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Назви географічних об’єктів, як і всякі інші власні назви, закріплюються за тим чи іншим 
об’єктом не випадково; всі вони мотивуються. 

Утворювані в роки Радянської влади назви мають в основі слова з позитивним, 
революційним змістом: Воля, Правда, Перемога, Сила; Вільне, Світле, Ясне, Червоне, 
Комсомольське, Геройське, Партизанське і под. Внаслідок цього топонімія в цілому, 
незважаючи на повну нейтральність описових назв, набуває дещо підвищеної експресивності 
й емоційності1. Як і в попередні епохи, назви населених пунктів часто походять від назв 
людей. Проте принцип відбору прізвищ та імен в радянський період змінився: 
відантропонімічні топоніми увічнюють героїв громадянської і Великої Вітчизняної війн, 
організаторів колективних і радянських господарств, письменників, державних і партійних 
діячів. Такі відантропонімічні назви, без сумніву, повинні максимально забезпечувати 
ідеологічну функцію — увічнювати імена людей, на честь яких вони утворені. 

Щоб виконувати своє призначення, географічна назва повинна протиставлятися решті 
назв, принаймні в межах певної адміністративно-територіальної одиниці, і разом з тим 
відповідати словотворчій структурі існуючих назв. Так створюється протиріччя в топонімії 
між потребою мати для кожного поселення чи іншого географічного об’єкта «свою» 
неповторювану назву і впливом на кожну окремо взяту назву топонімічної системи, яка 
спрямована «передусім не на те, щоб відмежувати топоніми один від одного, а, як це не 
парадоксально, на те, щоб зблизити їх між собою»2. Не дивно, що назви протягом тривалого 
часу функціонування, особливо в таких випадках, коли мають «свої» словотворчі 
особливості чи подібні звуковим комплексом до більш відомих, втрачають свої первинні 
фонетичні і словотворчі ознаки, пристосовуючись до вже наявних і подібних. Так, назва села 
Лукашівка, що співвідноситься з іменем Лукаш, могла утворитися і від прізвищ Лукашенко 
чи Лукашевич, Олександрівка — від імен і прізвищ Олександр, Олександров, 
Олександрович, невласної назви олександрит (камінь) і под. Цим насамперед пояснюється 
причина руйнування первинного значення топоніма, яка не може не поширюватися і на 
увічнювальні значення. Практика функціонування назви в українській топонімії показує, що 
краще зберігаються архаїчні форми назв, які дублюють увічнювальне прізвище в родовому 
відмінку присвійності: Леніна, Чапаева, Щорса і под. Однак такі топоніми зустрічаються все 
рідше, існують не без підтримки розмовної усіченої форми найменування колгоспу чи 
радгоспу: замість імені Леніна — Леніна, імені Котовського — Котовського, імені 
Комінтерну — Комінтерну та ін. 

Що ж до інших увічнювальних назв, то вони неминуче пристосовуються до тих 
найменувань, які давно існують у мові. Як цьому запобігти? По-перше, не слід творити назву 
суфіксальним засобом, бо це неминуче викличе усунення суфікса антропоніма і появу 
замість нього суфікса топонімічного. По-друге, увічнювальні назви повинні оберігатися 
офіційно-книжними засобами (довідниками адміністративно-територіального поділу, 
офіційними документами установ, пресою). На жаль, ці завдання не завжди виконуються в 
кожному конкретному випадку. Так, на Україні близько ста поселень3 мають назви, утворені 
безпосередньо чи опосередковано від слова калина; 78 з них мають у своєму складі суфікс -
івк(а), ще ряд — ускладнені суфіксами -івськ(е), -івщин(а) та ін. Є також увічнювальні 
назви, утворені від прізвища діяча Комуністичної партії Радянського Союзу і Радянської 
держави М. І. Калініна. Такі назви в одних випадках мають давню безсуфіксну модель, про 
яку йшлося вище: Калініна (4 поселення), а також синонімічні їй, утворені за допомогою 
закінчення, що узгоджує назву з номенклатурним членом: (село) Калініна (9 поселень), та 
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вторинні утворення на -ськ(е), (-ий): Калінінське (двічі), Калінівський (один раз). Назви-
увічнення наведених топонімотворчих типів, протиставляючись назвам відапелятивним, 
зберігаються в усному обігу і офіційно-книжному вжитку. В усному вжитку як місцеві 
виступають також назви Калінівка та їх варіанти Калініна, Калінінське і под., які в 
довідникових реєстрах передаються як поширена назва Калинівка. 

Ні в довідниках адміністративно-територіального поділу Української РСР післявоєнного 
періоду, ні в томі «Історії міст і сіл УРСР», присвяченому Миколаївській області4, в межах 
області не фіксуються назви Ульяновка чи Ульянове, зате називаються Улянівка (5 випадків) і 
Улянове. Між тим село Веселинівського району, відоме до 1960 року як «хут. Крисів», має 
мотивовану усно-мовну назву Ульяновка; в такому оформленні воно повинно включатися в 
реєстр довідника: назва утворена шляхом перейменування давнішої з метою увічнення імені 
В. І. Леніна5. Форму Ульяновка повинні б мати також села Миколаївського (назва 
встановлена на траурному сході в січні 1924 року) і Єланецького (раніше назва «хут. 
Шульги» замінена в 1929 році, нова назва утворена від прізвища Ульянов) районів 
Миколаївської області. З другого боку, навпаки, назва села Білозерського району на 
Херсонщині — Ульяновка — вживається без достатньої на те мотивації; вона утворена від 
імені Уляна ще в середині XIX ст. і фіксувалася російськими довідниками та іншими 
офіційними джерелами як Ульяновка, українськими ж джерелами — як Улянівка. 
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