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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Появі географічних народних термінів сприяє важливий чинник – вплив 

географічного середовища, що зумовлює в процесі осягнення простору необхідність 

створення нових слів для позначення реалій, уже освоєних і вербалізованих 

попередніми народами. У географічних найменуваннях також відображено спосіб 

життя діалектоносіїв, їхній світогляд і світорозуміння, що відтворює фрагмент 

мовної картини світу етносу.  

Географічні народні терміни привертають увагу мовознавців, зокрема до 

вивчення цієї тематичної групи лексики зверталися дослідники слов’янських мов. 

Так, основними працями в цьому руслі вважають монографії славістів Й. Шутца 

„Географічна термінологія сербохорватської мови”, П. Ніцше „Географічна 

термінологія польської мови”. Результати спостережень над унормуванням 

географічної номенклатури знайшли відображення в студіях Р. Н. Малько (на 

матеріалі чеської і словацької мов), Е. І. Григоряна (на матеріалі болгарської і 

македонської мов), Е. М. і В. Г. Мурзаєвих (на матеріалі російської мови), 

І. Я. Яшкіна (на матеріалі білоруської мови). Л. Г. Невська проаналізувала 

семантичну типологію балтійської термінології. Ґрунтовним дослідженням 

слов’янської географічної термінології на сучасному етапі, беззаперечно, можна 

назвати монографію М. І. Толстого „Слов’янська географічна термінологія: 

Семасіологічні етюди”. 

З-поміж праць українських дослідників відзначимо лексикографічні праці 

І. Г. Верхратського „Нові знадоби номенклатури і термінології природописної, 

народної, збирані між людом”, П. А. Тутковського „Словник геологічної 

термінології: (проект)”, Я. А. Рудницького „Географічні назви Бойківщини”, 

С. Грабця „Географічні назви Гуцульщини”, Є. О. Черепанової „Словник народних 

географічних термінів Чернігівсько-Сумського Полісся”, О. К. Данилюк „Словник 

народних географічних термінів Волині”, Т. В. Громко, В. В. Лучика, Т. І. Поляруш 

„Словник народних географічних термінів Кіровоградщини”. Г. Л. Аркушин є 

автором-упорядником „Словника мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної 

України та суміжних земель”, В. П. Шульгач – „Словника географічних термінів 

Західного Полісся”, М. М. Габорак уклала словник „Назви гір і полонин Івано-

Франківщини”, Н. М. Торчинська, М. М. Торчинський – „Словник власних 

географічних назв Хмельницької області”. 

Систематизацію й аналіз географічної термінології здійснено в роботах 

М. Юрковського, Й. О. Дзендзелівського (приділяли увагу вивченню загальних 

гідрографічних назв на українському просторі), П. П. Чучки (описав географічну 

термінологію в діахронії), Т. О. Марусенко, М. Л. Худаша, Є. О. Черепанової, 

А. П. Непокупного, Я. О. Пури. В останні десятиріччя пожвавлено вивчення 

географічної термінології в межах окремих ареалів: Т. В. Громко – автор праці 

„Семантичні особливості народної географічної термінології центральної України 

(на матеріалі Кіровоградщини)”, О. К. Данилюк у розвідці „Географічна 

термінологія Волині” репрезентувала географічну термінологію Волині, 

Н. П. Сіденко – географічну апелятивну лексику східностепових говірок 

центральної Донеччини, Потапчук І. М. – народну географічну термінологію 
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західноподільських говірках, Шийка С. В. – народну географічну термінологію 

Рівненщини. 

Проблема ґрунтовного, усебічного дослідження лексики в межах конкретних 

тематичних груп у сучасній вітчизняній лінгвістиці дедалі частіше набуває 

першорядності. Науковий інтерес до народної географічної термінології як 

специфічної групи лексики зумовлений насамперед її здатністю зберігати в собі 

цілісну лінгвістично-географічну історію відповідного ареалу. Населення кожного 

регіону проходило стадію свого формування й становлення в конкретних природно-

географічних умовах із обов’язковим відображенням цього в словнику. 

Отже, актуальність дослідження зумовлена тим, що географічні терміни 

українських східнослобожанських говірок північної Луганщини не були предметом 

спеціального дослідження й потребують детального опису та введення до наукового 

обігу. 

Актуальність вивчення народної географічної термінології визначена й тим, 

що вона консервує найдавнішу й новітню природно-географічну й етнолінгвальну 

інформацію, а відтак лише частково виходить із активного вжитку або змінює 

семантичну структуру основ у зв’язку з екстралінгвальними змінами. Отже, 

фіксація, класифікація й науковий аналіз народної географічної термінології має 

велике значення для відтворення інформації про різночасові умови розвитку мови 

нашого народу. 

Місцеві географічні терміни точно й адекватно інформують про суть і 

властивості географічних об’єктів, природних явищ. З огляду на це аналіз 

семантичної структури (сукупності сем) і смислових прошарків лексем є важливим 

не тільки для лінгвістів, а й для географів. 

Здійснення діахронійного підходу надає цінну історичну інформацію про 

архаїчні основи й морфеми, давні мовні явища, міжмовні контакти та ін. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами полягає в 

реалізації одного із напрямів комплексної наукової проблеми „Структурно-

семантичне та функціональне дослідження лексичних одиниць і граматичних 

категорій у літературній мові та діалектному мовленні”, яку вже протягом 10 років 

розробляє кафедра української філології та загального мовознавства Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка, яка пов’язана з темою відділу 

діалектології Інституту української мови НАН України „Українська діалектна мова 

сьогодні: онтологічний та гносеологічний аспекти” (номер державної реєстрації 

0101U003944). Тему дисертації затверджено на засіданні Наукової ради „Українська 

мова” Національної академії наук Інституту української мови (протокол № 64 від 19 

березня 2013 року). 

Об’єктом дослідження обрано географічну народну термінологію 

українських східнослобожанських говірок Луганщини. 

Предметом дослідження є структурно-семантична характеристика лексем 

досліджуваної ТГЛ (тематичної групи лексики), ареальне варіювання в географічній 

народній термінології українських східнослобожанських говірок Луганщини. 

Мета роботи – дослідити склад географічних народних термінів українських 

східнослобожанських говірок Луганщини, розкрити специфіку значення, здійснити 
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семантичний аналіз у зіставленні з українською літературною мовою та 

українськими діалектами.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– виявити ідеографічну своєрідність географічної термінології в українських 

східнослобожанських говірках Луганщини; 

– виокремити загальновживані, діалектні й специфічні географічні терміни та 

їхні значення; охарактеризувати їх за походженням; 

– установити структуру тематичної групи лексики географічних найменувань 

та обґрунтувати її специфіку; 

– розкрити семантичні особливості географічних номенів у 

східнослобожанських говірках Луганщини порівняно з літературними 

відповідниками; 

– укласти словник народних назв на позначення географічних об’єктів на 

означуваному діалектному континуумі; 

– скартографувати окремі явища географічної термінології в межах 

тематичної групи та схарактеризувати її просторову проекцію в українських 

східнослобожанських говірках. 

