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ОСМИСЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ АНТРОПОНІМІКИ 
У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Статтю присвячено осмисленню інформаційного наукового простору української істо-
ричної антропоніміки у контексті формування єдиного європейського інформаційного про-
стору. Аналітичною базою послугували різні підходи вчених до трактування і характеристики 
поняття «інформаційний простір». В основі дослідження лежить методика дедуктивного 
аналізу «від загального до конкретного» за ознакою родово-видової структурної ієрархії.

Під цільовим або видовим інформаційним простором української історичної антропоні-
міки розуміється частина або підмножина інформаційного простору як родової категорії, 
суть якого полягає у відображенні за допомогою лінгвістичних, візуальних (статичних і дина-
мічних), звукових та ін. інформаційних моделей діахронічного й синхронічного розвитку влас-
них особових назв людей та результатів людського мислення щодо цього.

Акцентовано, що інформаційний простір української історичної антропонімії реалізує 
соціальне, культурологічне, наукове, навчально-пізнавальне, виховне, інформативне, актуа-
лізувальне, комунікативне, інтеграційне й ареальне функціональне навантаження. Охарак-
теризовано його структурні компоненти: антропонімне інформаційне поле, інформаційну 
інфраструктуру, суб’єкти інформаційної взаємодії, нормативно-правові основи наукової 
інформаційної діяльності, сформованість інформаційного середовища, пріоритетні напрями 
інформаційної діяльності, шляхи поширення досягнень суб’єктів інформаційної взаємодії.

Стверджується, що перспективним напрямом упорядкування цільового інформаційного 
простору і структуризації системи знань з історичної антропоніміки могли б стати авторські 
«ономастичні інтернет-портфоліо». Відзначається динамічність розвитку інформаційного 
«антропонімного кейсу» історичної Ровенщини, подальше наповнення якого відбуватиметься 
на основі вивчення особливостей регіонального антропонімікону різних історичних епох.

Ключові слова: антропоніміка, європейський інформаційний простір, інформація, інфор-
маційний простір; інформаційний науковий простір української історичної антропоніміки, 
осмислення, системний підхід.

Постановка проблеми. Бажання людини 
пояснити, осягнути й оперувати динамічним роз-
витком сучасного інформаційного суспільства, 
ознаками якого є швидка зміна ідей, знань, техно-
логій і засобів, до «суспільства знань» [4, с. 114], 
«Європи знань» [2], а також урахування галузе-
вих, територіальних, особистісних та ін. факторів 
у світовому та європейському вимірі призвело 
до появи теорії глобалізації. Подібний підхід, на 
нашу думку, можна застосувати до тлумачення, 
характеристики й осмислення інформаційної ком-
поненти глобалізації ‒ європейського інформа-
ційного простору.

Європейський інформаційний простір – «це 
реальний і віртуальний феномен, що є однією 
з основних сфер європейської інтеграції, який 
складається з національних інформаційних про-
сторів європейських країн і транс’європейського 
інформаційного простору» [3, с. 24].

Варто зауважити, що єдиного трактування 
філософської категорії «інформаційний простір» 
в українському науковому знанні ще не напра-
цьовано. Широким є спектр дискурсу щодо лек-
сико-семантичного оформлення поняття: «інфор-
маційний простір», «глобальний інформаційний 
простір», «єдиний інформаційний простір» тощо, 
його структури, релевантних особливостей, функ-
ціонального навантаження. Інколи інформацій-
ний простір зводиться до частинних або цільових 
підпросторів: простору наукової галузі, освітньої 
сфери, соціальної групи, територіального, націо-
нального чи особистісного.

