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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

На початку ХХІ ст. в українській топонімії активно функціонують назви 

поселень, які зазнали значних трансформацій у сфері назовництва населених 

пунктів у попередню епоху. Протягом указаного періоду ці ойконіми 

сприймалися не просто як мовне явище, а також як багатоаспектний 

соціокультурний феномен (засіб пропаганди комуністичної ідеології та 

політичного впливу, відображення історії та культури народу тощо). 

Зацікавлення лінгвістів топонімією, зокрема ойконімами, зросло в останні 

роки у зв’язку з державною політикою – впровадженням у дію процесу 

декомунізації. Попри увагу дослідників до теоретичних і практичних питань 

ойконімії України ХХ ст., в українському мовознавстві сьогодні немає праць, 

присвячених системному аналізу номінацій поселень цього періоду та їх 

перейменувань крізь призму еколінгвістики і соціолінгвістики.  

Засадничими для дослідження еко- та соціолінгвістичного, семантико-

структурного та функціонального аналізу ойконімії України ХХ ст. вважаємо 

студії українських і зарубіжних лінгвістів та істориків, у яких висвітлено такі 

аспекти:  

1) теоретичні основи мовознавчих наук: еколінгвістики (L.-J. Calvet, 

A. Fill, H. Haarmann, R. Harre, J. Brockmeier, J. Marvan, P. Mühlhäusler, 

E. Haugen, I. Ohnheiser, Y. Stork, W. Trampe, P. Zima, Б. М. Ажнюк, 

Л. В. Ажнюк, А. А. Бернацька, О. І. Бондар, Л. В. Бордюк, Н. О. Деркач, 

В. В. Жуковська, О. В. Іванова, С. В. Іонова, Н. Н. Кисліцина, З. І. Ломініна, 

Д. Ф. Оуен, А. І. Раду, Г. А. Цихун, В. І. Шаховський); соціолінгвістики 

(R. Coates, M. Döring, J. Fishman, M. A. K. Halliday, J. Vachek, І. В. Беліков, 

Л. П. Крисін, Б. Бернстайн, І. М. Верста, Н. С. Голікова, В. фон Гумбольдт, 

І. А. Данчинова, М. П. Кочерган, Л. Т. Масенко, Г. П. Мацюк, 

Н. Б. Мечковська, Л. Б. Нікольський, Є. Д. Поліванов, О. О. Потебня, 

Ф. де Соссюр, А. Д. Швейцер); ономастики (О. Ю. Карпенко, Ю. О. Карпенко, 

П. М. Лизанець, О. В. Махніборода, Я. О. Пура, О. В. Суперанська, 

П. П. Чучка);  

2) динамічні та стратиграфічні процеси в ойконімії (E. Misiło, 

О. В. Андрощук, Я. В. Верменич, М. В. Горбаневський, В. І. Добош, 

З. О. Купчинська, Л. Т. Масенко, С. А. Нікітін, К. В. Першина, А. П. Ткачук);  

3) модель аналізу ойконімів України на різних історичних етапах 

формування номінацій поселень (Д. Г. Бучко, С. О. Вербич, М. М. Драк, 

В. В. Котович, І. І. Кривошея, Я. П. Редьква, В. П. Шульгач);  

4) особливості взаємодії мови (пропріальної лексики) та соціуму (P. Finke, 

B.  Havranek, W. Labov, V. Mathesius, S. Pinker, Р. А. Агеєва, К. В. Бахнян, 

Б. М. Ажнюк, О. О. Белей, І. О. Бодуен де Куртене, А. М. Бойцун-Власенко, 

Д. Г. Бучко, С. Я. Єрмоленко, В. М. Жирмунський, Л. Т. Масенко, 

А. М. Поповський);  

5) лексичні, cтруктурно-семантичні та інші особливості ойконімів 

(Н. А. Бойко, Д. Г. Бучко, В. О. Горпинич, В. М. Кам’янець, З. О. Купчинська, 

В. В. Лобода, В. В. Лучик, Л. В. Міщук, О. М. Скляренко, Н. В. Ткачова, 

Є. М. Черняхівська, П. П. Чучка та ін.);  
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6) характеристика критеріїв та мотивів номінацій (Д. Г. Бучко, 

Г. Є. Бучко, В. В. Лучик);  

7) особливості номінацій поселень різних регіонів України та світу 

(H. Bieder, В. П. Ачилова, М. В. Бобровиця, Г. П. Боднарук, В. А. Бушаков, 

Ю. С. Виноградський, М. М. Габорак, К. Й. Галас, В. К. Гульдман, 

М. С. Дністрянський, В. В. Кихтюк, Н. Б. Ковальова, А. П. Коваль, 

М. М. Кордуба, В. М. Кубійович, М. Ф. Кукса, В. В. Лобода, Д. В. Могила, 

Л. В. Нуждак, О. І. Пасіцька, А. І. Пушкаш, Я. П. Редьква, В. І. Сергійчук, 

О. М. Скляренко, О. В. Суперанська, М. М. Торчинський, В. Г. Фоменко, 

М. Л. Худаш, М. О. Демчук, І. Г. Чеховський, В. О. Шевцова, А. О. Штефан).  

Актуальність дослідження зумовили такі чинники:  

а) зростання популярності назв населених пунктів і зацікавлення ними 

крізь призму історії й культури рідного народу;  

б) аналіз проблеми «екології» власної назви та мовної політики ХХ ст. у 

сфері назовництва;  

в) вимоги унормування та кодифікації топонімії України;  

г) потреба комплексного опису ойконімії України ХХ ст., що репрезентує 

сегмент мовної картини світу українства минулої епохи;  

ґ) необхідність підготування систематизованих архівних матеріалів для 

повноцінної реалізації процесу декомунізації топонімії України у ХХІ ст., що 

стане підставою для реформування адміністративно-територіальних довідників 

і карт.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження пов’язане із плановою науковою темою «Актуальні 

проблеми сучасної лексикології (ономастики), дериватології та граматики» 

(номер державної реєстрації 0113U003329) кафедри загального мовознавства і 

слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. Тему дисертації затверджено на засіданні вченої 

ради Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (протокол № 6 від 29 січня 2013 р.). 

Мета дисертаційної роботи полягає у визначенні особливостей та 

встановленні причин перейменувань назв поселень України у ХХ – на поч. 