Джерельною базою дослідження послужили польові записи географічної 

народної термінології (у 78 населених пунктах Луганської області), які було зібрано 

за допомогою розроблених авторкою програм запису діалектного матеріалу: перша з 

них спрямована на аналіз та розмежування географічної номенклатури на лексико-

семантичні підгрупи, друга – розрахована на виявлення полісемії у використанні 

географічних термінів. 

Методологічну базу роботи становить комплекс взаємозалежних і 

взаємодоповнювальних підходів до дослідження специфіки регіональної 

геотермінології. Основними, застосовуваними в роботі, обрано порівняльно-

історичний, зіставний, типологічний і описовий методи, прийоми структурної та 

ідеографічної класифікації, етимологічного аналізу, процедури методу польового 

моделювання, частково – прийоми лінгвогеографічного, статистичного та 

соціолінгвістичного методів. 

Географічна апелятивна лексика ареалу вивчається в синхронії та діахронії. 

Структурний метод маніфестований у низці методик, за допомогою яких здійснено 

моделювання семантичних полів географічних термінів. На основі вивчення 

оточення окремих лексичних одиниць на позначення географічних назв у тексті 

використано методику дистрибутивного аналізу. 

Наукова новизна роботи визначена зверненням до ареалу, не охопленого 

дослідженням діалектологічного характеру, систематизацією нового діалектного 

лексичного матеріалу з його точною лінгвогеографічною фіксацією. Виявлено 

лексико-семантичні та тематичні групи географічних термінів, вивчено родо-видові 

відношення між ними, описано основні структурно-словотворчі моделі, показано 

особливості формування східнослобожанської народної географічної термінології 

Луганщини. 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що запропонований аналіз 

дає глибше уявлення про семантику говіркових назв географічних одиниць, 

системну організацію географічної лексики, різні типи взаємозв’язку, 
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взаємозумовленості та взаємозалежності лексичних одиниць у межах однієї 

тематичної групи або лексико-семантичної підгрупи, а це, своєю чергою, сприятиме 

подальшому теоретичному розвитку української семасіології, зокрема в галузі 

географічної термінології. Наукове дослідження дає змогу розширити уявлення про 

тісний зв’язок географічних апелятивів із позамовною дійсністю. Крім того, 

результати дослідження можуть бути розглянуті як фрагмент до 

загальноукраїнських діалектологічних студій. 

Практичне використання результатів дослідження позначене можливістю 

застосування його матеріалів і результатів для подальшої розробки проблеми 

функціонування географічної лексики, уживаної в мовленнєвій практиці на 

території Луганщини. Представлені матеріали можуть бути використані в 

топонімічних розвідках під час етимологічної інтерпретації географічних назв, у 

лексикографічній практиці для укладання різноаспектних словників говірок 

української мови тощо. 

Особистий внесок авторки полягає у зборі, систематизації та аналізі 

географічних народних термінів українських східнослобожанських говірок 

Луганщини. Роботу виконано дисертанткою самостійно й одноосібно. 

Апробація результатів дисертації здійснювалася при обговоренні на засіданні 

кафедри української філології та загального мовознавства Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Старобільськ). Основні 

положення і результати повідомлялися на Міжнародній науково-практичній 

конференції „Пріоритети сучасної філології: теорія і практика” (Львів, 2013), 

Міжнародній діалектологічній конференції „Діалекти в синхронії та діахронії: 

загальнослов’янський контекст” (Київ, 2014), XXIV Міжнародній конференції 

„Мова і культура” імені Сергія Бураго (Київ, 2015), Всеукраїнській науково-

практичній конференції „Сучасні тенденції в навчанні української, російської та 

іноземної мов у закладах освіти різних типів” (Старобільськ, 2015), Міжнародній 

науковій конференції „Трансформація діалектного континууму і проблеми 

лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедії” (Київ, 2016). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 9 публікаціях, 5 з 

яких опубліковано у фахових виданнях України, 1 стаття – у науковому виданні за 

кордоном (Угорщина). 

Структура та обсяг дисертації. Робота має вступ, три розділи, висновки, 

список літератури, список використаних джерел та додатки. Повний обсяг 

дисертації – 586 сторінок, з них основного тексту – 200 сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, 

завдання, об’єкт, предмет, визначено наукову новизну, джерельну базу й методи 

дослідження, окреслено теоретичне й практичне значення роботи, подано відомості 

про апробацію. 

У першому розділі „Географічні народні терміни як об’єкт лінгвістичного 

дослідження” розглядаємо: функційне навантаження географічної народної 

термінології, аспекти вивчення географічної народної термінології, класифікацію 

географічної народної термінології в працях мовознавців, загальну характеристику 
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рельєфу Подінців’я та особливості класифікації географічних народних термінів в 

українських східнослобожанських говірках. 

У сучасній науковій літературі лексеми на позначення рельєфу та ландшафту, 

виявлені в говірковому мовленні, називають по-різному, що пояснюємо проміжним 

місцем географічної термінології між ономастичною (у широкому розумінні цього 

слова) і номінативною (загальною) лексикою. У цьому дослідженні найменування 

на позначення рельєфу та ландшафту, які побутують в українських 

східнослобожанських говірках, трактуємо як географічні терміни, з допомогою яких 

репрезентовано повсякденно-побутову (вербалізовану) картину світу діалектоносія, 

що є результатом відображення дійсності звичайною, наївною свідомістю. 

Дослідники діалектної географічної термінології виявили такі специфічні 

ознаки, властиві географічній номенклатурі: архаїчність, сталість, наявність 

регіональної специфіки, здатність зберігати в собі лінгвістично-географічну 

інформацію відповідного ареалу. На відміну від наукових термінів, народній 

географічній термінології властива багатозначність, експресивність, широка 

варіативність, складність синонімічних відношень. 

Усе це ускладнює систематизацію географічної народної термінології, про що 

свідчать численні праці вітчизняних та зарубіжних учених, які по-різному 

класифікували назви рельєфу та ландшафту. Ураховуючи наукову характеристику 

рельєфу й ландшафту Подінців’я, а також зібрані в ареалі свідчення про 

розмежування географічної номенклатури на тематичні підгрупи та ЛСГ, у складі 

народної географічної термінології виділяємо чотири тематичних підгрупи: 

1) найменування на позначення рельєфу та його частин; 2) назви географічних 

об’єктів, пов’язаних з рельєфом; 3) географічні народні терміни на позначення 

рослинного покриву; 4) назви на позначення форм водного ландшафту та його 

частин. 

