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Аннотаци: Статьяра шкулта топонимсене вĕрентес ыйтăва хускатнă. Тема актуаллăхĕ топонимсене вĕрентни
шкул ачисен культуроведени компетенцийĕсене аталантарас, вĕсене харкамлăх, пур предмета та вĕренме кирлĕ
тата предмет результачĕсем патне çитерес ĕçре пысăк пулăшу панипе çыхăннă. Географи объекчĕсен ячĕсене
ачасем яланах кăсăкланса вĕренеççĕ. Статьяра урокра тата урок тулашĕнче ачасен тавра курăмне, предметсен
хушшинчи çыхăнăва анлăлатас ĕçри топоними материалĕн пĕлтерĕшне уçса панă.
Тĕпчев ĕçĕнче çак меслетсемпе усă курнă: асăннă темăпа çыхăннă наукăпа меслетĕх литературипе, вĕрентекенсен çак темăпа пухнă опычĕпе паллашни, пĕтĕмлетни, вĕрентÿпе воспитани ĕç-хĕлне сăнани.
Тĕпчев ĕçне ирттернĕ май вĕренÿпе воспитани тĕллевĕсене пурнăçлас ĕçре топонимсемпе усă курассин чи
тухăçлă мелĕсене тупса палăртнă, топонимсене пухмалли анкета, асăннă темăпа ачасен наукăпа тĕпчев ĕç-хĕлне йĕркелемелли меслетлĕх сĕнĕвĕсене хатĕрленĕ. Хатĕр ĕçпе ытти вĕрентекенсем уроксенче е урок тулашĕнчи
ĕçсенче усă курма пултараççĕ.
Автор пĕтĕмлетнĕ тăрăх, географи объекчĕсен ячĕсене вĕренни ачасен пулмалли результачĕсене, культуроведен компетенцине аталантарма, тăван ен историйĕпе культурине лайăхрах пĕлме, чĕлхе пĕлÿпе хутшăну хатĕрĕ
кăна маррине, наци культурине палăртмалли форма пулнине те ăнланса илме пулăшать.
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Резюме: Статья посвящена вопросам изучения топонимов в школе. Актуальность темы определяется эффективностью использования топонимов для формирования у обучающихся культуроведческих компетенций, для достижения ими личностных, метапредметных и предметных результатов. Практика показывает, что названия географических
объектов всегда вызывают большой интерес у обучающихся.
Методы, используемые в исследовании: анализ научно-методической литературы по данной теме; изучение и
обобщение опыта педагогов, работающих по данной теме; наблюдение за учебно-воспитательным процессом.
Результатом работы являются: выявление наиболее эффективных приёмов использования топонимов на уроках чувашского языка и литературы для реализации образовательно-воспитательных задач, составление анкеты для
сбора топонимов, разработка методических рекомендаций по организации научно-исследовательской деятельности
обучающихся по данной теме. Практическая ценность данной работы определяется возможностью применения ее
результатов педагогами на уроках и во внеурочное время.
В заключении автор приходит к выводу, что изучение названий географических объектов помогает достигать планируемых результатов, развивать культуроведческие компетенции, узнавать историю и культуру родного края, осознавать, что язык является не только средством познания и общения, но и формой выражения национальной культуры.
Ключевые слова: топонимы, виды топонимов, методика преподавания чувашского языка, достижение планируемых результатов, анкета по сбору чувашских топонимов, лексико-семантический анализ топонимов, словообразовательный анализ топонимов.
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Abstract: The article is devoted to the issues of learning toponyms at school. The relevance of the topic is determined
by the effectiveness of using toponyms to form students' cultural competencies, to achieve their personal, meta-subject
and subject results. Practice shows that the names of geographical objects always arouse great interest among students.
Methods used in the study: analysis of scientific and methodological literature on this topic; study and generalization of
the experience of teachers working on this topic; observation of the educational process.
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ДИСКУССИЯ
The results of the work are identification of the most effective methods of using toponyms in the lessons of the Chuvash
language and literature for the implementation of educational and educational tasks, compilation of a questionnaire for
collecting toponyms, development of methodological recommendations for the organization of research activities of
students on this topic. The practical value of this work is determined by the possibility of applying its results by teachers in
the classroom and outside of school hours.
