дніпро. Одні вчені 

вважають, що термін “Дніпро” не належить до самої річки, а стосується 

широкого лиману в її нижній течії. Деякі дослідники печенізьку назву Дніпра 

– “ Барух” (“Barobx”), як і санскрит Barax, а також назву надану 

іраномовними племенами Baras, Bars-don  та гунську назву цієї ріки Var, 

пропонують вважати найдавнішою назвою Дніпра, яка означала “Вепр” – 

дикий кабан. Цю думку підтверджують тим, що культ вепра посідав особливе 

місце у стародавній міфології давніх греків. Назва Борисфен (Бориспен) є 

переосмисленням давнього індоєвропейського гідроніма “Baras” через його 

іранську переробку Барз-дон – “Вепр-ріка”. Саме від цієї назви утворились 

давньогрецькі гідроніми  ”Барос” (Барис),  “Борис-тен”,  “Вепр-ріка”[3]. 

Щодо походження назви р. Десна (Дєсна, Дисна, Дистна, Дясна) існує 

кілька гіпотез. Академік О.О Шахматов вважав, що її назва походить від 

слов’янського слова “десьнь” – “правий”. Він гадав, що слов’яни жили в 

гирлі Дунаю, звідки рухалися на північ – на Волинь і Середнє Подніпров’я. 

Таким чином,  одна з найбільших притоток Дніпра виявлялася праворуч 

їхнього руху і вони, мовляв, називали її Десною (“Правою”). Проте, це є 

малоймовірним. Оскільки східні слов’яни, які тут селилися, ніколи не мали ( 

як і західні) у своїй мові слова desn – “правий” (воно відоме як діалект лише 

південним словянам). Найбільш прийнятою він вважає гіпотезу, згідно якої 

гідронім “Десна” виводиться із індоєвропейського d-/de “яскраво блищати, 

світити”, до якого згодом приєднався іранський елемент –sьa-/-sa, спільний 

для гідронімів Де-сна, Сн-ов, Перете-сна та ін.  

 Міжнародні перевезення здійснюються переважно по р. Дунай, яка 

сполучає Україну з багатьма європейськими державами.  
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Основними вантажами, що перевозяться річковим транспортом, є мінеральні 

будівельні матеріали, руда, кам'яне вугілля, зерно, метал. Найбільші річкові 

порти — Київ, Черкаси, Кременчук, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон, 

Ізмаїл, Рені. 

   Морський транспорт розвинений на півдні країни — на узбережжі 

Чорного та Азовського морів. В Україні є три морські пароплавства: 

Чорноморське, Азовське, Українське Дунайське. Найбільші порти — Одеса, 

Іллічівськ, Херсон, Миколаїв, Севастополь, Євпаторія, Південний, Керч, 

Маріуполь, Бердянськ. 

   Морський транспорт відіграє важливу роль в експортно-імпортних 

та каботажних перевезеннях. Каботажними називають перевезення між 

портами однієї держави. Малий каботаж — це перевезення між портами 

одного моря (наприклад, залізної руди з Керчі до Маріуполя через Азовське 

море. Великий каботаж — це перевезення в межах однієї держави, але між 

портами різних морів (Чорного і Азовського). Основні вантажі в морських 

перевезеннях — нафта і нафтопродукти, залізна руда, будівельні матеріали. 

   Від портів України створено три міжнародні залізничні паромні 

переправи: Іллічівськ— Варна (Болгарія), Іллічівськ — Поті (Грузія), Керч — 

Тамань (Росія). 

   За обсягами перевезень авіаційний транспорт займає останнє місце 

У транспортній системі України. Це — наймолодший вид транспорту, що 

виконує важливі функції у зв'язках нашої країни з іншими державами світу. 

Він здійснює, насамперед, перевезення пасажирів, а також пошти і вантажів, 

які швидко псуються. Найбільші аеропорти — у Києві (Бориспіль і Жуляни), 

Харкові, Львові, Донецьку, Сімферополі. 

   Транспорт, на відміну від інших галузей господарства, має лінійно-

вузловий характер розміщення. Основними елементами його територіальної 

структури є транспортні шляхи, транспортні пункти і вузли.  
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Серед транспортних шляхів виділяються магістралі — дороги з підвищеною 

пропускною здатністю. Транспортні магістралі є спеціалізованими 

(залізничні, автомобільні) або такими, що поєднують лінії двох чи навіть 

трьох видів транспорту — т. зв. полімагістралі. До полімагістралей 

відносяться, наприклад, залізнично-автомобільна Київ — Тернопіль — Львів, 

автомобільно-залізнично-річкова Київ — Дніпропетровськ — Запоріжжя та 

ін. Висновки. До транспортних пунктів належать залізничні і автобусні 

станції, річкові і морські порти, аеропорти та ін. 

