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Вступ 

   Актуальність дослідження зумовлена потребою розвитку теорії 

соціолінгвістики про особливості мовлення населених пунктів різних 

регіонів України. У роботі вибрано один із аспектів цієї проблеми – 

формування соціолінгвістичного портрета села. Ця тема передбачає 

комплексну лінгвістичну характеристику громадського простору та 

мовленнєві показники носіїв, які там проживають. Дослідженням мовних 

портретів населених пунктів, в основному міст, займались А. Загнітко, І. 

Кудрейко, Л. Кудрявцева, О. Слободян та інші. У цілому до цього часу 

соціолінгвістичні портрети більшості населених пунктів залишаються 

невивченими. Виникає низка нових запитань. Які  теоретичні аспекти аналізу 

передбачає ця тема? Як формується громадський простір чи які мовні і 

комунікативні характеристики мають люди, які проживають у конкретному 

населеному пункті України? Відповіді на ці та інші питання сприятимуть 

поглибленню лінгвістичної теорії про мову і мовлення міста/села, що є 

однією із важливих проблем у предметному полі соціолінгвістики. 

   Новизна роботи полягає у зборі та аналізі матеріалів , які ілюструють 

соціолінгвістичні процеси в одному селі як частині геополітичного простору 

України. 

   Мета наукової роботи – дослідити соціолінгвістичний портрет села Бучали 

Городоцького району Львівської області. 

   Завдання роботи: 

1) розкрити історико-методологічні засади дослідження питання і методику 

творення соціолінгвістичного портрета; 

2) проаналізувати мовні маркери громадського простору; 

3) схарактеризувати офіційний іменник жителів села, починаючи з 1900 р. і 

до 2018р.; 

4) укласти генеалогічні дерева жителів села (на основі інтерв’ювання); 

5) проаналізувати тенденції в називанні новонароджених; 
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6) вивчити особливості мовного етикету носіїв різних поколінь жителів. 

   Об’єктом цього дослідження є мовні маркери громадського простору 

населеного пункту, імена його жителів (починаючи з 1900 р.), етикетні 

формули в їхній комунікації. 

   Предмет аналізу: перебіг перейменування одиниць громадського простору; 

імена жителів села, починаючи з 1900р. і до 2018 р.; міжпоколінна традиція 

іменування (на матеріалі аналізу генеалогічних дерев); мовні етикетні 

формули. 

   Теоретичною базою для написання роботи були праці з соціолінгвістики 

(Бабич Н., Масенко Л., Мартос С., Мацюк Г., Миколенко Т.), ономастики 

(Чучка П., Демчук М., Денисюк М., Скрипник Л.), історії населених пунктів ( 

Маланчук В.), дослідження з соціолінгвістичного портретування (Загнітко А., 

Кудрейко І., Марчук Л., Слободян О.), лінгвістичного ландшафту ( Ландрі Р., 

Боргіс Р., Белей Л., Абрамова Е., Олійник О.) та праці про мовний етикет 

(Богдан С., Плющ М., Підкуймуха С. та ін.)  

   Методи дослідження: опитування (інтерв’ю), описовий, зіставний, 

соціолінгвістичних кореляцій. 

   Практична цінність дослідження: результати конкурсної роботи увійдуть 

у монографію про село Бучали. 

   Структура роботи. Є вступ, розділ І «Історико-методологічні засади 

дослідження соціолінгвістичного портретування», розділ ІІ 

«Соціолінгвістичний портрет села Бучали: лінгвістичні показники», 

висновки,  список використаної наукової літератури (45 позицій), додатки 

(додаток 1 – «Список учнів Бучалівської ЗОШ та їхніх батьків»; додаток 2 – 

«Анкети»; додаток 3 – «Відповіді на питання анкети №1»; додаток 4 – 

«Відповіді на питання анкети №2») та словника-довідника 

«Соціолінгвістичний портрет населеного пункту: територія, люди, 

комунікація в селі Бучали Городоцького району Львівської області». 
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   РОЗДІЛ І. Історико-методологічні засади дослідження 

соціолінгвістичного портретування 

   1.1. Соціолінгвістика як наука про взаємодію мови та суспільства 

   Соціолінгвістика (від лат. - societas спільність і лінгвістика), соціальна 

лінгвістика — галузь мовознавства, що вивчає соціальні  аспекти розвитку 

мови, її суспільні функції в синхронії і діахронії, механізми взаємодії мови і 

суспільства [37, с. 631]. Цей науковий напрям і навчальна дисципліна пов’язані з 

антрополінгвістикою, діалектологією, дискурс-аналізом, етнографією 

мовлення, геолінгвістикою та їх іншими ділянками знання [23, с.6]. 

Соціолінгвістиці належить «саме той аспект, який виявляє й ілюструє стійкий 

корелятивний зв’язок між мовою та конкретною ознакою суспільства» [23, с.7], 

тому розширюється перелік дисциплін, із якими вона пов’язана. «Зв’язок 

соціолінгвістики з кожною новою дисципліною чи навіть теорією постає як 

шанс створення щораз нового образу мови у стосунку до суспільства» [23, с.8]. 

   Для соціолінгвістики важливо дослідити всі особливості використання мови і 

з’ясувати всі супровідні питання, які з ними пов’язані. 

