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Вступ. Одним із аспектів трансформації змісту 

географічної освіти в Україні є врахування причин 

і наслідків процесу декомунізації, зокрема втілено-

го у назвах населених пунктів та адміністративних 

об’єктів. Адже в українських топонімах повсюдно 

відображена пропаганда радянських вождів, відо-

мих діячів, військовослужбовців та самої симво-

ліки Радянського Союзу.  Зараз, у важкі часи для 

держави – нестабільної воєнно-політичної ситуа-

ції – як ніколи потрібно зміцнювати патріотизм, 

розвивати любов та гордість за Батьківщину. Тому 

на даному етапі становлення національної неза-

лежності одним із нагальних питань постає роз-

ставання з комуністичним минулим, оновлення 

топонімічної бази даних держави із заміною «від-

житих» номінацій на більш сучасні та характерні 

для регіону назви, відведення радянської уніфіка-

ції у небуття.

Вихідні передумови дослідження. У сучасних 

реаліях значна частина географічних назв, що скла-

дають основу просторового мислення студента-ге-

ографа, його фахову компетенцію, підпадає під 

явище декомунізації та потребує перейменування. 

Основою української декомунізації став пакет з 

чотирьох законів, прийнятий у квітні 2015 р.: «Про 

увічнення перемоги над нацизмом у Другій світо-

вій війні 1939-1945 років», «Про доступ до архівів 

репресивних органів комуністичного тоталітарного 

режиму 1917-1991 років», «Про правовий статус та 

вшанування пам’яті борців за незалежність України 

у ХХ столітті» і «Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталі-
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тарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки» [2-5]. Декомунізація – система 

заходів, теоретична і практична діяльність, спря-

мована на звільнення від впливу та наслідків кому-

ністичної ідеології в усіх сферах життя країни та 

суспільства після падіння владущих комуністичних 

режимів.

Перейменування, пов’язані з процесом деко-

мунізації в Україні, є відносно новим явищем, тому 

значних напрацювань, наприклад, дисертаційних 

робіт, з даної тематики не виявлено. Однак, тема ви-

світлена у багатьох наукових статтях. До кола опра-

цьованих джерел було включено Всеукраїнську на-

уково-практичну конференцію «Перейменувальні 

процеси в топоніміці як ціннісний вибір українсько-

го суспільства» (2015); матеріали з’їзду Українського 

географічного товариства (2016).

Метою статті є висвітлення сутності й регіональ-

них особливостей здійснення перейменувань насе-

лених пунктів з позицій закону про декомунізацію, 

урахування даного процесу як теоретичної засади 

інформатизації сучасної географічної освіти та ви-

користання результатів тематичного картографу-

вання у процесі підготовки студентів-географів. 

Виклад основного матеріалу. Найбільших змін 

в топонімії зазнають саме ойконіми.  Ойконіми – 

категорія топонімів, яка включає назви будь-яких 

населених пунктів та поділяється на підкатегорії: 

астіоніми (полісоніми) – назви міських поселень; 

комоніми – назви сільських поселень. Станом на 

01.09.2016 р. під дію закону «Про засудження ко-

муністичного та націонал-соціалістичного (нацист-

ського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» [3] потрапило 926 на-

селених пунктів України. Основним джерелом для 

дослідження слугував алфавітний покажчик но-

вих і старих найменувань населених пунктів, які 

були перейменовані з 1989 по  2016 р. (станом на 

01.09.2016 р.). Інформація у вільному доступі роз-

міщена на офіційному веб-порталі Верховної Ради 

України [1]. 

В основу систематизації покладено регіональний 

принцип, під яким розуміємо розгляд явища за пер-

шим рівнем системи адміністративно-територіально-

го устрою України (24 області та АР Крим). До цього 

ж рівня належать міста з особливим статусом (Київ 

та Севастополь). З’ясовано, що за роки незалежності 

зрушення в ойконімічному перейменуванні мали 

різну інтенсивність та різний прояв – залежно від 

регіону держави. Найпершими «тоталітарну топоні-

мічну революцію» провели західні регіони України, 

в яких з виходом України зі складу СРСР перейме-

нувальні процеси знайшли широку підтримку місце-

вої громадськості. На відміну від західних областей, 

у центральних, східних та південних областях аж до 

закону про декомунізацію (у 2015 р.) назви населе-

них пунктів залишалися майже без змін. 

