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STRESZCZENIE. Artykuł poświęcony jest tworzeniu lingwistyczno-krajoznawczego 
wizerunku Ukrainy w procesie nauczania ukraińskiego jako języka obcego. Szczególną 
uwagę zwrócono na analizę narodowo-kulturowej semantyki ukraińskich toponimów, 
kształcenia w tym zakresie cudzoziemców oraz specyfikę przedstawiania materiału 
w słowniku lingwistyczno-krajoznawczym.

UKRAINIAN TOPONYMS 
IN THE CULTURE-THROUGH-LANGUAGE 
DICTIONARY FOR FOREIGN STUDENTS

OKSANA SAMUSENKO
Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv — Ukraine

ABSTRACT. This paper is devoted to the creation of linguocultural image of Ukraine 
in the process of teaching Ukrainian as a foreign language. The paper deals with the Ukraini
an culture-through-language studies. The work focuses on analyzing the cultural component 
of Ukrainian toponyms, teaching them to foreign students and peculiarities of their interpreta
tion in the Ukrainian culture-through-language dictionary.

Процеси гдобалпацн' привели до значного розширення \iiжкудыурних 
контакт! в, що значно вплинуло на розробку нових методичних прин
цип! в та параметра в опису шоземних мов та викликало низку реформ 

у га луз i викладання мови як шоземнот Головним принципом новггнього пщ- 
ходу у вивченш европейських мов визначено opiemanjio на оволодшня мовою 
як засобом сшлкування в реальних життевих ситуащях, що може стати одним 
i3 чинниюв розв’язку проблем м1жмовно! та м1жкультурно1 комушкацп, а за- 
галом сприяти д1алогу культур. Формування комушкативно! компетенцй' в тих, 
хто вивчае i позем ну мову, вщбуваеться шляхом оволодшня лшга стачною, со- 
ш ол i нгв i стичною, дискурсивною, сощокультурною, сощальною та стратепч- 
ною складовими. Пщ сощокультурною (в inni i й термшологп — л1нгвокрашо- 
знавчою) компетенщею в европейсьшй концепцЙ mobhoï освгга розу'лпють зна- 
йомство iH03eMniß з Haui о нал ь но- кул ьтхф ною специф i кою мовленнево! пове-



дшки HociÏB мови, тобто з тими елементами социокультурного контексту, що 
е релевантними для породження й сприйняття мовлення з точки зору носив uieï 
мови: звича!', правила, норми, сощалып умовностп ритуали, крашознавча ш- 
формащя тощо1.

Ввдповщно до сучасних вимог м1жнародюн освПи, нов i mix шдходж до 
лшгво ди д актичного опису живих европейських мов та з метою виховання висо- 
коквал1ф1кованих фах1вщв нормативною дисциплшою для студент! вдноземщ в, 
яю навчаються на фшолопчних факультетах вищих навчальних заклад! в Укрш- 
ни, визначено спещалышй курс „JIшгвокршнознавство украшсьгсн мови”. Цей 
курс пропонуе вивчення мови як вщображення нашонально! культури та зна- 
йомить студент iß з особливостями мовно-концептуально!' картини свпу укра- 
шського етносу, розкривае особливост1 мента]птелу украшщв, дае знания з pi3- 
номаштних галузей життя украшського суспшьства вед давнини до сучаснос- 
Ti, допомагае студентам осягнути над i онально-культурну специфпгу лексич- 
hoï бази украшсько!' мови, вчить розшзнавати нацюнально-забарвлеш смисли 
в мовних одиницях рпних р!вшв, закладае основи адекватного перекладу з украш- 
CbKOÏ мови на pi дну мову, сприяе усшхам у комун1кацй з ноиями мови.

