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THE HISTORY OF PERSONAL NAMES 
APPLICATION IN GORODOCHCHYNA LVIV 
REGION (BASED ON CHURCH BAPTISM 
METRICS 1950—2010)

This article deals with the problem of analysis of personal 
names in Gorodochchyna Lviv region on the basis of church 
baptism metrics (Artyshchiv, Mavkovychi, Cherlyany, Ugry, 
Stodilky, Bratkovychi, Halychany, Rodatychi, Andriyaniv, 
Livchytsi villages and Gorodok) in the middle of XIXth — at 
the beginning of XXIth centuries. 

Since ancient times actual for Ukrainians is a question of cor-
rect choice of the name for a baby from the rich Ukrainian noun, 
in fact, our ancestors believed that the name determines the fate 
of man. In the different ethnographic regions of Ukraine there 
are many customs and traditions related to the choice and grant 
to the name of the new-born child. Therefore the aim of the ar-
ticle is to consider the names system of Gorodkivchan and inves-
tigate Ukrainian name traditions of the child on the territory of 
Gorodochchyna Lviv region on the materials of church christen-
ing birth-certificates (Artyshchiv, Mavkovychi, Cherlyany, 
Ugry, Stodilky, Bratkovychi, Halychany, Rodatychi, Andriya-
niv, Livchytsi villages and Gorodok) from the middle of 
ХІХth  — to the beginning of ХХІth centuries. Research 
methodology is based on the using of historical, systematic, sci-
entific principles, authorial objectivity, as well as the application 
of features of comparative-historical, structural-functional, sta-
tistical, deductive methods, typological and complex analysis. 
The scientific novelty of work consists of the name’s system and 
child’s name traditions which are investigated for the first time in 
the Ukrainian historiography, ethnology, linguistics, ethno-lin-
guistics on the territory of Gorodochchyna Lviv region in the 
middle of ХІХth — at the beginning of ХХІth centuries.

Generally known, that the proper name associated with magic 
and mystic rituals are certain, and a choice and grant of the hu-
man name were accompanied by corresponding customs and 
ceremonies characteristic for every locality of Ukraine. Ukraini-
ans noun’s research, in particular Gorodkivchan, has both cogni-
tive and applied value, because it informs about the deeper un-
derstanding of our human history, psychology, spiritual culture. 
The etymologic analysis of the nominal repertoire helps to expose 
cultural and historical copulas between ethnoss, methods of their 
cooperation. The detailed motivational analysis helps to under-
stand changes that take place in the psychology of people and in 
aesthetic tastes. As known, the modern repertoire of the Ukraini-
ans official names limits enough, and in some aspects even not 
quite rationed. The active enriching of nominal repertoire and its 
future normalization would take place far more successfully, if the 
using of new names relied on deep knowledge of our people’s 
names history in Ukraine, in particular in Western Ukraine.

Keywords: Gorodoсhchyna, personal name, church bap-
tism metrics, motives of the child’s naming, folk believes, cus-
toms and traditions.

ІСТОРІЯ ВЖИВАННЯ  
ОСОБОВИХ ІМЕН ГОРОДОЧЧИНИ: 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ  

ЦЕРКОВНИХ МЕТРИК  
ХРЕЩЕННЯ 1950—2010 РР.)

Ірина ДЕНИС
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9646-2100

кандидат історичних наук, доцент, 
Національний лісотехнічний університет України,

кафедра соціології та культурології, 
вул. Генерала Чупринки, 103, 79057, м. Львів, Україна, 

e-mail: idenys15@gmail.com

УДК [392.3 + 392.91] (477.83/.84 + 477.86)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.03.738

У статті розглянуто та проаналізовано історію вживання 
особових імен мешканців Городоччини Львівської області 
за матеріалами церковних метрик хрещення (сс. Артищів, 
Мавковичі, Черляни, Угри, Стоділки, Братковичі, Галича-
ни, Родатичі, Андріянів, Лівчиці, Підзвіринець, Татаринів, 
м. Городок) зі середини ХІХ — до початку ХХІ ст. 

З давніх-давен актуальним для українців є питання 
правильного вибору імені для немовляти з-посеред багато-
го українського іменника, адже наші предки вірили у те, що 
ім’я визначає долю людини. У різних етнографічних регіо-
нах України існують свої звичаї і традиції, пов’язані з вибо-
ром та надаванням імені новонародженій дитині. Тому ме-
тою статті є розглянути систему імен городківчан та дослі-
дити українські традиції найменування дитини на території 
Городоччини Львівської області — за матеріалами церков-
них метрик хрещення (сс. Артищів, Мавковичі, Черляни, 
Угри, Стоділки, Братковичі, Галичани, Родатичі, Андрія-
нів, Лівчиці, Підзвіринець, Татаринів, м. Городок) зі середи-
ни ХІХ — до початку ХХІ ст. Методологія дослідження 
базується на використанні принципів історизму, системнос-
ті, науковості, авторської об’єктивності, а також на засто-
суванні особливостей порівняльно-історичного, структурно-
функціонального, статистичного, дедуктивного методів, 
типологічного і комплексного аналізу. Наукова новизна 
роботи полягає у тому, що вперше в українській історіогра-
фії, етнології, лінгвістиці, етнолінгвістиці досліджено імен-
ник та традицій найменування дитини Городоччини Львів-
ської області середини ХІХ — початку ХХІ ст. 