Подальший етап дослідження полягав у прове-

денні аналізу та складанні  порівняльно-географіч-

ної оцінки полісомінів та комонімів України на ос-

нові семантичної класифікації. Загалом виділено дві 

категорії попередніх найменувань досліджуваних 

об’єктів (антропоніми та меморіальні). До категорії 

«антропонімів» відносяться населені пункти, назви 

яких походять від особистих імен; меморіальні топо-

німи пов’язані з історичними назвами та пов’язані з 

революційними подіями і перейменуваннями в ра-

дянський період. Нові найменування міських (а та-

кож і сільских) населених пунктів були розподілені 

за 17-ма категоріями номінації: 

1) топоніми, пов’язані з фізико-географічними 

особливостями місцевості; до цієї категорії потра-

пило 198 населених пунктів України;

2) топоніми, що вказують на розташування (42): 

відносно інших об’єктів (23); відносно населених 

пунктів (16); відносно сторін горизонту (3);

3) фітотопоніми – назви населених пунктів, що 

утворилися від назв рослин (81): дикорослих (42) і 

культурних (39);

4) зоотопоніми – назви ойконімів, що походять 

від назв тварин, птахів і комах (22);

5) топоніми релігійного та культового походжен-

ня (60);

6) антропоніми (146): утворені від особистих жі-

ночих імен (21); утворені від особистих чоловічих 

імен (125);

7) назви, пов’язані з анатомічними термінами (5);

8) топоніми, пов’язані з відносним часом їх ви-

никнення (41);

9) топоніми, пов’язані з розмірами об’єктів (12);

10) топоніми, пов’язані із соціально-економіч-

ними явищами (99): за назвами ремесел (13); за осо-

бливостями поселень (5); за станом добробуту (20); 

за назвами виробництв (6); пов’язані з історичними 

переселеннями (23); станово-майнова ознака (21); 

предмети побуту (11);

11) етноніми, пов’язані з назвами народів (13);

12) перенесені ойконіми (39);

13) перцептивні ойконіми (61);

14) назви, що походять від природних явищ (33);

15) меморіальні топоніми (повернення історич-

них назв) (47);

16) назви, пов’язані з антропологічними утворен-

нями (7);

17) топоніми нез’ясованого походження (21). 

Згідно з приведеною класифікацією за семан-

тикою найбільша кількість перейменувань була 

здійснена на основі категорії номінації, пов’язаної 

з фізико-географічними особливостями місцевості 

(198). Далі за кількістю ойконімів іде антропоніміч-

на категорія номінації (146). Трійку лідерів замикає 

номінація назв, пов’язаних із соціально-економіч-

ними явищами (99).

Виходячи з проведеної систематизації за семанти-

кою, робимо висновок, що найбільше варіацій кате-

горій номінації представлено в перейменуваннях по-

лісонімів Дніпропетровської, Донецької, Луганської, 

Харківської та Херсонської областей. Найменше – 
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Рис.1. Регіональний розподіл перейменувань полісонімів України 

Рис.2. Регіональний розподіл перейменувань комонімів України 
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АР Крим, Вінницької, Волинської, Рівненської, 

Хмельницької та Чернігівської областей. 

Для логічного завершення аналізу категорій но-

мінації нами було розраховано інтегральний показ-

ник, який дозволив оцінити ступінь різноманітності 

категорій номінації перейменованих полісонімів. 

Показник розраховувався методом бальної оцінки 

із визначенням на основі інтервальних показників 

рівня різноманітності - від низького до високого (ра-

зом – 5 інтервалів). Найбільшою різноманітністю 

відзначилися Донецька, Луганська та Харківська 

області. Сумарний бал переважної більшості регі-

онів знаходиться у межах, що дозволили  віднести 

території до категорії «нижче середнього» та «низь-

кого» ступеня різноманітності категорій номінації 

перейменованих полісонімів.

Підсумком дослідження даного етапу стала кар-

та «Регіональний розподіл перейменувань полісо-

німів України» (рис.1). Призначення створеної кар-

ти – допомогти студентам-географам у розумінні 

процесу декомунізації, який торкнувся назв місь-

ких населених пунктів. Для кожної адміністратив-

ної одиниці України студенти зможуть визначити: 

1) переважання категорії номінації полісонімів до 

перейменування; 2) загальну кількість полісонімів 

і відсоток перейменувань; 3) наявні нові категорії 

найменувань полісонімів; 4) інтегральний рівень 

різноманітності полісонімів.