Змша сшиальних вимог до сучасного фах1вдя спричинила 3Miiry в методах 
i формах освинього процесу, значимими стали високий р1вень caMOcrimiocii 
та розвинене продуктивне мислення, i як наел! док — головну у вагу у вигшй 
школ i стали надавати проблемним методам навчання2. Ефективна оргашзатия 
навчального процесу шоземних громадян, що вивчають украшську мову, а отже, 
й лшгвокрашознавчу дисципл1ну, вюпочену до навчальних план i в подготовки 
iH03CMHHX фах1вц1в — майбутн1х ф1 лолоi iB-yкра'1'нicai в та перекладач1в з укра- 
ÏHCbKOÏ мови, потребуе забезпечення курсу необходною навчально-методичною 
л1гературою, шдручниками та поабниками, л1нгвокрашознавчими словника
ми та доввдниками. Як зауважують викладач1 та методисти, „загалом, до nieï 
роботи можна було б залучити ще чимало спетшинстлв i створити багатотом- 
ну працю”3- Попри появу в сучасному науковому npocTOpi монограф1й, лекси- 
кограф1чних праць та значно1 Ki ль ко cri публ1кащй з проблем етнол1нгв1стики, 
фольклористики, \пфопоетики, кра1нознавства ще чекаемо на фундаменталь- 
ний nociÖHHK з л1нгвокра0нознавства та на повний лшгвокрашознавчий словник 
з украшсько1 мови, чим i визначаеться актуальшеть пропоновано! статт1.

В1дпов1дн1 видання е в р!зних крашах CBiiy, вони в1дбивають багату ма- 
тер1альну та духовну скарбницю певно1 етшчно0 сшльноти, \пстять !нформа- 
тпю з мови, культури, фольклору, м|фологн, традицш, звича0в та е доступними 
для широкого загалу. Можемо в1дзначити росшський етнол1гв1стичний словник 
у п’яти томах Славянские древност и4 та польский словник слов’янських ста- 
рожитностей у шести томах Słow nik starożytności słow iańskich5. Треба сказати, 
що й в Украпй також з’явилися под i он i npani. Так, наприклад, словник- дов!дник
В. Жайворонка Знаки укратсъког етнокулътури в абетковому порядку Mic- 
тить „украшську лексику, яка в народи iй MOBi мае етнотраф!чний, етнокулыур-

1 Пороговът уровень: Русский язык, Совет Европы Пресс 1996, т. 1, с. 16.
2 О. М. Самусенко ,  Проблемт методы навчання в лтгвократознавчому курсi украт- 

ськог мови для студештв-тоземцш, [в:] ,,Teopiя i практика викладання украшсько! мови як iH O - 

зсмно'Г. Льв1в 2013, вип. 8, с. 286-297.
3 Укрсана в словах: мовокрагнознавчий словник-doeidmiK, Кшв 2004, с. 6.
4 Славянские древности: этнолингвистический словарь, Москва 1995-2012.
5 Słownik starożytności słowiańskich: encykłopedyczny zarys kultury słowian od czasów najdaw

niejszych: Wrocław 1961-1996.
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ний, етноюторичний, етнофшософський, етнопедагопчний, етногеограф1чний, 
етнопсихолог i чний, м!фолопчний, релшйний та mmi нацюнально-забарвлеш 
смислов! тдтексти”6. Bapii уваги !люстрований мовокрашознавчий тематич- 
ний словник-довщник Украт а в словах7, укладений викладачами Волинського 
державного ушверситету i мен i Jleci Украшки, та навчальний послбник виклада- 
ч1в Ктвського нацюнального ушверситету iMem Тараса Шевченка Л т гвокра- 
тознавство: Украта8. В останньому значну частину вщведено лшгвокрашо- 
знавчому коментарев!, що може бути прототипом словника-доввдника, nia 
MicTHTb розгорнуту шформащю про основш мовш одинищ украшсько! мови, 
що мають нацюнально-культурну специф1ку. Цей роздш пошбника мае само- 
c i imry цшшсть завдяки тому, що в ньому забрано тексти, словников! ciari i, ко- 
ментар1 з широкого перел1ку джерел, м i етитъся систематизована !нформащя 
BiHTBicTHHHoro та енциклопедичного характеру вщ прадавнього пер1оду розвит- 
ку украшського етносу до пострадянських naci в. Зрозумшо, що з метою опти- 
м1зацй’ навчального процесу та правильного розумшня лексики з нащонально- 
культурною семантикою студентам-i ноземцям сл1д пропонувати, кр1м тлумач- 
них, етимолопчних та перекладних словниюв, л1нгвокра'1'нознав1п словники- 
дов1дники, що Miстили б у стислому вигля л! розс1яний в !снуючих у сучасному 
науковому простор! мате pi ал.