Ключові слова: Городоччина, особове ім’я, церковні ме-
трики хрещення, мотиви найменування дитини, народні ві-
рування, звичаї і традиції.
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Вступ. Споконвіку було Слово, і з Богом було 
Слово, і Слово було — Бог (Ів. 1:1). Є слово, з 

яким людина не розлучається ніколи, — це людське 
ім’я. Після народження дитини основним для бать-
ків є питання, як же ж назвати малюка, яке наймен-
ня з-посеред безлічі людських імен йому надати, щоб 
це перше слово-ймення було милозвучним, дзвінким і 
красивим, щоб гармонійно поєднувалось із прізвищем 
та по батькові, щоб вирізняло дитину з-поміж інших. 
Проблема найменування новонародженої дитини, не-
зважаючи на час високого наукового й технічного про-
гресу, була та й досі залишається актуальною.

Загальновідомо, що кожна людина є носієм певного 
імені, що імена належать до найактивніших слів у мові 
будь-якого народу, проте місце імен у мові, їхнє похо-
дження та різні аспекти функціонування довго були 
поза увагою науковців. Лише протягом останніх деся-
тиліть ім’я людини стало предметом найрізноманітні-
ших не лише лінгвістичних, а й історичних, етнографіч-
них досліджень (В. Сімович, Л. Гумецька, Р. Керста, 
М. Худаш, Р. Осташ, П. Чучка, М. Демчук, Я. Гри-
цак, С. Панцьо та ін.). Однак на сьогодні ще мало до-
слідженим залишається локальний іменник українців, 
зокрема система імен Городоччини, що й становить 
предмет нашої наукової статті. Об’єктом досліджен-
ня є українські традиції та звичаї, яких дотримували-
ся наші предки при найменуванні дитини. Відповід-
но до цього метою роботи є розглянути та проаналі-
зувати власні особові імена мешканців Городоччини 
(сс. Артищів, Мавковичі, Черляни, Угри, Стоділки, 
Братковичі, Галичани, Родатичі, Андріянів, Лівчиці, 
Підзвіринець, Татаринів, м. Городок) Львівської об-
ласті за даними метричних книг хрещення, а визначе-
на мета передбачає розв’язання наступних завдань: 
1) подати й охарактеризувати іменник мешканців Го-
родоччини за період 1950—2010-х рр.; 2) з’ясувати 
частотність вживання особових імен середини ХХ — 
початку ХХІ ст. на визначеній території; 3) досліди-
ти походження використаних імен городківчан. Ме-
тодологія наукової розвідки базується на викорис-
танні принципів історизму, системності, науковості, 
авторської об’єктивності, а також на застосуванні 
особливостей порівняльно-історичного, структурно-
функціонального, статистичного, дедуктивного мето-
дів, типологічного і комплексного аналізу.

Основна частина. Свого часу І.Р. Вихованець 
доречно стверджував, що у кожному імені людини 

вкарбовано часточку історії народу. Тут сліди дав-
ніх епох, мрії і сподівання народу, його творча снага, 
господарські й культурні зв’язки [1, с. 91].

Сьогодні більшість імен, якими називають дітей, 
належить до системи традиційних імен, успадкова-
ної від попередніх поколінь, але естетично відшлі-
фованої. Відомо, що «особове ім’я — це юридич-
но зафіксоване слово, за допомогою якого (разом із 
формою по батькові та прізвищем) здійснюється ін-
дивідуалізація чи, як кажуть фахівці, легалізація осо-
би. Відповідно до чинного законодавства нашої кра-
їни батьки зобов’язані зареєструвати дитину протя-
гом трьох місяців після її народження. Зафіксована 
в актовій книзі і в свідоцтві про народження трич-
ленна формула має бути точно відтворена у наступ-
них документах особи» [11, с. 14].

