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Вступ. Використання топонімічних відомостей 

у викладанні географічних дисциплін підвищує ін-

терес студентів, посилює пошуково-пізнавальну 

діяльність та полегшує засвоєння отриманих у про-

цесі навчання знань. Збільшення обсягу самостій-

ної роботи для студентів сприяє створенню системи 

студентської науково-дослідної роботи з викорис-

танням топонімічної складової. Методологічна база 

топоніміки включає в себе такі методи: картогра-

фічний (основний метод дослідження, що застосо-

ваний при розробці картографічних моделей, які 

характеризують регіональні топонімічні системи 

України), порівняння (для порівняльної характери-

стики регіональних топонімічних систем та тери-

торій країни), просторового аналізу (для виявлення 

просторових відмінностей у територіальній органі-

зації регіональних топонімічних систем), системно-

го підходу (розгляд топонімів як специфічної сус-

пільно-географічної системи, що утворюють певну 

цілісність, спільність за особливостями утворення, 

структурою та функціями), статистичний (для  фор-

мування вибірки топонімів, узагальнення та аналі-

зу кількісного поширення топонімічних явищ і ха-

рактеристик, кореляційного аналізу взаємозв’язків 
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топонімічних регіональних територіальних систем 

з іншими географічними системами), історичний 

(для з’ясування походження окремих топонімів), 

геоінформаційний (для системної організації топо-

німічної інформації засобами баз та банків даних, 

розробки електронних топонімічних інформацій-

но-пошукових програм, укладання ГІС-карт), топо-

німічний і географічний методи у широкому їх ро-

зумінні [1].

Вихідні передумови. Дуже багато в України є міст, 

селищ та сіл, різноманітною є й історія їх походжен-

ня. Серед найуживаніших топонімів можна виділити 

назви міст – астіоніми. Для опрацювання топоніміч-

ної інформації, структури топонімічних банків даних 

території України необхідно використовувати кар-

тографічний метод досліджень. Його використання 

викладене у працях А.М. Берлянта, О.А. Євтєєва, 

Я.І. Жупанського, К.О. Саліщева. Є.М. Поспєлов 

[4] описав методику картографічного відображення 

топонімічної інформації. Картографічний метод – 

основний метод дослідження, що застосований при 

розробці картографічних моделей, які характеризу-

ють просторово-терито ріальні властивості топоні-

мічної системи України.

Метою статті є розгляд використання топоніміч-

них знань студентів під час проведення практично-

го заняття зі спецкурсу «Картографічний метод до-

слідження».

Виклад основного матеріалу. Географічні назви 

характеризують не тільки сучасні особливості при-

роди, господарства, населення території, але й ті, 

котрі існували в минулому. Ця властивість дозволяє 

наочно прослідкувати зміну природних умов в ре-

зультаті господарської діяльності людини, динаміку 

економічного розвитку території, історію її засе-

лення і формування мережі поселень. Дослідження 

просторового розташування та відмінностей струк-

тури топонімів різних територіальних топонімічних 

угрупувань дає можливість виявити взаємозв’язки 

між ними та іншими складовими суспільно-геогра-

фічних комплексів, як то етнонаціональна структу-

ра населення, історико-етнографічні ознаки тери-

торій, провідні типи господарювання, культурні та 

релігійні відносини, політичний устрій [5].

Під час викладання спецкурсу «Картографічний 

метод дослідження» знання і вміння студентів зо-

рієнтовано на те, що картографічний метод дослі-

дження включає опис інформації за картами, гра-

фічні побудови та математичну обробку вимірів за 

картою. Практичні роботи з курсу «Картографічний 

метод дослідження» мають на меті розширити, по-

глибити та закріпити знання студентів, сприяти 

вдосконаленню самостійної пошукової їх роботи. 

Тематика завдань розроблена з урахуванням на-

вчальної програми та досвіду проведення практич-

них занять з курсу на кафедрі фізичної географії 

та картографії Харківського національного універ-

ситету імені В.Н. Каразіна. Практичні роботи вико-

нуються за індивідуальними завданнями студентом 

самостійно та за допомогою викладача дисципліни. 

Кожне завдання містить мету роботи, основні тео-

ретичні положення з теми, методичні вказівки щодо 

його виконання, контрольні запитання, список ре-

комендованої літератури. 

Нами розроблена і запропонована практична 

робота з використанням топонімічних знань на 

тему «Визначення кількості астіонімів за областями 

України та їх класифікація». Ця практична робота 

спрямована на застосування картографічного мето-

ду дослідження для обрахунку кількості астіонімів 

за областями України, в результаті чого студенти 

засвоюють уміння визначати топонімічну складо-

ву назв населених пунктів, що визначено Законом 

України «Про географічні назви». У Законі зазначе-

но, що «встановлення назв географічних об’єктів, 

а також їх унормування, облік, реєстрація, викори-

стання та збереження має важливе значення для 

вирішення завдань національної безпеки, розвитку 

економіки, науки і освіти, державного будівництва, 

міжнародного співробітництва, а також у повсяк-

денному житті громадян» [2]. Астіонім – це власне 

найменування міст. Тому вивчення географічних 

назв є цікавим і досить практичним напрямом сту-

дентських наукових географічних досліджень, у т. ч. 

і регіонального масштабу. 