Транспортні вузли — це місця перетину або розгалуження не менше 

трьох шляхів сполучення одного або різних видів транспорту. Вони можуть 

бути спеціалізованими (залізничні, автомобільні) або інтегральними 

(автомобільно-залізничні, залізнично-автомобільно-річкові та ін.). 

Прикладом автомобільного транспортного вузла є Умань, залізничного — 

Сміла. Місто Київ є автомобільно-залізнично-річково-авіаційним вузлом. 

   Важливе значення для зовнішніх перевезень мають т. зв. 

"транспортні коридори". Це — політранспортні магістралі (разом із 

розміщеними вздовж них об'єктами транспортної інфраструктури), якими 

здійснюються перевезення за межі країни. Україна сполучена із країнами-

сусідами кількома транспортними коридорами. Ними через її територію 

здійснюються також транзитні перевезення. Однак рівень розвитку й 

облаштування транспортних коридорів не задовольняє зростаючих потреб 

транс'європейського сполучення. Зараз транспортна мережа України 

підключена до формування потужних міжнародних транспортних коридорів 

загальноєвропейського значення — трьох автомобільно-залізничних 

(Дрезден — Краків — Львів; Трієст — Будапешт — Чоп — Львів — Київ; 

Гельсінкі — Санкт-Петербург — Київ — Бухарест) і дунайського водного. 

Крім цього, Україна разом із країнами Закавказзя пропонує свою територію 

для формування трансєвразійського політранспортного коридору. 
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Методика викладання географічних дисциплін у вищій школі. (I курс, 

магістри) 

Тема: Методика вивчення географії як педагогічна наука. 

Вид лекції. Інформаційна лекція 

Мета: оволодіти знаннями з даної теми; розвивати пізнавальні 

можливості студентів. 

Методи:  

Дидактичні засоби навчання:  фізична карта України, презентація. 

План. 

Вступ 

1.     Визначення предмета. 

2.     Завдання методики викладання географії. 

3.     Принципи організації навчання. 

4.     Зв’язок методики з іншими науками. Наука топоніміка. 

Висновки 

Література. 

Вступ. Методика вивчення географії – одна з педагогічних наук. 

Головним предметом її вивчення курсу географії з елементами інших наук 

(картографія, геологія, історія, біологія, економіка та ін). 

Процес вивчення географії має особливості так як загальні 

закономірності дидактики складають наукову основу організації навчально – 

виховного процесу, враховуючі саме специфічні положення вивчення даного 

курсу, відображаючи предмет, проблеми, зміст та методи досліджень в 

усьому циклі природничо – географічних дисциплін. 

Так, наприклад, до найважливіших задач методики викладання 

географії належить відбір знань о природничо – наукових основах 

раціонального природокористування та охорони довколишнього середовища  
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та розробка методичних прийомів системного вивчення їх змісту та 

практичної реалізації у конкретних природних умовах. 

Важливе місце у вдосконаленні методики вивчення географії займає 

також розробка теоретичних та методологічних питань, пов’язаних з 

установленням місця методики в системі педагогічних наук та її подальшого 

розвитку, зв’язку процесу навчання та наукового пізнання. Вдосконалюється 

також науково – термінологічна база методики викладання географії, 

вдосконалюються програми реалізації системного зв’язку теорії з 

методичною практикою. 

Високі вимоги суспільства до якості організації процесу навчання 

потребують від методичної науки більш активної та ґрунтовної роботи з 

шкільної практики підготовки вчителів географії, зокрема, у галузі новітніх 

розвиваючих технологій навчання, системного застосування комп’ютерних 

засобів системного контролю географічних знань та умінь. 

Особлива увага приділяється вдосконаленню практичного зв’язку 

між цілями (навіщо вивчати географію?) змістом (що вивчати?) методами (як 

вчити?) та засобами навчання ( за допомогою чого?). 

Тісний зв’язок методики викладання географії з дидактикою 

зумовлений і тією обставиною, що організація системного вивчення основ 

шкільного курсу географії будується на реалізації дидактичних принципів 

навчання, у першу чергу: науковості, доступності, системності, наочності та 

проблемності. Саме реалізація цих головних принципів дозволяє 

максимально ефективно організувати процес вивчення основ географії з 

урахуванням реального рівня логічного розвитку учнів та їх вікових 

особливостей, що, у свою чергу, потребує застосування основних знань 

вікової психології. 

