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        Сучасні ономастичні дослідження – важливий компонент 

програми професійної філологічної освіти. Студенти вивчатимуть  

різноманіття пропріального складу української мови, адже власних 

назв у мові значно більше, ніж апелятивних. Особливу увагу 

зосередять на новітніх напрямках ономастичних студій: 

типологічній, когнітивній, фольклорній, літературній, 

конотативній, соціоономастиці. 

       Завданням курсу є з’ясування онімного складу української 

мови, принципів та особливостей номінації, методів дослідження, 

історії формування та побутування власних назв. Запропонований 

курс є важливим підґрунтям для розуміння антропонімної, 

топонімної, гідронімної, зоонімної та інших систем української 

мови. Тільки у взаємозв’язку апелятив–онім студенти зрозуміють 

мову як цілісність, що, своєю чергою, допоможе їм у майбутньому 

фахово викладати навчальні дисципліни в середній школі. 

Коротка анотація 

курсу 

         Курс передбачений для студентів-магістрів першого року 

навчання. Як важлива складова навчальної програми цей курс 

ознайомлює студентів із власними назвами – фрагментом лексичної 

системи мови. Оніми розглядають у контексті лінгвістики, однак 

вони є цікавими також і для немовознавчих дисциплін, скажімо, 

історії, географії, соціології, антропології, етнографії, археології, 

живопису. Об’єкт ономастичних досліджень – широкий спектр 

найменувань особи, територіальних, водних, космічних локусів, 

предметів побуту, духовних надбань та ін. Навчальна дисципліна 

передбачає вироблення у студентів уявлення про оніми як важливі 

елементи національної ідентичности. 
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Мета та цілі курсу Мета курсу – допомогти студентам з’ясувати особливості 

власних назв у лексичному багатстві мови; простежити 

закономірності розвитку та функціонування онімів у мові й 

мовленні; зрозуміти роль власних назв у гуманітарній та суспільній 

парадигмах; відтворити онімне багатство українського народу в 

контексті світового надбання. 

 

Курс «Сучасні ономастичні дослідження» має 

загальнотеоретичні та практичні цілі. 

Загальнотеоретичні цілі курсу:  

 зрозуміти проблеми онімної термінології; 

 осмислити головні процеси виникнення, формування і розвитку 

пропріативів української мови; 

 бачити зв'язки, відмінності між онімами та апелятивами. 

Практичні цілі курсу: 

 засвоїти принципи розрізнення онімів та апелятивів на основі 

їхніх функцій; 

 розуміти традиції іменування українців; 

 вміти правильно тлумачити топоніми, гідроніми, ороніми, 

уникаючи псевдотеорій; 

 виробити вміння фіксувати, систематизувати й аналізувати 

пропріативи. 
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 Один семестр (1) 

Обсяг курсу Сучасні ономастичні дослідження 

Загальний обсяг 105 годин, у т. ч. 16 годин лекційних, 16 годин 



практичних занять і 73 години самостійної роботи. 4 кредити 

ЄКТС. 3 модулі. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Студенти повинні знати:  

 основні ознаки онімів; 

 види власних назв і закономірності їхнього творення; 

 теоретичні засади вивчення та методи дослідження онімів; 

 новітні та традиційні підходи вивчення пропріативів у 

загальноєвропейському науковому континуумі загалом та 

українському зокрема;  

 діяльність головних ономастичних осередків, шкіл, 

видавничих ресурсів тощо; 

 основні етапи становлення і розвитку українських 

ономастичних студій; 

 традиції іменування людей в українській та світовій 

культурах; 

 особливості формування сільського та міського топонімного 

просторів; 

 умови формування та способи реалізації в мовознавстві 

інших видів власних найменувань (ергонімів, космонімів, 

зоонімів, хрематонімів); 

 

вміти: 

 виокремлювати оніми в лексичному складі мови; 

 розрізняти функції онімів та апелятивів;  

 зібрати онімний матеріал (мікротопоніми, антропоніми, 

ергоніми) з невеликої території, скажімо, одного населеного 

пункту, кількох вулиць; 

 здійснювати комплексний аналіз онімів (твірна база, 

структурно-словотвірні та парадигматичні особливості, 

етимологічні моменти, функціональний аспект); 

 визначати роль і місце пропріативів у пізнанні мовної 

картини світу, культури народів. 

 

Ключові слова Ономастика, власна назва, типологічна ономастика, когнітивна 

ономастика, соціоономастика, літературна ономастика, фольклорна 

ономастика, антропонім, андронім, патронім, топонім, 

мікротопонім, ергонім, зоонім, ідеонім, прагматонім. 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит 

Пререквізити Базові знання з сучасної української літературної мови, історичної 

граматики української мови, історії української літератури, історії 

фольклористики, загального мовознавства. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

На заняттях буде застосовано традиційні й інноваційні методи 

викладання, а саме: пояснювально-ілюстративний, евристичний,  

репродуктивний,  дослідницький. Заплановане створення проєкту, 

написання есе, презентації, онлайн-тестування  та ін. 

Необхідне 

обладнання 

Проєктор, планшет або ноутбук 



Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються так:  

 практичні/самостійні тощо : 20% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 20;  

 контрольні заміри (модулі): 30% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 30;  

  іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 

– 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Питання до 

екзамену. 

Ономастика як наука. Зв’язки з лінгвістичними та 

нелінгвістичними дисциплінами. 

Структурні складові ономастики. 

Проблемні питання ономастичної термінології. 

