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ВСТУП
Програма лінгвістичної практики складена Корнієнко І. А., Баденковою
В.М.відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ступеня
бакалавра спеціальностей 014 Середня освіта, предметна спеціалізація 014.01
(Українська мова і література), освітня програма: Редагування освітніх
видань; 035 Філологія, предметна спеціалізація 035.01 (Українська мова і
література), освітня програма: Філологія: Українська мова та література.
Навчальна лінгвістична практика є складовою частиною навчального
процесу, що має на меті формування ключових компетенцій, необхідних для
успішного здійснення педагогічної діяльності й професійного та
особистісного самовдосконалення майбутнього бакалавра. Результати
ономастичної практики дозволять поглибити знання базового курсу „Сучасна
українська літературна мова”.
Предметом дослідження є українська антропоніміка (власні імена,
прізвища, імена по батькові, прізвиська, псевдоніми та антропоніми) та
топоніміка (гідроніми, ороніми, хороніми, ойконіми, мікротопоніми,
урбаноніми).
Міждисциплінарні зв’язки: сучасна українська літературна мова,
історія української літератури, історична граматика української мови,
українська діалектологія, історія, загальне мовознавство, краєзнавство;
етнолінгвістика, ономастика, лінгвокультурологія, історія української
літератури, краєзнавство.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою лінгвістичної практики є дослідження антропонімії й топонімії
Миколаївщини.
Завдання лінгвістичної практики:
1)
оволодіння методиками збору, систематизації, обробки й опису
зібраного ономастичного матеріалу;
2)
створення ономастичної картотеки кафедри з постійним її
поповненням;
3) оволодіння навичками лексикографічної та бібліографічної роботи з
використанням сучасних інформаційних технологій.
Ці завдання практики співвідносяться з такими видами майбутньої
професійної діяльності, як науково-дослідницька і прикладна.
У науково-дослідницькій: здатність проводити під науковим
керівництвом локальні дослідження на основі існуючих методик у
конкретній науковій галузі лінгвістики з формулюванням аргументованих
умовиводів і висновків; збір наукової інформації.
У прикладній діяльності: збір й обробка мовних фактів із застосуванням
традиційних методів та сучасних інформаційних технологій.
У результаті проходження практики студент оволодіває такими

компетентностями:
- загальнокультурні:
- володіння культурою мислення, здатністю до сприйняття, аналізу,
узагальнення інформації, формулювання мети й вибору шляхів її досягнення;
- загальнопрофесійні:
- володіння базовим навичками збору й аналізу мовної інформації з використанням
традиційних методів і сучасних інформаційних технологій;
- спеціальні:
- здатність застосовувати отримані знання з галузі теорії та історії
української мови в своїй науково-дослідницькій діяльності;
- здатність здійснювати під науковим керівництвом локальні дослідження на
основі існуючих методик у конкретній науковій галузі лінгвістики з
формулюванням аргументованих умовиводів та висновків;
- володіння навичками підготовки наукових оглядів, анотацій, рефератів та
бібліографій з тематики досліджень, прийомами бібліографічного опису;
- знання основних бібліографічних джерел і пошукових систем.
Студент повинен знати:
- основні поняття ономастики; класифікації антропонімів і топонімів;
- основні методи лінгвістичних досліджень;
- методологію підходу до фактів мовної дійсності для вирішення
практичних завдань отримання, обробки й аналізу інформації.
Студент повинен уміти:
- застосовувати теоретичні знання в галузі мовознавства (ономастиці),
методологічні принципи та прийоми лінгвістичного дослідження для
вирішення конкретних завдань відповідно до мети практики;
- ставити мету дослідження й обирати оптимальний шлях та методи її
досягнення;
- збирати, фіксувати, систематизувати, інтерпретувати й аналізувати
мовні факти;
- використовувати систематизовані теоретичні і практичні знання для
розв’язання дослідницьких завдань;
- інтегрувати одержані матеріали й результати дослідження в навчальний
процес і в науково-дослідницьку діяльність;
- користуватися словниками й архівними матеріалами.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Проходження практики здійснюється індивідуально й поетапно за
одним із напрямів ономастики – топонімічним чи антропонімічним.
Топонімічний напрям
І етап – збирання та первинна обробка інформації. Визначаються
принципи та методологічні прийоми формування переліку онімів, що

