
Дисципліна Вибіркова дисципліна 10  

 «Ономастика: теоретичний та практичний аспект» 
    

Рівень BO 

Перший 

(бакалав

рський) 

рівень   
  

Назва спеціальності/освітньо- 035 Філологія / Українська мова та література. Світова література 

  
    

Форма навчання Денна   
  

Курс, семестр, протяжність 4 курс, 7 семестр, упродовж семестру 
    

Семестровий контроль Залік   
    

Обсяг годин (всього: з них 5 кредитів – 150 годин (54 год. лекцій, 8 год. консультацій, 88 год. 

самостійної роботи) 
лекції/практичні)    

   

Мова викладання Українська  
    

Кафедра, яка забезпечує 

Кафедра історії та культури української мови 
викладання    

  

Автор дисципліни Скорук Ірина Денисівна, кандидат філологічних наук, доцент 
    

Короткий опис    
  

Вимоги до початку вивчення Дисципліна – логічне продовження таких навчальних дисциплін, 

 як «Український правопис» і «Сучасна українська мова», зокрема 

 її розділи «Лексикологія», «Морфологія» та «Словотвір». 
  

Що буде вивчатися Дисципліна передбачає ознайомлення із системою власних назв 

 загалом та   українською антропонімною   системою   зокрема 

 (антропонімна система – це внутрішньо організована сукупність 

 засобів  і  моделей  мовної  ідентифікації  особи).  Має  практичне 

 спрямування: вивчає правопис та відмінювання власних назв та 

 написання їх  іноземними  мовами. Зокрема:  відмінювання імен, 

 прізвищ (іменникових   і прикметникових,   слов’янських   і 

 неслов’янських),    найменувань    по    батькові;    правопис    і 

 відмінювання    простих,    складних    і    складених    власних 

 географічних назв (українських та назв інших країн); правопис 

 прикметникових форм, утворених від географічних назв та назв 

 народів тощо.  
  

Чому це цікаво/треба вивчати Людей здавна цікавить походження власних особових назв (імен, 

 прізвищ,  прізвиськ),  географічних,  назв  планет,  зірок,  сузір’їв 

 тощо. Важливо знати, наприклад, якого походження сучасні імена 

 українців, яку допрізвищеву семантику мають сучасні прізвища 

 (власні спадкові назви). А ще важливіше знати, як відмінюються 
 прізвища  (іменникового  і  прикметникового  типу),  а  які  не 

 відмінюються; як правильно утворити присвійні прикметники від 

 власних  особових  назв  та  відносні  прикметники  від  власних 

 географічних назв.  
  

Чому можна навчитися Добре орієнтуватися в системі власних назв, знати особливості 

(результати навчання) правопису й відмінювання особових і географічних назв та вміло 

 використовувати набуті знання і вміння на практиці (в усному й 



 писемному мовленні).  
  

Як можна користуватися Набуті знання й уміння можна використовувати в повсякденному 
      
 



набутими знаннями й житті,  не  тільки  в  мові  професійного  спілкування  (юристів, 

уміннями (компетентності) нотаріусів,   журналістів,   учителів,   телеведучих).   Майбутні 

 вчителі-словесники  –  у  шкільному  курсі  української  мови  і 

 літератури. 
  

Інформаційне забезпечення 

та/або web-покликання Скорук І. Д.  Курсова  та  дипломна  роботи  з  ономастики:  навч. 

 посіб. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 2-ге, доповн. Луцьк: Вежа- 

 Друк, 2017. 272 с. 
  

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
   

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