Досв1д роботи в !ноземшй аудиторй', накопичений викладачами та методис
тами протягом багатьох десятшпть, показуе, що особливе значения в проце- 
ci вивчення шоземно! мови мае прид1лятися не стшьки теоретичним основам 
мови, сюльки оволодшню практичною ïï складовою — мовленням, а принцип 
л1нгвокрашознавчо1 спрямованосм повинен ураховуватися вже з перших прак- 
тичних ypoKiß вивчення iH03eMH0Ï мови, починаючи 3i знайомства з лексичним 
MiHiMyMOM та комушкативними формулами на елементарному pi ни i загального 
воло;иння мовою, згодом у npopeci оволодшня йудосконалення комуткативних 
у Mini, та навичок у ситуащях сощально-побутового та сощально-культурного 
сшлкування на базовому piBHi. На практичних заняттях з шоземно'1 мови на се- 
редньому та високому р1внях студента д} шаються про нац1онально-забарвлен1 
смисли одиниць р1зних pißHiß мови, а на професшному — повинн1 оволодгги 
комплексом позамовно! 1нформацй‘ з особливостей мешшитету, icTOpiï, куль- 
тури, побуту, м1фологЙ. етикету тощо украшщв завдяки спешальному курсу 
з л1нгвокрашознавства укра1нсько1 мови. Як правило, ст\денти-фiлологи розу- 
мпоть сшльне та специф1чне в поняттях крашознавство, лт гвокраш ознавст во  
та народознавст во. 3 крашознавчою дисциплшою знайомляться на 1пдготовчо- 
му факультет!, де вивчають icropira, географ!ю, економ!ку, державний ycTpiń, 
по л i тику, систему освПи та науки, культурне й сусшльне життя краши, мову 
яко! вивчають. Народознавство, чи етнографпо, розум!ють як галузь !сторично! 
науки, що вивчае культуру й побут народ!в свггу, !хне походження, особливос- 
Ti розвитку матер!ально! та духовно! культури. Лтгвокрашознавство як роздш 
мовознавства, опановують шзшше: вивчають мову з огляду на Г! культуроносш- 
Hi функщ! та знайомляться з типовими явшцами нацюнально! д!йсност! через 
посередництво мови ! в процес! и вивчення. Для майбутшх ф!лолог!в та пере- 
кладач!в значущими е Mipa й стушнь оволод!ння нац!онально-культурними та 
асоц!ативно-образними компонентами семантики слова (експресивними, емо-

6В. В. Жайворонок,  Знаки укратсъког етнокультури: словник-doeidmiK, Кшв 2006, с. 4.
7 Украта в словах: мовокрашознавчий словник-doeidmiK. Кшв 2004.
8 0 .  М. С амусенко ,  О. I. К л iM xi на,  Лтгвокрашознавство: Украта. Навч. поаб- 

ник, Кшв 2009.
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цшними, ощнними, часовими, тер HTopi ал ь н и ми, функщональними тощо), що 
часто е головними й розкривають основне лексичне значения цього слова. Зважаю- 
чи на все сказане, в методищ викладання шоземних мов мае буш визначено лшг- 
вокра!нознавчий потенщал лексичного ядра украшсько! мови, критери вщбору та 
презентацн в навчальному nponeci мовних одиниць з нацюнально-культурною се
мантикою, способи ре презентацн безе ковалентно! та фоново! лексики.