Аналогічно було проаналізовано та складено по-

рівняльно-географічну оцінку перейменувань сіль-

ських населених пунктів. За період незалежності 

держави 1 110 комонімів з різних причин зазнали 

перейменувань, майже 65% з яких були перейме-

новані за причиною декомунізації. Найбільше ва-

ріацій категорій номінації представлено в перейме-

нуваннях комонімів Дніпропетровської, Донецької, 

Запорізької та Харківської областей. Найменше – 

Волинської, Львівської, Рівненської та Чернівецької 

областей. Чотири регіони України мають високий ін-

тегральний рівень, а отже виділяються найбільшою 

різноманітністю номінації перейменувань сільських 

населених пунктів (Дніпропетровська, Донецька, 

Запорізька та Миколаївська області). Сумарний бал 

переважної більшості регіонів знаходиться у ме-

жах, які дозволили  віднести їх території до категорії 

«вище середнього» ступеня  різноманітності катего-

рій номінації перейменованих  комонімів.

Для кращого сприйняття студентами-географа-

ми інформації результати дослідження переймену-

вань кононімів були картографовані. Призначення 

і змістове навантаження побудованої карти 

«Регіональний розподіл перейменувань комонімів 

України» (рис.2) є аналогічним до карти на рис.1. 

Висновки. У результаті проведеного досліджен-

ня була реалізована концептуальна схема аналізу 

перейменувань ойконімів України за принципами 

номінації та створені статистична і картографічна 

бази даних, які можуть слугувати для потреб вико-

ристання на лекціях і практичних заняттях з геогра-

фічних курсів країнознавчого змісту, коли студенти 

набувають фахових компетенцій; при написанні 

курсових і дипломних робіт, що дозволять здійсню-

вати елементи наукового дослідження (лінгвістич-

ного та історичного аналізу перейменувань не лише 

назв населених пунктів, але й їх складових – урбо-

топонімів; хорологічного та хронологічного аналізу 

процесу перейменувань; здійснення географо-то-

понімічного районування тощо). 

Доречним вважаємо необхідність урахування 

суспільного замовлення – потреб навчально-ви-

ховного процесу загальноосвітньої школи як одно-

го з місць працевлаштування студентів-географів. 

Ознайомившись з навчальною програмою загаль-

ноосвітньої школи, можемо стверджувати, що ви-

користання результатів дослідження є можливим у 

курсах «Україна у світі: природа та населення» (8-й 

клас), «Україна і світове господарство» (9-й клас), а 

також з метою патріотичного виховання підростаю-

чого покоління.

Рецензент – кандидат географічних наук, 

доцент Н.М. Дук
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

У статті розглянуто такий новий вид навчальної роботи для формування практичних умінь з географії, як «дослідження». 

Проведено аналіз і порівняння різних видів досліджень, що введені у шкільні курси 6-9 класів, які складені за новою навчальною 

програмою географії 2012 року. Зроблено порівняння досліджень з практичними роботами з географії та виділено їх спільні риси 

і відмінності. Дано характеристику різних типів досліджень: творчих, інформаційних, пошуково-дослідницьких та практико-орі-

єнтованих. Проаналізовано результати  проведеного анкетування експериментально-емпіричного рівня, присвяченого виявлен-

ню особливостей проведення досліджень у процесі викладання курсів шкільної географії. 

Ключові слова: дослідження, навчальна програма з географії, класифікація досліджень.
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ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

В статье рассмотрен такой новый вид работы по формированию практических умений по географии, как «исследование». 

Проведены анализ и сравнение различных видов исследований, которые введены в школьные курсы 6-9 классов, составленные 

по новой учебной программе географии 2012 года. Сделано сравнение исследований с практическими работами по географии 

и выделены их общие черты и отличия. Дана характеристика разных типов исследований: творческих, информационных, поис-

ково-исследовательских и практико-ориентированных. Проанализированы результаты  проведённого анкетирования экспери-

ментально-эмпирического уровня, посвящённого выявлению особенностей проведения исследований в процессе преподавания 

курсов школьной географии. 

Ключевые слова: исследование, учебная программа по географии, классификация исследований.
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RESEARCH AS A PRACTICAL COMPONENT OF SCHOOL GEOGRAPHY

The article considers a new kind of work on the formation of practical skills in geography - «research». Research is a new compo-

nent in the geography curriculum, according to which a teacher develops pupils’ research skills through systematic work. The research 

demands independent work of pupils, mainly during their extra-curricular time. It is preferable to do it in the form of mini-projects, pre-

sentations, essays, reports, route schemes, maps, abstracts, etc. The research should be assessed only if the work is properly performed.

Various types of research introduced in the school courses of 6-9 forms, compiled according to the new 2012 geography curriculum, 

have been analyzed and compared. It has been determined that changes in the curriculum occur annually, which leads to constant chang-

es in the content and structure of geography teaching at school.
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