Як справедливо зауважують Л. Скрипник та 
Н. Дзятківська, система імен, що побутує в укра-
їнського, російського та білоруського народів, фор-
мувалася протягом багатьох століть. Основу її скла-
дають імена християнського календаря. Звичайно, 
були у наших предків імена і до прийняття христи-
янства. Їх підказували здебільшого різні обставини 
родинного життя. Наприклад, довгоочікуваного сина 
називали Ждан, небажаного — Неждан, Нечай, 
перший син діставав ім’я Одинець, третій у сім’ї — 
Третяк і т. п. В іменах відображалися певні риси 
людей (Буян), пора року, коли дитина з’явилася на 
світ (Зима), віра в магічну силу імені, спільного із 
назвою рослини, тварини тощо (Береза, Лев, Орел, 
Сокіл) та ін. Імена з негативним емоційним забарв-
ленням давалися як застережний захід: за уявлення-
ми наших пращурів, погані імена (Горе, Захворай) 
оберігали дітей від дії злих сил [11, с. 7]. Слід зазна-
чити, що у дохристиянський період функціонували 
паралельно з однокомпонентними іменами й імена-
композити, які містили у собі закінчення -слав, -мир, 
-волод, -гост, -бор, наприклад: Володимир, Всес-
лав, Ярослав, Всеволод, Ратибор тощо. 

Іван Глинський вважав, що наші далекі пращу-
ри всі назви людей, тварин, рослин, горбів, річок, 
небесних світил чи речей, певно, вважали іменами 
власними, схожими на нинішні наші наймення. Наші 
предки могли досить легко вибирати з багатьох на-
вколишніх назв найрізноманітніші наймення, які за-
мінювали тоді усю тричленну систему ідентифікації 
особи (ім’я, по батькові і прізвище) сучасних укра-
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їнських: Камінь, Дуб, Орел, Ведмідь, Лось, Олень, 
Літо, Зима тощо. Сьогодні такий вибір здається 
дивним, проте за тої сивої давнини був уповні при-
йнятний. Вже навіть у часи Київської держави ім’я 
риби було назвою ріки… «Ізяслав же, — пише, на-
приклад, автор одного давнього рукопису, — пріи-
де къ нимъ чрезъ ръку Осетръ» [2, с. 21]. 

Як стверджують дослідники власних особових імен 
[11, с. 7—9], у складі сучасних імен варто виділити 
кілька шарів: 1) візантійські християнські імена, або 
імена християнського календаря, запозичені разом із 
запровадженням християнства на території Київської 
Русі у Х ст.: Іван, Олексій, Михайло, Ганна, Катери-
на тощо; 2) давньоукраїнські — Володимир, Всево-
лод, Ростислав, Богдан, Людмила, Віра, Надія, Лю-
бов та ін.; 3) імена, запозичені із західнослов’янських 
і південнослов’янських мов: Ванда, Власта, Квітос-
лава тощо; 4) нові імена, які появилися після револю-
ційних подій 1917 р. (коли церква була відокремлена 
від держави і батьки обирали для свої дітей некано-
нічні імена): Воля, Слава, Октябрина, Трактори-
на, Кім, Геній та ін.; 5) імена, запозичені із західно-
європейських мов: Альберт, Артур, Франц, Жан-
на, Елеонора тощо; 6) індивідуальні імена-новотвори, 
які з’являються у деяких українських родинах: Фло-
рій, Теофій, Дністрян, Божена, Лівія та ін.

Варто зауважити, що й принципи вибору імені 
різні у певних етнічних, конфесійних та локальних 
середовищах. Загальновідомо, що відношення між 
конкретною особою та її власним іменем не дане від 
природи, а є довільним та випадковим. Справді, у 
будь-якої лидини ім’я не закладене генетично, не за-
лежить і від певних особливостей, що їх виражає це 
власне ім’я. Звичайно, якщо когось називають іме-
нем Павло, то це не означає, що він завжди буде ма-
лим, так само і те, що особа з іменем Надія завжди 
буде нести зі собою певну надію або Оксана буде за-
вжди гостинною, а Ірина — мирною і спокійною.

Відношення найменувача (той, хто дає ім’я) до 
найменованого (той, кого називають) та й до само-
го імені не є зовсім довільним, оскільки наші предки 
з давніх-давен дотримувалися відповідних звичаїв і 
традицій при найменуванні дитини. Свобода дій на-
йменувача дещо обмежена при найменуванні. Сьо-
годні людина, звичайно, не може вибрати іменем для 
своєї дитини будь-який знак, тобто будь-який звуко-
вий комплекс. У її розпорядженні для цього є усього 

близько ста чи декількох сот спеціальних слів (влас-
них особових імен), усталених традицією та часом. 
Тільки з цього кодексу можна вибирати для новона-
родженого ім’я, проте не будь-яке, бо для хлопчиків 
є одні імена, а для дівчаток — інші. Крім того, під 
час найменування новонародженої дитини наймену-
вач залежний від чинних мотивів номінації, які най-
частіше пов’язані з естетичними, релігійними та по-
літичними уподобаннями чи переконаннями середо-
вища, у якому живе найменувач. У цих мотивах, як 
справедливо зауважив П.П. Чучка, захований спо-
сіб мислення народу, його психологія, різні вірування, 
погляди на світ, на життя і на смерть [13, с. 39].