Глибокий зв’язок методики навчання географії з психологією 

обумовлений тим, що знайти  найбільш ефективні засоби та методи навчання  
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і виховання. Методичні дослідження все більш широко спираються на дані 

психології. Таким чином, втілюється на практиці ідея К. Д. Ушинського о 

перетворенні психології на наріжний камінь педагогіки. 

На сучасному етапі розвитку методики викладання географії велика 

увага також приділяється її практичному зв’язку з логікою, наукою, що 

вивчає закономірності розумової діяльності із застосуванням комплексу 

операційно – логічних дій з самостійного аналізу будь – якого географічного 

об’єкту або явища. 

Треба звернути увагу, на те, що під  організації вивчення 

географічного матеріалу найбільше значення набуває системне 

відпрацювання самостійного застосування таких операційно – логічних дій: 

порівняння, встановлення причинно – наслідкових зв’язків, впливу, 

визначення головного та вміння аргументувати, відстаючі свою точку зору. 

Саме це будує підґрунтя для формувань географічних понять, розуміння 

закономірностей та розвитку особистості учня у цілому. З теоретичної точки 

зору слід також зауважити, що комбінативне застосування цих операційно – 

логічних дій є головною передумовою втілення та організації основ 

розвиваючого навчання у вивченні шкільного курсу географії, як 

найважливішого компоненту сфери освіти у цілому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

 

Додаток Е 

Туристичні маршрути по Чернігівщині   

(з використанням топонімічних даних) 

№ 1. Київ –Ніжин - Качанівка – Тростянець – Сокиринці  

      НІЖИН – вперше згадується у літописі „Повість минулих літ” 

(1078 р.). З XVII ст. місто відоме як прикордонна фортеця у складі Польської 

держави. У 1648 р. Ніжин стає полковим містом. 

Усі погляди відносно походження назви Ніжин можна поділити на дві 

групи: частина вчених вважає, що це місто є літописний Нежатин, а інші 

твердять, що сучасний Ніжин існує на місці літописного Уненежа (Унежа), 

котрий згадується у 1147 р. в Іпатіївському літописі. Ще є гіпотеза, що Ніжин 

отримав свою назву від "низина". Ніжин дійсно розташований на низькому 

зволоженому місці, що є характерною біографічною рисою.  

 Це – одне з не багатьох населених пунктів України, в якому майже 

повністю збереглась історична забудова центральної частини міста (XVII – 

XIX ст.). Серед найцікавіших пам’яток будівлі Поштової контори (XVIII ст.), 

старовинної аптеки (XVIII ст.), житлові будинки, культові споруди. 14 

красунь – церков прикрашають місто на р. Остер. Розвитку кінної пошти 

України з часів Київської Русі присвячена експозиція музею „Поштова 

станція”. Це єдиний у світі музей пошти. На Ніжинській поштовій станції 

зупинялись : Г.Сковорода, О.Пушкін, О.Грибоєдов, М.Глінка, Т.Шевченко, 

І.Рєпін та інші діячі культури. Ніжин - багатонаціональне місто. У 1676 було 

засновано Ніжинське грецьке братство. Греки побудували тут храми, 

магістрат, школу. У XVIII – XIX ст. місто було одним з найбільших 

просвітницьких і наукових центрів України. У 1805 році тут засновано 

Гімназію вищих наук князя Безбородька, яка стала провідним центром вищої 

освіти на Лівобережній Україні. Тут навчались М.Гоголь, Є.Гребінка, 

Л.Глібов. та багато інших відомих громадських, культурних, наукових діячів. 

Тепер це Ніжинський педагогічний університет ім.М.Гоголя, в якому, крім 

музею історії закладу, є прекрасна картинна галерея. Деякий час у Ніжині  
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жила талановита українська актриса М.К.Заньковецька. Вже 300 років 

поспіль 14 жовтня в місті відбувається незабутнє дійство – Покровський 

ярмарок. 

      Заклади розміщення: 

ДКП “ Г отель “Ніжин”, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. 

Батюка, 1, тел.:(04631)23704. 

Готель в/ч, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Прилуцька, 

тел.:(04631) 31035. 

      Заклади харчування: 

Ресторан "Полісся”, м. Ніжин, вул. Московська, 3а. (80місць). 

Кафе „Чайка", м. Ніжин, вул.Батюка,1 

КАЧАНІВКА – дивовижний куточок Чернігівщини з чудовим палацово– 

парковим ансамблем, родовим маєтком сімейства Тарновських. 