The author comes to the conclusion that studying the names of geographical objects helps to achieve the planned
results, develop cultural competence, learn the history and culture of the native land, realize that language is not only a
means of cognition and communication, but also a form of expression of national culture.
Keywords: toponyms, types of toponyms, methods of teaching the Chuvash language, achievement of planned results,
questionnaire for collecting Chuvash toponyms, lexical and semantic analysis of toponyms, word-formation analysis of toponyms.
For citation: Egorova A.S. (2021). Learning Toponyms at School. Razvitie obrazovaniya = Development of education,
4(4), 61-64. (In Chuv.) DOI 10.31483/r-100579.

Кÿртĕм
Географи объекчĕсен ячĕсене топонимсем (< гр.
topos «вырăн, тавралăх», onyma «ят») теççĕ. Топонимсене шкулта вĕрентни пысăк пĕлтерĕшлĕ: çакă шкул
ачисен культуроведени компетенцийĕсене аталантарать,
вĕсене харкамлăх, пур предмета та вĕренме кирлĕ тата
предмет результачĕсем патне çитерме пулăшать. 8–9мĕш классен ФГОС ыйтнине тивĕçтерекен «Чăваш чĕлхи» вĕренÿ кĕнекисенче те [1; 2] топонимикăпа çыхăннă
хăнăхтарусем сахал мар. Шел пулин те, пур вĕрентекен
те çак ĕçсене ирттерме хатĕр марри паллă пулчĕ, çавăнпа
статья паянхи куншăн актуаллă тесе шутлатпăр.
Тĕпчев ĕçĕнче усă курнă меслетсем
Асăннă темăпа çыхăннă наукăпа меслетĕх литературине тишкертĕмĕр, вĕрентекенсен топонимикăпа çыхăнтарса ирттернĕ урокĕсенче пултăмăр, наукăпа практика
конференцийĕсенче ачасен тĕпчев ĕçĕсене итлерĕмĕр,
шкулти вĕренÿпе воспитани ĕç-хĕлне сăнарăмăр, вĕрентекенсен ку таранччен пухнă опычĕпе паллашрăмăр.
Тĕпчев ĕçĕн результачĕсене пăхса тухни
Чи малтанах топонимикăпа çырнă наукăпа меслетĕх
литературине пăхса тухрăмăр. Наука тĕлĕшĕнчен топонимсене чылай тĕпчевçĕ тишкернĕ, сăмахран, М.Р.
Федотов [12], Н.И. Егоров [3], Ю.Н. Исаев [10], А.С.
Егорова [7]. Топонимсене шкулта вĕрентес меслетлĕхе уçса панă ĕçсем вара çукпа пĕрех. Топонимикăпа
çыхăнтарса ирттернĕ уроксенче пулнă хыççăн вĕрентекенсем географи объекчĕсен ячĕсене вĕрентмелли
меслетлĕхе пĕлсех кайманнине сисрĕмĕр. Наукăпа
практика конференцийĕсенче ачасен тĕпчев ĕçĕсене
итленĕ май вĕсем топоним тĕсĕсене пĕлменни, халăх
тата наука этимологийĕсене пăтраштарни, топонимсене тĕрлĕ енчен тишкерес вырăнне вĕсене каласа тухнипе кăна çырлахни курăнчĕ. Паллах, вĕрентекенсен
хушшинче ку енĕпе маттур ĕçлекенсем пурри питĕ
савăнтарать.
Çакăн пек ĕçсем туса ирттернĕ хыççăн ачасене чи
малтанах топонимсене мĕнле географи объекчĕсене ят
панине кура уйăрма вĕрентмелле тесе шутлатпăр.
Çын пурăнакан вырăн (хула, ял, сала, поселок, хутор, станица, аул т. ыт. те) ячĕсене ойконимсем теççĕ.
Ойконимсене хăйсене икĕ ушкăна уйăрма пулать: астионимсем (хула ячĕсем) тата комонимсем (ял ячĕсем).
