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Головне завдання педагогіки українського народознавства полягає у 

формуванні навчально-виховного процесу таким чином, щоб кожен учень 
зміг пізнати свій народ, а в ньому – себе. Тільки за таких умов діти зможуть 
успішно оволодіти народною культурою, духовним набутком своєї нації. 

Успіх у вивченні народознавства забезпечується не тільки вдало 
дібраною методикою викладання, рівнем національної системи освіти і 
виховання, а й вимогами до особистості вчителя. Перш за все, він має бути 
особистістю, адже особистість може виховати тільки така сама особистість. 
Йому належить володіти всіма тими якостями, які він хоче виховати в своїх 
учнях. Учитель повинен опанувати педагогічну майстерність, гармонію серця 
й розуму, чуйність, турботу та мудрість. 

Перед філологом-народознавцем відкриваються особливі шляхи 
опанування свого фаху. Він має можливість залучитися до народної 
скарбниці через слово. Адже слово має величезний народознавчий потенціал. 
Проникаючи в глибини слова – в його семантику – учитель-філолог 
відкриває для себе, а отже, і для своїх вихованців, споконвічні народні 
вірування, звичаї, обряди, невичерпний духовний світ. 

Таким народознавчим потенціалом наділена народна  медична лексика. 
Це один з найдавніших шарів, який є собою відображенням народних 
світоглядних уявлень про навколишній світ, зокрема про хвороби, їх 
етіологію, засоби лікування. Тут зафіксовано поєднання елементів досвіду і 
фантастики, раціонального й ілюзорного. 

Етнографічний елемент виявляється в процесі етимологізації народних 
медичних назв, наприклад: пояснити походження лексеми ластовиння 
допомагають повір’я про ластівку. 

Походження південноросійської діалектної назви ластовинья (яка, 
очевидно, запозичена з української мови) та українських назв ластовиння, 
ластовинки, ластівки проблематичне. Етимологи    пов’язують їх з назвою 
птаха: ластівка від *lasъ  „темний з білою плямою чи смугою (плямистий)” 
[5,3, 199]. У цьому випадку номінаційною ознакою найменувань є зовнішня  
подібність денотантів: плямистість людської шкіри і строкатість оперення 
птаха. 

Ще одне пояснення походження назви ластовиння та його 
однокореневих синонімів пов’язане з народним  повір’ям, згідно з яким той,  
„хто має ластовиння на виду, ... побачивши вперше весною ластівку.., 
умивається, щоб не було того ластовиння” [2, ІІ, 346]. До ластівки 
звертаються і в примовці, мета якої – вивести ластовиння: „Ластівко, 
ластівко! На тобі веснянки, дай мені білянки” [6,30]. На основі цього 
матеріалу О.Б.Петрова робить припущення про те, що найменування шкірної 
патології утворено від назви птаха,  оскільки ластовиння можна лікувати за 



допомогою ластівки [11, 43]. На нашу думку, звернення до ластівки як засобу 
лікування є вторинним, тобто, виведеним від назви птаха з уже наявної 
давньої назви, тим більше, що існують народні повір’я і протилежного 
змісту: не можна брати ластівку до рук, не можна руйнувати її гнізда, бо 
обсяде ластовиння [9, 74]. Водночас порівняння семного складу назв 
веснянки і ластовиння (а також відповідних однокореневих утворень) 
переконує в тому, що спільною для них є сема ‘пора року’. Вона  є однією з 
основних у семемі  ‘веснянки ‘ -  вказує на час виникнення плям, а також 
виступає побічною семою семеми ‘ластовиння’ -  відображає час повернення 
ластівки з вирію  (адже в народній свідомості прихід  весни асоціюється з 
поверненням ластівок; звідси і  фразеологізм перша ластівка  [14,1,417], який  
означає початок у появі кого- або чого-небудь). Отже, ластовинья – це темні 
плямки, що з’являються на шкірі навесні, в той час, коли прилітають 
ластівки. Це і є ймовірним поясненням походження назви  ластовинья. 

Цікавий народознавчий аспект відображається у низці народних назв на 
позначення хвороб, які являють собою полісемантичні одиниці, при цьому 
один номінант часто презентує і певне захворювання і розкриває спосіб його  
лікування. Так, російські лексеми вогник, вочник та українські вогнік –
приклад багатозначності народної назви, яка вживається на позначення ряду 
шкірних хвороб. Подібні назви зустрічаються і в українській мові: огник 
(вогник, огнік, вогнік). В обох мовах ці слова номінують пухирцевий висип на 
обличчі, зокрема на губах і коло носа. Напр.: 1. „Огник обметал губы” [22, 
329]. 2. „На щоці [в Солохи] огник” [7,212]. Ці назви вмотивовані, по-перше, 
больовими відчуттями, які нагадують опік вогнем: „На всем теле прыщики, 
огник все тело жжет, чешется” (СРНГ, 329); по-друге, зовнішнім виглядом 
шкіри – почервонінням. Використання лексеми вогонь (вогник) на позначення 
хвороб має і світоглядне підґрунття. У назві відобразилося міфологічне 
мислення народу, для якого вогонь був могутньою священною стихією. Тому 
здавна до вогню ставилися обережно, з повагою: хрестили кожен раз, коли 
запалювали; забороняли кидати у вогонь брудне, плювати. Звідси і пояснення 
появи хвороби, а разом з тим і мотивація назви огник: 1. „На вогонь не можна 
плювати, бо поприщить губу, вогники будуть і буде довго гнити” [4,9]; 2. „Не 
плюй в огонь, а то огники на губах будут” [12,22,329]. Назва вогник (огник) 
широко  представлена у східнослов’янських замовляннях. Напр.: „Ішла баба 
чорною дорогою... Та не руба ні дуба, ні явора, ні берези, тільки руба огник” 
[13, 119].  

