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ПОХОДЖЕННЯ НАЗВ СЕЛИЩ МІСЬКОГО ТИПУ  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Зроблено коротку характеристику більшості версій, що пояснюють 

походження назв усіх селищ міського типу Чернігівської області. Проведено 
групування смт Чернігівщини за показником кількості версій походження їх 
назви. 

Ключові слова: Чернігівщина; топонім; селище міського типу; назва; 
походження. 

Сделано краткую характеристику большинства версий, которые 
обьясняют происхождение названий всех поселков городского типа 
Черниговской области. Проведено группирование пгт Черниговщины по 
показателю количества версий обьясняющих происхождение их названия.  

Ключевые слова: Черниговщина; топоним; поселок городского типа; 
название; происхождение.  

A brief description of most hypotheses that explain the origin of the names of 
all the cities in Chernihiv region is dislosed. The grouping of cities of Chernihiv 
region by the number of versions of the measure explains their origin is conducted. 

Key words: Chernihiv region; toponym; town; name: origin. 
 
Вступ. Постановка проблеми. В межах Чернігівської області нині 

налічується 29 селищ міського типу. Одні з них засновані як міста ще за часів 
давньоруської держави і виконували в той час важливу оборонну функцію, а 
також були економічними, освітніми та культурними центрами Русі-України. 
Інші смт виникли як хутори та села в ХVІ-ХVІІІ ст., а деякі взагалі з’явились на 
карті Чернігівщини лише у ХХ ст., як містечка поряд з об’єктами військового 
призначення.  

Назви селищ міського типу Чернігівської області мають як просте й 
зрозуміле походження, так і пояснюються різноманітними, часто навіть 
неймовірними легендами та історіями, що робить їх вивчення цікавим та 
актуальним. 

Серед легенд, які пояснюють походження назв селищ міського типу 
Чернігівщини найчастіше зустрічаються такі, що пов’язують виникнення того 
чи іншого топоніма з гідронімами, антропонімами, особливостями рослинності, 
окремими представниками фауни, характером рельєфу місцевості, певними 
історичними подіями. 
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В області є також селища міського типу походження назв яких 
пов’язують з особливостями заселення, язичницькими божествами, окремими 
елементами архітектурних споруд, певними видами діяльності або 
виробництва, іншомовним походженням, і навіть ставленням людей до 
місцевості, в якій вони мешкають та настроєм перших поселенців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про селища міського типу 
Чернігівської області та походження їх назв можна отримати інформацію з 
цілого ряду публікацій [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33]. Опрацювання вказаних 
публікацій, а також аналіз різноманітних легенд почутих від місцевих 
мешканців дали можливість за кількістю версій, що пояснюють виникнення 
назви, виділити в області кілька груп селищ міського типу.  

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою 
дослідження є вивчення походження назв селищ міського типу Чернігівської 
області. 

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є Чернігівська 
область, а предметом – назви селищ міського типу в її межах.  

Виклад основного матеріалу. Походження нинішніх назв селищ 
міського типу Чернігівської області пояснюється різною кількістю версій. Для 
більшості з них (15 смт) літературні й електронні джерела та народні перекази 
подають одну версію походження назви.  

Так, ойконіми Дмитрівка та Михайло-Коцюбинське походять від 
антропонімів. Назва смт Дмитрівка Бахмацького району (до ХVІІ ст. Дмитрів) 
скоріше за все вказує на те, що населений пункт носить ім’я свого засновника. 
Михайло-Коцюбинське в Чернігівському районі сучасну назву отримало в 1939 
році у день 75-річчя з дня народження великого українського письменника 
М.М.Коцюбинського. До цієї дати селище називалось Козел. Існує кілька 
легенд, що пояснюють походження топоніма «Козел», але найвідоміші серед 
них дві. Згідно першої, населений пункт міг отримати свою назву від 
засновника, що носив «козлину борідку», а друга доносить до нас інформацію 
про те, що першими поселенцями тут були Булах та Козел. Останній був більш 
багатий і саме від його прізвища селище отримало свою назву [8]. 

