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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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. 

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; 
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- 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 

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) міста; 

- 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 

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 



6 
 

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.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 

завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, зазначено відомості щодо їх 

апробації. 

Перший розділ “Теоретико-методичні підходи до вивчення назв 

географічних об’єктів” присвячений науковим положенням топоніміки як 

науки, її міждисциплінарних зв’язків, класифікаційним одиницям, 

методичному апарату науки топоніміки. 

Теоретичні та методологічні положення топоніміки започатковані в 

працях Берга Л. С., Рудницького С. Л., Тутковського П. О., Потебні О. О., 

Толстого Н. І., Ніконова В. А., Гумецької Л. Л., Мурзаєва Е. М., Поспєлова Є. 

М., Карпенка Ю. О., Суперанської О. В., Жучкевича В. А. та інших. 

Теоретико-методологічні аспекти комплексного дослідження топоніміки 

висвітлені в роботі Афанасьєва О. Є.  “Географічне дослідження топонімічної 

системи України”, 2006. Питанням методології присвячена дисертаційна 

робота Купач Т. Г. “Методика географо-топонімічного аналізу території 

України (на прикладі ойконімів)”, 2008.  

Розроблено методичні підходи та алгоритмічна схема дослідження 

географо-топонімічного простору регіону з метою визначення взаємозв’язків 

топонімічної системи; узагальнити уявлення щодо просторової організації 

топонімів Чернігівської області, як об’єкту конструктивно-географічних 

досліджень, через вивчення процесів номінації, еволюційно-культурологічну 

специфіку. Теоретико-методологічною основою географо-топонімічного 

аналізу є сукупність контекстуального метода Тищенка К. М., ландшафтно-

географічного та міграційно-історичного методів (рис.1). 

Географо-топонімічний простір розглядається як сукупність 

територіальних одиниць (топонімів), у межах яких компоненти природного 

середовища пристосовувалися один до одного протягом тривалого часу, 

взаємопов’язані та являють собою єдине ціле. На регіональному рівні 

географо-топонімічним простором вважаємо територію Чернігівської 

області, котрий 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. ТпС (топонімічна підсистема) являє собою 

ТС нижчого рангу. Під час дослідження встановлено, що межі ТС 
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співпадають із межами природних зон області, а ТпС – із межами фізико-

географічних областей. Дослідження ТС (топонімічної системи) не виключає 

вивчення окремо взятої назви, але вимагає врахування тих зв’язків, у яких 

перебуває кожна назва як складовий елемент географо-топонімічного 

простору. 

 

Рис. 1. Алгоритмічна схема географо-топонімічного аналізу території 

Чернігівської області 

 

 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 території класифікуємо за семантичними критеріями на групи. 

Відсоткові показники дозволять виявити вплив, зв’язки фізико-географічних 

та соціально-економічних аспектів суспільства на формування топонімів в 

тій чи іншій фізико-географічній області. 

Для впорядкування топонімічної інформації, виявлення закономірностей 

просторово-територіальної організації та внутрішньої структури геосистем 

застосований географо-топонімічний аналіз. 

Принципи та підходи географо-топонімічного дослідження полягають й 

розкриваються наступними шляхами: розробка методики; вивчення 

семантичної структури географо-топонімічної системи регіону; аналіз 

особливостей просторово-територіальної організації назв населених пунктів. 

Розроблена класифікація топонімів за семантичним методом. 
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У другому розділі “Географо-топонімічний аналіз топонімів 

Чернігівської області” проаналізовано особливості  географо-топонімічного 

простору Чернігівської області як об’єкту конструктивно-географічних 

досліджень. З метою дослідження було досліджено структурно-морфологічну 

строкатість Чернігівської області. До уваги бралися всі можливі топонімічні 

форманти (топонімічні суфікси), які брали участь при утворенні ойконімів. 

Серед них виділено найбільш використовувані, що визначають специфіку й 

унікальність Чернігівської топонімії: 

-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 підкреслюють мовну строкатість: 

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

Відсоткові показники розподілу топоформантів відображені на рис.2. 

