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Інформація про 
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Дисципліна «Мікротопоніміка: традиції та перспективи» є вибірковою 

дисципліною зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) для освітньої програми “Середня освіта (Українська мова і 

література)”. Ця дисципліна викладається в 3 семестрі в обсязі 3 кредити 

ECTS. 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Курс передбачений для студентів-магістрів другого року навчання. 

Мікротопоніми розглядають у контексті лінгвістики, однак вони є 

цікавими також і для історії, географії, соціології, антропології, 

етнографії, археології, живопису. Об’єкт мікротопонімних досліджень – 

широкий спектр локальних територіальних найменувань: частин 

населених пунктів, полів, лісів, криниць, верхів, садів та ін. Навчальна 

дисципліна передбачає вироблення у студентів уявлення про 

мікротопоніми як важливі елементи національної ідентичности. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Мета — ознайомити студентів із номінованими фрагментами 

локального простору, допомогти засвоїти основні процеси формування і 

становлення української мікротопоніміки,  засвідчити її безперервний 

історичний розвиток та вдосконалення, з'ясувати доцільність 

мікротопонімів не тільки в лінгвістиці, історії та географії, а й туризмі, 

психології, мистецтві, медійних засобах та інтернет-комунікації. 

Завдання курсу – продемонструвати динаміку назвознавства, зокрема  

мікротопоніміки, допомогти студентові у зборі й систематизації назв, 

сприяти науковому розумінню цих онімів, оволодіти загальними 

тенденціями у семантичному й структурно-словотвірному аналізі 

мікротопонімів. 
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Ужгород, 1979. 
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ТНЕУ, 2019. 

URL:  http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40897/1/Luzetska_m

onografia.pdf 

4. Львівська ономастична школа: хрестоматія [відп. ред. Купчинська З. 

О.]. Львів, 2019.  

5. Павликівська Н. Мікрогідронімія Вінниччини: від емпірики до 
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функціонування та структури. Наукові записки. Серія: Філологічні 

науки (мовознавство). Кіровоград, 2005. Вип. 59. С. 152–162. URL: 
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ovlennya_3866.pdf 
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13. Gala S., Purgał M. Mikro- i makrotoponimy od apelatywu glina. 

Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych. Lublin, 2010.  

S. 59–75. 

14. Сокіл-Клепар Н. Мікротопоніми та живопис: точки дотику. 
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Łódż, 1949. Nr. 6.  
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 Словники: 

24. Бабічева О. Л. Інверсійний словник мікротопонімів Чернігівсько-

Сумського Полісся. Київ, 2005. 

25. Словник мікрогідронімів Вінничини / [укл. Н. Павликівська]. 

Вінниця, 2013. 

26. Словник мікротопонімії Черкащини / [укл.: Т. О. Гаврилова, З. М. 

Денисенко]. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2010.  

27. Словник мікротопонімів і мікрогідронімів Ровенщини / [упоряд. С. 

В. Шийка]. Тернопіль, 2016. 
28. Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України 

та суміжних земель : в 2-х т. / [укл. Г. Л. Аркушин]. Луцьк: РВВ 

«Вежа», 2006. Т. 1.; 2007. Т. 2.  

29. Словник мікрогідронімів України / [уклад.: І. М. Желєзняк, О. П. 

Карпенко, В. В. Лучик, Т. І. Поляруш]. Київ, 2004. 

30. Словник української ономастичної термінології / [укл. Д. Г. Бучко, 

Н. В. Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012.  

 

Інтернет- ресурси: 
http://karpenko.in.ua 

http://e-onomastics.blogspot.com/2018/04/blog-

post_10.html                                     

https://sites.google.com/site/poltowonomastyczne/ 

http://icosweb.net/drupal 

https://mikrotoponim.blogspot.com/ 

 Один семестр (3) 

Обсяг курсу Загальний обсяг – 90 годин (16 годин лекційних, 16 годин практичних 

занять і 58 годин самостійної роботи).  