Від гідронімів отримали свої назви Десна, Добрянка та Замглай. Причому 
перші три ойконіми походять від такого різновиду гідронімів, як потамоніми, а 
останній – від гелоніму. Смт Десна Козелецького району, що виникло у 1960 
році біля об’єкта військового призначення, має однакову з найбільшою річкою 
Лівобережної України назву. Походження потамоніму «Десна» вчені, зокрема 
академік О.О. Шахматов, пов’язують із давнім слов’янським словом «десънъ» - 
правий, обумовлюючи цю назву тим, що слов’яни, рухаючись вздовж Дніпра на 
північ, зустріли праворуч річку і назвали її Десною, тобто «Правою». Деякі 
дослідники, підтримуючи цю гіпотезу, саме слово «десънъ» виводять з 
іранського «дасіна» - права.  
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Противники цієї гіпотези стверджують, що річка не могла отримати свою 
назву від слов’ян, які нібито рухалися на північ, залишаючи Десну праворуч і 
називаючи ліву притоку Дніпра правою. Вони ставлять такий поворот подій під 
сумнів, стверджуючи, що східні слов’яни, які тут селилися, ніколи не мали (як і 
західні) у своїй мові слова «правий». Це слово відоме як діалект лише 
південним слов’янам. На їх думку, Десна свою назву одержала від балтів, для 
яких у їх русі на схід вона тривалий час була «правою або південною» рікою. 
Інші вчені гадають, що назва утворилася внаслідок поєднання двох основ: 
«дна» і «сна». Вони припускають, що колись цю річку у верхній течії називали 
Сна, а в нижній, при впаданні в Дніпро, - Дна. З часом ці дві назви злилися в 
одну - Де-сна, при цьому «н» у першій (нижній) частині випало, а звук «а» 
змінився на звук «е»: Дна - Сна, Д - н - а(е) - сна, Де-сна, Десна. Існують також 
гіпотези згідно з якими потамонім Десна виводять від скіфського -сна, -сно, -
сне «вода, річка» або індоєвропейського «яскраво блищати, світити». [9, 30, 31] 
Смт Добрянка Ріпкинського району отримало свою назву від річки Добрянки, 
на якій було засноване, а назва самої річки, як стверджує легенда, походить від 
дрімоніму «Добрий». Так зветься ліс, з якого вона бере початок [9, 31]. Від 
гелоніму Замглай походить назва однойменного селища міського типу 
Ріпкинського району. На його місці колись було болото. Місцеві жителі 
назвали його Замглай (Замелай) від слова «мгла» («імла», «мла»). За однією 
версією болото отримало таку назву через те, що по його берегах тяглися великі 
ліси з непрохідними напівтемними хащами, а за іншою – через те, що навіть 
після осушення над ним дуже часто був туман і коли люди ходили в ліс по 
дрова чи гриби і в них запитували де вони їх назбирали, то у відповідь чули: 
«За мглою» [9, 31]. Є також версія, що топонім Замглай має іранське коріння, 
але за цією версією назва селища також пов’язана з болотом і виводиться від 
курдських слів «zong» (болото) і «leyi» (потік) [13]. 

Про наявність певних видів виробництва повідомляють топоніми Дігтярі 
та Гончарівське. Очевидно, що селище Дігтярі Срібнянського району, яке 
вперше згадуються 1666 під назвою «Дехтярка», отримало своє найменування 
від слова «діхтяр». Так називали робітників, що займалися виготовленням 
дьогтю. Цей промисел здавна був розвинений поблизу селища в урочищах 
Сотницьке і Десятки [8]. Слід відзначити також, що інколи в літературних 
джерелах та народних переказах зустрічається інформація про те, що колись 
селище мало назву Міняйли (Міняйлівка), яка вказує на те, що тут могла 
процвітати торгівля або проводився обмін якихось товарів. Назва такого 
молодого населеного пункту, як селище міського типу Гончарівське (колишня 
назва Гончарівський круг) Чернігівського району, що було засноване у 1953 
році вказує на наявність гончарного промислу. Хоча про його широкий 
розвиток навряд чи можна зараз говорити, адже селище виникло поблизу 
об’єкта військового призначення [26].  