Варто зазначити, що мотивів, якими керувалися і 
керуються батьки при вільному виборі імені для своєї 
дитини у звичайних умовах, є декілька. М.Л. Худаш 
стверджує, що етнографічні матеріали дають підста-
ву говорити про три основні традиційні мотиви вибо-
ру й надавання дітям власних хрещених імен: а) вибір і 
надавання імен за церковним календарем чи святцями 
(«принесені» імена); б) вибір і надавання дітям імен на 
чиюсь честь (батьків, друзів, знайомих, авторитетних 
людей, культурних і громадських діячів та ін.); в) піз-
ніше практикований, новітній мотив — вибір дітям імен 
за певною існуючою у даній конкретній місцевості мо-
дою на імена або традицією (тут і вибір милозвучних 
імен, і звичайне наслідування, і традиція, пов’язана 
з культом певного святого тощо) [12, с. 184].

Кожолянко Г.К. вважає, що основними мотивами, 
які у наш час визначають обрання імені для новона-
родженої дитини в Україні, і на Буковині зокрема, є: 
1) сімейна традиція, за якою дітей називають імена-
ми дідуся — бабусі, батька — матері або близьких 
родичів; 2) зв’язок імені дитини з іменами видатних 
національних героїв, відомих письменників, артистів, 
кіногероїв, спортсменів (Богдан, Тарас, Павло, Рок-
солана, Софія, Назарій); 3) ніжні і милозвучні іме-
на (Алла, Аліна, Олена, Світлана); 4)`утворення 
жіночих імен від чоловічих (Богдана, Володимира, 
Руслана, Олександра, Романна) [7, с. 70].

На думку П.П. Чучки, якщо виходити не лише з 
нинішніх узвичаєнь, а й із того, від чого саме зале-
жав вибір імені хоча би протягом останнього сторіч-
чя, то до провідних мотивів найменування треба від-
нести, принаймні, чотири, а саме: а) побожність чи 
забобонність батьків; б) родинні традиції; в) визна-
чні чи авторитетні особи; г) вплив часу. Ці ж мотиви, 
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як стверджує дослідник, є визначальними у наш час 
як у чехів, так і в угорців [13, с. 42]. 

Іменний репертуар українців загалом та городків-
чан зокрема відзначається своїми особливостями: про-
тягом років одні імена зникають з ужитку зовсім або 
рідко вживаються, другі, навпаки, появляються та ак-
тивно входять до уже традиційної системи імен певної 
території, інші — завжди залишаються актуальними 
для використання, як-от: Іван, Андрій, Роман, Во-
лодимир, Марія, Анна, Ольга, Ірина тощо.

Матеріали церковних книг хрещення храму Благо-
віщення Пресвятої Діви Марії дають підстави вважа-
ти, що іменний репертуар м. Городка змінюється з ро-
ками відповідно до смаків та уподобань найменувачів. 
Очевидно, на це впливає як так звана «мода на імена» 
у певний період, так і рівень соціально-економічного 
й культурного життя населення. Та попри те не варто 
відкидати й традиційні погляди городківчан на процес 
найменування дитини, оскільки, як підтверджує ме-
тричний матеріал, з давніх-давен більшість мешкан-
ців Городка називають своїх дітей відповідно до дати 
церковного календаря, тобто яке ім’я «дитина собі при-
несла» своїм народженням, таким і слід її назвати. Та-
ким чином, актуальним завданням є розглянути, як же 
ж змінювався чи, може, взагалі не змінювався імен-
ний репертуар городківчан зі середини ХХ до початку 
ХХІ ст. за матеріалами церковних книг хрещення.

Серед чоловічих імен, які використовувалися 
у 1950—1960-х рр., подибуємо такі: Анатолій 
(4) — грец., Андрей (1) — грец., Богдан (18) — 
слов., Борис (1) — слов., Валеріян (1) — лат., 
Василь (9) — грец., Віктор (1) — лат., Воло-
димир (27) — слов., Григорій (1) — грец., Єв-
ген  / Євгеній (1) — грец., Зенон / Зеновій (6) — 
грец., Йосиф (1) — давньоєвр., Іван (7) — давньо-
євр., Ігор (10) — сканд., Лев (1) — грец., Леонід 
(1) — грец., Любомир (3) — слов., Маріян (1) — 
лат., Мирон (13) — грец., Мирослав (5) — слов., 
Михайло (11) — давньоєвр., Николай / Микола 
(4) — грец., Олег (1) — сканд., Олександр (1) — 
грец., Олексій (1) — грец., Омелян (1) — лат., 
Петро (1) — грец., Роман (30) — лат., Святос-
лав (1) — слов., Степан (13) — грец., Тарас (1) — 
грец., Теодор (2) — грец., Феодозій (1) — грец., 
Юрій (5) — грец., Ярослав (29) — слов. 