Очікувані 

результати 

навчання 

Студенти повинні знати:  

 основні ознаки мікротопонімів; 

 головне теоретичне надбання в галузі мікротопоніміки; 

 класифікації мікротопонімів; 

 критерії семантичного поділу назв; 

 основи онімної деривації; 

 структурну специфіку мікротопонайменувань; 

http://filol.dspu.in.ua/index.php/filol/article/view/163/157
https://cutt.ly/tFRD293
http://karpenko.in.ua/
http://e-onomastics.blogspot.com/2018/04/blog-post_10.html
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http://icosweb.net/drupal
https://mikrotoponim.blogspot.com/


 

вміти: 

 вичленувати мікротопоніми з текстового фрагменту; 

 укласти невеликий квестіонар для запису мікротопонімів; 

 зібрати мікротопонімний матеріал шляхом опитування 

респондентів; 

 позначати локальні маркери на картах Google; 

 пояснити домікротопонімну семантику географічної одиниці; 

 проаналізувати структурно-словотвірні особливості пропріатива. 

 

Вивчення вказаної дисципліни передбачає формування таких загальних 

компетентностей: 
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 

фахових компетентностей: 
ФК 10. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної  науки.  

ФК  11. Здатність вільно користуватися філологічною термінологією.  

ФК 12. Здатність аналізувати й інтерпретувати мовно-літературні процеси, 

зіставляти інформацію, порівнювати явища. 

 

програмних результатів навчання: 

ПРН 1. Використовувати українську мову як державну в усіх сферах 

суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні. 

 ПРН 12. Окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають 

конкретну філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній 

системі знань. 

ПРН 13. Знати систему мови, норми української літературної мови,  

історію української  мови, сучасні процеси і тенденції, інтерпретаційні 

практики  та застосовувати ці знання для моделювання змісту навчання 

української  мови в середній школі.  

ПРН 18. Планувати і здійснювати дослідження в галузі  педагогіки та 

філології на належному рівні.   

Ключові слова Мікротопонім, мікротопоніміка, географічна термінологія, антропонім, 

ойконім, гідронім, номінація, семантична класифікація, структурно-

словотвірна класифікація, етимологія, мікротопонімний формант, 

квестіонар (питальник).  

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік 

Пререквізити Базові знання з сучасної української літературної мови, історичної 

граматики української мови, історії української літератури, історії 

фольклористики, діалектології, загального мовознавства, сучасних 

ономастичних досліджень. 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовуват

ися під час 

На заняттях буде застосовано традиційні й інноваційні методи 

викладання, а саме: пояснювально-ілюстративний, евристичний,  

репродуктивний,  дослідницький. Заплановане створення 

мікротопонімного проєкту, написання есе, презентації, онлайн-

тестування, вправи на https://learningapps.org/ , створення інтерактивних 

карт, QR-кодів  та ін. 

https://learningapps.org/


викладання 

курсу 

Необхідне 

обладнання 

Проєктор (за умови навчання в аудиторії), мобільний телефон, планшет 

або ноутбук. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

так:  

 практичні завдання: 40% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів – 40; 

 модулі: 60 %; максимальна кількість балів – 60 (модуль 1 (тест із 

теорії мікротопоніміки) – 20 б.; модуль 2 (семантико-

етимологічний аналіз мікротопонімів) – 20 б., модуль 3 

(структурно-словотвірний аналіз мікротопонімів) – 20 б.; 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100.  

 

Академічна доброчесність: очікується, що роботи студентів будуть 

їхніми оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

покликань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують 

приклади можливої академічної недоброчесности. Виявлення ознак 

академічної недоброчесности в роботі студента, незалежно від масштабів  

плагіату чи обману, є підставою для того, щоб викладач її не зарахував. 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів,  

визначених  для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Література. Усю літературу, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, надає викладач винятково в освітніх  цілях без права її 

передачі третім особам. Студентів заохочують до використання також й 

іншої  літератури та джерел, яких  немає  серед рекомендованих.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані за виконання 

відповідних  видів робіт. При цьому обов’язково  враховується 

присутність на  занятті та активність студента під час практичного 

заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом та іншими мобільними пристроями під 

час занять з метою, не пов’язаною з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне  виконання поставленого завдання і т. ін.  