 

За словами видатного історика М. І. Костомарова сюди, як у "вирій... 

зліталося різне українське вчене, художнє та письменне птаство".Серед 

видатних особистостей, хто в різні роки відвідали Качанівку були: Т. 

Шевченко, М.Гоголь, М.Глінка, В. Штернберг, М. Маркевич, П. Федотов, М. 

Вовчок, М.Ге, І. Репін, Д. Яворницький та багато інших. Тут створено і діє  
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Національний історико-культурний заповідник „Качанівка”. Невід'ємною 

складовою Качанівського заповідника є палац у формах неокласицизму, 

флігелі, будівлі служб, альтанка Глібова, "романтичні руїни", паркові містки 

та інші малі архітектурні форми, 12 ставків, 51 вид дерев. У 1817-1828 рр. на 

території садиби було збудовано Георгіївську церкву в стилі ампір. У церкві 

була родова усипальниця Тарновських. Нині церква діюча. Туристично-

екскурсійне значення Качанівського заповідника посилюється 

розташованими неподалік іншими унікальними пам'ятками садибної 

культури ХІХ ст. – знаменитим дендропарком "Тростянець"та палацово-

парковим ансамблеям у Сокиринцях . 

ТРОСТЯНЕЦЬ. Дендрологічний заповідник Національної академії 

наук "Тростянець" - пам'ятка садово-паркового мистецтва державного 

значення, один з найкращих європейських парків. Загальна площа – 204,4 га. 

Засновником дендропарку був І.М.Скоропадський (1804 – 1887р.)- нащадок 

гетьмана Лівобережної України, великий землевласник, відомий колекціонер 

рослин, знавець архітектурного мистецтва, меценат. Нині на території 

старовинного парку налічується 520 видів і форм дерев і чагарників, 

декоративних квіткових рослин – 250 сортів. 

      Заклади розміщення: 

Сільська садиба „Мисливська поляна” 

Ічнянський р-н, с. Тростянець вул.Асаулюка,6. 

тел.: (04633) 2-49-37, (04633) 2-47-84 

      СОКИРИНЦІ. Сокиринський палацово-парковий комплекс 

міститься за 5км від автодороги Київ-Суми в околицях с. Сокиринці. Палац, 

передпалацова площа, головна алея й оточуюча його рослинність приведені в 

гармонійне ціле. У сокиринському маєтку Галаганів свого часу побували  
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Т.Шевченко, художник Л. М. Жемчужников, М. Лисенко, канцлер Російської 

імперії О. Горчаков, П. Куліш, кобзар О. Вересай та ін. У 1971 р. на території 

Сокиринського парку встановлено пам'ятник О. М. Вересаю, а в палаці 

відкрито кімнату-музей видатного українського кобзаря. 

      Заклади розміщення: 

Сокиринський аграрний ліцей. тел.: 8(04639)2-56-21 

директор – Купрієнко Микола Павлович 

 

№2. Київ – Прилуки - Густиня 

      ПРИЛУКИ - місто, розташоване на р. Удай. Вперше Прилуки 

згадуються в Іпатіївському літописі в 1092 р. В давнину місто було однією із 

фортець Київської Русі. З 1782 р. Прилуки стали повітовим містом 

Чернігівського намісництва, а з 1783 р. місто одержало магдебурзьке право. 

Серед архітектурних пам’яток XVII - XIX cт найбільш відомими є : полкова 

скарбниця (поч.. XVIII ст.) , собор Різдва Богородиці (1806 р.), Миколаївська 

церква (1720 р.). У Прилуках тричі побував Т.Шевченко. Цікаву колекцію 

має Прилуцький краєзнавчий музей, що нараховує понад 41 тисячу 

експонатів. 

      Заклади розміщення: 

ГТК „ALEXANDRIA”,(м. Прилуки, вул. 1-го Травня, 48. тел.: 

(04637)4-44-40) 

Готель „Прилуки”( м. Прилуки, вул. Вокзальна,2. тел.: 

8(04637)3-31-52 ). 

      Заклади харчування: 

Кафе „Ласуня” (м. Прилуки, вул. Вокзальна,35. тел.: 8(04637) 

3-42-88. 
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Кафе „Витребеньки” (м. Прилуки, вул. Костянтинівська,62. 

тел.: 8(04637)3-44-57). 

