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ДИНАМІКА ОСОБОВИХ ІМЕН СТУДЕНТОК ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
УКРАЇНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ОНУ ім. І. І. 

МЕЧНИКОВА 

Дослідження власних імен людей — цікавий матеріал для глибшого 
розуміння процесів, які відбувались на різних історичних зрізах у мові 
народу, його історії, культурі. "Личные имена имеют важность и 
значение... и как памятник воззрений, понятий и представлений народных, 
и в них нередко отражается характер и дух народа лучше всех других 
исторических памятников" [8: 6]. 

Мета нашого дослідження — простежити динаміку особових імен 
студенток українського відділення філологічного факультету Одеського 
національного університету ім. І. І.Мечникова, процес розвитку певних 
імен або їх занепад (одиничне використання або повне випадіння імені з 
ужитку), кількісну та якісну динаміку жіночих іменувань. 
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Фонд жіночих імен містить дохристиянські, християнські та нові 
антропоніми. Вивчений нами іменник містить: а) численну групу 
календарних імен (включаючи жіночі варіанти до церковних чоловічих 
імен, а також народні форми канонічних найменувань) — Галина, 
Наталія, Олена, Ольга та ін.; б) велику кількість нових антропонімів 
(запозичення із західноєвропейських мов або новоутворення 
пореволюційних років) — Аліна, Ельвіра, Жанна та ін.; в) невеликий 
відсоток етимологічно прозорих слов'янських найменувань — 
Владислава, Зоряна, Світлана, Ярослава та ін. Крім офіційно 
прийнятих імен були зафіксовані і скорочені форми традиційних 
антропонімів, що нині визнані документальними — Альона, Ліна, Леся 
та ін. 
Жіночий іменник ми поділили на групи за методикою В.Д.Бон- 

далетова [1: 80]. У нашій системі виділяються три групи: 1) популярні 
імені, які вживаються найчастіше, і всі ті імена, які на певному із зрізів 
очолюють список. Ім'я зараховується до цієї групи, якщо воно має не 
менше 5 носіїв; 2) рідкісними є маловживані імена. Ім'я зараховується до 
цієї групи, якщо воно має не більше 4 і не менше 2 носіїв; 3) до одиничних 
належать імена, що зустрілись 1 раз на будь-якому із вікових зрізів. 
Наші матеріали розподілені за віковими зрізами в залежності від 

вступу особи до університету. Виділено три вікових зрізи: І — 1986-1990 
рр.; ІІ — 1991-1995 рр.; ІІІ — 1996-2000 рр. 
За період з 1986 по 1990 рр. зустрілось 58 імен (59% від загальної 