Дослідники географічної народної термінології відзначають, що народні назви 

рельєфу і ландшафту – невичерпне джерело поповнення наукової термінології, вони 

мають значний інформаційний потенціал. Серед аспектів вивчення народних 

географічних термінів найбільш актуальним є дослідження складу та семантичної 

структури лексем цієї ТГЛ на всій території поширення української мови, опис 

етимологічних зв’язків апелятивних найменувань з регіональними топонімічними 

назвами, виявлення залежності народних географічних термінів від реалемного 

плану досліджуваної території. Загалом аналіз місцевого географічного матеріалу 

необхідно здійснювати з урахуванням лінгвістичних, географічних, етнографічних, 

історичних та культурних чинників. 

Попри успіхи у вивченні географічної термінології в різних слов’янських 

мовах, наявності численних регіональних словників, у яких репрезентовано 

географічні народні найменування, назви рельєфу та ландшафту потребують 

подальшого вивчення з метою представлення фактичного матеріалу в ще не 

виявлених ареалах України та систематизації місцевих найменувань за вже 

апробованими методами. 

У другому розділі „Структурно-семантична характеристика 

географічних народних термінів на позначення рельєфу та його частин” 

подаємо детальний аналіз лексем, об’єднаних у ЛСГ (лексико-семантичні групи) 
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„рівнина”, „низина”, „долина”, „яма”, „яр”, „підвищення”, „схил”, які вміщують 88 

семантичних рядів, у складі яких 421 лексема, що в кожній групі позначають 

споріднені поняття, але відрізняються певними відтінками значень. При зіставленні 

лексем для структуризації зафіксованого матеріалу в кожному мікрополі визначено 

диференційні ознаки, за якими й виявлено лексико-семантичний склад 

аналізованого мікрополя.  

Для прикладу представимо групу найменувань на позначення ‘яр (загальне 

значення)’, до якої ввійшли: |балка (Білокур, ВП, Оброт, Піщ, Сват, Трет), запа|дина 

(ВП, Мик, Терн), |йерок (Бут, Карт, Науг, Нов), йе|рик (Свистун), к|руч’а (Заг), оў|раг 

(Баран, Зел, Луб, Сват), о|коп (Бут), р’іў|ч’ак (Павл), роў (Руд), йар (Лантрат, Сем, 

Степ), йа|рок (Баран, Білокур, Калм, Міст, Розсип, Сват) [див. карту № 1]. 

Термін |балка у східнослобожанських говірках Луганщини, окрім 

аналізованого у ЛСГ „яр” значення, функціонує як ‘неглибокий яр’, ‘яр у лісі’, ‘яр 

на території кар’єру’, ‘яр у степу’, ‘яр, порослий лісом’, ‘ущелля’. Слово ба́лка 

вживають тільки в східнослов’янських мовах (виняток становить пол. bałka, 

ймовірно, що це запозичення з української мови). Т. О. Марусенко аргументує 

слов’янське походження цього терміна й наводить дві можливі етимологічні версії 

його походження: 1) ба́лка < *bolto ‘болото’ (імовірно, пов’язане з ознакою ‘низ’, 

‘долина’); 2) ба́лка < *baliti < *o-baliti < *obaliti < *ob-valiti ‘обвалити, перекинути, 

зруйнувати’. Інші гіпотези походження цього слова свідчать про те, що етимологія 

слова ще остаточно не з’ясована. Порівняймо з українською літературною мовою: 

ба́лка ‘яр з пологими схилами’ (зафіксовано у Словнику української мови); ба́лка 

‘степной оврагъ’ (подано в Словнику за редакцією Б. Грінченка). Змістові 

диференціації, узагальнені Т. О. Марусенко, визначають ба́лку (ба́вку) як ‘яр’, 

‘степовий яр’, ‘глибокий яр, порослий лісом’, ‘невеликий яр’, ‘ліс на пагорбі’, 

‘заглибина в степу, вимита водою’. В інших українських діалектах термін ба́лка за 

відношенням до яру має безліч значень з уточнювальними ознаками. У ході 

дослідження виявлено семантичні переходи терміна ба́лка „рівнина” ↔ „низина” ↔ 

„долина” ↔ „яр”, та при утворенні значень у всіх лексико-семантичних полях 

зафіксовано явище семантичного синкретизму. 

Термін запа|дина мотивований дієсловом западати, у ЛСГ „яр” репрезентує 

семи: ‘яр (загальне значення)’, ‘неглибокий яр’, ‘дно яру’, ‘довга западина’. 

Порівняно з іншими діалектами української мови лексема запади́на у ЛСГ „яр” має 

подібні значення. 

Лексема |йерик та її фонетичні варіанти – одна з найбільш багатозначних, 

активно вживаних на території північної Луганщини й зафіксована з такими 

значеннями: йерк ‘вузька низина’, йе|рок ‘місце, де круто спадає поверхня землі 

внаслідок обвалу, осипання’, |йерок, йе|рок ‘глибока довга западина з стрімкими 

берегами, вибоїна від дії талих вод’, ‘глибоке провалля’, |йерик ‘яр (загальне 

значення)’, ‘рукав, водяний потік, відокремлений від основного русла річки’, ‘вузька 

протока, яка з’єднує річки між собою’. Ці терміни в досліджуваних говірках на 

фонетичному рівні зберігають досить чітку рефлексацію голосного [е] (>ę). 

Репрезентант |йерик традиційно вважають тюркським запозиченням (е́рик ‘стариця, 

висохле річне русло зі стоячою водою; вузька протока між річкою та озером’, 

запозичене з тюрк.: пор. чагат. Jaru – ‘тріщина, щілина’, jaryk – т.с. (за Фасмером). 
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Якщо це припущення взяти за основу, то вихідним значенням географічного номена, 

безумовно, є ‘заглиблення’. Значення ‘водний потік’ – результат семантичної зміни 

за суміжністю. Зазначений семантичний перехід реалізовано повною мірою в 

східнослобожанських говірках Луганщини та російських донських говірках. 

М. В. Флягіна  зазначає, що спочатку лексема могла з’явитися на донській території 

(активність контактів донців з тюркомовними народами створювала широкі 

можливості для подібних лексичних запозичень).  

Надалі лексема поширилася на північний схід від Дону переважно з 

гідрографічним значенням. На захід від донських говірок лексема |йерик поширена 

вже на українській території. Самі діалектоносії донських говірок визначають її як 

власне донське, споконвічно козацьке слово. У словнику В. І. Даля (з позначкою 

„південно-східне”) подано таке складне визначення номена, що враховує схожість 

гідрографічних референтів: „стариця, річище, узек, глушиця, частина покинутого 

русла річки, куди весною заливається вода і залишається в довгих ямках; глухий, 

непроточний рукав річки, утворений з стариці; вузька, глибока протока з річки в 

озеро, між озерами та ільменями”. Словник української мови фіксує лише одне 

значення номена єрик – ‘невелика протока, що з’єднує два озера або річку з озером’, 

а українські діалекти (окрім східнослобожанських) позбавлені розмаїття семантики: 

єро́к ‘яр’; єру́га ‘яруга’. 