Шыв-шурпа çыхăннă объектсен (тинĕс, юхан шыв,
кÿлĕ, пĕве, шурлăх, çăл, çăлкуç) ячĕсене гидронимсем
теççĕ.

Гидронимсен тĕсĕсем:
1) океанонимсем – океан ячĕсем: Лăпкă океан, Инди
океанĕ т. ыт те;
2) пелагонимсем – тинĕс ячĕсем: Хура тинĕс, Шурă
тинĕс т. ыт. те;
3) потамонимсем – юхан шыв ячĕсем: Атăл, Сăр
шывĕ т. ыт. те;
4) лимнонимсем – кÿлĕ, пĕве ячĕсем: Тени кÿлли, Ял
пĕви т. ыт. те;
5) гелонимсем – шурлăх ячĕсем: Мăклă шур, Малти
шурлăх т. ыт. те.
Çĕр пичĕн рельефĕн (айлăмсен, тусемпе-сăртсен)
ячĕсене оронимсем теççĕ: Шкул тăвайкки, Тĕмеске
çучĕ т. ыт. те.
Одонимсем тесе çул-йĕр ячĕсене (Вăрă çулĕ, Шупашкар çулĕ), дримонимсем тесе вăрман ячĕсене (Малти шĕшкĕ, Хыр кати), агронимсем тесе уй-хир ячĕсене
(Малти хир, Кÿпеш уйĕ) калаççĕ.
Топонимсемпе произведени тишкернĕ, тĕрлĕ хăнăхтару пурнăçланă чухне, пуплеве аталантармалли уроксенче усă курма юрать. Çавăн пекех ачасене пайăр
ятсене тĕпчеттерсе тĕрлĕ конференципе конкурса хутшăнтарма пулать.
Шкул ачисемшĕн хăйсем пурăнакан вырăнти геграфи объекчĕсен ячĕсем кăна мар, хăйсен аслашшĕ-кукашшĕ пурăнакан вырăнти ятсем те интереслĕ пулма
пултараççĕ. Аслăрах классенче вĕренекенсене çакăн пек
анкета парса топонимсем пуçтарас ĕçе явăçтармалла:
1. Ял ячĕ. Кивĕ ят пулсан, ăна та палăртăр. Ял мĕнле тата хăçан пуçланса кайни çинчен халăхра çÿрекен
халапсене çырăр.
2. Ялти урам, тăкăрлăк ячĕсем.
3. Шыв-шур ячĕсем: (юхан шыв ячĕсем; шыв юпписен ячĕсем; кÿлĕсемпе пĕвесен ячĕсем; шурлăхсемпе йĕпе тăракан вырăнсен ячĕсем; çăлсемпе çăлкуçсен
ячĕсем; авăр тата кĕрекаç ячĕсем; шыв сикки ячĕсем.
4. Варсемпе çырмасен, сăрт-ту, çут ячĕсем.
5. Вăрман, ĕшне, уçланкă ячĕсем.
6. Çулсемпе сукмак ячĕсем.
7. Пĕччен ÿсекен йывăçсен, уйрăм ларан хуралтăсемпе арман ячĕсем.
Мĕншĕн çапла каланине çырăр. Çак ятсене ял картти çинче кăтармалла. Ял администрацийĕсемпе ял
хуçалăх предприятийĕсен правленийĕсенче упранакан е Интернетран кăларса илнĕ карттăсемпе усă курма юрать. Географи объекчĕсен ячĕсене камран çырса
илнине палăртăр (хушамачĕ, ячĕ, ашшĕ ячĕ; хăçан тата
ăçта çуралнă; халĕ ăçта пурăнать, кам пулса ĕçлет).