Одним із таких лінгвістичних інформаційних 
відгалужень є цільовий науковий інформаційний 
простір української історичної антропоніміки. 
Актуальність його формування й осмислення як 
складника національного і європейського інфор-
маційного простору є незаперечною. Викликана 
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вона необхідністю опанування, керування й засто-
сування щораз більшого потоку ономастичної 
інформації, пожвавленням антропонімійних сту-
дій, потребою координації дій учених. Результати 
дослідження можуть також слугувати основою 
для формування інформаційних просторів інших 
наукових чи освітніх сфер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика, пов’язана з означенням, струк-
турою та особливостями інформаційного про-
стору, належить до актуальних наукових дослі-
джень і широко представлена в сучасних фахових 
публікаціях. Теорія інформації напрацьована 
М. Баклендом [12], Д. Робертсоном [19], А. Рогала-
Левицьким [20] та ін. З філософської точки зору 
інформаційний простір як інформаційну модель 
багатовимірного реального простору розглядають 
В. Биков і В. Кремень [1], П. Мальйо і Т. Метлок 
[15], М. Яковенко [11]. Різні підходи до трак-
тування поняття і його структури висловлені 
у працях А. Маркоса, П. Бранко і Дж. Карвальо 
[18], Й. Масуди [17], Г. Ньюбі [16]. Формуванню 
цільового інформаційного простору української 
історичної антропоніміки сприяють результати 
досліджень С. Шийки [5‒9]. Водночас, проблема 
вироблення єдиних підходів до характеристики 
й осмислення європейського і національного 
інформаційного простору як родової субстанції 
та його видових відгалужень, зокрема наукового 
інформаційного простору української історичної 
антропоніміки, ще далека від розв’язання.

Формулювання цілей статті. Мета дослі-
дження полягає в осмисленні української істо-
ричної антропоніміки у контексті формування 
європейського інформаційного простору. Реалі-
зація мети передбачає розв’язання таких завдань, 
як аналіз різних підходів сучасних науковців до 
пояснення інформаційного простору; означення 
поняття «інформаційний простір», розгляд його 
структури, характерних ознак та функціонального 
призначення; прикладне застосування узагальне-
них результатів дослідження до характеристики 
цільового інформаційного простору ‒ наукового 
інформаційного простору української історичної 
антропоніміки.

Виклад основного матеріалу. У сучасній 
науковій теорії не має загальноприйнятного 
підходу до визначення поняття «інформацій-
ний простір». Трактується воно, певною мірою, 
фрагментарно, залежно від того, яке видове 
означальне слово (сфера, простір, сукупність та 
ін.) або релевантна ознака поставлена в основу 
дефініції. З огляду на те, що інформація (від лат. 

informatio – тлумачення, роз’яснення) – це ото-
тожнення цивілізації [19, с. 236], «процес, зна-
ння, річ» [12, с. 351], «повідомлення, підказка 
чи інструкція» [20, с. 15], а «простір» (від лат. 
spatium ‒ область, інтервал простору або часу) 
‒ «безмежна тривимірна протяжність» [14], кон-
цептуально синтаксична конструкція «інформа-
ційний простір» може передавати прозорий зміст 
«ідеальна й матеріальна безмежність, яка напо-
внена інформацією» [10, с. 149].

У наукових джерелах інформаційний про-
стір – це також «сукупність результатів семантич-
ної діяльності людства», пов’язаної з «формуван-
ням інформаційної картини об’єктивного світу» 
[1, с. 11‒12], «феномен культури», «складова час-
тина простору культури, і, водночас, як особлива 
галузь фізичного простору, яка може виокремлю-
ватися за заданими характеристиками (наприклад, 
за носіями інформації)» [11], «простір без регіо-
нальних меж», «простір, заповнений інформацій-
ними мережами» [17, с. 70], «сукупність понять 
і відносин між ними, що утримуються інформа-
ційною системою» [16, с. 1], «місце, особливо 
вебсайт, де доступна інформація» [13] та ін. 

З урахуванням викладеного, інформаційний 
простір можна трактувати як засіб пізнання 
людиною реального світу, суть якого зводиться 
до побудови, за допомогою сучасних інформа-
ційних моделей ‒ текстових, візуальних: ста-
тичних та динамічних, звукових тощо, інфор-
маційно-комунікаційних технологій і засобів, 
структурованої системи перманентних ста-
нів і процесів семантичного відображення 
об’єктивної дійсності (реального об’єктного 
простору) і результатів людського мислення 
щодо цього.

