
 

 

 

Цікава  топоніміка 
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Топоніміка як наука 
 

Земля – це книга, 
в якій історія людства записується 

географічними назвами. 
М. Надеждін 

 
 
Топоніміка порівняно молода наука, що вивчає географічні назви. Наука, 

якою одночасно займаються історія, географія і лінгвістика. Тільки спираючись 
на мовні закони, на історію, на конкретну географічну обстановку, можна 
досліджувати географічні назви, в яких відбито природні особливості об'єктів, їх 
положення, господарську діяльність людей, назви народів, племен, імена 
видатних людей, народні звичаї тощо. 

Топоніміка (від др.-грец. topos – місце і onoma – ім'я, назва) – наука, що 
вивчає географічні назви, їх походження, смислове значення, розвиток, сучасний 
стан, написання та вимову, а також природні та соціальні умови минулого, за 
яких дані назви виникли. 

Базовим поняттям топоніміки виступає топонімія – сукупність назв 
(топонімів) на певній території. Основне значення і головне призначення 
географічної назви – фіксація місця на поверхні Землі. 
 
Топонімія поділяється на такі групи: 
 
Хороніми – назви будь-яких територій (областей, районів). 
Ойконіми (від грец. οἶκος – житло) – назви населених місць.  
Астіоніми (від грец. ἄστυ – місто) – назви міст. 
Урбаноніми (від лат. urbanus – міський) – назви внутрішньоміських об'єктів. 
Годоніми (від грец. ὁδός – шлях, дорога, вулиця, русло) –назви вулиць. 
Агороніми (від грец. ἀγορά – площа) – назви площ. 
Гідроніми (від грец. ὕδωρ – вода) – назви водних об'єктів.  
Пелагоніми – назви морів. 
Лімноніми – назви озер. 
Потамоніми – назви річок. 
Гелоніми – назви боліт. 
Дрімоніми (від грец. δρῦς – дерево) – назви лісів. 
Ороніми (від грец. ὄρος – гора) – назви гір. 
Дромоніми (від грец. δρόμος – біг, рух, шлях) – назви шляхів сполучення. 
Геоніми – назви доріг, проїздів. 
Макротопоніми (від грец. μακρός – великий) – назви великих незаселених об'єктів. 
Мікротопоніми (від грец. μικρός – малий) – назви невеликих незаселених об'єктів. 
Антропотопоніми (від грец. ἄνθρωπος – людина) – назви географічних об'єктів, 
утворених від власного імені. 
 
 
 
Цікава топоніміка      



 
Є назви-«ліліпути».  
А – назва річки у Нідерландах і містечка на Лофонтенських островах у Норвегії. Є 
два невеликих містечка з назвою І: одне на західному узбережжі Фінляндії, інше – 
на півночі Франції у департаменті Сомма. Е – місто у Бельгії. 
 
Назви-«гулівери».  
У штаті Массачусетс (США) є невелике озеро, назва якого складається з 40 літер, – 
Чароггагогтманчаугтагогчаубанугунгамаугг. У перекладі з мови місцевих 
індіанців це означає: «Я буду ловити рибу з цього боку, ти будеш ловити рибу з 
того боку, а посередині ніхто нічого не буде ловити». Таким чином у назві 
зафіксовано згоду між двома племенами, що живуть на берегах озера. У столиці 
Великобританії ви зможете купити квиток до невеликої залізничної станції в 
Уельсі, яка зветься Лланфайр -пулгуінгуіллгогерінкуіридробуллан-тисіліогогогок 
(56 літер). У перекладі з уельської це означає: «Церква святої Марії в низовині, що 
вкрита білим горішником, навколо річки з водоворотом біля печери святого 
Тісіліо». У книзі рекордів Гіннеса як найдовша географічна назва зареєстроване 
повне найменування таїландської столиці Бангкок. У скороченому варіанті воно 
перекладається як «місто дикої сливи», а повністю нараховує 147 літер та означає 
«велике місто ангелів, найвище вмістилище божественних скарбів, велика земля, 
яку не можна завоювати, велике і процвітаюче царство; розкішна і захоплююча 
столиця дев’яти коштовних каменів, місце, де живуть величні владики і де 
знаходиться великий палац, житло богів, здатних перетворюватися у духів».  
 
Назви-геометри.  
У Північному Льодовитому океані – протоки Югорський Шар і Маточкин Шар, в 
Охотському морі – острів Конус, а на півострові Лисянського – мис Дуга Західна.  
 
Назви-подарунки.  
На англійських географічних картах найвища вершина світу підписана не як 
Джомолунгма, а як Еверест. Такий подарунок зробили керівнику англійського 
топографічного управління його підлеглі. Сам полковник Еверест жодного разу 
не бачив свою «тезку», бо мав справи з паперами, а не з горами. 
 