підлягають аналізу, територіальний рівень, засоби й конкретні методи
досліджень певного виду топонімів. Мета етапу – визначити критерії відбору
топонімічної інформації, забезпечити необхідний її обсяг й повноту,
окреслити методику й джерела географічних назв. Виходячи з мети та
завдань дослідження, до процесу збирання інформації сформульовані вимоги:
1) відбір та формування переліку топонімів характеристиками,
різновидами, обсягом генетичних й видових категорій топонімів тощо;
2) забезпечення необхідного обсягу топонімічної інформації, її
надійності й достовірності, повноти характеристик окремих топонімів для
подальшого комплексного аналізу;
3) досягнення визначеності інформації – забезпечення в повному
обсязі фактами й даними про кожен окремий вид топоніму, що внесений до
розгляду.
Первинна
обробка
топонімічного
матеріалу
представляється
класифікаціями топонімів за географічними ознаками, а саме за
територіальними
одиницями,
категоріями
номінованих
об'єктів,
семантикою (змістовним сенсом назви), кількісним розподілом.
II етап – аналіз та синтез матеріалів. На цьому етапі
концентруються зусилля виконання поставлених конкретних завдань,
розроблених на першому етапі. Проводяться теоретичні дослідження для
отримання достовірної й остаточної інформації про об'єкт, який аналізують,
групують (класифікують) отримані матеріали для подальшого
перетворення. На даному етапі для топонімічних досліджень найчастіше
використовують наступні джерела: географічну карту (картосхема, план
території), архівні та літературні матеріали (документи, довідники,
топографічні словники), офіційні довідкові джерела. Та найцікавішим
джерелом інформації є жителі (старожили) села (міста), які розкажуть про
топоніми чимало.
Записуючи географічні назви, слід пам'ятати, що не кожен мешканець
населеного пункту знає всі назви, тому записи потрібно вести від декількох
осіб-інформаторів. Краще записувати матеріал від жителів двох-трьох
поколінь. Старші люди добре пам'ятають давніші назви, які були у вжитку в
минулому, а на даному етапі забуваються, молодше покоління — нові назви.
Такий спосіб опитування та запису дає повноту й точність зібраного
матеріалу. Інформаторів бажано обирати з числа корінного населення.
Найкраще, коли відомості про місцеву топонімію подають особи, що
умовами життя і професією зв'язані з певного роду географічними об'єктами:
рільники – про назви полів, сіножатей, лугів, вигонів, сільськогосподарських
неужитків; лісники – про ділянки лісу, гаї, переліски, лісові насадження;
рибалки – про стави, озера, ріки, протоки, заплави і т.д.
Запис топонімічних назв повинен бути точним і повністю відповідати
вимові інформаторів. Збирачам рекомендується використовувати фонетичну
транскрипцію для передачі назв у тій вимові, якою володіє інформатор, й