ХХІ ст. на синхронному зрізі з урахуванням еколінгвістичних і 

соціолінгвістичних аспектів.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

1) схарактеризувати еко- та соціолінгвістичні підходи до вивчення 

ойконімії України минулого століття в сучасній ономастиці; 

2) установити лексико-семантичну та словотвірно-структурну 

типологію номінацій поселень попередньої епохи; 

3) з’ясувати та визначити екстра- й інтралінгвальні чинники, що мали 

вплив на реформування ойконімії України минулої епохи; 

4) обґрунтувати та довести порушення принципів називання і мовних 

норм під час перейменування населених пунктів у ХХ ст.; 

5) укласти модель інтегрального антропоцентричного моніторингу 

назв населених пунктів України ХХ – поч. ХХІ ст.; 
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6) проаналізувати процес декомунізації топонімії України початку 

ХХІ ст. у спеціальній та неспеціальній сферах комунікації суспільства.  

Об’єкт дослідження – ойконімія України ХХ ст. з погляду 

перейменувальних процесів. 

Предмет дослідження – лексико-семантичні, формально-структурні та 

функціональні характеристики назв населених пунктів у синхронії крізь призму 

еко- та соціолінгвістики. 

Джерельною базою нашого дослідження слугують сучасні та історичні 

довідники адміністративно-територіального поділу, законодавчі документи, 

нариси про минуле сіл та міст України, аматорські дослідження історії окремих 

поселень, де зафіксовано, а подекуди і здійснено спроби з’ясувати походження 

та семантику найменувань населених пунктів різних регіонів України, 

періодика (друковані та інтернет-видання). 

За допомогою вказаних джерел проаналізовано понад 10 000 одиниць 

ойконімікону України ХХ – початку ХХІ ст.  

У дисертації застосовано комплекс методів дослідження: описовий 

метод – для інвентаризації, систематизації локальних онімів, а також для 

визначення їх структурних компонентів; порівняльно-зіставний метод – для 

виявлення спільних та відмінних рис у структуруванні та функціюванні 

досліджуваних ойконімів; текстологічний аналіз – для відбору пропріальних 

одиниць із текстів (нарисів історії населених пунктів, довідників 

адміністративно-територіального поділу, документів (наказів, актів, законів 

тощо); історичний метод – для характеристики ойконімів України на різних 

історичних етапах їх формування.  

Спираючись на прийоми структурного та семантичного аналізів 

ойконімів, виокремлено відповідні форманти, структурні типи та базові 

пропріативи. Прийом кількісних підрахунків залучено для визначення частоти 

вживання відповідних груп топонімооснов і топонімних формантів. 

Етимологічний аналіз застосовано для з’ясування походження твірної основи 

локальної назви. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в українській 

ономастиці комплексно проаналізовано з еко- та соціолінгвістичного поглядів 

ойконімію України та її зміни протягом усього ХХ ст.; представлено та описано 

екстра- та інтралінгвальні чинники, що зумовили перейменування назв 

населених пунктів України; комплексно проаналізовано і наведено приклади 

порушень мовних норм, критеріїв номінацій поселень під час зміни назв цих 

географічних об’єктів; репрезентовано діапазон парадигматичних зв’язків, що 

пояснюють формування оновленої системи адміністративно-територіального 

устрою нашої країни; узагальнено перші результати змін у ХХІ ст. (після 

процесу декомунізації). 

Теоретичне значення результатів дослідження полягає в комплексному 

вивченні мовної політики у сфері назовництва, еко- та соціолінгвістичних 

аспектів взаємодії мови та мовців в оновленому демократичному суспільстві. 

Розвідка дасть змогу не тільки глибше збагнути специфіку та глибину 

трансформаційних назвотворчих процесів, що відбувалися в ойконімії України 
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минулого періоду, а й дозволить більш детально з’ясувати особливості 

взаємодії соціуму та мови або окремих її субсистем, зокрема онімів, в умовах 

розбудови відкритого, політично незаангажованого суспільства. Узагальнення 

будуть корисними для глибшого розуміння природи декомунізації української 

топонімії сьогодення. 

Практичне значення дисертації. Результати дослідження слугуватимуть 

поглибленню основних положень соціолінгвістики, еколінгвістики, української 

ономастики та культури мови. Зібраний онімний матеріал може бути 

використаний для укладання ономастичних словників, адміністративно-

територіальних довідників, енциклопедій тощо. Результати роботи будуть 

корисними для мовознавців, журналістів, редакторів видавництв та органів 

державної статистики, сприятимуть підвищенню культури мови офіційної 

документації, зокрема у сфері традиційного назовництва, також під час 

законодавчого врегулювання окремих аспектів функціонування власних назв та 

їх правописної нормалізації. Матеріали дослідження можуть бути використані 

для підготовки й викладання спецкурсів і спецсемінарів із соціо- та 

еколінгвістики, української ономастики, культури мови, діловодства тощо. 

Особистий внесок здобувача. Усі етапи дослідження (збір, 

систематизація, аналіз та інтерпретація матеріалу, формулювання висновків) 

виконано авторкою самостійно. Наукові розвідки з теми дисертації написані без 

співавторів. 

Апробація роботи. Основні положення дисертації обговорено на п’ятьох 

міжнародних наукових конференціях: ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції студентства і наукової молоді «Філологія ХХІ століття» (Харків, 

2013), Міжнародній науковій конференції «Інноваційні процеси у лексиці та 

граматиці української мови» (Луцьк, 2013), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті» (Львів, 

2013), ІІІ Міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших 

слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» (Кривий Ріг, 2013), 

І Міжнародній науковій конференції «Слов’янські студії» (Миколаїв, 2016); на 

восьми конференціях та семінарах всеукраїнського рівня: XV Всеукраїнській 

ономастичній конференції «Український ономастикон: типологія, словотвір, 

функціонування» (Хмельницький, 2013), ХІ Всеукраїнському 

соціолінгвістичному семінарі (Львів, 2014), Всеукраїнській науковій 

конференції «Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової 

думки», присвяченої пам’яті професора Дмитра Бучка (Тернопіль, 2014, 2016), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перейменувальні процеси в 

топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства» (Кіровоград, 2015), 

XVI Всеукраїнській ономастичній конференції «Українська ономастика: 

минуле, сучасне, перспективи» (Одеса, 2015), Наукових ономастичних 

читаннях, присвячених пам’яті професора Дмитра Бучка (Тернопіль, 2015), 

ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та 

перспективи» (Дніпродзержинськ, 2016), Всеукраїнській науковій конференції 

«Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (Дніпро, 2016); на 
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засіданнях кафедри загального мовознавства і слов’янських мов 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (2013–2016 рр.).  