Топонім Сосниця завдячує своїм виникненням сосновому лісу, в якому 
було засноване селище. До речі, частина цього лісу збереглася й до нині під 
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назвою Бір [3, 9, 30]. Назву смт Олишівка Чернігівського району народні 
перекази виводять від слова ольха (вільха). Скоріше за все ця версія є 
правдоподібною, адже на території селища та його околицях і зараз росте 
досить багато вільхи. [9, 30]. 

Окремі преставники фауни придеснянського краю дали назву селищам 
міського типу Линовиця Прилуцького району та Лосинівка Ніжинського. 
Перший ойконім повідомляє, що його походження може бути пов’язане з 
великою кількістю линів у водоймах, які знаходяться в селищі та поблизу 
нього. А назва смт Лосинівка вказує на те, що колись у цій місцевості водилась 
значна кількість лосів. Символіка назви (голова лося) знайшла своє 
відображення не гербі та прапорі селища. Є дані, що Лосинівка могла 
виникнути на місці відомого ще з ХІІ століття урочища Лосині Голови. Таку 
назву урочище скоріше за все отримало через те, що тут люди часто могли 
спостерігати лише голови лосів, які блукали у високих травах, чагарниках і 
болотних заростях. З часом, в урочищі Лосині Голови ченці Києво-Печерської 
лаври заснували слободу з подібною назвою, а у XVIII ст. (1767 р), слобода 
стала дворянською власністю і отримала сучасну назву Лосинівка. [3, 6, 8, 9, 20, 
30 ]. Назва смт Холми Корюківського району походить від слова холм (горб) і 
вказує на погорбовану місцевість, у межах якої знаходиться селище. 

Від теоніму Лада (Ладо) більшість дослідників виводять назву смт Ладан 
Прилуцького району. Вважається, що тут на гуляй-горі знаходилося 
скульптурне зображення Лади - слов’янської богині веселощів, кохання, краси і 
щастя та постійно відбувались її вшанування. Спочатку селище мало назву 
Ладин і лише з 1930 року стало зватися Ладан. [3, 6, 8, 9, 16, 30 ]. Про 
відкритість і доброзичливість місцевих жителів, їх бажання жити у злагоді, 
мирі та взаєморозумінні повідомляє назва смт Дружба Ічнянського району. [27]. 
Про особливості поведінки мешканців у екстремальних умовах, їх стійкість і 
непоступливість під час нападу ворогів повідомляє давня легенда, що пояснює 
походження назви смт Седнів Чернігівського району. Воно розташоване на 
правому березі р. Снов на місці стародавнього городища. Існує припущення 
вчених, що тут було одне з найдавніших міст Чернігово-Сіверської землі - 
Сновськ (Сновеськ, Сновейськ), яке являло собою одну з найкращих фортець 
часів давньоруської держави. Місто називали Сновськом через його 
розташування на березі річки Снов. Назва ж самої річки виводиться від 
стародавнього слова «сна», «сну», що означало «омиватися», «купатися». За 
переказами, місто неодноразово витримувало напади завойовників. Найчастіше 
доводиться чути легенду про невдалу облогу міста кримськими татарами 
наприкінці XV століття. Облога тривала досить довго, жителі міста вдало 
відбивали приступи ворога, не виходячи із-за фортечних стін. Сидіти ж їм за 
ними тривалий час дозволяли значні запаси продовольства, а підземний хід до 
річки Снов давав можливість вдосталь забезпечувати себе водою. В решті решт 
татарське військо відступило і залишило оборонців Сновська у спокої. З того 
часу, за тривале сидіння в обложеному ворогом місті, городян стали називати 
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«сиднями» або «седнями». А вже у XVI столітті ця назва поширилася і на все 
місто - воно стало Седневом. [3, 8, 9, 30, 33].  