Термін к|руч’а мотивований основою прикметника крутий, виведений з псл. 

*kroutъ „стрімкий, крутий”. Лексичні та семантичні розгалуження цього терміна у 

східнослобожанських говірках Луганщини в аналізованій ЛСГ мають такі 

особливості: к|руч’а ‘яр (загальне значення)’, ‘великий яр’, ‘глибокий яр’, ‘глибоке 

провалля’; кру|тен’ке ‘глибокий яр’; круто|йар ‘глибока довга западина з стрімкими 

берегами, вибоїна від дії талих вод’. Як зазначає Т. А. Марусенко, у більшості 

українських говірок лексема кру́ча виявляє переважно значення, що ґрунтуються на 

семі ‘низ’, але в деяких говірках спостерігаємо репрезентацію семантичного вияву 

‘верх’. Не винятком є й східнослобожанські говірки Луганщини, де, окрім описаних 

вище значень, які вказують на знижений характер ГО, зафіксовано й опозиційні 

значення: к|руч’а, кру|т’ак ‘високий стрімкий схил’, ‘крута гора’, мн. крут’а|ки 

‘площа, яка вкрита горбками’. За вказаними семантичними ознаками наявна 

опозиція верх / низ, що викликана, імовірно, перенесенням спільних ознак. 

Наявність опозиції ‘яр’ / ‘гора’, зафіксованої і в матеріалах досліджень інших 

слов’янських мов та діалектів, де енантіосеми ‘верх’ – ‘низ’ виявлено у 

найменуваннях рельєфу суші та водних об’єктів (Р. Бадюра, М. І. Толстой, 

Т. О. Марусенко та ін.), ілюструє твердження про те, що „людська свідомість 

вичленовує, розрізняє, ідентифікує і групує відбиті в ній предмети зовнішньої 

дійсності за певними ознаками. Однак кожний предмет має не одну, а кілька різних 

ознак, тому при категоризації зовнішньої дійсності один і той самий предмет може 

бути віднесений до різних сукупностей, об’єднаних за різними ознаками”. 

Термін о|ўраг (˂др. врагъ) у східнослобожанських говірках Луганщини, 

ймовірно, виник під впливом російської мови. Порівняймо: рос. овраг ‒ глибока 

довга з крутими схилами западина на поверхні землі. Цей термін спостережено в 

інших українських говірках: овра́г ‘яр’ (західноподільські говірки), овра́г ‘глибокий 



8 

  

яр’ (середньополіські говірки), овра́г ‘яр’ (східнополіські говірки), овра́г ‘яр 

(загальне значення)’ (центральностепові говірки). 

Лексема о|коп із прозорою внутрішньою формою (< псл. *kopati) у 

східнослобожанських говірках Луганщини має значення ‘яр (загальне значення)’ та 

‘штучний яр’, який має ознаки реалії антропогенного походження. Порівняно з 

українською мовою та її діалектами спостерігаємо незначні зміни основи терміна з 

близькою семантикою: око́п ‘рів’, око́писько ‘крутий прямовисний берег’ 

(західноподільські говірки), око́п ‘викопана яма’, око́пи ‘довгасте підвищення’ 

(західнополіські говірки), око́п ‘штучний рів з валом’,‘рівчак’, око́пина ‘рів’, 

‘заглибина в ґрунті’ (середньополіські говірки);  

Термін р’іў|ч’ак < рівч-ак, який можна розглядати як власне українське 

утворення,  у ЛСГ „яр” виступає з такими значеннями: ‘яр (загальне значення)’, 

‘великий яр’, ‘яр у степу’, ‘неглибокий яр з рослинністю’, ‘рів’, ‘канава з водою’, 

‘довга западина’. Цей номен є загальновживаним і виступає зі значенням ‘не дуже 

глибокий і широкий рів’, ‘канава’ (див. Словник української мови). Порівняно з 

іншими українськими діалектами стосовно ЛСГ „яр” лексема рівча́к має незмінну 

форму та деякі відтінки значення: рівча́к ‘яр’, ‘рів’, ‘рів, утворений дією вод’, 

‘канава з водою’, ‘довга глибока вузька западина між горбами’, ‘невеликий рів’ 

(західноподільські говірки), рівча́к ‘невеликий рів’, ‘жолоб’ (західноукраїнські 

говірки), рівча́к ‘маленька канава, викопана для стікання води’ (середньополіські 

говірки), рівча́к ‘яр’ (східнополіські говірки), рівча́к ‘заглиблення на місцевості, що 

виникло внаслідок розмиву ґрунтів весняними водами’ (східностепові говірки), 

рівча́к ‘яр (у загальному значенні)’, ‘рів’, ‘канава з водою’ (центральностепові 

говірки).   

Номен йар (запозичення з тюркських мов) позначає на досліджуваній 

території ‘яр (загальне значення)’, ‘глибоку довгу западину з стрімкими берегами, 

вибоїну від дії талих вод’. Більший колорит значень нам демонструють деривати 

цього терміна: йа|рок ‘яр (загальне значення)’, ‘яр у лісі’, ‘яр у степу’, ‘глибока 

довга западина з стрімкими берегами, вибоїна від дії талих вод’; йа|рочок ‘відгір 

яру’; йа|риш·ч’е ‘великий яр’, ‘яр у степу’; йа|руга ‘великий яр’, ‘глибокий яр’, ‘яр у 

степу’, ‘глибока довга западина з стрімкими берегами, вибоїна від дії талих вод’; 

йа|рина ‘великий яр’, ‘глибокий яр’. На досліджуваній території номен йар 

характеризується полісемантичністю, маючи значення в інших ЛСГ. Ряд лексем йар 

→ йа|рок → йа|рочок → йа|рина → йа|руга → йа|риш·ч’е демонструють 

диференціацію номенів не лише за ознакою розміру, а й ставленням мовців до 

природних реалій такого типу на певному говірковому просторі. Цей факт 

підтверджує тезу П. Ю. Гриценка про те, що „поєднання вихідної основи з 

різноманітними афіксами для передачі того ж значення – явище типове для говірок. 

Навіть у випадках з назвами широковідомих понять, що сягають праслов’янського 

чи давньоруського періодів розвитку мови, одноманітність морфемної структури 

лексеми у говірках є явищем рідкісним”, та, аналізуючи семантику лексеми йар, 

учений наголошує, що для неї на загальноукраїнському просторі „відзначено ті самі 

опозиції й переходи, що властиві й іншим географічним термінам і оцінюються як 

типові, пор. опозиції у межах значень лексеми йар „верх” : „низ” – ‘круча; крутий 
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берег водоймища’ : ‘провалля, прірва; яма’, ‘ущелина’ та ін.; „гора” : „ліс” – ‘круча’ 

: ‘лісок, гай’, ‘узлісся’”. В інших мовах і діалектах існують відповідники. 