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 15 публікаціях, із 

них 8 статей надруковано у фахових виданнях України, 2 – у закордонних, 

5 публікацій – у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій. Загальний 

обсяг публікацій становить 6,5 д. а. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списків використаної літератури (218 позицій) та джерел 

ілюстративного матеріалу (59 позицій), додатків (7). Загальний обсяг дисертації 

становить 302 сторінки, із них основного тексту –173 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання 

дисертаційної праці, визначено теоретико-методологічні засади та методи 

дослідження, розкрито наукову новизну, висвітлено теоретичне та практичне 

значення отриманих результатів, подано відомості про апробацію основних 

положень дисертації, кількість публікацій та структуру роботи.  

У розділі 1 «Теоретичні засади дослідження сучасної ойконімії» у 

хронологічному порядку подано аспекти розгляду досліджуваної проблеми у 

різних мовознавчих студіях. З’ясовано особливості вивчення лінгвістичних 

дисциплін еколінгвістики та соціолінгвістики протягом ХХ – ХХІ ст. 

У підрозділі 1.1 «Ойконімія України як соціо- та еколінгвістичне явище» 

розкрито зв’язок соціолінгвістики й еколінгвістики в ономастиконі України, 

зокрема в ойконімії, у кількох ракурсах. По-перше, обидві лінгвістичні науки 

мають на меті «очистити» ойконімію як від екстра-, так і від інтралінгвальних 

факторів, які перешкоджають встановленню справжньої етимології назв та 

подальшій стабілізації первісних найменувань поселень. По-друге, 

еколінгвістика та соціолінгвістика спрямовані на відродження мовної 

свідомості українського народу, мова якого протягом багатьох століть 

зазнавала тоталітарного впливу мов держав-поневолювачів. По-третє, 

еколінгвістичний аспект дослідження, поєднуючись із соціолінгвістичним, 

вказує на неправомірність та невмотивованість перейменувань назв населених 

пунктів, здійснених в Україні, і вимагає подальшого унормування цього класу 

онімів теперішніми незалежними органами державної влади.  

Ці два сучасні лінгвістичні напрями стимулюють як аналіз мовних 

порушень з боку влади, так і допомагають сьогодні унормувати та 

вдосконалити сферу назовництва, закласти наукове підґрунтя для процесу 

декомунізації в українському суспільстві. 

Підрозділ 1.2 «Еколінгвістична та соціолінгвістична проблематика в 

українських і зарубіжних мовознавчих студіях» присвячено висвітленню питань 

еколінгвістики та соціолінгвістики зарубіжними та українськими 

мовознавцями, починаючи від публікацій та праць кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

(І. О. Бодуена де Куртене, О. О. Шахматова, О. О. Потебні, 
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В. М. Жирмунського, Л. П. Якубинського, Є. Д. Поліванова, Б. О. Ларіна та 

багатьох інших), автори яких розглядали мову як соціальне явище; досліджень 

ХХ ст. (роботи Б. Гавранека, В. Матезіуса, Й. Вахека, М. Халлідея та ін.), у яких 

мовознавці обґрунтували основні положення та сферу зацікавлень 

соціолінгвістики, – до сучасних праць (Г. Цихуна, П. Зіми, О. В. Іванової, 

Ї. Марвана, О. О. Белея, Б. М. Ажнюка, Л. В. Бордюк, О. І. Бондара, 

Л. Т. Масенко, Л. В. Нуждак), у яких лінгвісти визначили предмет та об’єкт 

дослідження сучасної лінгвістичної дисципліни – еколінгвістики. 

Спираючись у дослідженні ойконімії України ХХ ст. на основи 

еколінгвістики, ми дотримувалися положень мовної екології (за М. Халлідеєм), 

у якій мови і тексти розглядають із погляду їх нормативності, досліджуючи, 

зокрема, роль мови в описі проблем навколишнього світу, наголошуючи на їх 

актуалізації та вирішенні (праці М. Дерінга, П. Мюльхойслера). 

Беручи до уваги мовознавчу розвідку Дж. Фішмана «Соціологія мови» 

(1972), в сучасній соціолінгвістиці виокремлюємо такі її різновиди: 

1) описова соціолінгвістика, яка вивчає прийняту в українській мовній 

спільноті форму соціальної організації назв поселень, тобто вона відповідає на 

запитання: «Хто використовує, якою мовою, з ким, коли і з якою метою?»; 

2) динамічна соціолінгвістика, яка відповідає на запитання: «Що викликає 

значні зміни у формуванні нових традицій назовництва поселень та які 

особливості їх функціонування і сприйняття соціумом?»; 

3) прикладна соціолінгвістика, яка пов’язана з топонімним плануванням 

щодо номінацій населених пунктів і мовними конфліктами, спричиненими 

неправомірним їх творенням. 

Теоретичні засади українських і зарубіжних еколінгвістичних та 

соціолінгвістичних досліджень у поєднанні з джерельною базою та 

окресленими методами забезпечили вивчення ойконімії України ХХ ст. та 

особливостей її формування у другому та третьому розділах дисертації. 

У розділі 2 «Становлення ойконімії України у ХХ столітті: еко- та 

соціолінгвістичний аспекти» розкрито позамовні чинники впливу на назви 

поселень України в попередню історичну епоху. На основі назв населених 

пунктів, зафіксованих у довідниках адміністративно-територіального поділу, 

виокремлено екстра- та інтралінгвальні фактори, під дією яких змінювались 

лексика та словотвір ойконімів нашої країни в минулому.  

У підрозділі 2.1 «Мовна політика в Україні ХХ століття та її наслідки для 

ойконімії: еко- й соціолінгвістичний виміри» розкрито, як ойконімія різних 

регіонів України піддавалася впливу насильницької мовної політики сусідніх 

держав. Позитивним явищем для українських назв поселень уважаємо 

українізацію ойконімів (20-30-ті рр. ХХ ст.), як-от: Богдан Хмельницький, 

Вільне Запоріжжя, Дорошенка й Щербини, Козацьке, Кочубеївка, Рідна 

Україна (Хрс.), Шевченків, Нова Україна, Дорошенко, Гетьманський (Хрк.), 

Трипільці, Шевченківка (Пл.) та ін. До негативних явищ відносимо політику 

полонізації (до 40-х ХХ ст.): Fatowce, Gwoździec Mały, Słobódka, Ispas (І-Ф), 

Paniowce, Piłatkowce, Podfilipie, Skowiatyn (Тр.), Bereźnica, Bratkowce, Brygidyn, 
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Chaszczowanie (Лв.); мадяризації та чехізації (до 40-х ХХ ст.): Смерекове – 

Smereková – Szemerekő, Сухий – Suchý – Szuhapatak, Чорний Потік –Šerný Potok 

– Kenéspatak, Чорноголова –Černohlava – Sóshát, Ялове – Jalové – Jávor (Зк.); 

русифікацію (протягом ХХ ст.): Коробкино, Карманівка (Зп.), Восход, Істочне 

(АРК), Сєверодонецьк, Первомайськ (Лг.), Комишівка, Утконосівка (Од.), 

Пищевик, Опитне (Дн.) тощо. Проте назви поселень, що зазначалися в 

офіційних документах Російської та Австро-Угорської імперій, Польщі, 

Чехословаччини, не засвоювалися і не культивувалися українським населенням, 

тобто такі назви мали офіційно-формальний характер. Хоча згодом, уже в 

період СРСР, зрусифіковані назви поселень утвердилися як в адміністративних 

документах УРСР, так і частково в усному мовленні.  