ГУСТИНЯ За 10 км. на північ від Прилук, лежить славнозвісний 

Густинський монастир, заснований у 1600 р. на землях князів Вишневецьких 

серед густих дубових лісів. З історією монастиря пов’язані імена 

М.Вишневецького, Д. Ростовського (Туптала), Івана Мазепи, 

І.Білгородського, Петра Могили. Первісно монастир був дерев`яний. У 1636 і 

1671 р. будівля була пошкоджена пожежами. Архітектурний ансамбль 

склався у другій половині ХVIІ-ХVIІІ ст. і являє собою унікальний комплекс 

доби бароко, що значно вплинув на культове будівництво Лівобережної 

України. Центральна споруда – Троїцький собор (1672-1676 рр.). У другій 

половині ХVIІ ст., водночас з муром, зведено Миколаївську та 

Єкатерининську церкви. Тривалий час Густинський монастир був 

неофіційним центром зв`язків між Україною, Росією та Молдовою, 

осередком ідейної боротьби проти унії та католицизму. У першій половині 

ХVIІ ст. тут було написано “Густинський літопис” і “Густинський 

монастирський літопис”. У період між квітнем і липнем 1845 р. у ньому 

побував Т. Г. Шевченко, який написав три акварелі: “У Густині. Церква 

Петра й Павла”, “Брама в Густині. Церква Св.Миколи”, “У Густині. Трапезна 

церква”. Про малюнки, виконані в Густині, Шевченко згадує у повісті 

“Музикант” і “Наймичка”. У 1994 р. монастир відродився як жіночий. При 

обителі є готель для прочан. 
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№ 3.Київ – Ніжин – Крути – Заньки - „ Ганнина Пустинь” – 

Батурин 

      НІЖИН – Це – одне з небагатьох населених пунктів України, в 

якому майже повністю збереглась історична забудова центральної частини 

міста (XVII – XIXст.).  

      КРУТИ - залізнична станція. Тут 29 січня 1918 року відбувся бій 

між Київськими студентами і військами Червоної армії. За часів незалежності 

національно – демократичні сили сформували традицію вшанування пам’яті 

юнаків, що загинули під Крутами. В 2006 році за участю Президента України 

відбулося відкриття Меморіалу пам’яті Героям Крут. Створені скульптурні 

композиції „Колона” і „Шинель”, здійснено благоустрій території площею 

Меморіалу.  

      ЗАНЬКИ - батьківщина видатної української актриси Марії 

Заньковецької. Музей розташований у будинку, що побудований на місці 

садиби родини Адасовських, де народилась майбутня актистка. Експозиція 

музею розповідає про життєвий і творчий шлях М.Заньковецької та про 

розвиток українського театру. 

      „ГАННИНА ПУСТИНЬ” - історико-меморіальний музей – 

заповідник Пантелеймона Куліша, що створений на території відродженої 

садиби Білозерських- Кулішів на хуторі Мотронівка Борзнянського району. 

Саме тут перетнулися шляхи визначних провідників української національної 

ідеї Пантелеймона Куліша, Тараса Шевченка, Віктора Забіли, Василя 

Білозерського, Ганни Барвінок та ін. Увагу відвідувачів привертають 

відтворені будівлі, ставок, сад, впорядкована територія, могили подружжя. 
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   БАТУРИН - це велична сторінка нашої історії та трагічна сторінка 

боротьби українського народу, його кращих представників, за державність.  

Із встановленням незалежності України повертаються із забуття 

імена та події, що мали доленосний вплив на історію України, на формування 

національної свідомості. Одне з провідних місць у цьому списку займають 

події, пов’язані з воєнно-політичним виступом гетьмана України Івана 

Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу. Селище засновано на 

початку XVII ст. Вперше згадується у документах 1625 р. у зв’язку зі 

спорудженням Батуринської фортеці, що у 1664 р. витримала натиск військ 

польського короля Яна Казимира. У 1669-1708 р. і 1750-1764 р. Батурин був 

резиденцією гетьманів Лівобережної України. У 1708 р. під час Північної 

війни, після переходу гетьмана І.Мазепи на бік Карла XII, місто було взято 

військами під командуванням О.Меншикова та повністю спалено. 

Гетьманську резиденцію за наказом Петра I було перенесено до Глухова. У 

1760 р. Батурин подаровано гетьману К.Розумовському. До складу 

Національного історико-культурного заповідника „Гетьманська столиця” 

входять такі пам’ятки архітектури : Будинок генерального судді В.Кочубея 

(поч.. XVIII ст.), Палац К.Розумовського (1799 – 1803 р.), Воскресенська 

церква (1803). 
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Продовження. Додаток Ж 

Кодекс усталеної практики державної служби геодезії, картографії та 

кадастру. Структура та зміст державного реєстру географічних назв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