Жодні форми порушення академічної  доброчесности не толеруються. 

Питання  Види іменованих територіальних об’єктів. 

Предмет, об’єкт мікротопоніміки. Зв’язки з іншими науками. 

Ознаки та функції мікротопонімів.  

Наукові дефініції мікротопоніма. 

Методи вивчення локальних географічних назв. 

Описовий (дескриптивний) метод у мікротопонімії. 

Ареальний метод у мікротопонімії. 

Формантний метод у мікротопонімії. 

Картографічний метод у мікротопонімії. 

Зіставнийний метод у мікротопонімії. 

Етимологічний метод у мікротопонімії. 

Теорія (мікротоп)онімної номінації. 

Основні засади називання дрібних географічних локусів.  

Комунікативна, прагматична, когнітивна характеристика мікротопонімів. 

Фіксація та  збір мікротопонімів у середині ХІХ – наприкінці  ХІХ ст. 



Початки географічного назвознавства у першій половині ХХ ст. 

Мікротопоніми в контексті зародження ономастики як науки (друга 

половина ХХ ст.). 

Активний розвій мікротопонімних студій наприкінці ХХ на початку ХХІ 

ст. 

Історичні пам’ятки як джерельна база мікротопонімів. 

Роль квестіонарів (питальників), програм для записування 

мікротопонімного матеріалу. 

Словники мікротопонімів: стан і перспективи.  

Краєзнавчі нариси та картографія як мікротопонімні джерела. 

Відапелятивні мікротопоніми. 

Географічна термінологія і мікротопоніми. 

Суспільно-культурна лексика і мікротопоніми. 

Відонімні мікротопоніми. 

Антропоніми і мікротопоніми. 

Ойконіми і мікротопоніми. 

Гідроніми та мікротопоніми. 

Проблема походження мікротопонімів. 

Мікротопоніми слов’янської ґенези. 

Мікротопоніми неслов’янської етимології. 

Структурні особливості мікротопонімів. 

Прийменникові мікротопоніми. 

Основні способи творення мікротопонімів. 

Морфологічна деривація мікротопонімів. 

Лексико-семантичний спосіб творення мікротопонімів. 

Морфолого-синтаксичний спосіб творення мікротопонімів. 

Етимологічні особливості мікротопонімної лексики. 

Опитування Анкету-оцінку  

з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу 

(https://forms.gle/EovJvSH9UZJa1WVNA) 

https://forms.gle/EovJvSH9UZJa1WVNA


СХЕМА КУРСУ 

Тиж. / 

дата / 

год. 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література. Ресурси в інтернеті  Завдання, год 

 

Термін 

виконання 

 МОДУЛЬ 1. Історико-теоретичні аспекти 

мікротопоніміки 

    

1 т. 

2 год. 

Мікротопоніми – словесна архітектура 

населеного пункту 

Мікротопоніміка як наука. Об’єкт, предмет, 

завдання. Зв’язки з іншими науками. Наукова 

дефініція мікротопоніма в українському та 

іншоєвропейському просторах. 

лекція Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Сокіл Н. Мікротопонімія Сколівщини. 

Львів, 2008.  

Словник української ономастичної 

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

Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012.  

*Усі анотовані 

лекційні матеріали 

та практичні 

завдання подані в 

електронному курсі 

на платформі 

Moodle 

https://e-

learning.lnu.edu.ua/c

ourse/view.php?id=4

084 

жовтень, 

2022 р. 

2т. 

2 год. 

Мікротопоніми – словесна архітектура 

населеного пункту 

План. 1. Види названих територіальних 

об’єктів. 2. Предмет, об’єкт і завдання 

мікротопоніміки.  Зв’язки з іншими науками 3 

Ознаки та функції мікротопонімів. 4. Найкові 

дефініції мікротопоніма..   