П’ять селищ міського типу Чернігівщини мають назви, пояснити 
походження яких можна опираючись на дві версії.  

Так, смт Березна (за часів давньоруської держави місто Березий 
(Березай)) Менського району за однією версією має назву, яка пов’язана з 
березовими гаями, що були поширені на прилеглій території, а за другою – 
отримало її від потамоніму Береза (Березна чи Березная). Вважається, що так 
звалась річка, яка тут раніше протікала [9]. Згідно однієї версії, яка видається 
найбільш вірогідною, смт Козелець отримало свою назву від того, що стояло 
неподалік лісу в якому водилось багато диких кіз. Навіть на старовинному гербі 
та прапорі містечка на червоному фоні зображено срібного козла із золотими 
ратицями та золотим хрестом на спині. Припускають, що спочатку сам ліс 
називали Козелеск (Козелес) «козиний ліс» від давньоруського «козель» 
(«козль»), а потім таку ж назву отримало й поселення. Інша ж версія пов’язує 
виникнення ойконіму Козелець з жовтими квітами – козельцями, яких було 
дуже багато на навколишніх полях. Слід також відзначити, що у складі Речі 
Посполитої Козелець був відомий під назвою Козлоград. [3, 8, 9, 17, 18, 30] 
Назва смт Короп за першою версією виводиться від назви міста Хоробор або 
Хоробр чи Хоробрь, який вперше згадується в літописі 1153 року. Вважається, 
що з часом цей топонім було метаморфізовано на семантично зрозумілішу 
сучасну назву. Хоча слід відзначити, що на думку противників даної версії 
літописний Хоробор розташовувався в іншому місці – поблизу сучасного 
селища міського типу Макошине. Згідно іншої версії, назва селища походить 
від однойменної риби, яка зображена на гербі та прапорі цього населеного 
пункту. [6, 19, 30]  

Поява ойконіму Понорниця Коропського району скоріше за все пов'язана 
з наявністю в межах даної території значної кількості ярів та від’ємних форм 
рельєфу схожих на понори, що представлені у областях поширення карсту. За 
іншою версією поселення могло отримати таку назву через «понурі місця», які 
тут були у давні часи і значною мірою мають місце й нині [24,30].  

Назву смт Парафіївка Ічнянського району найчастіше виводять від слова 
парафія. Історики та місцеві жителі стверджують, що в селищі був великий 
храм, який мав численний прихід (парафію), тому, мабуть, саме від цього слова 
і виникла назва. В основі іншої версії походження назви селища лежить 
народний переказ про пару дерев (скоріше за все сосон чи ялин), які росли при 
в’їзді в населений пункт з боку Качанівки і, нібито, саме завдяки ним з’явилась 
його сучасна назва [30]. Походження назв таких селищ міського типу, як 
Радуль, Куликівка, Талалаївка, Любеч, Мала Дівиця та Ріпки найчастіше 
пояснюється трьома версіями. Так смт Радуль Ріпкинського району завдячує 
своїм виникненням російським старообрядцям, що поселились тут на початку 
XVIII ст. і заснували слободу. Походження назви цієї слободи, а нині селища за 
однією версією виводиться від слова «радість» (її нібито відчували старовіри, 
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знайшовши тут прихисток від переслідувань царської влади), а за другою - від 
лімноніму «Радутьє» (так звалось озеро, яке колись існувало між західною 
околицею селища і Дніпром). Утворення ойконіму відбулося з використанням 
кореня «рад» і суфікса – «уль». Слід відзначити також, що в мережі Інтернет 
наводиться досить сумнівна версія за якою припускається, що назва селища 
може походити від шведських слів «рад» (коло, шеренга, черга, рада) і «дуль» 
(прихований, зберігання), які разом дають слово «радуль», що тлумачиться як 
заховане сонце [6, 25, 30].  