Лексеми йар і |балка та їхні деривати у східнослобожанських говірках 

Луганщини є найпоширенішими репрезентантами найменувань „негативного 

рельєфу”. Функціонування цих номенів є одночасно виявом об’єктивного та 

внутрішньолінгвістичного походження і вживання в діалектному мовленні жителів 

ареалу. По-перше, функціонування лексем йар і |балка характеризує особливості 

природних географічних умов. По-друге, для опису одного з аналізованих 

географічних об’єктів діалектоносії часто використовують прийом зіставлення й 

порівняння з іншим за розміром, наявністю / відсутністю води на дні орографічного 

об’єкта та іншими ознаками, що є відбитком їхньої мовної картини світу. Лексеми 

йар і |балка у східнослобожанських говірках Луганщини можуть уживатися як 

лексичні дублети, але в деяких населених пунктах це буває рідше, що зумовлено 

геофізичними особливостями території, яка характеризується наявністю невеликих 

за розміром описуваних ГО, або, навпаки, виступає як гіперонім, іноді як антонім 

терміна |балка: йар ‘глибокий яр з крутими схиламиʼ, |балка ‘з пологими’. Це 

зумовлено тим, що з часом яри збільшуються, перетворюючись на балки. 

Відмінність балки від яру полягає в тому, що схили балки більш пологі, укриті 

рослинністю, яри, навпаки, у більшості випадках, мають круті схили, постійно 

оновлювані обвалами породи. 

У третьому розділі „Структурно-семантична характеристика 

географічних народних термінів на позначення географічних об’єктів, 

пов’язаних з рельєфом” подаємо детальний аналіз досліджуваних одиниць у складі 

ЛСГ „камінь”, „печера”, „місце добування матеріалів для господарських потреб”, 

„ґрунт”, „дорога”. 

У названих розділах опис ГНТ здійснено за єдиною схемою. У цьому розділі 

найбільш насиченою є група лексем на позначення ‘ґрунт із значною домішкою 

піску і глини’: глеĭ (Бабич, Лантрат, Павл), г|лин’аниек (Мороз), суг|линок (Город), 

суг|лин’:а (Павл), суп·іску|ватиĭ (Терн), |суп·ісок (Город, Нещ, Оборот, Трет), 

суп·іш·|ч’аниĭ (Вільш, Руд, Сват), су|хоп·ісок (Міст), |п·ісиеш·ч’е (Нов), |п·іски (Сем), 

п·іско|вик (Білокур), п·ісковие|на (ДО), п·іско|виц’а (Парн), п·і|соч’ниец’а (Воєвод), 

п·іш·|ч’ал’ (Білов, Сем), п·іш·ч’а|ниц’а (Степ), п·іш·|ч’анка (Бут, Кам, Міст, Павл), 

п·іш·|ч’анеиц’ (Білов, Сем), ру|д’ак (Терн) (див. карту № 2). 

Лексема глеĭ (< псл. *glьjь) – одна з найдавніших лексичних ізоглос східного 

слов’янства; рос. глей ‘мул, глина, важкий глинистий ґрунт’; бр. глей ‘мул’. 

Порівняймо в інших мовах: пол. glej, лат. glizda, англ. clay ‘глина’, ‘мул’; гр. glia 

‘клей’. Відповідники терміна є і в українській літературній мові – гле́й ‘клейка, 

волога глина’;  гле́й ‘пластична глина’(див. Словник української мови), у діалектах – 

гле́й ‘глиняний в’язкий ґрунт’; ‘поле, де глиняний в’язкий ґрунт’, ‘глинистий ґрунт 

серед піскового поля’, ‘занамулене дно річки, водойми’ (середньополіські говірки), 

гле́й, гле́яка, гле́ячка, ‘суглинок’ (східностепові говірки).  

Номени глеĭ та г|лин’аниек указують на перевагу глини в змішаному з піском 

ґрунті, на противагу їм постає композит су|хоп·ісок з указівкою на перевагу піску. 

На одночасний склад ґрунту з піску і глини, приблизно порівну, указують 

номени, які можна поділити на три групи: 
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1) утворення з коренем -піс- / -піщ-: |п·ісиеш·ч’е, |п·іски, п·іско|вик, 

п·ісковие|на, п·іско|виц’а, пі·|сочниец’а, п·іш·|ч’ал’, п·іш·|ч’анеиц’, п·іш·|ч’а|ниц’а, 

п·іш·|ч’анка; 

2) утворення з коренем -піс- / -піщ- та префіксальним формантом су-, який, 

на нашу думку, передає значення ‘суміш’: |суп·ісок, |суп·іскуватиĭ, суп·іш·|ч’аниĭ; 

3) утворення з коренем -глин- та з аналогійним префіксальним формантом 

су-; суг|линок, суг|лин’а. 

Значну кількість фонологічних варіантів слів у східнослобожанських говорах 

можна пояснити, як нам здається, гетерогенним характером новожитніх говірок, 

нестійкістю фонетичних і фонологічних рис, а багатство похідних слів, утворених 

від загальновживаних основ, – значними словотворчими можливостями діалектів. 

Різноманітність термінів першої групи зумовила постання лексем чоловічого, 

жіночого, середнього родів, паралельне співіснування форм однини та множини 

незалежно від реального множинного чи одиничного представлення ГТ. 

А. П. Корепанова, досліджуючи топо- і гідронімічні типи pluralia tantum басейну 

Дніпра в межах України, дійшла висновку, що серед топонімів типу ландшафтних 

назв (які походять від апелятивів) категорія числа не має чіткої форми: є і однина, і 

множина. Давній префікс су-, є в 1-й і 2-й групі, надає супроводжувального значення 

або значення неповного вияву ознаки, закладеної в корені; указує на близькість. 

В українських говірках спостерігаємо значну кількість фонетичних варіантів, 

суфіксальних утворень на позначення ‘ґрунт’: сугли́нки ‘глинисті ґрунти’, пісковина́, 

пісо́чник, піща́на ‘супіщані ґрунти’, пісо́к, піща́нка ‘супіщані ґрунти’, ‘місце 

добування піску’ (західноподільські говірки); піс́ки ‘місцевість (поле), де піщаний 

ґрунт’, ‘непридатна для орання і засіву земля’, піскови́к ‘місцевість (поле), де 

піщаний ґрунт’, ‘місце добування піску, каменю’, піснота́ ‘земельна ділянка, де 

неродючий ґрунт’, пісо́к ‘поле, де піщаний ґрунт’, ‘місце добування піску’, пісо́чник 

‘місцевість (поле), де піщаний ґрунт’; піща́ник ‘місцевість (поле), де піщаний ґрунт’, 

піщу́га ‘місцевість (поле), де піщаний ґрунт’, піщуга́н ‘місцевість (поле), де піщаний 

ґрунт’ (середньополіські говірки); супіщи́на ‘піщаний ґрунт’, піскови́к, піща́нка, 

піщи́нка ‘піщаний берег’ (західнополіські говірки). 