Особливу увагу в наведеному контекста фах!вщ прщцляють топонимам. Ро- 
сшсыс! методисти зокрема вщзначають, що в топошмах росшсько! мови вщо- 
бражено icTopira заселения та освоения територш сучасно! Poci йсько! Федера- 
цЙ, й хоча деяю географ! чнi назви вщом! й за межами Pociï та мають стайм вщ- 
повщники в мовах усього евтау, однак у ноей'в тннтих культур можуть не вини- 
кати пов’язаш з цими об’ектами асощацЙ, що е невщ’емною частиною росш
сько! icTopiï9. До пере л i ку основних крашознавчих вщомостей про Pociio вже на 
середньому (Bl) pißm входять найменування частин св1ту, де розташована кра!- 
на, географйпп регюни, назви р1чок, озер, rip, Mopiß, назви мют та суб’ектав РФ, 
тобто назви республпс, областей, райошв, автономш тощо10.

У мовокрашознавчому довщнику Украша в словах, як зауважують у перед- 
MOßi укладачц юлыйсть культуролог! чних сл i в обмежена, а влас Hi географ inn i 
назви не увшшли до словника взагалт Однак у роздш „Наша держава — Укра
ша” розмйцено слова на позначення юторико-етнографйших район i в у сучас- 
ному вигляд1 (Бойт вщ ина, Буковина, Волынь, Гуцулыцина, Закарпаття, Отлля, 
Швденъ, Подтля, Покуття, Поятся, Прикарнаття, Слобож анщ ина), також на
зви основних етшчних peri ошв, що частково або повшетю мютяться за межами 
кордошв украшсько! держави {Берестейщина, Бессараб in, Лемювщ ина, Н ад- 
сяння, Перемищина, Ш дляшшя, Холм щ ина), а також окремо подага Крым та Тав- 
pin. Реестр словника Знаки украш сько! етнокулынури BMiniye окрем! географйз- 
Hi найменування, з якими TicHO переплетен! !сторична доля та свгтогляд укра- 
шського народу, багато з них стали знаками наш опально! культури: Батурин, 
Борисфен, Буковина, Галичина, Гетъманщина, Гуцулыцина, Днгпро, Дш ст ер, 
Срусалим, Закарпаття, Карпаты, Kuïe, Кш всъка Русь, Коломия, Крим, Лгвобе- 
реж ж я, М осковщ ина, Ш дкарпатсъка Русь, Покуття, Полгсся, Правобереж - 
жя, Прикарпаття, Слобож анщина, Субот'гв, Украша, Ц ареград. Як бачимо, 
pi словники висвшпоють лише частково топошм1чш одинищ украшсько! мови, 
але обов’язково вюпочають назви iсторико-етнографiчних perioHiß — „етноте- 
ритор!альних утворень в межах усього етносу, як! за юторичною долею та ет- 
н!чними особливостями е самобутн!ми, зафйссованими в !сторичних докумен
тах i вщтвореними у крайов!й сим Boni ui та юторичнш пам’ят! людей”11. До пе
ред!^ цих одиниць додатково можуть увшти як давн! назви (напр., Роксолашя, 
Русппя, Галгщъка земля, Холмщина, Червона Русь, Подолля, Cieepa), так i назви 
сучасного под!лу Укра!ни на три !сторико-етнограф!чш рег!они: Центрально- 
Сх!дний (або П!вденно-Сх!дний), Швтчний та Захщний (П!вденно-Зах!дний), 
що мають сво! райони та шдрайони {Бойтвщина, Буковина, Волынь, Галичи
на, Гуцулыцина, Закарпаття, Лемювщ ина, Отлля, Подтля, Покуття, Полгс
ся, Прикарпаття, Слобож анщина, Н адднт рянщ ина). Оскшьки то ион!ми часто 
характеризуюсь мюцевють з точки зору тих народ!в, яю населяють чи населяли 
и рашше, KpiM наведених найменувань, на заняттях в !ноземн!й аудиторй' варто

9 Н . Л. Федотова ,  Методика преподавания русского языка как иностранного (практи
ческий курс), Санкт-Петербург. 2013, с. 140.