Серед жіночих імен 1950—1960-х рр. вжива-
ються: Августина (1) — лат., Анна (12) — дав-

ньоєвр., Богдана (3) — слов., Віра (2) — слов., 
Галина (15) — грец., Даниїла (1) — давньоєвр., 
Дарія (6) — грец., Євгенія (3) — грец., Іванна 
(2) — давньоєвр., Ірена (4) — нім., Ірина (14) — 
грец., Катерина (3) — грец., Лідія (1) — грец., Лю-
бов (19) — слов., Марія (21) — давньоєвр., Ми-
рослава (4) — слов., Надія (6) — слов., Наталія 
(1) — лат., Неоніла (2) — грец., Оксана (3) — 
грец., Олександра (8) — грец., Олена (1) — грец., 
Ольга (9) — сканд., Розалія (1) — лат., Світлана 
(2) — слов., Софія (1) — грец., Стефанія (6) — 
грец., Тереса (1) — грец., Тетяна (2) — лат., Уля-
на (1) — лат., Ярослава (3) — слов.

Використовуються й подвійні імена. Напри-
клад, серед подвійних чоловічих імен 1950—
1960-х рр. маємо: Богдан-Іван, Богдан-Орест, 
Богдан-Юрій, Василь-Михайло, Василь-Роман, 
Володимир-Зеновій, Євген-Ярослав, Іван-
Андрій, Любомир-Михайло, Мирон-Адам, Мирон-
Николай, Михайло-Василь, Остап-Нестор, 
Роман-Василь, Роман-Николай, Стефан-Ярослав, 
Ярослав-Тарас, а серед подвійних жіночих імен є 
такі: Галина-Марія, Дарія-Зоряна, Дарія-Любов, 
Євгенія-Зеновія, Євгенія-Марія, Ірина-Любомира, 
Леся-Стефанія, Лідія-Богдана, Любов-Анна, 
Любов-Ольга, Любомира-Анна, Марія-Анна, 
Марія-Ольга, Надія-Марія, Наталія-Ольга, 
Олександра-Марія, Олександра-Оксана, Олена-
Марія, Ольга-Анна, Романа-Анна, Стефанія-
Богдана, Стефанія-Євгенія. 

Отож, за проаналізованими матеріалами церков-
них кних хрещення бачимо, що популярними серед 
чоловічих імен 1950—1960-х рр. у Городку були: 
Роман, Ярослав, Богдан, Мирон, Степан, Михай-
ло, Ігор тощо, серед жіночих — Марія, Любов, Га-
лина, Ірина, Анна та ін. Рідше вживалися такі іме-
на, як: Борис, Віктор, Олексій, Тарас, Лідія, На-
талія, Олена, Уляна тощо.

Серед уживаних чоловічих імен 1970—1980-х рр. 
були: Анатолій (1) — грец., Андрій (20) — грец., Бог-
дан (4) — слов., Василь (16) — грец., Віктор (1) — 
лат., Віталій (1) — лат., Владислав (1) — слов., 
Володимир (21) — слов., Григорій (1) — грец., Дми-
тро (1) — грец., Іван (8) — давньоєвр., Ігор (15) — 
сканд., Любомир (2) — сканд., Максим (1) — лат., 
Маркіян (1) — лат., Мар’ян (3) — лат., Микола 
(3) — грец., Мирон (4) — грец., Мирослав (1) — 
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слов., Михайло (9) — давньоєвр., Назар (1) — дав-
ньоєвр., Олег (6) — сканд., Олександр (2) — грец., 
Олексій (1) — грец., Орест (5) — грец., Павло (1) — 
лат., Роман (17) — лат., Руслан (6) — тюрк., Сер-
гій (10) — лат., Степан (8) — грец., Тарас (8) — 
грец., Юрій (8) — грец., Ярослав (5) — слов. 

Серед уживаних жіночих імен 1970—1980-х рр. 
були: Анна (2) — давньоєвр., Богдана (1) — слов., 
Василина (3) — грец., Віра (5) — слов., Володимира 
(1) — слов., Галина (20) — грец., Зоряна (3) — слов., 
Іванна (4) — давньоєвр., Ірина (14) — грец., Катери-
на (3) — грец., Лариса (2) — грец., Леся (9) — грец., 
Лілія (1) — лат., Люба / Любов (11) — слов., Люд-
мила (4) — слов., Мар’яна (8) — лат., Маріанна 
(2) — лат., Марія (17) — давньоєвр., Марта (1) — 
грец., Мирослава (5) — слов., Надія (7) — слов., На-
талія (12) — лат., Оксана (17) — грец., Олександра 
(3) — грец., Олена (2) — грец., Ольга (7) — сканд., 
Орислава (1) — слов., Романна (5) — лат., Руслана 
(2) — тюрк., Світлана (5) — слов., Тамара (1) — 
давньоєвр., Тетяна (2) — лат., Уляна (1) — лат., 
Христина (5) — грец., Юлія (1) — лат. 