передавати назви на письмі звичайними засобами орфографії. Кожний
топонім необхідно фіксувати в називному відмінку однини чи множини в
залежності від того, як уживана назва. Коли зустрічаються дві форми,
обов'язково записати паралельно обидві. Крім цього, занести всі форми
непрямих непрямих відмінків цієї назви (при обов'язковому родовому
відмінку). До назви потрібно написати прикметникову форму, якщо така
вживається.
У випадках, коли той чи інший об'єкт має дві назви (буває і більше),
записувати їх усі. При цьому необхідно зробити примітки, яка з даних назв
вживається частіше і яка відома з них раніше. Назва, складовою частиною
якої є географічний термін, може вживатись у повній та усіченій формах
(Лиса Гора, Лиса), тому потрібно записувати обидві форми.
Враховуючи випадки переносу власних назв з одного об'єкта на інший
(горб Круглий, пізніше ліс Круглий, або левада Широка Долина), потрібно
записувати обидві назви об'єктів незалежно від їх характеру
(номенклатурного матеріалу) і категорії. У таких випадках завжди бажано
уточнити їх місце знаходження та взаємну локалізацію на планшеті,
картосхемі (такі об'єкти, як правило, територіально накладаються, або є
суміжними за розташуванням). Чим точніше записана назва й визначене її
місце знаходження, тим легше піддається вона наступному науковому
дослідженню.
У селах, де живе змішане населення, потрібно записувати для кожного
географічного об’єкта окремо українсько- та іншомовну назву.
Поряд з топонімом необхідно фіксувати всі почуті від місцевих
інформаторів історичні відомості, які стосуються топонімічних назв (як
правило, на основі як реальних фактів, так і у формі легенд, оповідей).
На цьому етапі описується історія обраного села та його
мікротопонімікон (за спеціальним питальником), а також заповнюються
анкети про топоніми обраної місцевості.
ІII етап – оформлення результатів дослідження (заключний). Після
теоретичного та експериментального (І і ІІ) етапів проводиться загальний
аналіз та співставлення отриманих результатів.
Антропонімічний напрям
Дослідження прізвищ має здійснюватися з урахуванням принципів,
визначених в ономастичній науці.
1-й принцип: запис прізвищ усіх жителів села.
2-й принцип — територіальний. Записувати прізвища потрібно в
межах сільради, району, області, тобто за адміністративно-територіальним
поділом.
3-й принцип — обов’язкова фіксація узуальної та юридичної форми
прізвища. Оскільки прізвище має дві основні ознаки — обов’язкову
спадковість і юридичну легітимність, — то й фонографічний склад,
фонографічна будова прізвищ регулюються двома нормами — узуальною

(граматичною) і юридичною. Первісно в прізвищах вони збігалися майже
повністю, бо новонароджених реєстрував у церквах під час хрещення
грамотний працівник церкви. Але в період, коли юридична легітимність
стала виражатися в таких юридичних документах, як свідоцтво про
народження (метрика) та паспорт, то в результаті дії екстралінгвальних у наш
час дуже банальних причин – низька українсько- і російськомовна
грамотність працівників РАГСів і паспортних столів – у метриках і
паспортах, а звідси і в інших юридичних документах, з’явилися масово
прізвища з орфографічними помилками. Особливо це стосується міської
місцевості та періоду, коли в паспортах прізвища записували українською та
російською мовами. Тому в наш час відмінність у фонографічній будові
прізвищ юридичних й узуальних форм значно зросла, і нехтувати нею не
можна.
4-й принцип — обов’язкова фіксація прийнятого в досліджуваній
місцевості наголошення прізвищ. Наголос у прізвищах поліфункціональний:
1) відмежовує антропонімні лексеми від відповідних апелятивних;
2) оберігає етимон прізвища або затушовує його і спричиняє асоціації з
псевдоетимонами; 3) змінює естетичний образ прізвищ; 4) змінює статус
списку прізвищ без наголосу, алфавітно структурованих для потреб
канцелярії, на статус словника прізвищ із наголосом для потреб комунікації;
5) виступає засобом русифікації українських прізвищ; 6) виступає засобом
освоєння українською мовою прізвищ іншомовного походження;
7) найголовніше — у низці випадків фактично виступає формальним засобом
творення нових прізвищ.
5-й принцип — етимологічний аналіз українських прізвищ має
ґрунтуватися передусім на матеріалі того середовища, у якому сформувалось
і народилося прізвище.
6-й принцип — екстралінгвальні фактори, що впливають на результати
формування антропонімікону певного населеного пункту.
Примітка: Здійснюючи дослідження прізвищ, слід описати історію
обраного села.
Організація лінгвістичної практики
Практична підготовка студентів передбачає проведення настановчомотиваційного етапу, а саме:
проведення на початку практики настановчої конференції студентів, що
визначає мету й завдання практики, під час якої практиканти отримують
відповідні методичні рекомендації щодо їхньої практичної роботи;
здійснення керівниками поточного контролю за забезпеченням
оптимальних умов та відповідності змісту ономастичної практики висунутим
завданням.
Освітні й науково-дослідницькі форми роботи студентів, що
використовуються під час лінгвістичної практики:
- вивчення теоретичної бази практики, укладання глосарія;