Назви-«родичі». Мама – місто і ліва притока річки Вітим. Папа – місто в Угорщині. 
На захід від афганської столиці Кабулу розміщене гірське плато Баба. Таку саму 
назву має мис на заході півострова Мала Азія. Кум – річка на заході Туреччини, 
Кума – на північному Кавказі і селище у австралійському штаті Вікторія. Сват – 
річка у Пакистані. Рідня – селище у Калінінградській області.  
 
«Музичні» назви.  
Є бухти Верді, Брамса, Шуберта, затоки Гайдна і Вебера, миси Берліоза й Россіні. 
У назвах антарктичних льодовиків – імена Моцарта, Баха, Вагнера, Дворака. 
Гірські вершини названі іменами Скарлатті, Гріга, Ліста, Равеля, Штрауса, 
Чайковського, Мусоргського, Бородіна. Група островів носить імя Глінки, а один з 
півостровів – Шостаковича. 
 



Красномовні топоніми. Назви більшості країн світу утворені від етнонімів 
народів, що проживали на цій території, або від імен легендарних предків чи 
родоначальників династій. Деякі назви вказують на особливості географічного 
розташування країни або важливий географічний об'єкт на її території. Але 
багато топонімів мають цікаве, а іноді й незвичне значення.  

 
Познайомтеся з деякими з них. 

Європа  
Австрія – східна країна 
Албанія – поселення 
Андорра – пустка 
Білорусь – вільна 
Боснія і Герцеговина – босна – річка, герцег – воєвода 
Ватикан – місце ворожінь  
Ірландія – західна країна  
Ісландія – льодяна країна  
Іспанія – країна кролів  
Литва – від слова «лити»  
Люксембург – мале місто  
Македонія – високий, стрункий 
Мальта – гавань  
Монако – самітник  
Нідерланди – низинна країна  
Норвегія – північна дорога  
Португалія – теплий порт 
Румунія – римська  
 
Азія 
Азербайджан – збираючий вогонь  
Бахрейн – морський 
Бруней – колиска світу 
Бутан – окраїна Тібету  
Тімор – східний 
В'єтнам – країна південних вітрів  
Індія – річка  
Ірак – узбережжя 
Іран – благородний  
Ємен – правий 
Кіпр – кипарис 
Кувейт – фортеця 
Ліван –білий 
Мальдіви – острів 
Мянма – країна Золотих Пагод 
Непал – житло біля підніжжя 
Пакистан – чистий 
Сінгапур – місто 
Тайвань – гавань 
Шрі-Ланка – славна земля 



Японія – країна гірських людей 
 
Африка  
Алжир – острів 
Буркіна-Фасо – країна чесних людей 
Габон – плащ 
Гвінея – німа 
Єгипет – чорний 
Зімбабве – житло правителя 
Кабо-Верде – острови Зеленого Мису 
Камерун – креветка, краб 
Кенія – гора 
Коморські острови – місячні острови 
Конго – річка 
Кот-д-Івуар – слонова кістка  
Ліберія – воля 
Лівія – народовладдя  
Мавританія – західна Малі – гіпопотам  
Марокко – прикрашений  
Намібія – земля, яку обходять  
Нігер – текуча вод  
Судан – країна чорних  
Сьєра-Леоне – лев-гора  
Того – по той бік лагуни  
Чад – велика вода 
Ефіопія – обпечене обличчя 
 
Північна Америка 
Багами – острови 
Барбадос – бородатий  
Гаїті – гористий 
Гватемала – ліс  
Гондурас – глибина  
Домініка – неділя  
Канада – поселення  
Коста-Ріка – берег 
Куба – земля  
Панама – країна рибалок (за іншими джерелами – метелик)  
Сальвадор – спаситель  
Ямайка – країна джерел 
 
 
Південна Америка  
Аргентина – срібло  
Бразилія – розпечене вугілля  
Венесуела – маленька Венеція  
Гайана – велика вода 
Парагвай – велика річка 
Перу – річка 



Чилі – холод, зима  
 
Австралія і Океанія  
Австралія – південна земля  
Самоа – птах 
Папуа-Нова Гвінея – країна кучерявих людей 
Фіджі – східний вітер. 
 