Одна з версій походження назви смт Куликівка говорить про те, що на 
тому місці, де нині розташоване селище і поблизу нього були суцільні, густо 
зарослі лозою, болота, через які існувала лише одна дорога по якій можна було 
проїхати. За легендою по цій дорозі їхала якась пані (чи якийсь пан) і її погляд 
затримався на халабуді з очерету, що виднілася серед лоз. Неподалік 
знаходилася ще одна така халабуда. Пані, нібито, запитала в свого кучера: «Що 
то за кулики там поселились?». Вони підійшли ближче до тих халабуд, але 
люди повтікали. Проте за всіма ознаками було видно, що вони не перебувають 
тут тимчасово, а живуть постійно. З часом всі хто проїжджав повз це місце 
стали називати мешканців куликами, а за їх поселенням закріпилася назва 
Куликівка.  

За іншою версією селище міського типу могло отримати свою назву від 
антропоніма Кулик. Припускають, що таке прізвище міг мати один із 
засновників цього населеного пункту. До речі таке прізвище зустрічається тут і 
нині. Є також думка. що селище могли назвати через велику кількість куликів, 
які водилися на навколишніх заболочених землях. Можливим підтвердженням 
даної версії є наявність цього болотного птаха на гербі та прапорі 
Куликівського району.  

Смт Талалаївка є одним з досить молодих населених пунктів 
Чернігівської області. Вона виникла у 1877 році як станційне поселення поряд 
із прокладеною тут залізницею. Назва для поселення була запозичена від 
відомого ще з 1629 року села, що знаходилось поруч. 44 роки обидва населені 
пункти існували під однією назвою і лише у 1921 році село отримало нову 
назву. Воно було перейменоване на Сильченкове на честь загиблого голови 
волосного ревкому С.М. Сильченка.  

За словником Б.Грінченка, назва смт Талалаївка походить від слова 
«талалай», що означає «базіка, балакун» (той, хто багато й беззмістовно 
говорить). Можливо також, що назва селища походить від тюркського «талай» - 
стояча водойма [4, 9, 32]. Крім того, від місцевих жителів можна почути 
легенду, що назва села і, відповідно, селища пов’язана з часом походу 
швецького короля Карла ХІІ на Полтаву. Шведи, за легендою, зупинялись 
поблизу села і у великому яру, де була висока трава випасали коней. Траву 
швецькі солдати нібито називали «талала» і саме від цього слова міг виникнути 
ойконім Талалаївка [29, 31]. Смт Любеч Ріпкинського району є одним з 
найдавніших міських населених пунктів не лише Чернігівщини, а й всієї 
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України. Перша згадка про нього датується 882 роком. З Любечем пов’язана 
важлива подія в житті давньоруської держави – перший з’їзд руських князів у 
1077 році. Вважається, що ойкоснім Любеч (Любець, Любичь, Любязь, Любьць) 
має давньослов’янське походження і утворюється від «Люб», основи слів 
«любов», «любий», «любовний» та суфікса – «еч». Найчастіше при поясненні 
походження назви селища у літературних і електронних джерелах та народних 
переказах зустрічається три версії. Згідно з першою, назву Любеч поселення 
отримало завдяки князям Аскольду і Діру. Давня легенда говорить, що під час 
проходженню на кораблях по Дніпру їм настільки сподобався місцевий 
краєвид, що вони зробили тут зупинку і назвали місце своєї висадки на берег 
«Любезноє», що з часом трансформувалось на Любеч. За іншими версіями 
назва цього селища міського типу виводиться від антропонімів «Люб» або 
«Любава». Одна легенда повідомляє, що ім’я Люб мав місцевий князь і саме від 
нього поселення отримало свою назву, а в іншій стверджується, що селище 
назване на честь нареченої чернігівського князя Любави. Необхідно також 
відзначити, що давні греки називали Любеч по-своєму – Амадокою, місцем 
виготовлення човнів-однодеревок (виготовлялись з цільного стовбура дерева) 
[6, 21, 30].  