практичне 

заняття 

Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Словник української ономастичної 

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

Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012. 

Презентація 

«Мікротопонім у 

мові й мовленні» (4 

год). 

жовтень, 

2022 р. 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4084
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4084
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4084
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4084
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf


3 т. 

2 год. 

Історико-теоретичні основи 

мікротопоніміки 

Власні назви локальних об’єктів у 

найдавніших працях. Поява наукових праць 

топонімного характеру (кін. ХVІІІ – поч. ХІХ 

ст.). Украдання питальників. Початки 

(мікро)топоніміки як окремої ономастичної 

науки (50–60-і рр. ХХ ст.). Сучасні праці в 

мікротопонімній царині (кін ХХ – поч. ХХІ 

ст.). 

лекція Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Сокіл Н. Мікротопонімія Сколівщини. 

Львів, 2008.  

Словник української ономастичної 

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

Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012. 

 жовтень, 

2022 р. 

4 т. 

2 год. 

Історико-теоретичні основи 

мікротопоніміки 

План.  1. Фіксація та збір мікротопонімів у 

середині та наприкінці  ХІХ ст. 2. Географічне 

назвознавство першої половини ХХ ст. 3. 

Мікротопоніми в контексті зародження 

ономастики як науки (друга половина ХХ ст.). 

4. Активний розвиток мікротопонімних студій 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

    

 

практичне 

заняття 

Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Словник української ономастичної 

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

Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012. 
 

Реферат 

«Синхронія і 

діахронія в 

мікротопонімії» (6 

год). 

жовтень, 

2022 р. 

5 т. 

2 год. 

Джерела мікротопонімів 

Аналіз давніх писемних пам’яток, історичних 

словників, у яких фігурують мікротопоніми. 

Мікротопонім у краєзнавчих нарисах та 

спеціальних (мікротопонімних) словниках. 

лекція Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Сокіл Н. Мікротопонімія Сколівщини. 

Львів, 2008. 

Словник української ономастичної 

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

 жовтень, 

2022 р. 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf


Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012. 

6 т. 

2 год. 

Джерела мікротопонімів 

План. 1. Історичні пам’ятки як джерельна база 

мікротопонімів. 2. Краєзнавчі нариси та 

картографія – цінний ресурс мікротопонімів.  

3. Сучасні словники мікротопонімів: стан і 

перспективи. 

практичне 

заняття 

 

Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Словник української ономастичної 

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

Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012. 
 

 жовтень, 

2022 р. 

 МОДУЛЬ 2. Номінативно-методичні 

проблеми мікротопонімів 

    

7 т. 

2 год. 

Методи дослідження мікротопонімів 

Методи студіювання мікротопонімів. Аналіз 

основних методів. 

лекція Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Сокіл Н. Мікротопонімія Сколівщини. 

Львів, 2008.  

Словник української ономастичної 

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

Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012. 
 

Збір, 

систематизація 

мікротопонімів 

власного 

населеного пункту 

(18 год). 

жовтень, 

2022 р. 

8 т. 

2 год. 

 

Методи дослідження мікротопонімів  
План. 1. Методи вивчення географічних назв. 

2. 

Польовий (анкетний)  та описовий методи в 

мікротопоніміці. 3. Етимологічний метод і 

метод компонентного аналізу. 4. Структурний і 

практичне 

заняття 

Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Нанесення зібраних 

мікротопонімів на 

інтерактивну мапу 

(15 год). 

жовтень, 

2022 р. 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf


формантний методи. 5. Картографічний та 

ареальний методи. 6. Зіставний метод і метод 

кількісних підрахунків. 

Словник української ономастичної 

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

Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012. 
 

9 т. 

2 год. 

Номінація локальних географічних об’єктів 

Причини й етапи називання дрібних 

географічних об’єктів. Роль варіантів у 

мікротопонімній номінації. Прагматичні, 

комунікативні, когнітивні аспекти 

мікроолокусів.   

лекція Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Сокіл Н. Мікротопонімія Сколівщини. 