10 Пороговый уровень: Русский язык, Совет Европы Пресс 1996, т. 1, с. 146—148.
11 Украгнсъка етпологгя. Кшв 2007, с. 44.
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звернутися також до назв етнограф1чних груп украинце (лит вини, полщ уки, во- 
линяни, галичани, гуцули, лемки, бойки, буковитр, волиняни, mymeütui), як! ети- 
молопчно виводяться з назв iсторико-етнограф inroix регюшв Украши.

Наведемо спробу висвгглення поняття Гуцулъщина в лшгвокрашознавчому 
словнику-довщнику. Гуцулъщина — юторико-етнограф1чний perioH, що розта- 
шований у Карпатах та на ïxmx схилах у межах Закарпатськот Чершвецько! та 
1вано-Франювсько! областей, а також на територй' РумунЙ; це край украшських 
верховинщв. Гуцули {гуцул, гуцулка) — субетнос украшщв, яю живуть на цих 
територ1ях (Верховинський район, швденна частина Коавського й Надв1р- 
нянського райошв 1вано-Франювсько! области Путильський та швденна час- 
тина Вижницького району Чершвецько! облает!, бшына частина PaxiscbKoro 
району Закарпатсько! облает!). 1снують pi3Hi теорй' походження слова. За одни
ми з них лексема гуцул походить вщ молдавського чи румунського гоц, гуц, го- 
тел ь „розбшник, опришок”, за !ншими — вщ слова кочувати, кочули „пастухи”, 
назву пов’язують з доесловом гоцати, гуцат и, тобто пщетрибувати, пщекаку- 
вати в танце Ilepnii юторичш вщомоей про Гуцульщину з’явилися в польських 
джерелах XIV-XV ст. У pi3Hi часи Гуцулъщина входила до складу Туреччини, 
Молдавп, Польщ1, Угорщини, Австрп, Румунп, Чехословаччини. Тепер уся 
Гуцулъщина, за винятком дек1лькох ein, розм1щена на територй- Украши. Гуцу
ли живуть у горах, мають самобутш хати, збер!гають нац1ональн1 традицн, на
роди! в!рування, звича!, розмовляють на д!алект! — гуцульським (схщнокарпат- 
ським) говором. Гуцули займаються в!вчарством, мають розвинене килимар- 
ство, ткацтво, гончарство, р!зьбярство. У всьому свш в!дом! гуцульськ! вишив- 
ки, килими, писанки, глиняний посуд, вироби з дерева.