Про виникнення ойконіму Мала Дівиця Прилуцького району 
повідомляють нам давні легенди. За однією з них, у давнину багатий козак 
поділив своє майно між доньками, більшою і меншою, по обидва боки річки 
Галки. З того часу село, де залишилася жити «мала дочка» (мала дівиця) стала 
зватись Мала Дівиця, а де жила «велика дочка» — Велика Дівиця. За іншою, 
багатий поміщик подарував село і прилеглі до нього землі меншій доньці, а 
сусіднє село з угіддями дісталося старшій доньці, від чого виникла назва села 
— Велика Дівиця. Крім того існує версія, що поселення могло отримати свою 
назву від потамоніму Дівиця. Зокрема відомий історик О.Лазаревський у 
«Описании старой Малороссии» вказував, що назву село одержало від річки 
Дівиці, яка раніше тут протікала, але походження назви самої річки він, на жаль 
не розтлумачив. [22]. Назву селища міського типу Ріпки частіше за все 
виводять від однойменного, нині дуже маловодного струмка, що протікає через 
селище, а назва самого струмка, скоріше за все, походить від ріпи - рослини, що 
колись була поширена на його берегах.  

Серед місцевих мешканців поширена також легенда про те, що селище 
могло отримало свою назву від слова «Крепость». За легендою по території де 
нині знаходиться смт проходила дорога на Любеч, і для охорони 
подорожуючих тут розташовувалась фортеця («крепость»), відповідно топонім 
Ріпки міг утворитися від слова «крепость» шляхом втрати та зміни окремих 
літер («крепость-крепки-репки-ріпки»). Інша легенда повідомляє, що назва смт 
Ріпки може походити від прізвищ засновників, чи найбільш відомих мешканців, 
селища – братів Ріпчичів. Чотири версії походження назви мають селища 
міського типу Макошине Менського району та Варва. 
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 Найчастіше назву селища Макошине, яке виникло на місці давнього 
міста Хоробор, згадуваного в літопису за 1153 р., виводять від теоніма Макоша 
(Мокош, Макош). Це ім’я язичницького божества, якому у дохристиянські часи 
на місці населеного пункту постійно відбувалися обряди жертвоприношень. [3, 
9, 15, 23, 28] Є також думка, що поселення могло отримати назву від 
антропоніма «Макош» за допомогою суф. -ин(е). Припускають, що таким могло 
бути ім’я або прізвище першопоселенця.  

Згідно третьої версії, походження назви селища виводять від 
антропонімів «Мак» і «Кош». За легендою так називали рибалок, які першими 
поселилися на березі Десни і дали початок селищу, а злиття їх імен дало назву 
поселенню.  

Малоймовірно, але також можливо, що ойконім Макошине має литовське 
походження, адже Чернігово-Сіверщина тривалий час була у складі Литовсько-
Руської держави. Литовською мовою «makasyne» означає грязь, болото. 
Поблизу селища справді було досить багато заболочених ділянок. [12, 23] Смт 
Варва, що виникло на місці давньоруського міста-фортеці Варин, скоріше за 
все носить дещо метаморфізовану назву свого попередника. Найчастіше назву 
селища виводять від однойменного потамоніму, адже воно на зорі свого 
існування знаходилось на берегах колись досить повноводної і бурхливої 
притоки Удаю, що мала назву Варвиця. Походження ж назви річки, в свою 
чергу виводять від слова «вар», тобто «вода, що кипить», «вода, що б’є 
ключем», «вода, що вирує» [9, 11, 30]. За іншою версією походження ойконіму 
Варва пояснюють відштовхуючись від того, що на санскриті корінь «вар» (var) 
або «вір» (vir) означає накривати, захищати та ховати. Відповідно Варва (Вара) 
– захищене місце, прихисток, що дає змогу заховатися. Причому це захищене 
місце значною мірою створене природою, адже найстаріша частина Варви – 
Перекопівка знаходиться в основному на пагорбі, який з північно-західного, 
північного та північно-східного боків омивається річками Удай та Варвиця, а з 
південно-західного та південного боку оточений ярами, причому схили 
згаданих водних об’єктів є високими і крутими. Лише з південно-східного боку 
вузький перешийок зв’язує Перекопівку з прилеглою територією, але достатньо 
було цей перешийок перекопати і пагорб ставав повністю неприступним. Таким 
чином очевидно, що саме Перекопівка і є Варвою (Варою) – тим захистом 
(природною фортецею), що подарував Бог людям. З часом, коли місто 
розрослося і люди почали селитися й на околицях, то назва Варва (Вара) 
поширилась на все поселення, а його укріплена частина, що була відокремлена 
від інших внаслідок перекопування, отримала назву Перекопівка [10]. Є також 
версія згідно з якою назва смт Варва може мати іранське коріння - походити від 
слова «varva» , що означає стерв’ятник [13].  

