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ЖІНОЧІ АНТРОПОНІМИ В ОЙКОНІМІЇ ЧЕРКАЩИНИ 
 

В останні десятиріччя простежується досить значна зацікавленість 
проблемами антропонімії в місцевому пропріативному просторі, яка 
пов’язана зі зміною системно-структурної парадигми мовознавства, що 
орієнтована на антропоцентричну модель, здатну вивчати мову в тісному 
зв’язку з людиною, з її свідомістю, духовно-практичною діяльністю. 
Необхідність більш глибокого вивчення ойконімів, твірними лексемами 
яких ставали особові імена людей, недостатня вивченість процесів, що 
відбувалися в системі найменувань, а також змога встановлення 
національного складу через вивчення динаміки прізвищ його носіїв і 
визначає актуальність обраної теми. 

Населені пункти створювалися людьми й для людей. Тож не 
випадково іменування поселень за власними назвами мешканців, які в них 
первісно жили, та за відношенням до певних осіб є найпродуктивнішим 
способом називання в ойконіміці.  

Власниками великих міст, а потім і менших поселень, у тому числі 
дворів, урочищ, полів, були чоловіки – члени княжої дружини, так звані 
«княжі мужі», що володіли значними земельними уділами, заможніші 
купці, «закупи» – наймити, які, вступаючи на працю, брали плату наперед 
або відробляли позичені гроші і могли мати власне господарство, двір і 
майно [2, с. 220]. Тому саме чоловічі імена в абсолютній більшості 
відображені в основах назв первісних майнових чи земельних володінь та 
найменувань населених пунктів. 

Однак на території Черкащини нами зафіксовано близько шістдесяти 
ойконімів, твірними лексемами яких виступають жіночі християнські 
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особові імена. Вперше такі номінації денотатів починають з’являтися на 
початку ХVІІ ст.: Мар’янівка (с-ще, Лс.) < від ОН поміщиці Мар’яни  
[7, с. 51]; Софіївка (с., Зл.) < ОН Софія [5, с. 344]. 

Така ж продуктивність спостерігається у ХVІІІ ст.: Мар’янівка  
(с., Шп.); Катеринівка (с., Км.) < від ОН матері та доньки князя Бороздина 
[3, с. 707]. 

Кількісне зростання назв населених пунктів, похідних від повних 
жіночих християнських імен, припадає на період ХІХ–ХХ ст.: Дар’ївка  
(с., Кн.) < власниця Дарія Понятовська [3, с. 550]; Єлизаветівка (х., Чк.) 
< ОН Елизавета [7, с. 47]; Єлизаветівка (х., Чк.); Мар’янівка (х., Зл.); 
Мар’янівка (с., Чб.); Мар’янівка (х., См.); Олімпіадівка (с., Др.) < ОН 
Олімпіада [4, с. 170]; Софіївка (с., Чк.); Тетянівка (с-ще, Лс.) < ОН 
Тетяна [5, с. 359]; Улянівка (с., Мн.) < від ОН власниці Уляни [1, с. 88]. 

Досліджений фактичний матеріал дає підстави для диференціації 
спеціальних найменувань заміжніх жінок за їхніми чоловіками, тобто 
андронімів, чи інакше – маритонімів (від лат. maritus – чоловік) [6, с. 152]: 
Лаврусиха (х., Км.) < ОН Лавро, Лавр [4, с. 70]; Матвіїха (с., Мс.) < 
ОН Матвій [4, с. 76]; Юрчиха (с., Км.) < ОН Юрій [4, с. 85]. 

Християнські жіночі імена, міцно вкоренившись в антропонімійній 
системі нашої мови, беруть участь й у творенні складних назв із другим 
компонентом -піль (-поль): Катеринопіль (смт., Кп.) < від ОН Катерини ІІ. 

Отже, найменування поселень, мотивовані жіночими іменами, в 
ойконімній системі Черкаської області класифікуємо як малопродуктивні 
моделі (0,7 %). На території Хмельниччини назви такого зразка були 
зафіксовані лише у ХІХ – І трет. ХХ ст. у такій самій кількості. Не набула 
поширення ця модель і на Покутті, де зареєстровано лише одне утворення, 
твірною лексемою якого стало особове жіноче ім’я. В ойконімії 
Прикарпаття найменування із загальнослов’янським формантом належить 
до занепадаючих і оформлене одиничним прикладом.  

Значна частина ойконімів Черкащини утворена від слов’янських 
автохтонних і християнських імен, а також прізвиськ, які до свого 
закріплення в ролі прізвищ виконували різні функції. Популярні імена 
мали значну кількість варіантів, які лягли в основу багатьох назв 
населених пунктів, що утворили ойконімні парадигми. 
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Скорочення 
Др. – Драбівський, Зв. – Звенигородський, Зл. – Золотоніський, Км. – 

Кам’янський, Кн. – Канівський, Кп. – Катеринопільський, Лс. – 
Лисянський, Мн. – Маньківський, Мс. – Монастирищенський, ОН – 
особова назва, См. – Смілянський, Чб. – Чорнобаївський, Чк. – Черкаський. 
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Соціально-політичні та економічні зміни що відбуваються в 

сучасному українському суспільстві вимагають особливої уваги до 
проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей-біженців. Внаслідок 
анексії Криму Росією та ведення бойових дій на Сході України 
масштабних розмірів досягла кількість біженців і зростає до тепер.  

Найбільшого удару отримала найбеззахисніша ланка нашого 
суспільства – діти, оскільки пережитий стрес від перебування в зоні 
військового конфлікту, переселення, втрати близьких і рідних людей, 
пристосування до нових умов перебування у більшості випадків негативно 
впливає на розвиток особистості і її психічне та фізичне здоров’я. У 
зв’язку з цими подіями набуло актуальності питання соціально-
педагогічної підтримки дітей-біженців у місцях їхнього тимчасового 
поселення.  

Вимушена міграція є вагомим обмежувальним фактором в розвитку 
та соціалізації дитини, саме тому, так важливо, своєчасно та професійно 
підійти до вирішення даної проблеми, про яку зазначено в таких 
концептуально – державних  документах, зокрема в  Конституції України, 
Конвенції  ООН  про права дитини, Законах України «Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про 


