
Кіровоградська Мала академія 

наук учнівської молоді

«Ономастичний простір 

роману Василя Шкляра 

«Характерник»

Роботу виконала:

Бабій Анастасія,

учениця 9-го класу

Користівського ліцею

Приютівської селищної ради 

Олександрійського району 

Кіровоградської області



Наукова новизна 

дослідження

У науково-дослідницькій  

роботі вперше здійснено опис 

ономастичного простору 

роману Василя Шкляра 

«Характерник»



Розряди власних назв

• антропоніми – особові імена людей

• етноніми – групові, родові, етнічні імена людей

• топоніми – назви географічних об’єктів

• космоніми – назви космічних об’єктів: галактик, 

зірок, планет, супутників, атсероїдів, комет тощо

• зооніми – власні імена тварин

• фітоніми – назви рослин

• хрононіми – назви періодів часу 

• ергоніми – назви політичних і громадських об’єднань

людей

• хрематоніми – назви різних предметів: знарядь праці, 

зброї, інструментів, приладів, побутових предметів,    

коштовностей тощо коштовностей тощо



Розряди власних назв

• порейоніми – назви засобів пересування: 
автомобілів, потягів, літаків, кораблів, 
космічних апаратів

• документоніми – назви документів;

• алероніми – назви нагород;

• геортоніми – назви свят, ювілеїв, 
урочистостей

• фіктоніми – вигадані імена, які 
використовуються в художніх творах

• міфоніми – назви фантастичних об’єктів

• теоніми – імена божеств



Найуживаніші 

топоніми 

в романі

Соловецькі острови

(4 рази)

Чортомлик

(4 рази)

Берестечко

(3 рази)

Запорізька Січ

(18 разів)

Переяслав 

(3 рази)

Нові Санжари

(6 разів)

Москва

(11 разів)

Дніпро

(5 разів)



• Називна

• Локалізаційна

• Експресивно – оцінна 
Лжецаревич, Іван Міюська

• Характеристична
Панько Лучка (прізвище означає «світлоносець»)

Гнат Пінчук (пін – людина, чук – вільна) 

піддячий Доброхотов (той, хто бажає добра)

писар Андрій Яковина (той, хто  є нащадком 

розумної, всіма шанованої людини тощо)

Кирик, Гирт, Костогриз, Лупиніс

Функції антропонімів

Василій Бутурлін, Гнат Голобля, Іван Сірко 

Гнат Пінчук, Панько Лучка, Гаврусь Мережка



Хрематоніми

назви  одягу: жупан, семиряга, кунтуш, черкеска, 

кармазиновий каптан, сап’янові чоботи, кобеняки, 

кармазинне сукно, шапка з золотою оторочкою, 

всіяною перлами та самоцвітами

назви зброї: пістоль, мушкет, шаблі, ломові 

гармати, ядра, порох, свинець, луки, сагайдаки зі 

стрілами, пищалі

військові клейноди: залізна булава, листи до хана 

Селіма Гірея, хоругви



Етноніми

Козаки, нетяги, татарські песиголовці, 

бусурмени, вірмени, турецька орда,  

посполиті, турки, ляхи, московити



Хрононіми

• «Московські люди ходять в Малоросію й 

Запорожжя вже 20 років, ще з 1654 року»

• «У квітні літа  1672 Сірко був у славі, 

розгромивши численну білгородську орду»

• «Брюховецький року 1666-го в осені попер 

до Москви продавати Україну»

• «Року Божого 1674-го, місяця вересня, дня 

17-го Красна площа побачила страту 

Лжесимеона»



Фітоніми

Осика, материнка, богородицька

трава, парило, меліса, м’ята, шальвія,     

ромен, заяча капуста, дикий чай, 

петровий батіг, кримська сон-трава



Співвідношення онімів у романі

Василя Шкляра «Характерник»
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Висновки

Оніми не просто позначають певний

географічний об’єкт чи місце, називають 

людей, тварин, рослин, вони відтворюють 

певну епоху, конкретні події 

в житті народу або історичний час,  

відображають творче мислення  письменника, 

багатство його мови, особливості стилю
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