ГТ ру|д’ак (похідне від ру|да – псл. *ruda, пов’язане з *rudъ ‘червоний, рудий’) 

кваліфікуємо як найменування ґрунту за кольором, оскільки ґрунт з піску і глини 

має переважно рудий колір. 

У додатках репрезентовано структурно-семантичну характеристику народних 

географічних термінів на позначення рослинного покриву, де зроблено детальний 

аналіз досліджуваних одиниць  у складі  ЛСГ „ліс”, „луг”, „поле”, кожна з яких 

складається з певних семантичних рядів, утворених за ДО „наявність / відсутність 

рослинності”, „природність / штучність дендрореалії”, ‘характер рослинності’, ‘ціле 

/ частина від цілого’, ‘місцезнаходження об’єкта’ та деякі інші. Після аналізу 

зібраного матеріалу доходимо висновків, що значна частина зафіксованих лексем 

має загальновідоме значення, але є й такі, які розширили його на говірковому ґрунті, 

набувши певних відтінків або взагалі нових значень (|сага ‘молодий ліс на місці 

старого зрубаного’, ‘багнисте місце, заросле очеретом та осокою’, га|л’авиена 

‘рівнина біля підвищення, місце  під горою’, травос|тоĭ ‘окрема ділянка лісу’, 

ст|рижен’ ‘місце, де косять траву’, дерт’ ‘зорана земля з викорчуваною травою’, 
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глуш ‘затінена деревами ділянка поля’, |прос’іка, |пас’іка ‘земельна ділянка, очищена 

від лісу для посівів’). Засвідчено випадки метонімічного та метафоричного 

перенесення (ли|шаĭ, об|лога, бу|рйан, реи|пйах, ч’агар|ник, сор|н’ак). Поряд із 

загальновідомими термінами проаналізовано східнослобожанські новоутвори 

(само|с’еў ‘штучний ліс’, ко|лок ‘острівець лісу, який вирізняється з ладшфту’, 

мие|нуха ‘пропуск при косінні’, неи|захват ‘пропуск при косінні’, де|р’інок ‘зорана 

земля з викорчуваною травою’, роз|пуга ‘широка борозна посередені поля’). 

Подано також структурно-семантичну характеристику НГТ на позначення 

форм водного ландшафту та його частин з описом географічних найменувань у 

складі  ЛСГ „проточні води”, „стоячі води”, „болото”, „водойми за способом 

утворення”, „окремі ділянки та частини водойми”, „берег”. Основною ДО, що 

структурує ЛСГ на позначення водного ландшафту у складі системи найменувань 

гідрооб’єктів, є ‘проточність / непроточність’, ‘натурогенність’ / ‘антропогенність’, 

‘заболоченість’. За нашими спостереженнями, у складі кожної з лексико-

семантичних підгруп є лексеми, що розрізняються способами номінації, активністю 

і сферою вживання, а також характером локалізації на території ареалу. 

Спостережене розширення номінативних полів семем, сем є наслідком активної 

междіалектної взаємодії: деякі назви гідрооб’єктів проникли на територію 

східнослобожанських говірок з південноросійських: руч’еи|йок, |омут, с|корост’, 

вол|на, навод|н’ен’ійе, водо|йом, |т’іна, ізмо|роз’ тощо. Зафіксовано власне 

східнослобожанські утворення на позначення денотатів, що мають точкову 

локалізацію (|завор’іт, заво|р’ітка, заворот|ник ‘заворот, крута зміна річки’, 

ку|пал’не ‘місце для купання’). Значна кількість номенів з’явилася внаслідок 

метафоризації (ру|каў, мат|н’а, |г·ілка, ко|л’іно, коч’еир|га, р’іг, ко|рито, |лава, риф, 

ск|л’анка). Частина з розглянутих найменувань гідрографічних об’єктів має 

загальновідомі значення, але на досліджуваній території зафіксоване специфічне 

розширення значень лексем |г·ілка ‘притока, мала річка, яка впадає в більшу’, 

тр’а|суч’ка ‘хвиля, вал, що утворюється коливальними рухами водної поверхні при 

порушенні її спокійного стану’, зап|лава ‘простір, прилеглий до болота’, м’ілие|на 

‘дно яру’, осеи|редок ‘підвищення на дні річки, яке виникло з нанесеного водою 

гравію’, |гатка ‘сажалка, невелике штучне водоймище, у якому утримують і  

розводять рибу’, с’|т’енка ‘штучне перекриття русла річки’, корч’ ‘берег річки, 

пронизаний корінням дерев’. Деякі номени мають ознаки полісем, демонструючи 

семантичні переходи в різні ЛСГ (р’іў|ч’ак, |береиг, к|руч’а, ко|са тощо). 

Загалом термінологія на сучасному етапі – це сукупність упорядкованої й 

системно організованої лексики. У географічній говірковій термінології відображено 

всі сторони реальної дійсності: географічні особливості ареалу, матеріальне й духовне життя народу, 

що репрезентує наївну розмовно-побутову картину світу діалектоносіїв.  

Дослідження назв рельєфу та ландшафту, поширені в східнослобожанських 

говірках Луганщини, дозволило зробити такі висновки. 

1. За реалемним та семантичним принципом виділено й описано чотири великі 

групи народних географічних термінів, які називають не лише форми та частини 

наземного рельєфу, особливості водного ландшафту, а й географічні об’єкти, 

пов’язані з ними. Усередині цих груп вичленовано більш дрібні лексико-семантичні 

об’єднання, які складаються з семантичних рядів лексем, об’єднаних за релеватними 
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ознаками – „розмір географічного об’єкта”, „форма”, „розміщення відносно інших 

географічних об’єктів”, „наявність чи відсутність рослинного покриву”, 

„заболоченість або незаболоченість”, „призначення географічного об’єкта” тощо. 

Кожна група термінів нерівнозначна за обсягом, що, з одного боку, пояснюємо 

особливостями ландшафтної будови території Придінців’я, з іншого – зумовлено 

специфікою сприйняття та оцінки різних географічних реалій діалектоносіями. У 

свідомості мовців відбито вибіркове ставлення до навколишнього світу: важливе з їхнього погляду 

деталізовано в процесі номінації, несуттєве або малозначуще, обмежене загальною вказівкою. 

2. Серед назв рельєфу найбільшої деталізації зазнали найменування таких 

реалій, як невелике підвищення, рівнина, укрита травою, низина, залита водою, яр, 

порослий лісом. Вони вербалізують найбільш характерні для східнослобожанського 

рельєфу ознаки та об’єкти, які мають практичне значення. Водночас особливо 

маркованими в говірках виявилися і об’єкти, непридатні для використання в 

господарській діяльності, як-от: заболочена низина, непридатна для 

сільськогосподарських робіт земля тощо. З числа гідрографічних назв найбільш 

конкретизованими й деталізованими виявилися рукави річки, річкова мілина. Це дає 

можливість говорити про центр у назвах рельєфу та ландшафту й периферію. 

