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Матеріалом дослідження послугували оніми роману Василя Шкляра «Характерник» (285 власних назв)

Методи  дослідження:

• метод суцільної вибірки;

• критичний аналіз наукової літератури;

• контекстуальний аналіз;

• стилістичний аналіз;

• метод кількісного аналізу;

• описовий метод з його універсальними прийомами 

спостереження, систематизації та інтерпретації мовних

фактів і явищ.

1.Власні назви як окрема системна, дуже автономна й дуже потужна

група лексики відтворюють мовну картину світу України XVII

століття.

2. Найбільш уживаними в романі є антропоніми (64/22%), фіктоніми

(63/22%), основною функцією яких є індивідуалізації художнього

простору, й топоніми (80/28%), які забезпечують передовсім

правдивість відтворення історичних подій, окреслюють собою

простір, у якому й розгортається сюжет твору.

3. Хрематоніми (32/11%) знайомлять з історичною епохою, звичаями

й уподобаннями українців XVІІ століття. Етноніми (10/3%)

формують уявлення про народності, які стали віддзеркаленням епохи

XVІІ століття. Хрононіми (8/3%) є засобом відображення

національних культурних реалій (звичаїв, традицій, свят, вірувань,

історичних подій). Теоніми (3/1%) представлені у творі трьома,

геортоніми (2/0,7%) двома найбільш значимими назвами в житті

козацтва. Порейоніми (6/2%) знайомлять із засобами пересування в

тогочасній Україні.

4. Оніми відображають творче мислення письменника, багатство його

мови, особливості стилю.

Мета дослідження: проаналізувати ономастичний простір, його наповнення та 

функціонування у романі Василя Шкляра «Характерник».

Теоретичне й практичне значення науково-дослідницької роботи полягає в тому, що з’ясування функціональної та стилістичної

ролі онімів у творі сприятиме поглибленню знань з літературної ономастики та стилістики, в уточненні поглядів на стилістичне

навантаження онімів у художньому тексті, зокрема в історичному романі. Матеріали та одержані результати можуть бути

використані при вивченні лексики та стилістики сучасної української літературної мови, у спецкурсах з літературної ономастики, у

роботі шкільного гуртка з ономастики.

22%

22%

28%

11%

4%

3%
3%

2% 2%

1%
1%

0%

1%

Ономастичний простір роману «Характерник»

антропоніми

фіктоніми

топоніми

хрематоніми

фітоніми 

етноніми

хрононіми

порейоніми

ергоніми

теоніми 

зооніми

документоніми

геортоніми

Співвідношення різних ономастичних розрядів у романі

Василя Шкляра «Характерник»

Об’єкт дослідження: оніми роману  Василя Шкляра «Характерник»

Предмет дослідження: смислове навантаження та функції власних назв у романі Василя Шкляра 

«Характерник».

Завдання дослідження:

1. Виявити оніми всіх розрядів, ужиті в романі Василя Шкляра «Характерник».

2. Установити смислове навантаження власних назв у контексті твору.

3. Вивчити стилістичну, функціональну роль ужитих у творі онімів.

4. Визначити співвідношення різних ономастичних розрядів у романі.

МАТЕРІАЛИ, ХІД ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

Хід та етапи дослідження:

• збір фактичного матеріалу;

• опрацювання наукової літератури з теми дослідження;

• аналіз мовних одиниць відповідно до завдань розвідки; 

• узагальнення та систематизація результатів дослідження.