Означений таким чином інформаційний 
простір розглядається як інтегроване, синер-
гетичне родове поняття, деактуалізуючи тер-
міни, що побутують у наукових джерелах, як-от 
«глобальний інформаційний простір» [3, с. 17; 
17, с. 70], «більший інформаційний простір» 
[15, с. 170], «спільний комунікаційний та інфор-
маційний простір; загальний інформаційний про-
стір [18, с. 2‒3]» та ін.

За результатами опрацювання низки наукових 
джерел, зокрема [3; 20, с. 160‒168] та ін., виокре-
мимо складники інформаційного простору:

1. Інформаційне поле (як вид матерії) – 
сукупність усієї інформації інформаційного про-
стору.

2. Інформаційна інфраструктура – сукуп-
ність інформаційних ресурсів (даних, відомостей, 
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знань) на електронних чи інших носіях та в інтер-
нет-мережі, інформаційно-телекомунікаційних 
систем і мереж зв’язку, програмно-технічних 
засобів тощо.

3. Суб’єкти інформаційної взаємодії чи 
впливу – конкретні люди, соціальні групи, функ-
ціональні колективи, керівні та координувальні 
органи, віртуальні співтовариства, мережеві орга-
нізації та ін.

4. Інформаційне середовище – штучно побу-
дована, суворо структурована та внутрішньо орга-
нізована система взаємопов’язаних і взаємоза-
лежних змістових, інформаційних, матеріальних, 
ресурсних, технологічних об’єктних складників 
та суспільних відносин (партнерських, на заса-
дах креативності й толерантності) між суб’єктами 
інформаційної взаємодії, що забезпечує ефектив-
ність збору, зберігання, автоматичної обробки, 
передання й поширення певної інформації.

5. Інформаційна діяльність – це безпосе-
реднє, діяльнісне, практично-прикладне вико-
ристання суб’єктами інформаційного простору 
різних видів інформації та інформаційних засобів 
в інформаційному середовищі.

6. Засадничі основи інформаційної діяль-
ності – це наукові (філософські, математичні, 
технічні та ін.), навчально-методичні, норма-
тивно-правові, організаційні аспекти, які забезпе-
чують дієвість інформаційного простору.

7. Репрезентація та ринок динамічного спек-
тра інформації, інформаційно-комунікаційних 
технологій і засобів комунікації, інформаційних 
продуктів та послуг.

Характерними ознаками сучасного інформа-
ційного простору є його динамічність, універ-
сальність, трансісторичність, співвідносність 
інформаційної моделі й людських уявлень про 
реальний світ, багатовимірність та ін. У сус-
пільному житті інформаційний простір виконує 
інформативну, зокрема актуалізувальну; наукову, 
зокрема синергії й інтеграції знань; освітньо-
педагогічну, зокрема пізнавальну, виховну, розви-
ваючу; комунікативну; соціальну, зокрема функції 
соціальної пам’яті, культурологічну, формування 
соціальної структури суспільства; геополітичну 
й ареальну, зокрема регіональну функції.

Інституційні засади інформаційного простору 
знаходять своє прикладне застосування в процесі 
дослідження цільових інформаційних просторів: 
ареального (геополітичний, національний, регі-
ональний), суб’єктного: соціального об’єднання 
або індивідуальний, галузевого або дисциплінар-
ного (математичний, філологічний, антропоні-

мічний), за видом основної діяльності (науковий, 
освітній, виробничий) тощо.

Осмислимо особливості інформаційного нау-
кового простору української історичної антропо-
ніки як видової категорії національного і європей-
ського інформаційного простору.