Можемо стверджувати, що північні райони Чернігівщини, а саме зона 

мішаних лісів заселялася значно раніше, ніж лісостеп. 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. Під час 

дослідження звертаємось до мовних особливостей населення області, що 

позначаються на 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. 

Нерівномірний просторовий розподіл семантичних груп ойконімів 

Чернігівської області дозволив виявити, що процеси застосування 

апелятивної лексики інтенсивнішими є на півночі та північному заході 

області (які відповідають зоні мішаних лісів).  
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Рис.2. Топоформанти природних зон Чернігівської області 

З метою детального виявлення змістовних характеристик у 

назвотворенні ойконімів було виділено 16 семантичних груп, 

використовуючи семантичний метод через призму лінгвістичного підходу 

(рис.3). 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.  

Аналіз топонімічного матеріалу показує, що найчисельнішою за своїм 

складом, є: 1) група ойконімів антропонімічного походження (пов’язані з 

іменами, прізвищами, прізвиськами) – 31,3% (див. рис. 4);  2) ойконіми, що 

вказують на лісистість – 10,1%;  3) виробничий процес – 8,2% . 

 

 

Рис. 3. Семантичні групи ойконімів Чернігівської області 

 

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 

переважання тут лісостепових формацій, наприклад населені пункти: Степ, 

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

Отже, ойконіми дозволяють простежити зміни рослинності на карті 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. Внаслідок антропогенної 
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діяльності лісові масиви у цьому регіоні були знищені, лише ойконіми 

зберегли інформацію про тип рослинності, який був тут колись поширений. 

Створені відповідні картосхеми. 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. 

Поселення типу “Рудня” свідчить про видобуток заліза. У відповідності до 

розміщення цих ойконімів можна виявити райони поширення найбільшої 

заболоченості – північні, західні та південно-західні частини території 

Чернігівської області (нині нараховується 15 одиниць) (рис.5). 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. 

Умовні знаки: 

     Данилівка –назва географічного об’єкта 

Фізико-географічні межі: 

------- зон 

_____ областей 

Області 

I.-Чернігівське Полісся 

II-Новгород-Сіверське Полісся 

III-Північно-Дніпровська терасова низовинна область 

IV-Північно-Полтавська підвищена область 

Рис.4. Антротопоніми Чернігівської області 
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Умовні знаки: 

     Стара Рудня –назва географічного об’єкта 

 - ареали поширення боліт 

 

Рис. 5. Поселенння типу «Рудня» на території Чернігівської області 

 

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. 

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.  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; 
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7) фітогідроніми; 8) відношення до об’єкта на місцевості; 9) господарська 

діяльність; 10) історичні події; 11) ґрунти, літологічний склад відкладів;  

12) зоогідроніми; 13) походять від антропонімів. 

Здійснена оцінка географічних назв у контексті міграційно-історичного 

методу. Аналізу піддавалися мікротопоніми. Виявлено, що у заселенні 

області брали активну участь українці, зокрема  вихідці  із  Правобережжя 

України (XVІІ ст.). На топонімію регіону значний вплив здійснювали 

представники кочових етносів – хозар, половців, тюрків. Незважаючи на 

асиміляційні процеси, залишилися їхні назви кочовищ, стійбищ, випасів, 

перших поселень. У часовому вимірі ТС демонструє топонімічні 

нашарування різних епох.  

У третьому розділі «Проблеми та перспективи застосування 

топонімічної інформації» розроблені  рекомендаційні пропозиції 

топонімічних результатів в рекреаційно-туристичній, науково-навчальній 

діяльності та принципи становлення топонімічної політики.  

Топонімічні питання особливою мірою загострюються в періоди 

різких, кардинальних суспільно-політичних перетворень. Нині ми 

переживаємо один із таких переламних періодів національної історії, і 

зростаюча увага до топонімічних проблем (насамперед – в аспекті практичної 

урбаноніміки) є цілком закономірною. 

Падіння радянської тоталітарної системи в кінці ХХ ст. поставило 

багато складних питань стосовно її культурної спадщини, в тому числі – 

радянської монументальної пропаганди, символіки й топонімії. Що робити з 

численними топонімічними рудиментами радянської епохи, що ними 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. 