3. При аналізі фактичного матеріалу встановлено, що тематична група на 

позначення рельєфу та його частин у східнослобожанських говірках Луганщини 

представлена 421 лексичною одиницею, на позначення географічних об’єктів, 

пов’язаних з рельєфом, – 248, на позначення рослинного покриву – 212, на 

позначення форм водного ландшафту та його частин – 205. Загальна кількість 

лексем – 1086, з яких 678 належить до загальновідомих лексичних одиниць (|береиг, 

бо|лото), 387 – діалектних (то|лока, |р’іл’:а, неў|доби) та 21 – власне 

східнослобожанських локалізмів, які не подані у відомих у наш час джерелах 

народної географічної термінології (ние|з’анка ‘широка низина’, вод’а|не ‘низина, 

залита водою’, про|т’ажка ‘вузька протяжна долина’, про|риў ‘рів’).  

4. З лінгвогеографічного погляду у складі аналізованої лексики відзначено 

загальносхіднослобожанські номени, поширені на всій території північної 

Луганщини (йе|рок ‘яр (загальне значення)’, ‘глибока довга западина з стрімкими 

берегами, вибоїна від дії талих вод’), а також ті, що мають компактні ареали 

(ц’ілие|на ‘ділянка поля, що заросла бур’яном’, ‘необроблене поле’, ‘рівнина вкрита 

травою’). Чимало назв уживані спорадично.  

5. На перетині різних термінологічних систем у східнослобожанських говірках 

знаходяться лексеми, що отримали географічне значення в результаті 

метафоричного та метонімійного перенесення найменувань з різних понятійних 

сфер: назв частин тіла (ко|л’іно), назв посуду, господарського начиння і технічних 

виробів (коч’еир|га), назв одягу (ру|каў), ботанічних (|в·ітка), зоологічних (р’іг), 

метеорологічних (|заморозок) назв. Дослідження зазначених найменувань показало: 

для того, щоб стало можливим перенесення назви будь-якого предмета на елемент 

ландшафту, достатньо із суми ознак, які характеризують цей предмет, побачити лише одну 

подібність, унаслідок чого й виникає можливість асоціювати цей предмет з деталлю ландшафту. 

6. Своєрідність східнослобожанського ареалу у сфері географічної 

термінології пов’язана із іншомовними запозиченнями. Найбільшу кількість (53) 

запозичень зафіксовано з російської мови, є загальновживані запозичення з 
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німецької – 8, французької – 7, з англійської (5) мов. Більшість запозичених слів 

міцно закріпилася в місцевій лексиці, розвинувши лексичні ряди та семантичну 

структуру номенів, діалектоносії усвідомлюють їх як власне східнослобожанські назви.  

7. Серед аналізованих лексем виявлено полісеми, у яких відбулися семантичні 

переходи за межі однієї ЛСГ, у деяких випадках ці найменування демонструють 

явище семантичного синкретизму. Зокрема, семантичний перехід ‘болото’ ↔ 

‘рівнина’ демонструють лексеми баго|вин’:а, баг|н’ука, багно|вин’:а; ‘водойма’ ↔ 

‘рівнина’ ↔ ‘низина’ ↔ ‘луг’ – леи|ман; ‘низина’ ↔ ‘рівнина’ – ние|зина, ниезо|вина; 

‘височина’ ↔ ‘рівнина’ – плоско|г·ірйа. Семантичний синкретизм лексеми запа|дина 

зумовлений зрушенням її семантики за типом „рівнина” ↔ „яма” ↔ „яр”. 

Показовим є семантичний перехід терміна ви|бойіна: дорога ↔ яма ↔ яр. Це робить 

нечіткими межі значень терміна в колі певної ЛСГ, демонструючи при цьому явище 

семантичного синкретизму: |копанка – „ділянка в лісі” ↔ „яма” ↔ „шахта” ↔ 

„водоймище”, |балка „рівнина” ↔ „низина” ↔ „долина” ↔ „яр”. Семантичний 

синкретизм, яким позначена велика кількість найменувань, демонструє розмитість 

значеннєвих відтінків у народній географічній термінології. 

8. Окрім загальновідомих лексем з кодифікованим значенням, у 

досліджуваному ареалі функціонують деякі лексеми, здатні розширювати значення, 

спеціалізувати його. Це свідчить про активність семантичних змін у складі 

загальновживаної та термінологічної лексики. 

9. На словотворчому рівні східнослобожанські говірки демонструють 

традиційні словотвірні моделі. Найбільш продуктивним способом утворення назв, 

як показало дослідження, є суфіксальний спосіб. Помічено особливо активне 

використання таких суфіксів: -ик, -ин, -ина, -иськ, -ище, -івк, -ін-,  

-н-, -овк-, -ак, -ок, -як. Багато термінів утворено за допомогою конфіксального 

способу. Широко представлені композитні утворення.  

10. На формування народної географічної термінології впливають 

екстралінгвальні (в основному геоморфологічні, гідрографічні особливості 

території, історичні умови) та інтралінгвальні чинники (динаміка значень лексем, 

що полягає в нечіткому виділенні категорій конкретне-загальне, рід-вид, синонімія, 

антонімія, звуження/розширення значень, пов’язаних відношеннями різних 

уточнень, диференціації та узагальнення близьких або суміжних значень).  

11. Поряд з однослівними назвами помічено і неоднослівні, які складають 23 

одиниці номінативного фонду тематичної групи. За допомогою двослівних 

найменувань діалектоносії намагаються якнайкраще відобразити географічну 

реалію, повідомити додаткову інформацію, указати на найсуттєвіші ознаки чи 

якості. Залежні компоненти в групі ГТ-словосполучень з атрибутивними відношеннями можуть 

виражатися: а) якісними чи відносними прикметниками (зеимл’а|нич’на по|л’ана); 

б) дієприкметниками (непрохо|д’іма д’і|л’анка ‘важкопрохідна ділянка в лісі’). 

12. З лінгвогеографічного погляду цінними є свідчення про продовження в 

українських східнослобожанських говірках ізолекс, виявлених на території 

віддалених та суміжних українських говірок. Чимало загальновживаних лексем 

демонструють загальнослов’янську єдність, є й такі, що поширилися з українських 

говірок у суміжні російські. Загалом картографування діалектного матеріалу 

репрезентує розмитість ареального малюнка, мозаїчність просторового розміщення 
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назв рельєфу та ландшафту. На тлі загальнопоширених номенів спостережено вкраплення 

інновацій, які однак не змінюють загального малюнка ареалу. Чітких меж між мікроареалами не 

виявлено, що свідчить про цілісність і відносну однорідність досліджуваних говірок. 