У підрозділі 2.2 «Лексико-семантичні особливості перейменувань в 

адміністративно-територіальному устрої та законодавстві УРСР крізь 

призму еколінгвістики та соціолінгвістики» розкрито суть законодавчих 

урегулювань змін назв поселень на території України колишньою радянською 

владою. Формальною підставою для здійснення в цей період перейменувань 

історично давніх поселень слугувала заміна начебто неблагозвучних назв 

(Блохи перейменовано на Береговий (Пл.), Лашки – на Березне (Хм.), Луписуки 

– на Берестівка (Рв.), Пердуни – на Долина (Лв.), Гниди – на Дубляне (Пл.), Голе 

– на Жовтневе (Кв.), Баба – на Жовтневе (Чрг.); назв чужих держав, їх міст 

(Америка (Лв.), Ватерлоо (Мк.), Далекий Рим (Днп.), Берлін (Лв.), Китай (Од.), 

Люксембург (Зп.), Маньчжурія (Вн.), Страсбург (Од.), Варшава (Лв.), Молдова 

(Од.), Швейцарія (Тр.); назв, що демонструють зв’язок з етнонімами та релігією 

(Різдвяни перейменовано на Світанок, Трійця – на Зоряне, Божиків – на 

Привітне, Монастирок – на Міжгір’я (Тр.).  

Також змінено назви з іншомовними лексемами у складі – кримсько-

татарські, польські, основу яких становлять особові імена католицького 

календаря, угорські, румунські, німецькі та інші номени: Ак-Мечеть 

перейменовано на Чорноморське, Курман-Кельмечі – на Красногвардійське, 

Дулат – на Зоркіно (АРК); Альбінівка змінено на Кліщинівка, Вінцентівка – на 

Вікентіївка, Елеонорівка – на Оленівка (Тр.), Альфредівка – на Луговий, 

Анелівка – на Ганнівка (Рв.), Яномисль – на Іваномисль (Вл.); Аклин замінено на 

Клинове, Ботфальва – на Прикордонне, Валескраді – на Глибокий Потік (Зк.); 

Аджіаска перейменовано на Рибаківка (Мк.), Сату-Ноу – на Новоселиця, 

Магала – на Новосілка (Чрн.); Альт-Нассау перейменовано на Виноградне, 

Кіненфельд – на Полянівка (Зп.), Кільмансталь – на Письменне (Днп.), 

Клейнендорф – на Новоселівка (Од.), Кляйнлібенталь – на Першотравневий 

(Хрс.). 

Масово перейменовувались населені пункти у повоєнний період, зокрема у 

40-х рр. ХХ ст., що призвело до втрати питомо українських назв поселень 

(див. табл. 1). 
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Таблиця 1 

Кількісно-відсоткове співвідношення перейменувань у регіонах 

України (станом на 01.09.1946) 

 

Область 

Кількість 

перейменованих 

населених пунктів 

Відсоток назв 

поселень (%) 

Вінницька 91 3,09 

Волинська 225 7,63 

Ворошиловградська  

(сучас. Луганська) 

34 1,15 

Дніпропетровська 81 2,75 

Дрогобицька 

(частина  сучас. Львівської) 

193 6,54 

Житомирська 131 4,44 

Закарпатська 86 2,92 

Запорізька 183 6,21 

Ізмаїльська  

(частина сучас. Одеської) 

140 4,75 

Кам’янець-Подільська 

(сучас. Хмельницька) 

93 3,15 

Київська 56 1,9 

Кіровоградська 53 1,8 

Львівська 314 10,65 

Миколаївська 152 5,15 

Одеська 244 8,27 

Полтавська 66 2,24 

Ровенська  

(сучас. Рівненська) 

170 5,76 

Сталінська  

(сучас. Донецька) 

103 3,49 

Станіславська 

(сучас. Івано-Франківська) 

79 2,68 

Сумська 39 1,32 

Тернопільська 93 3,15 

Харківська 42 1,42 

Херсонська 114 3,87 

Чернівецька 130 4,41 

Чернігівська 37 1,25 

 

У підрозділі 2.3 «Основні словотвірно-структурні моделі новостворених 

(перейменованих) ойконімів України ХХ століття» здійснено аналіз принципів 

і способів номінації при перейменуванні давніх населених пунктів України. У 
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результаті аналізу назв поселень ХХ ст. спостережено, що для тодішньої влади 

не було пріоритетним дотримання принципів назовництва та збереження 

автентичності назв поселень. Радянські функціонери особливого значення 

надавали семантичному фактору. Це проявляється в наявності значної кількості 

меморіальних назв та штучно створених назв хуторів, сіл, селищ та міст 

України.  

Проаналізувавши назви населених пунктів України від початку ХХ ст., 

зафіксовані в довідниках адміністративно-територіального устрою, ми 

констатували збережену архаїчність номінацій в окремих регіонах, а також –

відносну новизну та «штучність» у називанні тих поселень, які 

перейменовувалися в радянську добу. Крім того, нами було простежено, чи 

збереглися давні словотвірно-структурні типи в ойконімії України на початку 

ХХІ ст. (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Суфіксальні типи в сучасних ойконімах України  

(станом на 2006 р.) 

Формант Приклади назв 

*-jь Володимир (Волинський), Любомль (Вл.), Збараж (Тр.)  

-ичі (< *-itji): Дядьковичі (Рв.), Заворичі (Кв.), Поповичі (Вл.), Полоничі, 

Чуловичі (Лв.)  

-ів (-ов) (< *-

ovъ/*-evъ) 

Черняхів (Жт.), Струсів (Тр.), Битків (І-Ф), Бартатів (Лв.), 

Велеснів (Тр.), Залухів (Вл.), Малехів (Лв.)  