Подвійні чоловічі імена 1970—1980-х рр.: 
Володимир-Руслан (2), Олег-Іван, Роман-Іван, 
Роман-Руслан, Руслан-Борис, Юрій-Іван. 

Подвійні жіночі імена 1970—1980-х рр.: Віра-
Люба, Лілія-Марія, Марія-Світлана (2), Наталія-
Марія, Наталія-Руслана, Оксана-Марія.

Отже, до часто використовуваних імен городків-
чан 1970—1980-х рр. відносимо такі: Володимир, 
Андрій, Роман, Василь, Ігор, Сергій тощо серед чо-
ловічих, а серед жіночих — Галина, Оксана, Марія, 
Ірина, Наталія, Любов та ін. Менше використову-
вали городківчани для найменування дітей такі імена, 
як: Анатолій, Віктор, Віталій, Григорій, Максим, 
Богдана, Лілія, Марта, Тамара, Юлія тощо.

Уживані чоловічі імена 1990—2000-х рр.: Ан-
дрій (20) — грец., Артур (1) — кельт., Богдан 
(14) — слов., Борислав (1) — слов., Валентин (2) — 
лат., Василь (5) грец., Віталій (7) — лат., Владис-
лав (1) — слов., Володимир (16) — слов., Данило 
(2) — давньоєвр., Денис (1) — грец., Дмитро (5) — 
грец., Євген (2) — грец., Іван (9) — давньоєвр., Ігор 
(14) — сканд., Любомир (2) — слов., Максим (7) — 
лат., Маркіян (2) — лат., Мар’ян (9) — лат., Ми-
колай (4) — грец., Мирон (1) — грец., Михаїл / Ми-
хайло (5) — давньоєвр., Назарій (7) — давньоєвр., 

Олег (12) — сканд., Олександр (2) — грец., Остап 
(1) — грец., Павло (8) — лат., Петро (1) — грец., 
Роман (9) — лат., Ростислав (1) — слов., Руслан 
(1) — тюрк., Святослав (3) — слов., Сергій (5) — 
лат., Стефан (1) — грец., Тарас (4) — грец., Юрій 
(16) — грец., Ярослав (4) — слов.

Уживані жіночі імена 1990—2000-х рр.: Анас-
тасія (7) — грец., Андріяна (7) — лат., Анна 
(3) — давньоєвр., Василина (4) — грец., Вікто-
рія (6) — лат., Віолетта (1) — італ., Віра (2) — 
слов., Галина (5) — грец., Діана (6) — лат., Зо-
ряна (1) — слов., Іванна (6) — давньоєвр., Ірина 
(22) — грец., Катерина (3) — грец., Лариса (1) — 
грец., Лідія (1) — грец., Ліліана (1) — нім., Лілія 
(19) — лат., Людмила (1) — слов., Марина (1) — 
лат., Марія (21) — давньоєвр., Марта (12) — 
грец., Мар’яна (6) — лат., Мирослава (3) — слов., 
Надія (10) — слов., Наталія (8) — лат., Оксана 
(19) — грец., Олександра (1) — грец., Олена (4) — 
грец., Олеся (2) — грец., Ольга (8) — сканд., Рок-
соляна (1) — лат., Романна (3) — лат., Руслана 
(1) — тюрк., Світлана (2) — слов., Соломія (6) — 
давньоєвр., Софія (3) — грец., Тетяна (2) — лат., 
Уляна (1) — лат., Христина (12) — грец., Юлія 
(23) — лат., Ярина (3) — грец.

Подвійні чоловічі імена 1990—2000-х рр.: 
Андрій-Іван, Богдан-Іван, Богдан-Роман, Борис-
Ігор, Василь-Едуард, Василь-Ігор, Віталій-
Віктор, Віталій-Михаїл, Володимир-Іван, Іван-
Ігор, Ігор-Валентин, Ігор-Степан, Любомир-
Роман, Максим-Григорій, Максим-Семен, 
Миколай-Володимир, Павло-Артур, Павло-
Василь, Роман-Олег, Роман-Стефан, Руслан-
Теодор, Святослав-Андрій, Тарас-Миколай.