З метою відновлення своєрідної ойконімної системи та налагодження 

топонімічної політики розробили модель алгоритму перейменування (рис.6). 

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 здійснюємо 

відповідно до конкретного об’єкта, керуючись наступними критеріями: 

топонімічні назви міських об’єктів повинні передавати самобутню 
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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. 

 

Рис. 6. Модель алгоритму перейменування 

 

З метою більш інтенсивного розвитку рекреаційно-туристичної сфери 

Чернігівщини пропонуємо такі напрямки використання топоніміки (рис.7): 

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). 

2. Створення базових господарсько-туристичних об’єктів на основі 

адресних історичних географічних назв, що існували в минулому (існують 

нині) та вказують на місця колишніх ремісничих поселень (центрів 

виробництва), відродження яких цікаве для нинішніх туристів.   
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3. Збагатити природно-заповідний фонд території цікавими легендами, 

переказами із топонімічним спрямуванням. 

4. Створення відповідних туристично-топонімічних (туристично-

етнографічно-топонімічних) кластерів.  

 

Рис. 7 Напрямки застосування топоніміки в рекреаційно-

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 

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. Наступним кроком до розвитку 

туристичної сфери вважаємо створення перших базових господарсько-

туристичних об’єктів з топонімічним спрямуванням. 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 
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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 й Козелецькому районах.  

Результатом попередніх пропозицій є виокремлення туристичних 

кластерів топонімічного спрямування: 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 каркас (рис.8). 

Під туристично-етнографічно-топонімічним кластером розуміємо 

сукупність взаємопов’язаних туристичних організацій топонімічного та 

етнографічного спрямування в конкретних туристичних районах (містах) 

області. 

 
Умовні знаки: 

    Чернігів –назва географічного об’єкта 

Туристично-етнографічно-топонімічні кластери: 

1.Чернігівський 

2.Ніжинсько-Батуринський 

3.Сосницько-Новгород-Сіверський 

4.Ріпкинський 

5.Корюківсько-Щорський 
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Рис. 8. Туристично-етнографічно-топонімічний каркас 

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.  

Навчальна географія органічно пов’язана з топонімікою. Однак цей 

зв’язок сприяє вивченню географічних дисциплін у середній і вищій школах, 

де все це майже повністю ігнорується. Топоніміка майже повністю вилучена з 

навчальних програм географії. Виділені напрямки навчально-наукової 

діяльності застосування топонімічної інформації під час вивчення 

географічних дисциплін (рис.9).  

Рис. 9. Напрямки навчально-наукової діяльності 

 

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 
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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 

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, 

властивості, що сформувалися під впливом певних факторів та процесів і 

пов’язані із закономірностями власного розвитку та еволюції. 

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  
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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).  

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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АНОТАЦІЯ 

Армашевська Т. В. Географо-топонімічний аналіз території 

Чернігівської області. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

за спеціальністю 11.00.11. – конструктивна географія та раціональне 

використання природних ресурсів. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена географо-топонімічному аналізу території 

Чернігівської області. В роботі викладено теоретико-методологічні підходи 

та розроблена алгоритмічна схема географо-топонімічного аналізу регіону, 

як сукупності контекстуального метода К. М. Тищенка, ландшафтно-

географічного та міграційно-історичного методів.  

Досліджені закономірності географічного поширення топонімів 

Чернігівської області в розрізі фізико-географічних областей. З метою 

налагодження топонімічної політики регіону розроблений алгоритм 

перейменування годонімів (назви вулиць, площ тощо), як внутрішньої 

системи ойконіма,  на прикладі м. Ніжин Чернігівської області. 

Створено туристично-етнографічно-топонімічний опорний каркас 

розвитку туристично-рекреаційної сфери Чернігівської області. 

Запропоновані науково-навчальні підходи у структурі трансформаційних 

процесів методології навчання географії вищої та середньої школах. 



21 
 

Ключові слова: топонім, ойконім, гідронім, мікротопонім, годонім, 

географо-топонімічна система, географо-топонімічний аналіз, 

контекстуальний метод К. М. Тищенка, ландшафтно-географічний метод, 

міграційно-історичний метод, топонімічна політика, туристично-

етнографічно-топонімічний опорний каркас. 