-ани (-яни)  

(< *-jane) 

Різдвяни (Тр.), Дніпряни (Хрс.), Бужани (Вл.), Мовчани 

(Хрк.), Нагоряни (Хм.) 

-ин (< *-inъ) Чернятин (І-Ф), Дюксин (Рв.), Кунин (Лв.), Сокирчин (І-Ф), 

Малин (Жт.), Печеніжин (І-Ф)  

-инці (< *-inьci) Жабинці (Хм.), Чубинці (Кв.), Зарубинці (Жт.), Копичинці 

(Тр.), Малинці (Чрн.)  

-івка (< ovьka) Абазівка (Пл.), Березівка (Лг.), Киселівка (Дн.), Копіївка 

(Вн.), Трохимівка (Хрк.)  

-івці (< *-ovьci) Вишнівці (Кр.), Єнківці (Пл.), Дяківці (Чрн.), Огіївці (Хм.), 

Юськівці (Тр.), Багринівці (Вн.)  

-иха Ненадиха (Кв.), Новачиха (Пл.), Сакуниха (См.), Хільчиха 

(Жт.), Цукуриха (Дн.)  

-щина Абухавщина (Жт.), Артелярщина (Пл.), Березенщина (Кв.), 

Базилівщина (Пл.), Васюківщина (См.)  

-увата Ясинувата (Дн.), Розсохувата (Хрк.), Скотувата (Дн.) 

-уватка Вільхуватка (Пл.), Розсохуватка (Кр.), Солянуватка (Лв.), 

Углуватка (Чрк.), Южна Ломуватка (Дн.) 

 

У розділі 3 «Еко- та соціолінгвістичний стан ойконімії України ХХ – 

початку ХХІ століття» окреслено пріоритетну роль мовної норми та 

принципів номінації в процесі назвотворення поселень.  
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У підрозділі 3.1 «Дотримання норм української літературної мови в 

номінаціях поселень України ХХ століття» акцентовано увагу на порушенні 

окремих норм української мови в ойконімії нашої країни.  

Наприклад, фонологічній структурі української літературної мови 

суперечать такі офіційні варіанти сучасних ойконімів, як-от: Мечнікове замість 

Мечникове (Хрк.), Міліардівка замість Мільярдівка (Од.), Свободний замість 

Свобідний (Дн.), Єлисаветівка замість Єлизаветівка (Кв.), Ново-Літвіновка 

замість Ново-Литвинівка (Хрс.), Осовці замість Осівці (Вл.), Чкаловка замість 

Чкалівка (Днп.) та ін. У структурі цих ойконімів помітне ігнорування наслідків 

чергування етимологічних /о/, /е/ з /і/ в новозакритих складах; /с/ із /з/ в іменах; 

хибне вживання фонеми /е/ на місці колишнього ѣ; уживання замість ойконімів 

на -івк-(а) варіантів на -овк-(а) тощо. 

Загалом правильними можна вважати нові назви населених пунктів, що 

утворилися шляхом заміни дволексемної назви на однолексемну (Прим. без 

утворення нової невмотивованої назви – О. Ш.). Наприклад: Український 

Робітник змінено на Українське (Хрс.), Слобода-Ялтушківська – на Ялтушків 

(Вн.), Великий Боратин – на Боратин (Вл.), На Горі – на Нагірний (Лв.) та ін. 

Одне з порушень лексичних норм – це політична заангажованість 

ойконімії (Війтівка змінено на Чапаєвка (Вн.), Гринталь – на Мічурін (Дн.), 

Карлівка – на Крупське (Кр.), Копче Чеське – на Котовське Друге (Вл.), Крива 

Коса – на ім. Сєдова Г. Я. (Дн.), Лозоватка – на Чкаловка (Днп.), Нейман – на 

Щорс (Дн.).  

Велику кількість штучно утворених російськомовних назв поселень було 

трансформовано (скальковано) під українські, однак вони не мають жодної 

історичної цінності, оскільки хронологічно не відображають процесу заселення 

конкретної території нашої держави (Звізда (Днп.), Красна Роза (Дн.), Лучиста 

(Жт.), Маївка (Днп.), Новожеланне (Вн.), Одрадне (Зп.), Октябрське (Днп.), 

Опитне (Дн.), Пахар (Днп.), Первомайське (Кв.), Роща (Од.), Скучне (Дн.), 

Ручаївка (Зп.), Удачне (Днп.) тощо). Саме ж число російськомовних назв 

населених пунктів України істотно скоротилося (див. рис. 1). Станом на 1947 р. 

їх кількість складала 1064, на 1965 р. – 782, на 1969 р. – 675, на 1979 р. – 490, на 

1987 р. – 321, на 2013 р. – 125. Насамперед це пов’язано, як вважаємо, з 

проголошенням незалежності України та усвідомленням українцями своєї 

культурної самобутності. 

Коли ж ідеться про граматичні форми онімів, зокрема їхнє унормування, 

то довідники адміністративно-територіального поділу фіксують: заміну 

однолексемних українських назв на дволексемні (або ж навпаки), наприклад: 

Гек перейменовано на Зелена Роща (Дн.), Новий Париж – на Роща (Од.); зміну 

роду та числа назви поселення: Жолків (чол. р.) – на Жовква (жін. р.), 

Дорнфельд (чол. р.) – на Тернопілля (сер. р.) (Лв.), Вінцентів (чол. р.) – на 

Вікентіївка (жін. р.) (Вл.), Дубище Нове (мн.) – на Нові Дубища (мн.), Глови 

(мн.) – на Головин (одн.), Гороховиська (мн.) – на Гороховище (одн.) (Вл.), Буди 

Хилецькі (мн.) – на Буда (одн.), Вожища (мн.) – на Вежище (одн.) (Лв.), 

Давидени (мн.) – на Давидівка (одн.) (Чрн.) тощо. 
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Рис. 1  

Кількісне співвідношення російськомовних назв в ойконімії України  

(1947-2013 рр.) 
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Спостережено, що більшість ненормативних лексичних, граматичних та 

фонетичних варіантів українських ойконімів локалізується переважно на сході 

та півдні України, і тут їх появу можна пояснити впливом російської мови, що 

частково зумовлено її посиленим адміністративним тиском. 