Багато красномовних топонімів зустрічаються й серед інших географічних 
назв. У США, наприклад, є міста, назви яких перекладаються як «медовий місяць», 
«багатий», «сумний», «процвітання». У невеликому графстві Кент 
(Великобританія) розташовані містечка, назви яких перекладаються як «пожалій 
мене», «сліпі наречені», «велике кохання», «замок пацюків». Назва столиці Уганди 
Кампала перекладається як «антилопа», а столиця Малі Бамако – «поселення на 
спині крокодила». Наведемо ще декілька цікавих топонімів: 
Каліфорнія – розжарене горно 
Суматра – розкішний острів 
Сомалі – піди подої корову 
Ріо-де-Жанейро – січнева річка 
Іссик-Куль – тепла вода 
Гвардафуй – стережись!  
Лабрадор – земля рабів 
Манхеттен – нас ошукали! 
 
 
 

Топоніміка та історія міст і сіл Кіровоградщини 
 
 

Народ мимоволі і дуже правильно й послідовно відображає в 
назвах своїх селищ характерні особливості того природного 
географічного пейзажу, серед якого йому доводиться жити. 

В. Семенов-тян-Шанський 
 
 
 
Розкриття значення географічних назв є одним із засобів вивчення землі. 
Поміркуйте самі, чи знаєте ви історію виникнення назви вашої вулиці, свого села 
чи міста, навколишніх річок і озер... Давайте спробуємо свої сили на найближчих 
топонімічних об'єктах, і ви побачите, скільки цікавих, захоплюючих історій і 
легенд пов'язано з ними! І почнемо з ойконімів – назв населених пунктів – 
найпоширенішої категорії топонімів на Україні. Значне місце серед них 
посідають полісоніми – назви міських поселень. 

Слово «город» у говірках дотатарської доби вживалося на позначення 
поселень і означало не просто селище, а огороджене і певним чином укріплене 
поселення. Слово «село» за походженням праслов'янське слово, яке означало 
«поле» і збігалося в нас за звучанням з іншим словом – се(д)ло – зі значенням 
«поселення». В Росії у ХVІІ–ХVШ ст. село – це поселення з поміщицьким двором. У 
XIX ст. – поселення з церквою. В Україні селом звалося будь-яке досить велике 



хліборобське поселення – незалежно від наявності чи відсутності в ньому церкви 
чи поміщицької садиби. У середньовіччі в нас з'явилися нові назви: виселки, 
новосілки, слободи. Виселок – невеличке селище, що виникло як наслідок 
переселення людей з іншої місцевості або іншого поселення. Слободою селяни-
втікачі називали ті вільні місця, куди вони прагнули – непокріпачені землі. Слово 
«місто» з'явилось у нас пізніше, ніж город. Сьогодні місто визначається як великий 
населений пункт, в якому не менше 10 тисяч жителів, зайнятих у промисловості, 
торгівлі, адміністративних установах, сфері культури.  

 

Кропивницький . Як відомо, наше місто носило кілька назв – Новокозачин, 
Єлисаветград, Зінов’євськ, Кірове, Кіровоград. Щодо назви міста дожовтневої. В 
історичній літературі існує кілька форм написань. Одні у назві вживають літеру з 
(Єлизаветград), інші с (Єлисаветград). З метою захисту кордонів від нападу турків 
і татар імператриця Єлизавета Петрівна 11січня 1752 року видала приказ про 
спорудження земляної фортеці, яку іменувати фортецею св.Єлисавети. Так 
написано у царському указі. Ще у 1754 році навколо укріплення виник населений 
пункт. Десять років (1754-1764) у безпосередній близькості одне від одного 
знаходилося кілька поселень – Новослобідський козацький полк  (Новокозачин), 
Грецька та Солдатська слободи, а також фортеця св.Єлисавети. З 1794 року 
слобода біля фортеці стала центром Єлисаветинської провінції, а з 1775 року 
дістала назву міста Єлисаветграда.  
 
           Велика Виска. Можливо, походження назви села пов'язане з його 
географічним розташуванням. Це місце знаходиться на Придніпровській 
височині, і є найвищим у цій місцевості. Звідси слово «вись», що означає «висота». 
Ця висота служить вододілом двох річок; які від назви місцевості були названі 
Велика Вись і Мала Вись. Та найімовірніше назва села походить від назви річки 
Велика Вись, на березі якої воно розташоване. Спочатку село так і називалось 
Велика Виська, а пізніше вимова дещо змінилась. 

           Мала Виска. Місто є районним центром  Кіровоградської області, яке 
 розташоване  на річці Мала Вись, притоці Великої Висі, що належить до басейну 
Південного Бугу. Назва населеного пункту походить від назви річки Вись. Мала 
Виска виникла у 18 столітті, коли землі Буго – Гардівської паланки Запорізької 
Січі з волі цариці Єлизавети заселялися втікачами з держав, що знаходилися  під 
владою турків. Виникали такі поселення як фортеці, форпости, кріпості, для 
захисту від спустошливих набігів турків, татар, поляків. Серед переселенців, що 
дали початок місцевій громаді, були серби, чорногорці, болгари, молдавани. В 
Малій Висці базувався сторожовий пост. Першими до Висі прибули переселенці з 
Молдавії, рік прибуття яких (1752) прийнято вважати роком заснування 
поселення, що пізніше одержало назву Мала Виска. 