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Тĕпчев ĕçĕ çырнă чухне унăн актуаллăхне, тĕллевĕсемпе задачисене тата ыт. те тĕрĕс палăртма пĕлмеллле. Тема
актуаллăхне палăртнă чухне чи малтан, пирĕн шутпа, топонимсем вăхăт иртнĕçемĕн манăçа тухса пынине шута илмелле. Хăш-пĕр гидроним, сăмахран, уйрăм тĕпчев ĕçĕсенче сыхланса юлнă пулин те юхан шывĕсем вара типе-типе
ларнă. Çавăнпа та географи объекчĕсен ячĕсене май килнĕ
таран васкарах хут çине çырса юлмалла. Тĕпчев ĕçĕн тĕллевĕ пĕр-пĕр ялти (ял тăрăхĕнчи, районти) топонимсене
тĕрлĕ енчен тишкересси пулма пултарать. Тĕллеве пурнăçлас тесе çакăн пек задачăсем лартма пулать:
1) ялти (ял тăрăхĕнчи, районти) топонимсене май
килнĕ таран ытларах пухасси;
2) топонимсен картотекине йĕркелесси;
3) топонимсене тĕрлĕ (лексикăпа семантика,
тытăмĕпе пулăвĕ) енчен тишкересси;
4) наука ĕçĕсемпе паллашса топонимсене хронологи сийĕсем çине уйăрса тухса тишкересси;
5) топонимсене карта çинче палăртасси т. ыт. те.
Ĕçĕн тĕллевне тата задачисене кура танлаштару,
статистика, картографи мелĕсемпе ытларах усă курма
тăрăшмалла.
Çакан пек ĕçсен практика пĕлтерĕшĕ пысăк пулнине те каласа хăвармалла, мĕншĕн тесен пухнă материал
малашне чăваш топонимийĕн тулли словарьне е атласне тунă чухне усăллă пулма пултарать.
Географи объекчĕсен ячĕсене тупса палăртас тĕллевпе май килнĕ таран ытларах материал вырăнтах тупма
тăрăшмалла: ватă çынсемпе тĕл пулса калаçмалла, шкулсемпе музейсенчи, архивсенчи материалпа усă курмалла.
Кашни ята уйрăм карточка çине çыра-çыра пымалла, вĕсем пирки халăхра çÿрекен халапсемпе леген-

дăсене пухмалла, май килнĕ таран несĕлне çутатма
тăрăшмалла. Пысăкрах объектсене карта çинче палăртмалла. Çакăн пек туллин çырса илсе карта туни топонимсене комплекслă тĕпчеме май парать.
Топонимсене лексикăпа семантика енчен тишкерни
географи объектне ят парас принципсене, вырăнти çут
çанталăк географи уйрăмлăхĕсене, халăх историйĕпе
йăли-йĕркине пĕлме пулăшать. Тĕрлĕ вăхăтра тата тĕрлĕ чĕлхе материалĕнчен йĕркеленнĕ пирки гидронимсен
пĕлтерĕшне уçса парас тесен чĕлхе тата халăх историне
аван пĕлмелле, вырăнти географи уйрăмлăхĕсене шута
илмелле [4, с. 30]. Топонимсене пĕлтерĕш енчен тишкернине Ю.Н. Исаев [8; 9] ĕçĕсенче те асăрхама пулать.
Чăваш чĕлхинче икĕ сăмахран тăракан топонимсем пысăк вырăн йышăнаççĕ. Ятсене пулăвĕпе тытăмĕ
тĕлĕшĕнчен тишкерни топонимсен моделĕсене тупса
палăртма пулăшать [6, с. 196–198].
Топонимсене хронологи сийĕсем çине уйăрса тишкересси шкул ачисемшĕн йывăртарах пулма пултарать,
çапах та вĕсем -нар (-нер), -вăш (-вĕш), -лей топоформантлă гидронимсемпе ойконимсене ыттисенчен уйăрса илме пултармалла. Финн-угр сийне кĕрекен топонимсем çинчен Ю.Н. Исаев [11], А.С. Егорова [5]
ĕçĕсене вуласа пĕлме пулать.
Пĕтĕмлетÿ
Çапла вара, географи объекчĕсен ячĕсене вĕренни
ачасен пулмалли результачĕсене, культуроведен компетенцине аталантарма, тăван ен историйĕпе культурине лайăхрах пĕлме, чĕлхе пĕлÿпе хутшăну хатĕрĕ кăна
маррине, наци культурине палăртмалли форма пулнине
те ăнланса илме пулăшать.
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