Подвійні жіночі імена 1990—2000-х рр.: 
Аліна-Христина, Анна-Марія, Валерія-Олена, 
Василина-Діана, Віра-Марія, Діана-Марія, Іванна-
Катерина, Ірина-Ольга, Марія-Анна, Марія-Мар-
та, Марія-Роксолана, Марта-Василина, Марта-
Ірина, Марта-Марія, Марта-Софія, Окса на-Діана, 
Олена-Ольга, Роксоляна-Діана, Христина-Марія 
(2), Яна-Іванна, Ярина-Іванна. 

Таким чином, у 1990—2000-х рр. популярними 
чоловічими та жіночими іменами у Городку були: Ан-
дрій, Володимир, Юрій, Богдан, Ігор, Олег, Юлія, 
Ірина, Марія, Лілія, Оксана, Марта, Христина, 
Надія та ін. До імен, що рідше використовувалися, 
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відносимо: Артур, Борислав, Денис, Мирон, Рус-
лан, Віолетта, Лариса, Людмила, Марина, Рок-
соляна тощо.

Уживані чоловічі імена 2000—2010-х рр.: 
Андрій (17) — грец., Андріян (3) — лат., Анто-
ній (2) — лат., Артем (1) — грец., Артур (1) — 
кельт., Богдан (14) — слов., Вадим (1) — слов., 
Василь (5) — грец., Віктор (5) — лат., Віталій 
(9) — лат., Владислав (3) — слов., Володимир 
(8) — слов., Данило (11) — давньоєвр., Дем’ян 
(3) — грец., Денис (5) — грец., Дмитро (12) — 
грец., Євген (2) — грец., Захар (1) — давньоєвр., 
Іван (10) — давньоєвр., Ігор (10) — сканд., Ілля 
(5) — давньоєвр., Лука / Лук’ян (2) — лат., Лю-
бомир (2) — слов., Максим (33) — лат., Маркі-
ян (5) — лат., Марко (1) — грец., Мар’ян (6) — 
лат., Микола (4) — грец., Мирон (1) — грец., 
Михаїл (10) — давньоєвр., Назарій (31) — дав-
ньоєвр., Олег (17) — сканд., Олександр (2) — 
грец., Орест (1) — грец., Остап (4) — грец., 
Павло (11) — лат., Петро (2) — грец., Роман 
(15) — лат., Ростислав (10) — слов., Руслан 
(1) — тюрк., Святослав (9) — слов., Сергій 
(1) — лат., Ставислав (1) — слов., Станіслав 
(2) — слов., Степан (4) — грец., Тарас (4) — 
грец., Устим (2) — лат., Юліан (2) — лат., 
Юрій (21) — грец., Ярослав (1) — слов.

Уживані жіночі імена 2000—2010-х рр.: Алі-
на (5) — нім., Анастасія (20) — грец., Андріяна 
(4) — лат., Анна (5) — давньоєвр., Валентина 
(1) — лат., Вероніка (1) — грец., Вікторія (21) — 
лат., Віолетта (1) — італ., Віра (1) — слов., Га-
лина (2) — грец., Дарина (1) — грец., Діана (9) — 
лат., Євгенія (1) — грец., Єлизавета (1) — дав-
ньоєвр., Злата (1) — слов., Зоряна (1) — слов., 
Інна (1) — лат., Ірина (8) — грец., Каріна (1) — 
лат., Кароліна (1) — нім., Катерина (9) — грец., 
Кіра (1) — грец., Лідія (1) — грец., Ліліана (1) — 
грец., Лілія (14) — лат., Любов (2) — слов., Ма-
рієтта (1) — італ., Марія (13) — давньоєвр., 
Марта (11) — грец., Мар’яна (7) — лат., Надія 
(1) — слов., Наталія (6) — лат., Неля (1) — 
слов., Оксана (9) — грец., Олена (8) — грец., Оле-
ся (1) — грец., Ольга (6) — сканд., Орися (1) — 
грец., Пауліна (1) — лат., Роксоляна (3) — лат., 
Романа (1) — лат., Сніжана (1) — болг., Соло-
мія (8) — давньоєвр., Софія (15) — грец., Тетяна 

(8) — лат., Уляна (1) — лат., Христина (17) — 
грец., Юліана (1) — лат., Юлія (20) — лат., 
Юстина (1) — лат., Якилина (1) — лат., Яна 
(8) пол. / чес., Ярина (8) — грец.