Від місцевих мешканців можна також почути припущення, що назва 
селища походить від антропоніма Варвара, хоча, на нашу думку, це навряд чи 
відповідає дійсності. Серед усіх селищ міського типу Чернігівщини найбільшу 
кількість версій походження назви (п’ять) має селище Срібне. Перша версія 
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пов’язує походження назви селища з урочищем Срібним на місці якого воно 
виникло і від якого нібито отримало свою назву. Вважається, що за часів 
давньоруської держави тут знаходилось літописне місто Серебрене 
(Серебряний Городок). Існує легенда згідно з якою урочище і місто отримало 
таку назву через те, що людям, які сюди прибували зимою або навесні із 
західного чи північного напрямку здавалося, що вкрита заморозком земля 
переливається сріблом у променях сонця [9,14, 30]. Інша версія пояснює 
походження назви селища від потамоніму Сріблянка. За народним переказом, у 
давнину місцева річка була судноплавною і по ній ходило багато кораблів. 
Одного разу неподалік місця де нині знаходиться селище нібито затонув 
корабель навантажений сріблом і люди часто знаходили монети і вироби зі 
срібла. Через це річку стали називати Срібнянкою (Сріблянкою), а селище – 
Серебряним. Існує також думка, що у давнину (ХІІ ст.) місто могло називатись 
Серебряне, через срібні ворота, які нібито стояли при в’їзді до нього. Досить 
часто доводиться чути легенду, що пов’язує походження топоніму «Срібне» з 
металевим покриттям церкви чи будинку феодала, які нібито переливалися 
сріблом. Крім того, є версія прихильники якої стверджують, що якщо дивитись 
на селище з гори (правда не уточнюють у яку пору року і в який час доби), то 
здається, що воно вкрите срібним серпанком і через це предки могли дати йому 
назву Срібне.  

Висновки. В результаті проведеного дослідження проаналізовано основні 
версії походження назв селищ міського типу Чернігівщини. Встановлено, що в 
області є смт, назву яких можна пояснити однією, двома, трьома, чотирма і 
п’ятьма версіями. Слід відзначити також, що ряд версій походження назв селищ 
є дискусійними, а по деяких смт можливо не всі вони й враховані, тому автори з 
вдячністю приймуть зауваження і доповнення до даної статті і в подальших 
публікаціях внесуть відповідні зміни та уточнення.  
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ЗМІНИ В РІВНІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ СЕЛА І МІСТА В 1980-2010 
РОКАХ 

 
 Показано зміни в рівні життя населення сіл і міст протягом 1980-2010 

років. Визначено основні тенденції в зміні інфраструктури та споживання 
населення. 

Ключові слова: рівень життя населення, соціальна інфраструктура, 
демографічна ситуація, бідність населення, структура споживання населення. 

Показаны изменения в уровне жизни населения сел и городов в течение 
1980-2010 годов. Определены основные тенденции в изменении 
инфраструктуры и потребления населения. 

Ключевые слова: уровень жизни населения, социальная инфраструктура, 
демографическая ситуация, бедность населения, структура потребления 
населения. 

The changes in levels of living villages and towns during 1980-2010 years are 
disclosed. The main trends in the change of infrastructure and population are 
explored. 

Keywords: standard of living of the population, social infrastructure, 
demographic situation, poverty of the population, structure of consumption of the 
population. 

 