Той самий вогонь, що став причиною недуги, в народі використовують 
як засіб боротьби з нею:  лікують огник іскрами, що висікають з кресала, 
вуглиною, попелом, супроводжуючи ці дії замовлянням, у якому звертаються 
до вогню: „Огонь, огонь, возьми свой огник” [3,ІІ,645]. Лексема огник 
функціонує в українській мові і як народна ботанічна назва на позначення 
меландрію червоного (Melandrium rubrum). У ній реалізується схожість 
денотатів за зовнішньою ознакою: назва рослини зумовлена яскраво-
червоним забарвленням квітки [5, І, 413]. 



Лексема грыжа, мабуть чи не одна з найбільш універсальних 
найменувань у народній медичній лексиці російської та української мов, де 
вона номінує не лише хірургічну патологію – випинання органу або його 
частини крізь отвори анатомічних утворень під шкіру, а й захворювання 
внутрішніх органів, кровоносних судин і кісток у людини. Нею називають і 
різні види пухлин: „Народ... всякую наружную опухоль називает  грыжею” 
[3,І,401]. Грыжа позначає також ревматизм, рани, нариви, судороги в 
поясниці; всяке відчуття болю усередині; вона є і ветеринарною назвою – 
охоплює всі подібні захворювання тварин [12, 7, 173-175]. 

Широка полісемантиченість цієї номінативної одиниці детермінована її 
утворенням від дієслова грызть (звідси і всі варіативні назви: грыза, грызь, 
грызть та ін). Походить вона від псл. gryza<*gryzja від gryzti „гризти” і 
зустрічається в багатьох слов’янських мовах [5, І 594], зокрема в українській: 
літ. грижа, діал.  гріжа, ріжа, гріж, гризь, гризота [10,  45]. Мотивують 
лексему больові відчуття, що супроводжують будь-яку хворобу. Безумовно, 
тут теж відбито пережитки давнього світогляду: хвороба, що уявлялася 
персоніфіковано, як жива істота, вселяючись у людину, гризла, точила її. 
Тому в замовляннях саму грижу віддають для поїдання іншій істоті (залізній 
людині, що сидить у дубі чи золотій шуці), її запрошують також 
переселитися у різних тварин, дерева, каміння [8, 5; 59]. 

Прозора назва недуги породила й народний спосіб лікування грижі, 
відомий у росіян і українців. „Коли де-небудь у селян з’являлась грижа, під 
якою часто розуміли всяку пухлину на тілі, то самим надійним засобом 
вважалось самому гризти зубами грижу на зорях, приказуючи: „Грыжа,  
грыжа, не ты меня  грызешь, а я тебя грызу”(Яросл.) [12, 7, 174]. Звідси сам 
процес замовляння грижі називали грыжу загрызать. 

Багатий етнографічний матеріал розкривається при аналізі табуїстичних 
найменувань хвороб, зокрема позначень патології febris. 

Словесне табу – це, як відомо, слово, вживання якого заборонено під 
впливом екстралінгвальних чинників. Для найменувань хвороб таким 
чинником було народне уявлення про недугу як злу силу, а також віра у   
магічну дію слова, яке може відвести хворобу, запобігти їй. Подібні уявлення 
у більшості народів з давніх часів “склалися під впливом поетичного погляду 
на природу..., що характеризує первісний щабель розвитку людства” 
(Г.Булашев). 

На основі спільності семантичних ознак табуїстичні назви на позначення  
febris можна поділити на дві групи: до першої входять назви, що містять 
негативну конотацію, - вони прямо не називають хворобу, а вказують на зло, 
яке вона несе людині; другу підгрупу утворюють номінативні одиниці, які, 
навпаки, містять у семантичній структурі конотацію позитивності. 
Прикладом назв, що належать до першої групи, є українське поганка, 
російські дрянница, дрянища. 

Наявність лексем з позитивною конотацією детермінована світоглядним 
чинником – народним уявленням про хвороби і засоби їх лікування. Оскільки 
народ вірив у те, що хвороба є результатом проникнення в організм духа, то 



й засіб лікування, природно, повинен був полягати у видаленні цього духа. 
Особливим способом боротьби з недугою було задобрювання: духа 
намагалися із хворого виманити пригощанням чи подарунками. 
Задобрювання відтворилосья і в назвах, які давали хворобам, зокрема febris: 
добруха, летюха. 

Аналіз табуїстичних найменувань хвороб у народній медичній лексиці 
української та російської мов показує, як у мовних засобах віддзеркалюється 
світоглядний чинник, як принципи номінації відображають специфіку 
народного світосприйняття: уявлення про добро і зло, усвідомлення 
людиною себе як органічної частини навколишнього світу. Тому 
дослідження народної медичної лексики є важливим джерелом для розуміння 
духовного життя народу. 

Зазначений мовний матеріал може бути використаний учителем-
філологом як у курсі народознавства, так і на уроках рідної мови. 
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