Львів, 2008.  

Словник української ономастичної 

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

Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012. 

 листопад, 

2022 р. 

10 т. 

2 год. 

Номінація локальних географічних об’єктів 

План. 1. Особливості (мікротоп)онімної 

номінації. 2. Основні засади називання 

дрібних географічних локусів. 3. 

Комунікативна, прагматична, соціальна, 

когнітивна характеристика мікротопонімів. 

 

практичне 

заняття 

Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 
 

 листопад, 

2022 р. 

 МОДУЛЬ 3. Семантичні та структурно-

словотвірні особливості мікротопонімів 

    

11 т. 

2 год. 

Класифікації мікротопонімів 

Основні критерії поділу (мікро)топонімів. 

Види класифікацій (семантичні, структурні, 

етимологічні, словотвірні).  

лекція Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Сокіл Н. Мікротопонімія Сколівщини. 

Львів, 2008.  

Словник української ономастичної 

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

 листопад, 

2022 р. 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20do%20toponimyky.pdf
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Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012. 

12 т. 

2 год. 

Класифікації мікротопонімів 
План. 1. Критерії поділу мікротопонімів. 2. 

Класифікації мікротопонімів у середині ХХ ст. 

3.  Класифікації мікротопонімів кінця ХХ– 

початку ХХІ ст. 

практичне 

заняття 

Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Словник української ономастичної 

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

Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012. 

 листопад, 

2022 р. 

13 т. 

2 год. 

Семантичний поділ мікротопонімів 

Взаємозв’язок мікротопонімів з апелятивами 

та іншими власними назвами. Роль 

географічної, культурно-історичної лексики у 

номінації мікропростору. Антропоніми та 

мікротопоніми. Частотність уживання інших 

видів власних назв як базової основи 

мікротопонімів. 

лекція Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Сокіл Н. Мікротопонімія Сколівщини. 

Львів, 2008.  

Словник української ономастичної 

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

Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012. 

Семантичний аналіз 

зібраних 

мікротопонімів (15 

год). 

листопад, 

2022 р. 

14 т. 

2 год. 

Семантичний поділ мікротопонімів 

План. 1. Відапелятивні мікротопоніми. 

Топографічні (похідні від назв просторових 

реалій, рослин, тварин, фізичних особливостей 

локусів та ін.). Антропогенні (похідні від назв 

ремесел, споруд, способу господарства та ін.). 

2. Відонімні мікротопоніми (похідні від 

антропонімів, ойконімів, гідронімів, інших 

мікротопонімів, ергонімів). 

практичне 

заняття 

Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Словник української ономастичної 

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

Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012. 

 листопад, 

2022 р. 

15 т. Структурно-словотвірна специфіка 
мікротопонімів 

лекція Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 
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2 год. Тлумачення мікротопонімів із погляду їхньої 
структури (одно- і багатокомпонентні), 
способу творення (лексико-семантичний, 
морфологічний, морфолого-синтаксичний та 
ін.). Прийменникові конструкції як специфіка 
мікротопонімікону. 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Сокіл Н. Мікротопонімія Сколівщини. 

Львів, 2008.  

Словник української ономастичної 

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

Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012. 

словотвірний аналіз 

мікротопонімів (15 

год). 

2022 р. 

16 т. 

2 год. 

Структурно-словотвірна специфіка 
мікротопонімів. 

План. 1. Особливості (мікро)топонімного 
словотвору. 2. Структура мікротопонімів 
(прості, складні, складені). 3. Основні способи 
творення локальних географічних назв 
(лексико-семантичний, морфологічний, 
морфолого-синтаксичний, лексико-
синтаксичний). 

практичне 

заняття 

Беценко Т. П. Вступ до топоніміки: 

Навчальний посібник. Суми, 

2019.URL: 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/

123456789/7743/5/Betsenko_Vstup%20

do%20toponimyky.pdf 

Словник української ономастичної 

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

Ткачова]. Харків : Ранок-НТ, 2012. 

 грудень, 

2022 р. 
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