Подвійні чоловічі імена 2000—2010-х рр.: 
Арсеній-Тарас, Артур-Іван, Богдан-Степан, Вадим-
Володимир, Василь-Сергій, Володимир-Тадей, 
Дмитро-Арсеній, Іван-Олександр, Іван-Северин, 
Ігор-Василь, Ігор-Дмитро, Максим-Валентин, 
Максим-Василь, Максим-Володимир, Максим-Іван, 
Максим-Петро, Мар’ян-Юрій, Маркіян-Данило, 
Марко-Миколай, Марко-Юрій, Михайло-Василь, 
Назарій-Василь, Олег-Максим, Олег-Микола, Олег-
Петро, Олександр-Владислав, Олександр-Роман, 
Павло-Андріан, Роман-Василь, Роман-Михайло, 
Руслан-Степан, Святослав-Олександр, Степан-
Володимир, Юрій-Максим, Ярема-Павло.

Подвійні жіночі імена 2000—2010-х рр.: 
Аліна-Марія, Аліна-Уляна, Анастасія-Марія, 
Анастасія-Софія (2), Анна-Ангеліна, Анна-
Іванна, Анна-Любов, Анна-Марія (2), Анна-
Ольга, Анна-Тетяна, Божена-Марія (3), Васи-
лина-Ілона, Вероніка-Марія, Вікторія-Марія, 
Вікторія-Павлина, Дарина-Тетяна, Дарія-Марія, 
Діана-Анна, Діана-Василина, Діана-Дарія, Діа-
на-Марія, Діана-Олександра, Діана-Ольга, Еве-
ліна-Анисія, Єлизавета-Марія, Іванна-Ані-
та, Інна-Анна, Камілла-Марія, Каріна-Марія, 
Ліліана-Марія, Лілія-Марія, Людмила-Орися, 
Марія-Вікторія, Марія-Уляна, Марта-Дарина, 
Марта-Марія (2), Марта-Юстина, Оксана-
Марія, Оксана-Олена, Роксолана-Ксенія, Роксо-
ляна-Марія, Соломія-Марія, Соломія-Софія, 
Со  фія-Анастасія, Софія-Анастасія, Софія-Га-
ли на, Софія-Марія, Софія-Уляна, Стефанія-
Софія, Тетяна-Марія, Уляна-Юліана, Христина-
Володимира, Христина-Оксана, Юлія-Іванна, 
Юлія-Марія, Юстина-Анна, Ярина-Марія, 
Ярина-Марія.

За матеріалами метричних книг Городка можна 
стверджувати, що у 2000 — 2010-х рр. часто для 
хлопчиків використовували такі імена, як: Максим, 
Назарій, Юрій, Андрій, Олег, Роман, Богдан, Дми-
тро, Данило, Павло, Іван, Ігор, Ростислав тощо, а 
для дівчаток — Вікторія, Анастасія, Юлія, Хрис-
тина, Лілія, Марія, Марта та ін. Рідше вживали-
ся такі імена: Артем, Артур, Вадим, Захар, Мар-
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ко, Мирон, Ярослав, Вероніка, Віра, Євгенія, Лідія, 
Неля, Романа, Уляна тощо.

Висновки. З давніх-давен наші предки хвилювали-
ся за долю своїх нащадків, тому до проблеми вибору 
імені для новонародженої дитини ставилися дуже сер-
йозно. Та й сьогодні багато людей дотримуються на-
родного прислів’я: «Як корабель назвеш, так він і по-
пливе». Таким чином, процеси найменування дітей є за-
вжди цікавими й актуальними і не лише у м. Городку, а 
й по всій Україні. Матеріали церковних метрик хрещен-
ня храму Благовіщення Пресвятої Діви Марії дають 
підстави вважати, що іменний репертуар городківчан 
середини ХХ — початку ХХІ ст. досить різнома-
нітний та змінюється з роками. Деякі імена, активно 
вживані у 50—70-х рр., з часом зникають або рід-
ше вживаються в іменнику м. Городка (наприклад, 
Ярослав, Василь, Григорій, Олексій, Степан, Зе-
новій, Розалія, Степанія, Євгенія, Даниїла та ін.). 
На початку ХХІ ст. популярності у Городку набува-
ють такі імена, як: Віктор, Данило, Денис, Максим, 
Маркіян, Назарій, Ростислав, Святослав, Вікторія, 
Вероніка, Дарина, Злата, Карина, Соломія, Софія, 
Христина тощо. Та попри вживання нових популяр-
них імен городківчани також використовують і тради-
ційні імена для новонароджених, як-от: Андрій, Бог-
дан, Дмитро, Іван, Ігор, Олег, Павло, Роман, Юрій, 
Анастасія, Ірина, Марія, Марта, Олена, Ольга, Те-
тяна, Юлія тощо. Щодо походження вживаних імен 
у м. Городку, то слід зазначити, що використовуються 
у більшості імена грецького та латинського походжен-
ня (це історично вмотивовано), крім того, називають 
дітей також давньоєврейськими, слов’янськими, скан-
динавськими, кельтськими, тюркськими, італійськими, 
польськими та чеськими іменами. 
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