У підрозділі 3.2 «Основні види порушень принципів номінацій в 

адміністративно-територіальному устрої України ХХ століття» 

розкривається спектр критеріїв та принципів назовництва поселень у процесі 

перейменувань минулого століття. Констатуємо, що в ХХ ст. було допущено 

низку порушень, які сприяли так званій деформації ойконімії України. Адже 

для здійснення семантично вмотивованого перейменування поселень, потрібно 

фахово керуватися цілою низкою природничих, історико-культурних, 

суспільно-політичних, естетико-емоційних критеріїв в ономастичних процесах. 

Зокрема, значна кількість ойконімів, що побудовані з урахуванням 

природничих критеріїв, була позбавлена атрибутивної частини, або ж її було 

замінено на більш нейтральну. Також у результаті перейменувань 

видозмінювались і граматичні категорії ойконімів. Наприклад, Бадлова Межа 

перейменовано на Межовий (Вл.), Банила над Серетом – на Банилів (Чрн.), 

Бенькова Вишня – на Вишня (Лв.), Білка Королівська – на Нижня Білка (Вл.), 

Буг-Спиридонівка – на Спиридонівка (Хрс.), Вітольдів Брід – на Брід (Од.). 

Причиною порушень історико-культурних критеріїв слугувала заміна 

іншомовних імен схожими питомо українськими чи повна зміна 

відантропонімної назви. Пор.: Барбарівка перейменовано на Варварівка (Вн.), 

Геленув – на Оленин (Вл.), Елеонорівка – на Оленівка (Тр.), Юзефівка – на 

Йосипівка (Кр.), Янівка – на Іванівка (І-Ф) тощо; Альбінівка – на Тетерівка 

(Жт.), Вольфанівка – на Придністрянське (Вн.), Генріківка – на Копань (Лв.), 

Геральдівка – на Ситне (Жт.), Германівка – на Красне (Кв.), Зігмунтівка – на 

Молочний (Кв.), Казимирівка – на Горохове (Кв.) тощо. 
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З-поміж перейменувань, зафіксованих у довіднику адміністративно-

територіального поділу 1947 року, також наявні ойконіми, яким притаманне 

емоційне навантаження. Такі назви мали «штучний» характер, оскільки були 

невмотивованими. Наприклад, Тошнадово отримало назву Затишне (Зк.), 

Шведенівка – Дружелюбівка (Кр.), Кацелапка – Добрий (Од.), Примусівка – 

Добролюбівка (Хм.), Беня – Добросілля (Зк.), Ханське – Веселе (Днп.), Базилеве 

– Веселівка (Кр.), Кранк – Братський (Мк.), Капріори – Благодатне (Од.), Ясан 

– Мирний (Зп.), Парцеляція – Надія (Лв.), Янгур – Світлий (Зп.) та ін. 

Проте були й такі назви, які завдяки перейменуванню стали відповідати 

нормам української літературної мови. Наприклад, Думброва перейменовано на 

Діброва (Вл.), Дорнфельд – на Тернопілля (Лв.), Елізабетталь – на 

Єлизаветівка (Зп.), Жидечув – на Жидачів (Лв.), Заболотьє – на Заболоття 

(Вл.), Зайончики – на Зайчики (Хм.), Збуйне Голля – на Буйне Гілля (Рв.), Мега – 

на Велике (Чрн.) та ін. 

У підрозділі 3.3 «Декомунізація ойконімії України в ХХІ столітті» 

зроблено обґрунтований опис зміни назв населених пунктів України під час 

процесу декомунізації як всеохопної спроби «очищення» топонімії кожного 

регіону нашої країни від ідеологічного минулого. Перейменувальні процеси, які 

сьогодні мають місце в топонімії України, є явищем позитивно протилежним до 

насильницьких дій радянської влади щодо назовництва в минулу епоху та 

покликані повернути історичну справедливість для цього часового проміжку в 

ономастичних процесах нашої держави. 

Наприклад, під час «першої хвилі» декомунізації (лютий, 2016 р.) зміні 

назв були піддані такі населені пункти: Артемівка (сучас. Софіївка, Дн.), 

Чубарівка (сучас. Града, Жт.), Леніне (сучас. Щасливе, Кв.), Петрівське (сучас. 

Горохівське, Кв.), Щорса (сучас. Степове, Мк.), Радгоспне (сучас. Щасливе, 

Чрк.) та ін. (див рис. 2). 

Рис. 2 

Кількісне співвідношення перейменувань в областях України  

(«перша хвиля» декомунізації, лютий 2016 р.) 
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Кількісні підрахунки дозволяють стверджувати, що за період 

декомунізації в Україні було перейменовано 1012 топонімів, серед яких 

населених пунктів – 969, районів – 43. Змінено назви двох обласних центрів: 

Кіровоград – на Кропивницький (Кр.) та Дніпропетровськ – на Дніпро (Днп.). 

 

ВИСНОВКИ 

 

Результати еко- та соціолінгвістичного дослідження ойконімії України 

ХХ ст. дозволяють зробити такі висновки. 

Мову – як явище соціальне – в мовознавстві вивчають представники 

різних лінгвістичних течій і напрямів, а розвиток категоріального апарату 

соціолінгвістики, еколінгвістики та ономастики в сучасній мовознавчій 

парадигмі засвідчив нагальну потребу щодо виокремлення нового поняття – 

«еко- та соціолінгвістичні аспекти ойконімії», його подальшого різнобічного 

пояснення й наповнення на стику зазначених лінгвістичних дисциплін.  

У дисертації вперше здійснено еко-, соціолінгвістичний і ономастичний 

аналіз ойконімії на матеріалі назв населених пунктів України ХХ ст. 

Можливість широкого і доступного вибору джерельної бази, зокрема 

довідників адміністративно-територіального поділу, законодавчих документів, 

краєзнавчих нарисів про минуле міст і сіл України, аматорських досліджень 

історії окремих поселень, періодики, інтернет-видань дала змогу підійти до 

об’єктивної еко- та соціолінгвістичної інтерпретації ойконімікону України та 

вироблення подальших традицій у дослідженнях такого типу. 

На основі аналізу фактичного матеріалу (понад 10 000 назв поселень із 

вище названих джерел українською, російською, польською, угорською та 

чеською мовами) вперше поєднано ономастичну (мотиваційно-назвотворчу, 

семантичну, структурно-словотвірну) інформацію, вміщену в назвах населених 

пунктів, із еколінгвістичною (дотримання норм та критеріїв номінації), 

соціальною (екстралінгвальні чинники перейменувань: мовна політика влади, 

політична заангажованість ойконімів) та хронологічною (дати фіксацій та 

перейменувань назв населених пунктів). 