кількості найменувань), які були вжиті 347 разів. Із них 55 — повні імена, 
3 — скорочені форми. Популярними виявились 15 імен, які були названі у 
сумі 272 рази (78%). Першу десятку імен очолює світле ім'я Світлана (36 
разів). Крім нього популярними є також: аристократичне ім'я Тетяна (30), 
Олена (29), Оксана (28), Наталія (27), Ірина (20), Ольга (18), 
Валентина (18), Лариса (15), Людмила (14). Імена першої десятки були 
зафіксовані 232 рази (66%). Розряд рідкісних імен містить 17 
найменувань, що у сукупності фіксувались 50 разів (14%): Антоніна (4), 
Лілія (4), Марія (4), Олеся (4), Лідія (3), Любов (3), Анна (3), Майя (3), 
Надія (3), Руслана (3), Аліна (2), Віра (2), Ганна (2), яке відома поетеса 
Ахматова назвала "найсолодшим для губ людських і слуху" [2: 117-118], 
Зінаї- да (2) — "народжена Зевсом" [4: 224], Марина (2), Катерина (2), 
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грузинське ім'я Ніна (2) та давньоєврейське ім'я Тамара (2). У розряді 
одиничних опинилися 25 одиниць, що займають 7% від сукупності 
ім'явжитків. Вони являють собою численну і різнобарвну групу. 
Більшість з них — це нові імені: запозичення із західноєвропейських 
мов: Анжела, ім'я давньоримської богині полювання Діана, ім'я 
Орлеанської діви Жанна, Інесса, запозичене з нім. Ines; "перлина" — 
Маргарита (з гр.); Ореста (з гр. oros — горець, дикун) [9: 152], Яна, 
запозичене з польської, чеської мов, де Ян є аналогом імені Іван [9: 
170]; жіночі варіанти імен до канонічних чоловічих, які набули 
поширення на початку XX ст.: Валерія, Віталія; в) власне 
імена-новації: Аеліта — новоутворення О.М.Толстого від двох гр. слів: 
aer "повітря", lithos — "каміння" [8: 103]; Нінель — зворотне 
прочитання псевдоніма Ленін [8: 147]. Також до розряду одиничних 
належать імена старого календарного фонду, довший час невживані: 
Алевтина, Анастасія, Зоя, Ксенія, Олександра, Уляна, Юлія. Склад 
іменника цього періоду доповнюють слов'янські імена: Лада, 
Мирослава, Ярослава. До розряду одиничних входять і зафіксовані 
нами скорочені варіанти: Ліна, Неллі, Неля, Ріта. 
    Якщо порівняти наслідки нашого дослідження із рівнем попу-
лярності імен у 70-х роках — в Одесі [3], на Одещині [7], на території 
півдня України [5], то спільність виявляється серед найпопу- лярніших 
імен першої десятки. На 90% вона збігається із частотною десяткою 
реального ім'явжитку 70-х років. 
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Тільки ім'я Валентина жодного разу не потрапило до найкращої 
десятки імен, хоч популярність його відзначають і О.Ю.Касім [7: 78] і 
О.Ю.Карпенко [5: 67]. Слід також відзначити високий ранг імені 
Світлана в нашому дослідженні, хоча воно не підіймається вище 4 місця у 
70 р. на півдні України, а в Одесі посідає лише 6 місце. Однак зростання 
популярності цього імені підтверджують О.Ю.Касім [7: 79], 
О.Ю.Карпенко [5: 66]. 
Іменник періоду 1991-1995 років складається з 56 імен, що були названі 

543 рази; із них 51 — повні імена, 5 — скорочені варіанти. 
Найулюбленіші перші 10 імен згадуються 398 разів (72%). Склад їх на 

80% збігається з результатами попереднього зрізу, оновлюючись іменами 
Інна (17 разів), Юлія (14), що витісняють імена Валентина та Лариса і 
переводять їх до розряду частотних. Зміни відбуваються усередині 
десятки: при відносній стабільності більшості рангів різко змінюються 
імена — лідери. На перше місце виходить Наталія (з 5 в попередньому 
зрізі, і ім'я Валентина опускається аж на шосте місце. Розглядаючи решту 
антропонімів, що входять до розряду популярних, помічаємо, що кількість 
імен різко зросла (з 5 імен до 12) збереглися лише імена Галина (9), 
Вікторія (8), Алла (7), а ім'я-новація Альона (3) перейшло до рідкісних. 
До популярних імен долучилися: раніше рідкісні імена Ганна (6), Ка-
терина (5), Лілія (8), Любов (7), Марія (10), Олександра (6), а також 
раніше одиничний антропонім Анжела (5). Також приєднались до цієї 
групи імена Лариса (11), Валентина (6), що були вилучені з десятки 
найуживаніших. У групі рідкісних найменувань зміни помітні яскравіше, 
хоча приблизно на 60% її склад є тотожним попередньому. В основному 
імена є новими, що жодного разу не були вжиті у попередньому зрізі: 
Леся (3), Віта (2), Євгенія (2) та Мар'яна (2). 
Спільними для обох вікових зрізів у цій групі є імена Аліна (2), Віра 

(4), Майя (2), Марина (2), Надія (3), Ніна (2), Олеся (2), Руслана (2), 
Тамара (2). Також до розряду рідкісних потрапило ім'я Альона (3), що 
послабило свої позиції. Навпаки імена — неологізми Жанна (2), Неля (4), 
що були у складі одиничних, піднімаються на вищий щабель. Усього у 
цьому розряді нараховуються 16 найменувань. Посилюючи свої позиції, 
зникають з розряду рідкісних імена Ганна (6), Лілія (8), Любов (7), 
Марія (10). Зовсім  
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виходить з ужитку найменування попереднього вікового зрізу Лілія, 
Зінаїда. 
Дуже розмаїтим є склад одиничних імен: до них приєднуються 