 

АННОТАЦИЯ 

Армашевская Т.В. Географо-топонимический анализ территории 

Черниговской области. – Рукопись. 

Дисертация на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 11.00.11 –  конструктивная география и рациональное 

использование природних ресурсов. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 

2015. 

Дисертация посвящена географо-топонимическому исследованию 

современной топонимической системы территории Черниговской области. В 

работе изложены теоретико-методологические аспекты и разработана 

алгоритмическая схема географо-топонимического анализа региона.  

Базисом процесса исследования выступает совокупность метода 

топонимического контекста К.Н.Тищенко, ландшафтно-географический и 

миграционно-исторический методы.  

Определены особенности словообразовательного процесса, выделены 

линии номинации топонимов, которые представлены структурно-

морфологическими и лексико-семантическими группами ойконимов, 

гидронимов. В свою очередь это позволяет проанализировать и оценить 

степень архаичности заселения районов области. Ландшафтно-

географический метод позволил выявить связь названий географических 

обьектов с природными, социально-экономическими явлениями. В 

результате использования семантического анализа сделано группирование 

ойконимов и гидронимов за происхождением.  

Установлены закономерности географического распространения 

топонимов Черниговской области в разрезе физико-географических 

областей. На основании исторически-миграционного метода 

проанализировано влияние народов при формировании топонимической 

системы региона на примере микротопонимов. Внутреннею систему 

ойконима представляет совокупность годонимов – названия улиц, площадей 

и т. п.  С целью наладить топонимическую политику области разработан 

алгоритм переименования годонимов на примере г. Нежин.  

Разработаны рекомендательные предложения использования 

топонимических ведомостей в рекреационно-туристической, научно-учебной 

деятельности. Обоснованы применения результатов в рекреационно-

туристической сфере в виде следующих направлений: экскурсионная 

деятельность; создание первых базовых хозяйственно-туристических 

объектов; обогащение природно-заповедного фонда территории 
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интересными легендами, рассказами; создание соответственных 

туристических кластеров.  

Разработан туристично-этнографично-топонимический опорный каркас 

предложения развития туристично-рекреационной сферы Черниговской 

области.  

Выделены подходы обучения географических дисциплин в средней и 

высшей школах. Разработаны  и использованые уроки, лекции, семинарские 

занятия, которые направлены на улучшения учебно-познавательной, научной 

деятельности. 

Ключевые слова: топоним, ойконим, гидроним, микротопоним, годоним, 

географо-топонимическая система, географо-топонимический анализ, метод 

топонимического контекста К.Н.Тищенко, ландшафтно-географический 

метод, миграционно-исторический метод, топонимическая политика, 

туристично-этнографично-топонимический опорный каркас 

 

SUMMARY 

Armashevska T. The geographical-toponimical analysis of the territory 

of Chernigiv region. – Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of candidate of geographical sciences, the 

specialty 11.00.11. – constructive geography and rational use of natural resources. 

- Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to the geographical-toponimical studies modern place-

systems in Chernigiv region. The theoretical and methodological aspects of 

geographical-toponimical analysis are stated. Combination of methods  of 

toponymical context by K. N.  Tishchenko, landscape-geographical and historical-

migration methods is the main of geographical-toponimical analysis in dissertation.  

The features and differences place-names of  building process  that basing on 

the studies nomination traditions, structure-morphological types of geographical-

toponymic systems to detect archaic settlement are analysed. The regularity of the 

geographical distribution of place names Chernihiv region are analysed.  

The explained number of proposals using toponymic information in the 

recreational, tourism activities through restoration of productions of the past. A 

tourist-ethnographic-toponimical the carcass of tourism and recreation Chernigiv 

region is designed by. Created scientific and educational approaches by use 

toponyms in the geography of higher and middle schools. 

Key words: toponym, oikonym, hydronym, microtoponym, hodonym, 

geographical-toponimical systems, geographical-toponimical analysis, the method 

of toponymical context by K. N.  Tishchenko, landscape-geographical method, 

historical-migration method, toponymical policy, tourist-ethnographic-toponimical 

the carcass. 

 


