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My analysis proved that three-component terms were most oftenly used in 

my samples of English language magazines; although generally in the technical 

orientation texts two-component terms are most commonly used, the least are 

polycomponent terms. 

In English automobile industry field terminology the multicomponent 

terms occupy a leading role.  

Terms that serve to define precisely the concepts in the field of science 

and technology are the highest category of names. Most researchers and 

scientists admit that terminology is one of the main scientific style stylistic 

features, an informative core of vocabulary of the science language [2, p.57]. 

The English terms transfer to the Ukrainian language requires knowledge 

of the field related to translation, terms content understanding in English and 

terminology knowledge  in the native language. 

Summarizing all the above, the need of translation and language services 

in the automobile industry has a vast reach nowadays.  
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ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ ТОПОНІМУ УМАНЬ 

 

Умань – старовинне історичне місто значної частини Правобережної 

України, яке має цікаву історію та безліч сторінок минулого, які ще так і 

залишаються недослідженими. Однією із таких сторінок в існуванні цього 

міста залишається проблема походження назви «Уманщини». 

Мета – проаналізувати гіпотези та теорії походження назви топоніму 

Умань. 



Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 218 - 

Чимало уманських дослідників піднімали це питання у своїй 

науковій діяльності, а саме М. Вихристюк, А. Палій [1], І. Мінова [2], В. 

Перегуда [3], З Священко [5] та ін. 

Вперше місто Умань згадується в судовому документі 1616 року. 

Достеменно невідомо походження назви міста Умані, хоча існує велика 

кількість гіпотез щодо походження назви міста Умань. 

За одним переказом, назва міста походить від «уміння», 

професіоналізму майстрів, які успішно збували свої вироби з металу, 

деревини, глини на ринку. 

Філолог О. Н. Трубачов виводить її назви від Oumenau – притоки 

річки Лани, що тече в Німеччині, але вагомих доказів на користь цієї версії 

– ніяких. Ще більш примітивною є легенда про корчму з вдома Манями, де 

часто запинялися мандрівники ( зупинялися у Мань). 

Не менш цікавою є гіпотеза про походження назви від слів У і Мань. 

Китайською мовою перше з них означає «укріплення», «місце», а друге – 

«сліпе», «згоріле», «широке». Ото ж – чи не існувало тут укріплення ще до 

приходу монголів, чи не вони назвали його сліпим або згорілим 

укріпленням? Така версія мало ймовірна, але не слід забувати, що монголи 

перед приходом до нас завоювали Китай. 

Існує гіпотеза про походження назви від арабського слова, де корінь 

ума-, омани- «околиця», «край». Якщо врахувати окраїнне положення 

Уманщини, то і в цій версії знаходимо частку істини [3, с. 7]. 

Супральський літопис надає нам версію походження назви міста від 

річки Уми, але невідомо, від чого походить назва самої річки. Перша 

письмова фіксація назви річки Uma відноситься до 1497 р. Михайло і 

Костянтин Острозькі на землі брацлавській над рікою Сорокою перемогли 

перекопських татар, які втікали аж до Уми. 

Уманщина довгий час знаходилася під значним впливом татарської 

колонізації. Це дає право допускати про тюркське походження назви, 

значення якої можна сформулювати, як «маленька річка». 

Дослідники також наводять гіпотезу про взаємозв’язок гідроніма 

Ума з індоєвропейським Ума, одним із імен богині Махадеви або 

Парасваті, дружини Шиви. Якщо опиратися на це припущення, то назву 

річки Ума слід віднести до найдавніших праслов’янських назв, виникнення 

її сягає доби існування трипільської археологічної культури – часів 

індоєвропейської спільноти [1, с. 5]. 

М. Грушевський у своїх працях зазначав про вплив Чорноклобуцької 

колонізації. Північні землі Уманщини входили до політичного об’єднання 

«Чорноклобуцький союз». Можливо саме з тих часів прийшли до нас назви 

«Гумань», «Гуманщина», «Гуманська пустеля». 

За гіпотезою кіммерійського походження назви «Гумань» випливає 

пояснення назви як «місце поклоніння Великому місяцю», де «Гу» –  а 
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Великий, а «мен» – місяць. Можливо Умань – місце поклоніння культу 

місяця. 

Також має право на існування теорія  Г. Храбана походження назви 

Умані від назви Ладичин, що близька за своїм значенням до сприймання 

назви «Умань», від назви рослин дев’ятисилу. Стародавня назва рослини – 

Око Ладове. Можливо, тому за часів козацтва було відроджено забуту 

стародавню назву міста, яка в уяві була пов’язана з рослинною символікою 

оману – найпопулярнішою рослиною серед українців, зілля з якої наділяли 

великою магічною силою [5, c.167]. 

Г. Храбан наводить ще одну гіпотезу «Недалеко від Коростеня, є 

невелика р. Уманочка, притока Москви». Отже, назву річки Уманки на 

Уманщині, мабуть принесли втікачі з Полісся. Від річки пішла й назва 

відродженого міста. 

Романтичну назву – «умань» закріпив за квіткою  дев’ятисилом 

російський лексикограф Володимир Даль, котрий жив і працював в Умані. 

М. Вихристюк – директор Уманського краєзнавчого музею та А. 

Палій висунули власну гіпотезу походження назв Умань та Уманщина. 

Вони пишуть, що в 922 р. Великий Київський князь Ігор у колишню 

столицю уличів «взяту списами» дружиною воєводи Свенельда, призначає 

представника княжої адміністрації феодала Мону. Насалений пункт за 

традицією отримує ім’я нового господаря: « Позвашася іменем своїм, де 

сидить, на якому місці». Влітку 945 р. у складі делегації Великокиївського 

князя Ігоря до Візантії було 68 делегатів «від всього князівства і від всіх 

людей землі Руської». Серед них літописець Іпатій називає і посла Мони 

[4, с. 3]. 

Дослідники доводять, що назва міста розшифровується за допомогою 

праукраїнського антропоніму Мони у формі множини та допоміжного 

прийменника –у: у Мони. Внаслідок злиття слів з кінцевим –нь, утворилася 

фонетична словоформа –Умонь, звуковий варіант сучасного топоніму 

«Умань».  

За однією назвою міста – стільки легенд. Це не здається дивним, 

якщо взяти до уваги важливість географічного положення та історичної 

ролі Умані та Уманщини в історії України [2, с.6]. 

Отож, через  існування чималої кількості гіпотез походження назви 

топоніму Умань, дана проблема і надалі залишається актуальною і 

потребує глибокого аналізу, спеціальних досліджень істориків та 

етнографів, пошуку писемних джерел, архівних документів. 
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