Голованівськ.  Селище міського типу, центр селищної Ради, розташоване 
на обох берегах річки Кайнари, за 180 км на захід від Кропивницького. Під час 
Коліївщини, коли царське військо зайняло Умань, частина повстанців, очолювана 
Голованем, пробилася на південь і осіла тут на правому березі річки Канари. 
Гадають, що село дістало назву від імені ватажка гайдамаків. 



 

Добровеличківка. Селище міського типу , центр району селищної Ради. 
Розташована по берегах річки Доброї, притоки Сухого Ташлика, за 100 км на захід 
від Кропивницького і за 25 км від залізничної станції Помічна. Добровеличківка 
виникла в другій половині ХV111ст. За переказами, тут, на чумацькій зупинці, 
першим поселився втікач-кріпак, коваль Величко. Згодом поряд заснувався хутір, 
названий Добровеличківкою. 

Компаніївка. Селище міського типу, центр району. Село Компаніївка було 

засноване у другій половині XVIII століття на лівому березі річки Сугоклеї-Комишуватої 

(притоки Інгулу) поблизу Умансько-Кримського тракту колишніми козаками 

компанійських полків, що складали гетьманську легку кінноту призначенням якої була 

сторожова та розвідувальна служба на південному та західному кордонах. Ймовірно, це 

відбулось після реформування 24 жовтня 1775 року компанійських полків у регулярні 

легкокінні. Військова реформа стала причиною значного оселення колишніх компанійців, 

які після виходу у відставку повинні були приписуватись до конкретного соціального 

стану. Від цього і пішла назва села. 

           Новгородка. Історична хронологія селища починається з 1768 року. Тоді 
цей населений пункт був запорозькою слободою Куцівкою, заснований 
запорізьким полковником Бугогардівської паланки Афанасієм (Панасом) 
Івановичем Куцим. Перші мешканці — запорозькі козаки Дядьківського куреня, 
згодом також переселялися вихідці з Полтавської губернії.  З 1821 року Куцівка — 
військове поселення, центр округу. У 1822 року Куцівка перейменована на село 
Новгородку на честь Новгородського полку, що тут квартирував.  Після ліквідації 
військових поселень Новгородка — державне село, яке в 1860 року отримало 
статус містечка і стало центром волості. Східну околицю Новгородки, де 
розташовувався Новгородський полк, жителі селища і тепер називають «штабом». 

          Новомиргород.  Місто в Україні, розташоване на річці Велика Вись за 72 км 
від Кропивницького. Новомиргород вперше згадується 1740 рокуяк зимівник 
запорозьких козаків — хутір Тресяги (пол. Trzesawiska — болота, плавні). У ньому 
налічувалось близько 20-30 дворів.  Район зимівника заселяли вихідці з різних 
регіонів України. Переселенці з Миргорода Полтавської губернії заснували біля  
урочища Тресяги нове поселення — Новий Миргород.  

          Олександрі ́я (колишні назви — Усівка (Усиківка), Бечея (Беча), 
Олександрійськ) — місто в Кіровоградській області України, центр 
Олександрійської міської громади та Олександрійського району. Перша згадка 
про поселення Усиківку на території міста датується 1746 роком. Відповідно до 
напівлегендарної версії, поселення виникло як козацький зимівник, заснований 
запорозьким козаком Усиком, разом з побратимами та молодими козаками 
(джурами). Відповідно до даних вивчення подворових ревізій XVIII ст. на 
території міста на початку 1740-х замешкали козаки Кременчуцької сотні 
Миргородського полку «Григорій Усик з братом Сидором, Пилип Усик з братом 
Кирилом». Хоча й вони не були першими поселенцями цієї місцевості. Ще з кінця 
1730-х тут мешкали Степан Терещенко з Кременчука, та Роман Касян з «сотни 
Богацкой». Усики полишили поселення у зв'язку з переселенням сюди сербів і 
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створенням шанцю Бечея, і в подальшому Усики серед жителів поселення не 
зафіксовані. У 1764 р. Нова Сербія була скасована і Усиківка ввійшла до складу 
Єлисаветинської провінції Новоросійської губернії, яка проіснувала до 1783 року, 
коли її територію було включено до складу Катеринославського намісництва.  З 
1784 року намісництво було розділене на дві губернії: Новоросійську і Азовську, 
укріплення Бечея стало повітовим містом з назвою Олександрійськ. Пізніше 
назва міста змінилася на Олександрію. 
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