Попередньо зазначимо, що суцільна інформа-
тизація суспільного життя та розвиток сучасних 
наукових досліджень формують появу нових видо-
вих наукових галузей і синергетичних об’єднань. 
Подібно до того як з ономастики – науки про 
власні назви та їх будову, системну організацію, 
функціонування, розвиток і походження у серед-
ині минулого століття виділилася в окрему нау-
кову галузь антропоніміка – розділ ономастики, 
який вивчає власні назви людей – антропоні-
мів, можна розглядати виокремлення історич-
ної антропоніміки як самостійної дисципліни 
в структурі антропоніміки. Досліджуючи лексич-
ний компонент, зокрема особові імена, імена по 
батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніми та ін. 
в еволюційному історичному розвитку, історична 
антропонімія до свого понятійного змісту вносить 
постійно змінну етнографічну, історичну, соці-
альну, культурологічну інформацію тобто є синер-
гетичною науковою сферою [6].

Українську історичну антропоніміку можна 
з упевненістю уналежнити до інноваційних 
інформаційних утворень, ураховуючи те, що виді-
лилася вона в окрему наукову галузь синхронно 
з процесами інформатизації і майже всі її засад-
ничі та функціональні джерела оцифровані.

Власні назви утворюють «ономастичний про-
стір», або «онімний простір». Стосовно україн-
ської історичної антропонімії можна вести мову 
про «онімний простір української історичної 
антропоніміки» як сукупність власних особових 
назв людей, які використовував наш народ упро-
довж тривалого історичного розвитку і які актуа-
лізовані в сучасному мовному вжитку. Екстрапо-
люючи вищенаведене означення інформаційного 
простору на сферу впливу української історичної 
антропоніміки, уведемо поняття цільового інфор-
маційного простору української історичної антро-
поніміки.

Під цільовим або видовим інформаційним 
простором української історичної антропоні-
міки будемо розуміти частину або підмножину 
інформаційного простору як родової категорії, 
суть якого полягає у відображенні за допомогою 
лінгвістичних, візуальних (статичних і дина-
мічних), звукових та ін. інформаційних моделей 
діахронічного і синхронічного розвитку власних 
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особових назв людей та результатів людського 
мислення щодо цього.

Інформаційний простір української історичної 
антропонімії реалізує соціальне, культурологічне, 
наукове, навчально-пізнавальне, виховне, інфор-
мативне, актуалізувальне, комунікативне, інтегра-
ційне й ареальне функціональне навантаження.

Вихідним пунктом покомпонентного аналізу 
інформаційного простору української історич-
ної антропоніміки є засвідчений антропонімікон 
і різноманітна інформація, пов’язана з його дослі-
дженням. Антропонімне інформаційне поле 
утворюється з окремих лексичних шарів особо-
вих назв, об’єднаних за певною тематикою: ім’я, 
прізвище, ім’я по батькові, прізвисько, псевдонім 
тощо, або певним діахронічним часовим відріз-
ком, наприклад, антропонімія давньоруського, 
староукраїнського, сучасного періоду. Сюди ж 
належить різна інформація, яка стосується інсти-
туціоналізації антропоніміки як наукової системи.

Ресурсна антропонімічна база, зафіксована 
на електронних чи інших носіях та в інтернет-
мережі, у сукупності із засобами її використання 
утворює інформаційну інфраструктуру україн-
ської історичної антропоніміки. Основними її 
складниками є:

– відскановані у графічних форматах DjVu, 
pdf, jpeg, tiff тощо ономастичні й антропонімічні 
засадничі наукові узагальнення вчених минулих 
епох;

– оцифровані історичні й сучасні ономастичні 
та ін. джерела;

– галузеві та дотичні лексикографічні джерела: 
словники, довідкова література, бібліографічні 
видання;

– результати сучасних теоретичних та при-
кладних антропонімічних досліджень, представ-
лених у вигляді монографій, навчальних посібни-
ків, дисертацій тощо;

– окремі наукові статті, антропонімічні роз-
відки, ресурсні регіональні матеріали, оприлюд-
нені для широкого загалу у віртуальній електро-
нній мережі;