іншомовні імена Анжеліка, Евеліна, Мальвіна, Інга. Також це імена, що 
з'явились на початку XX ст.: Сніжана, Яніна і призабуті календарні: 
Раїса, що, можливо, утворене від лат. radia — "покірна, поступлива, легка" 
[8: 286]; Нонна, ім'я, яке крім версії про походження його від лат nonus — 
"дев'ята", має ще переклад з єгип. (у старовинних календарях) — 
"присвячена Богові" або походить з лат. і перекладається як 
"мати-годувальниця" [8: 284]; Антоніна; також з'являються імена 
Владислава, Зоряна. Залишились на своїх позиціях імена: Валерія, 
Віталія, Мирослава, Неллі, Ульяна. Зменшилась загальна кількість 
одиничних імен, яких тепер нараховується 18. 
Отже, в іменнику цього періоду переважають канонічні імена і утворені 

від них форми (50%); 39% складають нові імена; збільшився відсоток 
слов'янських імен (11%). За кількісним складом популярних імен 
нараховується 40% (це набагато більше, ніж за попередній період — 26%), 
приблизно таким же залишився склад рідкісних імен (29%), менше 
новоутворень у другому періоді — 32% (з 44%). 
Порівнюючи результати нашого дослідження з показниками, що 

одержали Л.П.Зайчикова [3], О.Ю.Касім [7] та О.Ю.Карпенко [5] за 70 
роки, можна твердити, що склад іменника співпадає на 80% з даними 
згаданих дослідників (стосовно першої десятки). Слід тільки відзначити, 
що ім'я Юлія, що посідає 10 місце в цьому віковому зрізі, жодного разу не 
було назване у розряді популярних імен Одеси, Одещини, півдня України. 
За період з 1996 р. до 2000 року навчалося 452 студентки. Склад 

іменника — 54 імені. До розряду популярних потрапили 23 імені, які були 
названі 405 разів, що складає 90% від загальної кількості ім'явжитків. 
Очолює частотну десятку знову ім'я Наталія (51), а сам склад десятки 

на 70% співпадає з попереднім. Долучаються імена Вікторія (17), Ганна 
(15), Катерина (21), що раніше також були популярними іменами, але 
жодного разу не посідали місця в десятці найпродуктивніших. Ці імена 
витіснили Оксану (12), Людмилу (13), 
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Світлану (13), що однак не залишили розряду популярних імен. Група 
популярних імен, що не потрапили до десятки, майже на 50% збігається зі 
списком попереднього вікового зрізу. Також до них приєднуються, 
активізувавши свій ужиток, імена Марина (12), Надія (7), Віта (5), Олеся 
(5), що раніше вважалися рідкісними. У розряді рідкісних антропонімів — 
10 імен, що згадувались 26 разів (5,5%). Крім раніше зафіксованих імен 
Аліна (2), Мар'яна (2), Тамара (2), до них приєднались нові: Дар'я, 
Вероніка, Ельвіра. Піднялися з одиничних імена Антоніна (4), 
Анастасія (30, Валерія (2); послабило свої позиції ім'я Олександра (3). 
Вибули зі складу іменника найменування Віта, Леся, Майя, Руслана, 
Віра, Ніна, Неля. На 60% оновився склад одиничних імен, що нараховує 
21 одиницю (4,5% усіх ім'явжитків). Даний віковий зріз багатий на імена- 
неологізми: Еліна, Моніка, Віола, Іванна, Богдана, Каріна. Також були 
згадані старі канонічні імена Софія, Таїса, Уляна, Христина, Клаудіа. З 
розряду популярних сюди потрапили Валентина, Анжела; стали 
одиничними в минулому рідкісні імена Жанна, Євгенія; повернулися з 
першого вікового зрізу імена Анна, Лідія, Яна. 
Склад іменника цього періоду з якісного боку розподілився таким 

чином: канонічні імена та похідні від них нараховують 60%, решту 
складають нові та слов'янські імена (35% і 6%). За кількісними 
показниками переважають частовживані імена (43%), 18% рідкісних і 
майже дорівнюють кількості частих одиничні імена: 39%. 
Отже, на ІІІ віковому зрізі послабили свої позиції імена Оксана, 

Світлана, Людмила, Віра, Ніна, Валентина, Анжела. Зайняли вищі 
позиції імена Катерина, Юлія Вікторія, Ганна. Іменник цього зрізу був 
на 30% складений з нових імен, чого не простежувалось на попередніх 
зрізах. 
За період з 1986 р. по 2000 рік на денній формі навчалися 1342 