архівна робота (збір, первісна обробка матеріалів);
робота в музеях і бібліотеках;
опитування за напрямом практики;
позааудиторна самостійна робота під керівництвом наукового
керівника (укладання картотек, написання оглядів і звітів із практики).
Організація та керівництво лінгвістичною практикою студентів
Під час проходження практики студент виконує науково-дослідницьке
завдання, що передбачає роботу по збору, систематизації, опису й аналізу
ономастичного матеріалу, фіксованого на території Миколаївської області.
Виконання студентом цих функцій потребує від нього знання теорії
ономастики й методології ономастичних досліджень. Практика вимагає від
студентів уміння застосовувати набуті теоретичні знання з сучасної
української мови та української ономастики під час проведення науководослідницької діяльності.
Лінгвістична практика студентів триває 2 тижні.
Обов’язки керівника практики:
—
бере участь у настановчій та підсумковій конференціях із
ономастичної практики студентів;
—
допомагає студентам визначити базу для проходження практики;
—
консультує студентів у процесі здійснення ними науководослідницької діяльності;
—
корегує роботу студентів по збору, систематизації, опису й
аналізу мовного матеріалу;
—
збирає та перевіряє звітну документацію з ономастичної
практики;
—
звітує за результатами ономастичної практики перед
факультетським керівником.
Обов’язки студентів-практикантів:
–
вчасно виконувати всі види робіт, передбачені програмою
ономастичної практики;
–
дотримуватися правил внутрішнього розпорядку архівів,
бібліотек та музеїв.
3. Контрольно-оцінний етап
За результатами лінгвістичної практики студент оформляє звітну
документацію, що здається на кафедру української мови і літератури.
Звітні матеріали з лінгвістичної практики:
1. Звіт про проходження ономастичної практики, у якому в
систематичному вигляді описується особисто виконана робота за весь термін
практики.
2. Для топонімічного напряму: заповнений питальник, анкета й
паспорт топонімічного запису.
Для антропонімічного напряму: інформація про обраний населений
-

пункт; упорядкований реєстр прізвищ жителів села; опис й аналіз прізвищ за
визначеними принципами.
3. Мультимедійна презентація результатів проходження практики.
Для узагальнення результатів практики проводиться підсумкова
конференція-захист, у роботі якої беруть участь практиканти й керівники
практики від кафедри.
Студент, який не виконав програму практики з поважних причин, має
право на проходження практики повторно.
Студенту, який отримав негативну оцінку з практики, надається право
виконати завдання практики повторно.
Під час захисту результатів практики студент:
— демонструє навички лексикографічної та бібліографічної роботи з
використанням сучасних інформаційних технологій;
–
обґрунтовує вибір напряму ономастичного дослідження, його
методів і принципів;
— аналізує свої досягнення, демонструє матеріали практики;
— демонструє вміння аналізувати ономастичний матеріал;
– представляє мультимедійну презентацію результатів проходження
практики на підсумковій конференції.
Після перевірки й затвердження звіту про практику керівник виставляє
студенту диференційовану оцінку
Керівники лінгвістичної практики інформують адміністрацію
факультету та університету щодо фактичних термінів початку й закінчення
практики, складу студентів, які пройшли практику, та результатів практики.
4. Рекомендована література
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Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник / За
ред. В.М. Русанівського. – К., 1986. – 310 с.
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А.П.Корепанова, Л.Т.Масенко, А.П.Непокупний. – К., 1979. –780 с.
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Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000.
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Електронні ресурси
Словники
1. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.
http://izbornyk.org.ua/ukrmova/um.htm
2. Український правопис 2015
http://izbornyk.org.ua/pravopys/pravopys2015.htm
3. Словник української мови Бориса Грінченка
http://hrinchenko.com/
4. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України,
Ін-т укр. мови НАН України. — К. : Наук. думка, 2007. — 288 с.
http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007
5. Українська мова [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://ukrainskamova.narod.ru
6. Словники України http://lcorp.ulif.org.ua/dictua
7. Словник.net http://www.slovnyk.net
8. Російсько-український словник сталих виразів http://stalivyrazy.org.ua
9.
Словник
іншомовних
слів
(Metaseek) http://www.pcdigest.net/ures/book/sis.shtml