– електронні копії лінгвістичних фахових пері-
одичних видань, збірників наукових праць, мате-
ріалів наукових та науково-популярних заходів: 
конференцій, конгресів, семінарів, круглих столів, 
дистанційного обговорення проблем та ін.;

– інша статична й динамічно змінна інформа-
ція, дотична до проблематики української історич-
ної антропоніміки, яка поширюється за допомо-
гою сервісу Google, соціальних мереж Facebook, 
Pablik.in, програм для дистанційних заходів Meet, 

Zoom та ін., а також методики використання елек-
тронних засобів і ресурсів.

Суб’єктами інформаційної взаємодії істо-
ричної антропоніміки є окремі науковці, постійні 
наукові школи, кафедральні, редакційні та ін. 
колективи, учасники епізодичних наукових захо-
дів, користувачі соціальних мереж, дослідники-
аматори й популяризатори вирішення антропо-
німійних проблем. Ефективності їх пошукової, 
дослідницької та ін. співпраці сприяє сформо-
ваність інформаційного середовища – системи 
взаємозв’язків, побудованих на принципах синер-
гізму, партнерства, толерантності, дотримання 
етичних правил. Пріоритетними напрямами 
інформаційної діяльності є вилучення з інфор-
маційних джерел та методом експедицій антропо-
німійного фактажу; його систематизація, класи-
фікація і первинна обробка; власне, лінгвістичне 
дослідження зібраної інформації; узагальнення 
і репрезентація результатів. Нормативно-пра-
вові основи наукової інформаційної діяльності 
викладені у законах України «Про освіту», «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», «Про 
інформацію», рекомендаціях Комітету з етики 
публікацій (COPE), Етичному кодексі ученого 
України. Поширення теоретичних і приклад-
них досягнень суб’єктів інформаційної взаємо-
дії здійснюється засобами окремих чи системних 
колективних та індивідуальних публікацій, періо-
дичних фахових видань, збірників наукових праць, 
динамічних мультимедійних презентацій тощо.

Перспективними напрямами структуризації 
ономастичної науки загалом та її регіональних 
й ареальних відгалужень, серед яких і система 
знань з історичної регіональної антропоніміки, 
на нашу думку, могли б стати авторські «оно-
мастичні Інтернет-портфоліо». Складниками 
одного з таких авторських портфоліо – класика 
української ономатики, дослідника антропоні-
мії Закарпаття П. Чучки – є електронні варіанти 
історико-етимологічних словників «Прізвища 
закарпатських українців», «Слов’янські особові 
імена українців», бібліографічного покажчика 
«Покликання», а також монографія «Антропоні-
мія Закарпаття», розділ «Розвиток імен та пріз-
вищ» монографії «Історія української мови. Лек-
сика і фразеологія», низка наукових статей, які ще 
потребують оцифрування. Разом зі здобутками 
його учнів і послідовників, а також результатами 
досліджень особових назв мешканців цього регі-
ону іншими вченими, вони утворюють повний 
«антропонімний кейс» ареалу українського 
Закарпаття [6, с. 614‒616].
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Варто вказати на динамічність наповнення 
інформаційного «антропонімного кейсу» істо-
ричної Ровенщини – старожитнього краю з гли-
бокою архаїкою і мовною диференційованістю. 
Започаткований він науковими та науково-попу-
лярними працями місцевих дослідників Я. Пури, 
Н. Мандрик. Проблематика формування цілісної 
системи лінгвістичних знань про власні осо-
бові назви людей, зокрема пов’язаних з істо-
ричною територією Ровенщини, актуалізована 
в наукових розвідках С. Шийки [5‒9]. Упродовж 
останнього часу в інтернет-мережі оприлюднено 
наукові статті автора за результатами системних 
досліджень антропонімії краю давньоруського 
періоду: «Структурні особливості давньорусь-
ких особових назв історичної Ровенщини» [5], 
«Особливості давньоруського жіночого імен-
ника історичної Ровенщини» [8] та ін. Подальше 
наповнення інформаційного галузевого кейсу 
відбуватиметься на основі вивчення особливос-
тей регіонального антропонімікону інших істо-
ричних епох.