У рамках практичної роботи:

1) кожен студент отримує індивідуальний варі-

ант завдання (адміністративно-територіальну оди-

ницю України); 

2) за допомогою Національного атласу України 

[3, с. 48-49] студенти  підраховують фактичну кіль-

кість показаних (підписаних) на карті астіонімів, 

при цьому слід ураховувати характеристику міст;

3) студенти мають класифікувати підраховані 

астіоніми за допомогою літературних та Інтернет-

джерел і занести результати в таблицю (табл.1).

Класифікацію астіонімів, як приклад, можна по-

бачити в таблиці (табл.2). Є й такі астіоніми, які не 

вдається класифікувати через те, що є багато думок 

щодо походження назви, або їх просто неможливо 

віднести до якогось класу.

В результаті отриманої інформації проводиться 

аналіз регіональних особливостей назвотворчого 

процесу, вивчення номінаційних традицій, струк-

турно-морфологічної строкатості, семантичних ха-

рактеристик лінгвістичної складової, а також фак-

торів і закономірностей утворення, функціонуван-

ня та розподілу. Студенти виявляють надзвичайну 

різноманітність і строкатість географо-топоніміч-

них систем на території України та просторово-ча-

сову їх мінливість від іншомовних впливів та мов-

них традицій населення. 

Ця практична робота була проведена і склада-

лась із фактичного підрахунку міст у певній адмі-

ністративно-територіальній одиниці України з по-

дальшою їх класифікацією, яка розроблена одним із 

авторів при написанні дипломної роботи бакалавра 

за допомогою літературних та Інтернет-джерел.
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Таблиця 1

Класифікація астронімів України

 Класи Фактична кількість астіонімів
Відсоток від загальної кількості 

астіонімів
Приклади 

(не менше 2-3-х)

Антропонімічні 

Символічно-ідеологічні 

Сакральні 

Етнічні 

Соціально-економічні

Фізико-географічні

Не вдалось класифікувати

Загальна кількість 

Таблиця 2

Класифікація астіонімів

 =   /     (    1 . 2) 

Студентам також необхідно було вирахувати коефіцієнт поширення астронімів (γ)  за своїм варіантом: 
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Практична робота складалася з декількох ета-

пів. По-перше, студенти мали згадати, які населе-

ні пункти в Україні є містами. По-друге, необхідно 

було ретельно проаналізувати назву міста та від-

повідно правильно його класифікувати. По-третє, 

студенти мали написати висновок, у якому вислов-

лювали б версії, чому той чи інший клас астіонімів 

поширений на території певної адміністративно-те-

риторіальної одиниці. 

У результаті проведеної практичної робо-

ти студенти визначили, що у Закарпатській, 

Рівненській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, 

Івано-Франківській, Луганській, Миколаївській 

і Полтавській областях переважає фізико-ге-

ографічний клас астіонімів. А для Донецької, 

Кіровоградської, Вінницької областей характерне 

переважання антропонімічного класу астіонімів. 

У Київській області однакове співвідношення асті-

онімів фізико-географічного та антропонімічного 

класів. Львівська область відзначається переважан-

ням астіонімів за соціально-економічним класом. 

Крім переважаючих класів астіонімів, у кожній об-

ласті є також астіоніми й інших класів. За класами 

на території України найменше поширення мають 

сакральні та етнічні астіоніми. В аналізі отриманих 

результатів чітко простежується історичний факт 

розвитку міст, пов’язаний, у першу чергу, із соціаль-

но-економічним розвитком окремих регіонів. 

Аналізуючи отримані результати і помилки сту-

дентів, можна дійти таких загальних висновків: 

1) не всі студенти відрізняють поняття «місто» і по-

няття «населений пункт», деякі могли включити до 

своєї роботи астіонім сусідньої адміністративно-те-

риторіальної одиниці; 2) студенти часто плутали 

ойконіми й астіоніми; 3) не всі зрозуміли, чому саме 

поширені певні класи астіонімів на тій чи іншій міс-

цевості; 4) не всі студенти правильно класифікували 

міста: часто плутали антротопонімічні та символіч-

но-ідеологічні, фізико-географічні та соціально-

економічні класи тощо. 

Загалом можна сказати, що робота сподобалась 

студентам, вона є для них цікавою пошуковою, 

але потребує в подальшому певних удосконалень. 

Виявлені помилки вказують на важливість наголо-

шення на топонімічну складову у формуванні гео-

графічних знань і вмінь студентів. 

Висновки. В результаті проведення практичної 

роботи реалізована концептуальна схема геогра-

фо-топонімічного аналізу території України на ма-

теріалі сучасних назв, яка містить такі послідовні 

частини: 

1) створення інформаційної основи для аналізу 

(в рамках картографічного методу дослідження); 

2) лінгвістичний та історичний аналіз (структур-

но-морфологічний, лексико-семантичний, частко-

вий етимологічний, порівняльний історичний, син-

хронічний) мовної складової об’єкта дослідження; 

3) математичний та просторово-часовий аналіз; 

4) синтез отриманих аналітичних результатів у 

географо-топонімічному районуванні; 

5) узагальнення і систематизація виділених на 

території України географо-топонімічних регіо-

нальних структур. 

У подальшому планується використати топоні-

мічну інформацію в рамках досліджень мікротопо-

німіки міста Харкова та підтримувати науково-до-

слідницьку складову навчання студентів.

Рецензент – кандидат географічних наук, 

доцент А.М. Байназаров
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