10. Багатомовній словник (перекладний) http://www.slovnyk.org
11.
Російсько-український
(академічний)
словник
(1924
рр.) http://r2u.org.ua/
12. http://dict.linux.org.ua/
Інші ресурси

–
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1. Лекції з антропоніміки
moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=31982
2. Корнієнко І. А. З історії української антропоніміки / І. А. Корнієнко // Рідна мова:
квартальник українського вчительского товариства у Польщі. – № 16. – 2011. – С. 56 – 61.
www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna.../index.php?...
3. До історії вивчення української антропоніміки (Дзира О.І.)
irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...
4. Лінгвістичні засади вивчення прізвищ української мови (О.В.Єрьоміна)
ukrsence.com.ua/.../lingvistichni-zasadi-vivchennya-prizvish...
5. Антропонімічне розмаїття як відображення історії та розвитку українського суспільства
(Ісаєнко Т.К.)
http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Philologia/3_138314.doc.htm
6. Корнієнко І. А. Від прізвиськ до прізвищ / І. А. Корнієнко // Рідна мова: квартальник
українського вчительского товариства у Польщі. – № 15. – 2011. – С. 24 – 29.
http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=rm30_02
7. Антропонімічна лексикографія сучасної української мои та інших слов’янських і
неслов’янських мов (Самолова І.А.)
http://philology.knu.ua/library/zagal/Komparatyvni_doslidzhenna_16_2011/151_156.pdf
8. Семантика і структура прізвищ полтавців за спорідненістю та свояцтвом (Т.
Ніколашина)
http://refs.in.ua/zmis-t-atamanchuk-nina-pasichnichenko-anjela.html?page=8
9. Особливості морфемної структури прізвищ
linguistics.kspu.edu/webfm_send/1252
10. Структурний аналіз суфіксальних імен в основах прізвищ Північної Донеччини
(Н.Ю.Булава)
http://movoznavstvo.com.ua/download/pdf/2007_2/5.pdf

Інформаційні ресурси
1. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=40
1. Горпинич В.О. Антропонімія Дніпровського Припоріжжя і суміжних регіонів
України : Монографія / В.О. Горпинич, І.А. Корнієнко. – Дніпропетровськ Миколаїв : Іліон, 2006. – 237 с. – Кількість: 2
3. Горпинич В.О., Корнієнко І.А. Антропонімія Дніпровського Припоріжжя і суміжних
регіонів України: Монографія: 2-ге вид., доп. й випр. / За ред. д.філол.н., проф.
В.О.Горпинича // Ономастика і апелятиви. – Вип. 38. – Дніпропетровськ-Миколаїв:
Вид-во „КВІТ”, 2012. – 232 с. – Кількість: 7

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
6. Засоби діагностики успішності навчання: виконання індивідуальних
завдань, контрольних і практичних робіт, написання рефератів.