Отже, лінгвогеографічний аналіз східнослобожанської географічної лексики 

показав складність і неоднорідність мовного ландшафту східнослобожанської 

діалектної зони і з очевидністю виявив доцільність подальшого дослідження шляхів 

формування словникового складу східнослобожанських говірок, додаючи його до 

вже зафіксованого, а також виявлення осередків первинного виникнення лексичних 

одиниць, що в результаті, безсумнівно, стане суттєвим просуванням у плані 

визначення особливостей формування самого східнослобожанського діалекту. 
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АНОТАЦІЯ 

Слободян О. В. Географічна народна термінологія українських 

східнослобожанських говірок Луганщини. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова. – – Запорізький національний університет. 

– Запоріжжя, 2017.  

Географічна народна термінологія українських східнослобожанських говірок 

Луганщини ще не була предметом спеціального вивчення. У роботі розглянуто 

географічні народні терміни, теоретично обґрунтовано важливість їх вивчення, 

зображено специфіку їх функціонування, описано дослідження лінгвістів стосовно 

аналізованих найменувань у всьому слов’янському просторі. Авторка встановлює 

структуру тематичної групи лексики, у якій виділяє народні географічні терміни на 

позначення рельєфу та його частин, географічних об’єктів, пов’язаних з рельєфом, 

рослинного покриву, форм водного ландшафту та його частин. У середині цих груп 

виділено лексико-семантичні об’єднання, нерівнозначні за обсягом, що виявляє 

ідеографічну своєрідність досліджуваної тематичної групи. У результаті 

семантичного, етимологічного, словотвірного аналізу виокремлено загальновживані, 

діалектні й специфічні географічні терміни та їхні значення, виявлено особливості 

їхнього функціонування у говірках Луганської області в зіставленні із 

слов’янськими мовами, українською літературною мовою та її діалектами. Зібраний 

на означуваному діалектному континуумі в польових умовах матеріал укладений у 

словник, у якому відтворено лексико-семантичні, фонетичні, словотвірні, 

морфологічні, акцентуаційні риси місцевого говіркового мовлення. Окремі явища 

скартографовані, що допомагає виявити просторову проекцію тематичної групи 

лексикси в українських східнослобожанських говірках Луганщини, дає змогу 

вивчити зону мовного контактування, з’ясувати особливості розвитку семантики 

лексем цієї ТГ. Праця сприяє поглибленню теорії опису семантики діалектного 

слова й значення конкретних назв у загальнолінгвістичному аспекті. 

Ключові слова: географічна народна термінологія, лексичне значення, 

лексико-семантична група, сема, інтегральна сема, диференційна сема, семантичний 

синкретизм. 

 

АННОТАЦИЯ 

Слободян Е. В. Географическая народная терминология украинских 

восточнослобожанских говоров Луганщины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – украинский язык. – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2017.  

Географическая народная терминология украинских восточнослобожанских 

говоров Луганщины еще не была предметом специального изучения. В данной  

работе рассматриваются географические народные термины как объект 

лингвистического исследования, теоретически обосновывается  важность их 

изучения,  специфика  функционирования, описываются другие исследования 

лингвистов относительно анализируемых наименований во всем славянском 
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пространстве. В ходе исследования установлена структура тематической группы 

лексики, в которой описаны народные географические термины для обозначения 

рельефа и его частей, географических объектов, связанных с рельефом, 

растительного покрова, форм водного ландшафта и его частей. В середине этих 

групп выделены лексико-семантические объединения, неравнозначные по объему, 

проявляющие идеографическое своеобразие исследуемой тематической группы. В 

результате семантического, этимологического, словообразовательного анализа 

выделены общеупотребительные, диалектные и специфические географические 

термины и их значения, выявлены особенности их функционирования в говорах 

Луганской области в сопоставлении со славянскими языками, украинским 

литературным языком и его диалектами. Собранный на обозначенном диалектном 

континууме в полевых условиях материал объединен в словарь, где воспроизведены 

лексико-семантические, фонетические, словообразовательные, морфологические, 

акцентуационные черты местной диалектной речи. Отдельные явления 

скартографированы, что  дает возможность представить пространственную 

проекцию тематической группы лексики в украинском восточнослобожанском 

говоре Луганщины. Собранный диалектный материал позволяет изучить зону 

речевого контакта, выяснить особенности развития семантики лексем этой 

тематической группы. Это способствует углублению теории описания семантики 

диалектного слова и семантики конкретных названий в общелингвистическом 

аспекте. 

Ключевые слова: географическая народная терминология, лексическое 

значение, лексико-семантическая группа, сема, интегральная сема, 

дифференциальная сема, семантический синкретизм. 

 

SUMMARY  

Slobodian О. Geographical Native Terminology in Ukrainian East Slobozhansk 

Dialects of Luhansk Region - Manuscript. 

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

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

Geographical native lexicon is one of the fragments of linguistic worldview, which 

reflects both common and specific ideas in the folk’s perception of the environment. 

Features of the nationally biased units each person perceives and classifies individually, 

nevertheless there is a lot of common in their worldview. Thematic justification connected 

with geographical names led to the rich terminology in Slavic languages. For this reason, 

linguists are interested in above mention lexical units. Geographically native lexicon of the 

Ukrainian East-Slobozhansk dialects in Lugansk region has never been examined before. 

The work presents geographical native lexicon as target of linguistic research, underlines 

the theoretical significance of this lexicon considering its functions. There were studied 

the researches of other linguists in the field of name analysis in Slavic languages. 

Introductory paragraph includes the definition of purposes and tasks of scientific paper, 

methodological and methodical principals of the research. Moreover, it describes academic 

novelty, theoretical and practical significance of the research and provides the 

classification of resources that were used in the process of study. 
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The target and tasks defined the main methods of the research: descriptive and 

lingvo-geographical. Lingvo-geographical method included areal analysis and mapping 

based on identified dialect differences. The work contains the feature-by-feature 

comparison of linguistic units. There was determined the structure of thematic lexical 

groups that presents the geographical terms for relief denomination, geographical objects 

of relief, plants, water  resources, landscape and its parts. The groups comprise the lexcio-

semantic units that are not totally compatible in the quantity in case of demonstration the 

idiographic distinctiveness of the researched thematic group. In the result of semantic, 

etymologic and word-building analysis there were taken common dialects and specific 

geographical terms with their own meanings which have peculiar functions in Lugansk 

region dialect in comparison with Slavic languages, standard Ukrainian language and its 

dialects. The vocabulary which reflects lexico-semantic, phonetic, word-building, 

morphological special feathers of the local dialect was created within the determined 

dialect continuum. Specific notions were mapped out to feature territorial peculiarities of 

thematic lexical groups in the Ukrainian East Slobozhansk dialects in Lugansk region. 

Collected dialect material allows study the zone of verbal contact, features of lexical units’ 

semantic development in this thematic group. It contributes to the enrichment of 

theoretical decryptions of semantic in dialect word and specific names in general 

linguistics. 

 Key words: geographical native terminology, lexical meaning, lexical-sematic 

group, seme, integral seme, differential seme, semantic syncretism. 
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