Висновки. Дослідженням осмислено інформа-
ційний науковий простір української історичної 
антропоніміки у контексті формування єдиного 
європейського інформаційного простору. Аналі-
тичною базою послугували різні підходи вчених 
до трактування і характеристики поняття «інфор-
маційний простір». Використано методику дедук-
тивного аналізу «від загального до конкретного» 
за ознакою родово-видової структурної ієрархії.

Цільовий або видовий інформаційний простір 
української історичної антропоніміки трактується 
як частина або підмножина інформаційного про-

стору як родової категорії, суть якого полягає 
у відображенні за допомогою лінгвістичних, візу-
альних (статичних і динамічних), звукових та ін. 
інформаційних моделей діахронічного і синхро-
нічного розвитку власних особових назв людей 
та результатів людського мислення щодо цього. 
Реалізуючи соціальне, культурологічне, наукове, 
навчально-пізнавальне, виховне, інформативне, 
актуалізувальне, комунікативне, інтеграційне 
й ареальне функціональне навантаження, він 
утворюється з компонентів, як-от антропонімне 
інформаційне поле, інформаційна інфраструк-
тура, суб’єкти інформаційної взаємодії, норма-
тивно-правові основи наукової інформаційної 
діяльності, інформаційне середовище, пріори-
тетні напрями інформаційної діяльності, способи 
поширення досягнень суб’єктів інформаційної 
взаємодії.

Стверджується також, що перспективним 
напрямом упорядкування цільового інформацій-
ного простору і структуризації системи знань 
з історичної антропоніміки могли б стати автор-
ські «ономастичні Інтернет-портфоліо». Відзна-
чається динамічність розвитку інформаційного 
«антропонімного кейсу» історичної Ровенщини, 
подальше наповнення якого відбуватиметься на 
основі вивчення особливостей регіонального 
антропонімікону різних історичних епох.

Проведене дослідження та його результати 
є проміжним етапом на шляху до подальшого вдо-
сконалення теоретичних засад інформаційного 
простору, алгоритму наукового керування щораз 
більшим масивом інформації та його прикладним 
застосуванням.
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Shyika S. V. Making sense of Ukrainian historical anthroponmics in the context of the formation 
of the European information space

The article is devoted to the making sense of the informational scientific space of Ukrainian historical 
anthroponymics in the context of the formation of a single European informational space. Different approaches 
of scientists to the interpretation and characteristics of the concept of “information space” served as 
an analytical base. The research is based on the method of deductive analysis “from general to specific” based 
on the “generic-species” structural hierarchy.

The target or species information space of Ukrainian historical anthroponymics is understood as a part 
or subset of the information space as a generic category, the essence of which is to display with the help 
of linguistic, visual (static and dynamic), sound, etc. information models of diachronic and synchronic 
development of people’s personal names and the results of human thinking in this regard.

It is emphasized that the information space of Ukrainian historical anthroponymy implements social, 
cultural, scientific, educational and cognitive, educational, informative, updating, communicative, integration 
and areal functional load. Its structural components are characterized: the anthroponymic information 
field, information infrastructure, subjects of information interaction, regulatory and legal bases of scientific 
information activity, formation of the information environment, priority directions of information activity, ways 
of spreading the achievements of subjects of information interaction.

It is claimed that the author’s “onomastic Internet portfolios” could be a promising direction for organizing 
the target information space and structuring the system of knowledge on historical anthroponymics. The 
dynamism of filling the informational “anthroponymic case” of the historical Rivne region is noted, the further 
filling of which will be based on the study of the peculiarities of the regional anthroponymic of different 
historical eras.

Key words: anthroponymy, European information space, information, information space; information 
scientific space of Ukrainian historical anthroponymics, making sense of, systematic approach.