Достовірність отриманих результатів забезпечили:  

1) теоретичне підґрунтя дисертації, зокрема праці з соціолінгвістики, 

еколінгвістики, ономастики, культури мови, історії;  

2) описовий, порівняльно-зіставний, історичний методи, метод кількісних 

підрахунків; використані прийоми структурно-словотвірного, семантичного, 

текстологічного, етимологічного аналізів. 

Еко- та соціолінгвістичний аспекти дослідження ойконімії України ХХ ст. 

полягали у всебічному вивченні взаємозв’язків між питомо українськими 

назвами поселень та середовищем, тобто мовним колективом у соціально-

політичному, культурологічному, демографічному, психологічному та 

історичному вимірах. Інтегральний антропоцентричний моніторинг назв 

населених пунктів України дозволив усебічно проаналізувати сферу 
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формування та функціонування назв населених пунктів ХХ – початку ХХІ ст. 

(під час та після процесу декомунізації), враховуючи владну політику з 

використанням російської мови та національні мовні особливості власних назв 

автохтонного населення. 

Джерельна база дослідження засвідчила дії мовної політики сусідніх 

держав, помітні у сфері назовництва населених пунктів України. Як наслідок, 

ойконімія нашої країни зазнала згубного впливу германізації, мадяризації, 

чехізації, полонізації та русифікації. 

У ХХ ст. в Україні помітно зросла соціально-політична заангажованість у 

територіальному розподілі української ойконімії. Цей фактор виявився у 

відчутному скороченні кількості населених пунктів, їх адміністративному 

об’єднанні з сусідніми поселеннями, активному переселенні жителів сіл у міста 

(урбанізація), депортації мешканців окремих населених пунктів чи навіть 

регіонів тощо. Протягом минулого століття було знято з реєстрації більше 

тисячі населених пунктів, а їхні власні назви перейшли до пасивного 

лексичного запасу української мови, поповнивши реєстр зниклих ойконімів. 

Еколінгвістичний аналіз української ойконімії засвідчив тенденцію до 

впровадження у сферу назовництва чужомовних елементів (номенів), які 

спричинила, з одного боку, владна політика, з іншого – «очищення» ойконімії 

від довготривалих іншомовних впливів. Еколінгвістична оцінка онімних 

варіантів, у структурі яких наявні риси етнічної приналежності чи народно-

розмовної мови, є досить проблемною. Адже вона повинна враховувати не 

лише особливості самої назви населеного пункту та особливості назвотворення 

на слов’янських теренах (структурно-семантичні типи, словотвірні моделі, 

мотивацію), а й так званих «фундаторів» того чи іншого поселення, що вимагає 

досить широкого й кропіткого залучення джерельної бази ойконімії всієї 

України, територію якої у ХХ ст. заселяли представники різних етносів 

(поляки, німці, кримські татари, румуни, угорці та ін.).  

У дисертації проаналізовано владні циркуляри, постанови та укази, що 

стали законодавчим підґрунтям (екстралінгвальні чинники) для змін питомо 

українських назв поселень у минулому і призвели до порушення лексико-

семантичних та словотвірно-структурних особливостей в ойконіміконі України 

ХХ ст. 

Питомо українські лексеми в основах назв поселень України 

замінювались політично заангажованими, заідеологізованими, 

російськомовними та й просто значеннєво ненавантаженими варіантами з 

метою витіснення українських чи інших автохтонних топооснов і 

топоформантів зі сфери назовництва.  

Норми української літературної мови та ономастичні принципи називання 

поселень теж зазнавали трансформацій протягом усього ХХ ст. На кожному 

етапі перейменувань порушувались фонетичні, граматичні, лексичні та 

словотвірні норми. Природничі, історико-культурні та естетико-емоційні 

критерії називання населених пунктів минулого століття більшою мірою 
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замінювались ідеологічними: ойконімію України прагнули позбавити 

національної ідентичності та столітніх традицій у назовництві. 

Аналіз ойконімії України ХХ ст. з точки зору еколінгвістики та 

соціолінгвістики показав, що ойконіми, як у попередній період, так і сьогодні, 

зазнають змін, спричинених не лише наслідками колишнього бездержавного 

статусу української мови та, більшою мірою, інерцією успадкованої радянської 

ідеології, а й почасти новітніми впливами, пов’язаними з непослідовністю 

мовної політики незалежної України та нефаховою роботою деяких 

топонімічних комісій при органах державної влади. 

Встановлено, що в системі української ойконімії радянського періоду 

структура власних назв від 1 % до 10 % (залежно від регіону) суперечить 

чинним нормам української літературної мови та критеріям номінації, що дає 

всі підстави констатувати дисбаланс між мовою (або, точніше, її ойконімною 

системою) та середовищем, у якому вона функціює. 

Розкриті в дисертації особливості перейменувань поселень наприкінці 

ХХ ст., зокрема в західних регіонах України, дають підстави для висновку, що 

зміни здійснювались із метою повернення попередніх назв населеним пунктам, 

проте тільки з ініціативи місцевих громад. А перші серйозні кроки очищення 

ойконімії України від ідеологічного минулого на державному рівні зроблено 

завдяки процесу декомунізації 2015–2016 рр.  

Загалом еколінгвальний стан ойконімії України минулого століття 

сьогодні має загальнонаціональний вимір, проте ми зафіксували його певну 

регіональну специфіку. Зокрема, зона активних прикордонних міжмовних 

контактів, яка охоплює західні, східні та південні регіони (Донецька, 

Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, 

Чернівецька області та Автономна Республіка Крим), характеризується, у 

нашому розумінні, погіршеним еко- та соціолінгвістичним станом ойконімії 

попереднього періоду. Показовою є також суттєва різниця в еколінгвальному та 

соціальному статусі українських ойконімів у західному регіоні – в Галичині та 

Закарпатті – порівняно з іншими теренами нашої держави.  

Забезпечення екологічного та соціолінгвістичного балансу української 

ойконімії, що об’єктивно відіб’ється, на нашу думку, на підвищенні рівня 

культури сучасної української власної назви, можливе за таких умов: 

1) повного законодавчого забезпечення мовної політики у сфері 

назовництва, яка передбачає не лише ухвалення відповідних законодавчих актів 

та уможливлення безперешкодного перебігу процесів, з ними пов’язаних, а й 

ретельного прописування механізмів реалізації та контролю за їхнім 

упровадженням; 

2) ухвалення нової редакції «Українського правопису», в якій розділ про 

правопис власних назв буде суттєво розширено реальними українськими 

онімними відповідниками в частині правильної передачі та відмінювання 

ойконімів; 
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3) визначення ідеологічних цінностей і пріоритетів незалежної України за 

цілковитої відмови від політики та заангажованості минулого. 