студентки. Іменник складається з 88 різних імен. Кожний віковий зріз 
відзначається специфічністю, що виявляється в наборі імен. Більшість з 
них протягом часу виявляє різні ступені активності. В залежності від 
динаміки можна виділити такі групи імен: 1) імена, що протягом трьох 
вікових зрізів посилювали свої позиції; 2) імена, що протягом трьох 
вікових зрізів послаблювали свої позиції; 3) відносно стабільні імена 
(спостерігаються коливання частотності в межах одного розряду). 
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До десятки найпопулярніших імен протягом трьох вікових зрізів 

потрапило 15 імен: Валентина (22), Вікторія (33), Ганна (23), Інна (41), 
Ірина (94), Катерина (28), Лариса (33), Людмила (60), Наталія (159), 
Оксана (81), Олена (138), Ольга (90), Світлана (85), Тетяна (113), Юлія 
(34). Лише 5 з них жодного разу не покидало меж десятки: Ірина, 
Наталія, Олена, Ольга, Тетяна. Найчастіше зустрічається ім'я Наталія, 
яке протягом 3 зрізів належало до розряду популярних, а на ІІ — ІІІ зрізах 
очолює десятку найкращих імен. Також до групи імен, що з часом 
посилювали свої позиції (у межах десятки), належать імена: Ольга (з 7 
місця на 3); Вікторія (з розряду частотних на 7 місце на ІІІ зрізі), Інна (з 
частотних на 8 місце на ІІІ зрізі); Ганна (з рідкісних на 8 місце на ІІІ зрізі), 
Катерина (з рідкісних на 5 місце); Юлія (з одиничних на 6 місце на ІІІ 
зрізі). До групи імен, що з часом послаблювали свої позиції: вибули з 
десятки найкращих, але залишилися у розряді популярних, належать імена 
Лариса, Людмила, Оксана, Світлана. Одиничним стало ім'я 
Валентина. Відносно стабільними є імена: Ірина (6-5 місце), Олена (3-2), 
Тетяна (2-4). Крім названих антропонімів до популярних імен належать: 
Алла (28), Альона (8), Анжела (7), Віта (7), Галина (23), Лілія (25), 
Любов (15), Марина (16), Марія (19), Надія (13), Олександра (10), 
Олеся (11). Жодного разу не залишили розряду популярних імена Алла, 
Галина. У динаміці решти найменувань спостерігаються коливання: а) 
зростання частотності — Лілія (03% — 0,97%), Любов (0,2% — 0,37%), 
Марія (0,3% — 0,37%), Марина (0,15% — 0,84%), Надія (0,22% — 
0,52%); б) спадання частотності — Альона (0,37% — зникає з ужитку). 
Якщо у розряді популярних імен протягом трьох вікових зрізів нарахо-
вується 27 одиниць, то у розряді рідкісних — 19 найменувань. Спільними 
для трьох зрізів є імена Аліна, Тамара. На двох вікових зрізах до цього 
розряду входили: Віра, Майя, Мар'яна, Ніна, Руслана, Антоніна. 
Найбільшою за кількістю антропонімів є група одиничних імен. Вона 
складається з 42 найменувань. На двох вікових зрізах побували імена 
Віталія, Зоя, Інга, Мирослава, Неллі, Уляна. Решта імен: Аеліта, 
Алевтина, Анжеліка, Богдана, Віола, Владислава, Дарія, Діана, 
Евеліна, Еліна, Ельвіра, Зоряна, Іванна, Інесса, Каріна, Клаудіа, 
Христина, Ксенія, Лада, Ліна, Мальвіна, Маргарита, Моніка, Нінель, 
Нонна, Ореста, Раїса, Ріта, Сніжана, 
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Софія, Таїса, Ульяна, Крістіна, Яна, Яніна, Ярослава є разовими 
(тобто зафіксовані лише один раз на одному з вікових зрізів). 
Динаміку частотності антропонімічних розрядів добре видно у 

таблиці 2, яка містить кількісні показники популярності розрядів імен 
протягом трьох вікових зрізів, а також співвіднесення числа одиниць 
кожного з розрядів на І-ІІІ зрізах. 
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