
ТЕМА: 
НАЗВА «УКРАЇНА» В 

ОДНОЙМЕННІЙ ПРАЦІ 

ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА 
Підготувала 

студентка ФЛ 
групи ЛА-51 

Велика Вікторія 



МЕТА: 

Простежити походження назви «Україна». 

Проаналізувати первісну картину будови 

цього слова. 



Походження назви Україна здавна 

привертало увагу вчених, але однозначного 

пояснення й досі немає.  

Це питання є досить складним, тому його 

слід розглядати, звертаючи увагу на всі 

можливі фактори та чинники. 

Думки вчених постійно розходяться і це 

викликає чимало суперечностей. 



Рудницький пояснював назву «Україна» як похідну 

від слова окраїна. 

Проте такий варіант не можна вважати 

достовірним. 

Слово окраїна не могло виникнути  в нашій мові як 

самостійне, а могло лише існувати як фонетичний 

варіант слова Україна. 



З яким прийменником правильно 

поєднувати слово Україна?  

на Україні/ в Україні 



Для того, щоб простежити походження слова 

Україна, потрібно аналізувати всі  його складові 

частини: 

Наголос 

Префікс 

Суфікс 

Корінь 



НАГОЛОС  

Україна  

                                   ЧИ 

                            Україна ? 



 

 

 

 

ПРОБЛЕМА СУФІКСА ТА 

ПРЕФІКСА 

Україна: 

1)Украй + суфікс  -ін(а); 

2)У + іменник край + суфікс 

                     -ін(а). 



ФУНКЦІЯ ПРЕФІКСА У-: 

Виконує зараз лише функцію перфектизації, 

«порожню» з погляду семантики; 

Але існувала функція відокремлення або 

віддалення, що є присутнім і у назві Україна. 



ВИСНОВКИ: 

 1)Очевидно, що у даних питаннях є багато 

суперечностей.  

2)Саме тому вирішення цих питань вимагає 

подальшого докладного вивчення цього предмета. 
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