Надзвичайно високі темпи трансформаційних змін у сфері ойконімії 

України – переважно радянського періоду – актуалізували проблему екології 

власної назви, потребу розв’язання якої вимагає не лише подальший розвиток 

української ономастики як системи, а й українська літературна мова загалом. 

Належна увага до еко- та соціолінгвісничних аспектів мовної політики 

незалежної України матиме важливе значення не лише для збереження 

національної самобутності українського ономастикону, а й для створення 

підґрунтя у подальшому розвитку українського традиційного назовництва. 

Перспективою подальших досліджень проблеми вважаємо укладання 

нових та доповнення наявних словників-довідників ойконімів України, де 

хронологічно буде простежений увесь назвотворчий процес протягом усієї 

історії становлення того чи іншого поселення. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Шульган О. В. Ойконімія України ХХ століття (еко- та 

соціолінгвістичні аспекти). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2017. 

Дисертація присвячена аналізу ойконімії України ХХ ст. крізь призму 

еколінгвістики та соціолінгвістики в руслі законодавчо закріплених 

перейменувальних процесів у топоніміці. Джерельною базою дослідження 

слугували назви українських населених пунктів ХХ – початку ХХІ ст. – понад 

10 000 різномовних (українських, російських, польських, угорських, чеських та 

німецьких) ойконімів, уміщених в адміністративно-територіальних довідниках, 

атласах, постановах, указах, періодичних виданнях.  

З метою отримання достовірних результатів розроблено методику опису 

джерельної бази, в основу якої покладено теоретичні засади вивчення 

ойконімікону та загальнонаукові лінгвістичні методи, зокрема описовий, 

порівняльно-зіставний, історичний; прийоми структурного, семантичного, 

текстологічного, етимологічного методів та прийом кількісних підрахунків. З 

урахуванням впливу екстра- та інралінгвальних чинників на формування і 

функціювання ойконімії України ХХ ст. виявлено лексико-семантичні та 

словотвірно-структурні особливості моделей перейменованих назв населених 

пунктів. Здійснено еко- та соціолінгвістичний аналіз ойконімів із дотриманням 

мовних норм та критеріїв їхньої номінації. Простежено перші результати 

процесу декомунізації топонімії України ХХІ ст.  

Ключові слова: ойконімія, еколінгвістика, соціолінгвістика, мовна 

політика, перейменування, декомунізація. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Шульган О. В. Ойконимия Украины ХХ века (эко- и 

социолингвистические аспекты). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Запорожский 

национальный университет. – Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена анализу ойконимии Украины ХХ в. сквозь 

призму эколингвистики и социолингвистики в русле законодательно 

закрепленных переименовательных процессов в топонимике. Базой 

исследования послужили названия украинских населенных пунктов ХХ – 

начала XXI в. – болем 10 000 разноязычных (украинских, российских, 

польских, венгерских, чешских и немецких) ойконимов, помещенных в 

административно-территориальных справочниках, атласах, постановлениях, 

указах, периодических изданиях. 
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С целью получения точных результатов разработана методика описания 

источниковой базы, в основу которой положены теоретические основы 

изучения ойконимикона и общенаучные лингвистические методы, в частности 

описательный, сравнительно-сопоставительный, исторический; приемы 

структурного, семантического, текстологического, этимологического методов и 

прием количественных подсчетов. С учетом влияния экстра- и 

инралингвальних факторов на формирование и функционирование ойконимии 

Украины ХХ в. обнаружено лексико-семантические и словообразовательно-

структурные особенности моделей переименованных названий населенных 

пунктов. Осуществлен эко- и социолингвистический анализ ойконимов с 

учетом языковых норм и критериев их номинации. Прослежено первые 

результаты процесса декоммунизации топонимии Украины XXI в. 

Ключевые слова: ойконимия, эколингвистика, социолингвистика, 

языковая политика, переименование, декоммунизация. 

 

SUMMARY 

 

Shulhan O. V. Ukrainian Oiconymy of the XX century (Eco- and 

Sociolinguistic aspects). – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.01 – 

Ukrainian Language. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2017. 

This dissertation deals with the Ukrainian oiconyms of the XX century through 

the prism of ecolinguistics and sociolinguistics. The cooperation of these two modern 

linguistic disciplines have been proved and the scope of onomastic interests, in 

particular oiconymy, was traced. The Ukrainian and foreign scientists’ views on 

actual problems of sociolinguistics, ecolinguistics and onomastics have been studied. 

The illustrative material consists of the names of Ukrainian settlements of  

XX – XXI centuries (10 000 oiconyms from administrative-territorial reference-

books, atlases, decrees, periodicals in Ukrainian, Russian, Polish, Hungarian, Czech 

and German languages). In order to obtain the reliable results, the research method 

was based on the theoretical foundations of the study of oiconymy and general 

scientific methods, including textual, semantic, etymological and structural analysis 

and also descriptive, comparative-contrastive and historical methods. The specified 

methodological basis allowed to describe the social, political and historical changes 

in Ukrainian society of the last century and how these extralingual factors influenced 

the settlements nomination. 

The language policy that was carried out on the territory of Ukraine in the 

XX century concerning oiconymy by neighboring countries (Austria-Hungary, 

Poland, Czechoslovakia, Russian Empire (later the USSR) has been analyzed. The 

research touches upon the semantics, structure, transliteration and changes of the 

settlements names of Ukraine after political statutes and regulations regarding 

renomination. Considering the impact of extra- and intralinguistic factors on the 

formation of Ukrainian oiconymy of the XX century the lexical-semantic, word-
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building and structural features of renamed settlements names were depicted. The 

eco- and sociolinguistic analyzes of oiconyms in the focus of language criteria of 

nomination were received: their compliance and violations have been traced. The 

reasons of reduction of settlements nominations on the territory of Ukraine were 

found out and their proportion in the regions of the republic were calculated. 

The changes in Ukrainian renaming in the beginning of the XXI century have 

been described. The reasons and process of decommunisation of toponymy of 

Ukraine during 2015–2016 were analyzed. Characteristic of settlements renaming as 

categories of modern ecolinguistics, sociolinguistics and onomastics was received. 

The illustrative material of the research, which was first introduced in the 

scientific circle represents the database placed in the Appendices. Specified 

settlements nominations can be used to compile the dictionary of Ukrainian oiconyms 

of the XX – the beginning of the XXI centuries. 

Key words: oiconymy, ecolinguistics, sociolinguistics, language policy, 

renaming, decommunization. 
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