Знайомство з поданим матер!алом закладае основи створення у свщомос- 
ri !ноземщв образу цього багатого краю та його мешканщв, але не дае змоги 
осягнути самобутш сть, оскшьки для шоземц!в залишаються невщомими етно- 
культурн! п!дтексти, що е звичними й зрозум!лими без пояснень для укра!нц!в. 
Невеликий в!льний асощативний експеримент, що було проведено серед моло- 
дих украшщв (25-35 роюв), яю мають вишу oceiry та проживають у Киев!, до
зволив встановити певний асощативний ряд на слова-стимули Гуцулъщина та 
гуцул, яю подаемо за частотшстю (в!д часто згадуваного до одиничного). Рес
пондентами було названо таю nepnii слова, що виникли як асощацй- на запро- 
поноваш слова-стимули: на лексему Гуцулъщ ина: Зах 1дна Украта, гори, Карпа- 
ти, лге, смерековий aie, татр, танцюристи, т радицт на украт съка культура, 
eci у  вишиванках, гарт  краевиди, збереж ення звича1в т а обрядгв, Ошлект, ба- 
нуш, Tim  забут их предюв, легенд и; щодо лексеми гуцул маемо таку низку асо- 
щацш: т рем бт а, парубок у  нащ оналъному костюмл з трембгтою, ствак, тан- 
цюрист, украт съка мова, бравий т а запалъний парубок, ж упан, отари овецъ, 
гарна гуцулка, ж ад\бний. Зрозумшо, що щ асощацй не виникають у шоземщв, 
яю вивчають украшську мову, а отже, завдання викладача — р!зними засобами 
змалювати цей образ. Долучитися до етнокулыури допоможуть наочш матерь 
али, лИература, художш та документальш ф!льми, сучасн! та фольклорш niem, 
музика — все, чим багатий цей край. Гуцули зображеш у фiJibxii Юр1я 1лленка 
Б т и й  п т а х  з чорною  ознакою  та у фшьм! CepriH Параджанова T im  забут их  
предю в. Популярна шеня Гуцулка Ксеня, гуцульсью коломийки, присл!в’я, при- 
казки, загадки, певш особливост! гуцульсько! гов!рки додадуть довершеност! 
образу цього краю.
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Укладаючи топот \пчну словникову статтю, след згадати про неведом! ко- 
нотаци юторико-сощального плану в назвах загальноведомих украшських м1ст, 
мштечок, ein, Miene во стей (Бат урин, Бористлъ, Велит Сорочинщ, Володимир- 
Волинсъкий, Запорозъка d u ,  Петритека, Харт е, Чигирин, Чорнобилъ)12; вка- 
зати на першоджерела топошм1в — назв ведомих украшських мшт {Кит, Лъвгв, 
Корсунъ-Ш евчентвсъкий, Переяслав-Хмелъницъкий, Хмелъницъкий, 1вано- 
Ф рантвсък); навести символ!чHi та метафоричш значения ошм1в, що пов’язаш 
з певними под1ями украшсько! icTopiï (Запорозъка О ч  — „демократичний 
устрш сусшльства”, „незалежшеть”, „вольниця”; Гуляиполе — „зона анархп, 
безлад”; Ж м еринка  — „провшцшне мютечко, глушина”; Чорнобилъ — образ- 
символ глибоко! кризи)13; з’ясувати i мена м!фодопчних персонаж i в, яи зали- 
шилися в сучасних географ1чних назвах: Волост  Я р  (на Вт ниччит ), Волосъка  
еулиця (у Kueei); городищ е Саеарка або Сеароме (на Кит щ ит ), село Сеаричт  
(на 1еано-Ф рантещиш); П еруноеа рш ъ (на Д н т р { , село Перуноее, урочищ е П е
руна (на Черкащиш); поселения М акоиш не (на Ч ернт ещ ит ); окреслити причи
ни перейменувань ведомих украшських мют: Кат еринослае —>■ Н оеоросш сък  —► 
Сгчеслае —► Днт ропет роесък; Ю зт ка —*■ С т алт о Донецък; О лександртка —*■
Запорijicjica; Ю р ’ее —► Б т а Церкеа; Хадж ибей  —> Одеса тощо.

Отже, зазначимо, що в словников! й стати л1нгвокрашознавчого словника- 
до Bi дни ка, зокрема такш, що репрезентуе топошм!чш назви, повинш бути вмь 
щеш так! ведомости назва, вар!анти назви; дефшпця; екстрал! нгвютичний ма- 
тер!ал; граматичш особливост! лексеми, що е необхедними для шоземщв (р!д, 
форма множини, родовий ведмшок множили тощо); етимолог!чна характерис
тика та словотвгрш особливост!; синортпчш ряди чи антотм!чш пари (яюцо 
можлив1); ештети; национально-кулыурш компонента семантики, юторико- 
культурш конотаци; усталеш вислови, пршшв’я, приказки; фшеащя в худож- 
шй niTcpaTypi, фольклор!, наукових виданнях; посилання на художш та доку- 
ментальн! ф!льми, !нший !люстративний матер1ал; джерела ochobhoï та додат- 
KOBOÏ шформацп.

Педсумовуючи, наголосимо, що поява в останш десятшпття велико! кедь- 
Kocri мовно-культурно-етнограф1чних розведок, що, як правило, розраховаш на 
фах1вщв або широке коло читан! в, як i щкавляться глибинами украшського сло
ва, може стати педгрунтям для лексикограф1чних та л! нгводидактичних праць, 
а накопичений матер1ал у перспектив! дасть змогу створити багатотомний лшг- 
вокрашознавчий словник-до Bi дник для тих, хто прагне вивчати украшську мову 
як шоземну.
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