Місце та роль української ономастики в 

загальноєвропейському науковому континуумі. 

Історія української ономастики. 

Збір, систематизація українських власних назв у ХІХ ст. як 

підґрунтя ономастичних студій.  

Ономастика на початку ХХ ст. Історія питання. 

Розвиток ономастики як науки у другій половині ХХ ст. 

Ономастика наприкінці ХХ на початку ХХІ ст. Історія 

питання. 

Поняття семантики у власних назвах.  

Явище онімізації апелятивів та апелятивізації онімів.  

Методи дослідження власних назв. 

Когнітивна ономастика. Проблеми. Дослідники. 

Типологічна ономастика. Проблеми. Дослідники. 

Соціоономастика. Проблеми. Дослідники. 

Проблеми екології онімного простору.  

Антропоніміка як наука про власні особові імена.  

Традиції іменування в українській та світовій культурах. 

Парадигматично-правописні особливості українських та 

іншомовних антропонімів.  

Історія формування іменної системи українців. 

Історія формування прізвищевої системи українців. 

Основні семантичні групи українських прізвищ. 

Словотвірні типи українських прізвищ. 

Віртуальна антропонімія. Особливості творення. Досліники. 

Патроніми та андроніми в українській мові. 

Ергоніміка. Сучасний стан дослідження. 

Топоніміка як наука. 

Гідроніміка як наука. 

Сучасний стан вивчення космонімів, зоонімів, ергонімів та 

інших видів власних назв. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



СХЕМА КУРСУ 

Тиж. 

/ дата 

/ год. 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література  Завдання, год 

 

Термін 

виконання 

 МОДУЛЬ І     

1 т. 

2 

год. 

Ономастика як лінгвістична дисципліна. 

Термінна система. Основні класифікації 

пропріальної лексики. Ономастичні осередки, 

здобутки. 

лекція Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012.  

*Усі завдання 

студентам 

подаються у 

віртуальне 

середовище 

https://classroom.goo

gle.com/u/0/h 

 

2т. 

2 

год. 

Структурування онімного простору. Основні 

класифікації. 

практичне 

заняття 

Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012. 

  

3 т. 

2 

год. 

Апелятив vs онім: межі взаємопереходу. Поняття 

семантики у власних назвах. 

лекція Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012. 

  

4 т. 

2 

год. 

Онімна й апелятивна номінація: спільне й 

відмінне. Поняття семантики власних назв.  

 

практичне 

заняття 

Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012. 
 

  

https://classroom.google.com/u/0/h
https://classroom.google.com/u/0/h


5 т. 

2 

год. 

Новітні підходи до вивчення пропріативів. 

Історико-методологічне підґрунтя ономастичних 

студій. 

лекція Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012. 

  

6 т. 

2 

год. 

Методи й способи дослідження онімів. 

Традиційні та новітні підходи до вивчення 

власних назв. 

практичне 

заняття 

Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012. 
 

  

 МОДУЛЬ ІІ     

7 т. 

2 

год. 

Антропоніміка – наука про власні особові імена. 

Традиції іменування та мода на імена. 

лекція Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012. 

Кравченко Л. Українська 

ономастика: антропоніміка: 

навчальний посібник. – К., 2014. 
 

  

8 т. 

2 

год. 

 

Традиції іменування українців та мода на імена.  практичне 

заняття 

Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012. 
 

  

9 т. 

 

2 

год. 

Ім’я, прізвище, прізвисько, нікнейм – 

ідентифікатори особи в сучасному суспільстві. 

Парадигматично-правописні особливості 

українських та іншомовних антропонімів. 

лекція Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

  



термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012. 

Кравченко Л. Українська 

ономастика: антропоніміка: 

навчальний посібник. – К., 2014. 

10 т. 

 

2 

год. 

Особливості творення імен, прізвищ, прізвиськ, 

нікнеймів. Парадигматично-правописні 

особливості українських та іншомовних 

антропонімів. 

практичне 

заняття 

Український правопис (2019). 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-

programi/ukrayinskij-pravopis-2019 

Кравченко Л. Українська 

ономастика: антропоніміка: 

навчальний посібник. – К., 2014. 

  

 МОДУЛЬ ІІІ     

11 т. 

2 

год. 

Особливості та структурування топонімного 

простору. 

лекція Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012. 

  

12 т. 

2 

год. 

Деталізація топонімного простору – основа 

людського існування. 

практичне 

заняття 

Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012. 

  

13 т. 

2 

год. 

Гідроніми як джерело збереження архаїчної 

лексики. Назви водойм – виразники 

етнокультурної інформації та міжкультурної 

комунікації. 

лекція Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012. 

  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ukrayinskij-pravopis-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ukrayinskij-pravopis-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ukrayinskij-pravopis-2019


 

14 т. 

2 

год. 

Гідроніми – виразники етнокультурної інформації 

та міжкультурної комунікації. 

практичне 

заняття 

Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012. 

  

15 т. 

2 

год. 

Специфіка та вивченість космонімікону, 

зоонімікону, ергонімікону в сьогоденні. 

лекція Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012. 

  

16 т. 

2 

год. 

Аналіз сучасного стану вивчення космонімів, 
зоонімів, ергонімів та інших видів власних назв. 

практичне 

заняття 

Торчинський М. М. Українська 

ономастика: навчальний посібник. – 

К.: Міленіум, 2010.  

Словник української ономастичної 

термінології / [укл. Д. Г. Бучко, Н. В. 

Ткачова]. – Харків : Ранок-НТ, 2012. 

  