 

   1.2. Соціолінгвістичний портрет населеного пункту 

   Термін «соціолінгвістичний портрет» закріплює за собою особливу стратегію 

лінгвістичних досліджень – стратегію портретування.  «Соціолінгвістичний 

портрет завжди має характер певного хронологічного зрізу і розкривається у 

трьох найбільш детермінованих параметрах – часовому, просторовому і 

подієво-особистісному» [33]. Перший передає мовну характеристику мовця, 

групи мовців, території у певному часовому зрізі, тобто на рівні синхронії. 

Другий пояснює чітко окреслену територію з наявністю однієї аналізованої 

мови чи декількох мов з урахуванням усіх діалектних утворень. Третій 

параметр характеризує особистість щодо мовного вияву в її життєвих подіях. 

Соціолінгвістичний портрет населеного пункту ілюструє синхронний зріз 

мовної ситуації у країні [11]. 
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   Формування соціолінгвістичного портрета певної адміністративно окресленої 

території передбачає ґрунтовне ознайомлення зі складом та  структурою  її 

мовного побуту, аналіз лінгвістичного середовища та виявлення в ньому різних 

типів мовлення – різновидів писемної та усної мови жителів. 

   При цьому необхідно враховувати «усі соціальні процеси, що відбуваються в 

суспільстві і впливають на функціонування мови; особливості соціальної 

структури суспільства; співвідношення між статусними і нестатусними 

групами; чинники, від яких залежить мовна поведінка людини, та ті, що 

породжують мовну дію; комунікативна  ситуація (місце, де відбувається 

спілкування); соціальні статуси учасників комунікації; комунікативні цілі та 

очікування; соціальні характеристики мовця; культурне середовище та  

професійна приналежність людини, її характер і рівень освіти. Береться до 

уваги й стать, зокрема мовна поведінка чоловіків виступає як інноваційне 

повідомлення. Жінки більшою мірою схильні до впливу традицій та 

дотримання літературної норми (їх поведінка консервативна). Важливу роль 

відіграє й етнічна приналежність людини, територія проживання» [33]. 

   Основним завданням соціолінгвістичного портретування населеного пункту є 

встановлення в інтерпретації корелятивних зв'язків: мова - вік, мова - стать, 

мова - соціальна група, мова - професія, мова - територія та ін. 

   Важливо дослідити показники сучасних міграційних процесів, напрямки 

соціальної політики та форми їхньої економічної реалізації [14]. 

   Соціолінгвістичний портрет – це детальна характеристика соціуму, тобто 

груп населення, які мешкають на досліджуваній території за віковими, 

гендерними, освітніми, професійними, статусними показниками з урахуванням 

мовних пріоритетів у різних комунікативних ситуаціях. Важливі чинники під 

час створення соціолінгвістичного портрета міста: географічний аспект; історія 

заселення; національний склад; соціальний статус мешканців; співіснування 

різних колективних і вікових груп; корпоративні інтереси, сфера контактів 

крупного, середнього, дрібного бізнесу; співвідношення центру і периферії, 

мовленнєві пріоритети мешканців; мова освіти в місті; освітній рівень 
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(наявність училищ, технікумів, вишів, їхніх філій); відстань від великих міст; 

інформаційне мовне тло (газети, журнали, радіо, телебачення); розвиток 

населеного пункту; наявність/відсутність поповнення складу населення 

сезонними робітниками; наявність/відсутність білінгвізму [15]. 

   Тому в роботі я враховую мовні показники громадського простору, імена 

людей, які в ньому проживають, та особливості їхньої комунікації. 

 

   1.3. Громадський простір  

   Сам термін  linguistic landscape  був вперше використаний у праці Р. Ландрі та 

Р. Боргіса у 1997 р.  Вчені запропонували визначення цього нового поняття - це 

«мова публічних і комерційних знаків на певній території та в певному регіоні» 

[44], маю вивіски магазинів, рекламні плакати, топоніми, антропоніми, 

дороговкази, оголошення, знаки на державних закладах тощо, назви вулиць, 

площ, частин села чи міста тощо. Оскільки дослідження цього питання 

розпочалося порівняно нещодавно, то система понять ще не цілком усталена..  

   Навіть термін мовний ландшафт реалізує різні значення [3, с.36]. Під цим 

поняттям також розуміють ще кількість мов, які вживаються у певній країні, 

діалектний континуум певної мови тощо. У цьому широкому значенні термін 

мовний простір може бути синонімічним до термінів мовний ринок, мовна 

мозаїка, екологія мови, мовна ситуація.    

   Цей термін ще є неологізмом в українській лінгвістиці, незважаючи на те, що 

в соціолінгвістиці ним послуговуються з кінця минулого століття. Запозичений 

з німецької мови термін ландшафт має відповідник із французької – пейзаж 

[23, 10]. 

   Р. Ландрі, Р. Боргіс підкреслюють дві фунції громадського простору : 

інформаційну та символічну. Інформаційна функція розглядається як 

інформація про мовну різноманітність певної області та рівень залучення 

території до процесів глобалізації. Символічна функція пов'язана з статусом 

мови, демографічною та інституційною силою етнічної групи. Ця функція 

повинна перш за все бути відображена на знаках адміністративних будівель [44]. 
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   1.4. Офіційний іменник  

    В енциклопедії «Українська мова» знаходимо таке визначення імені: «Ім’я 

особове - вид антропоніма; надається людині при народженні, в рідкісних 

випадках його обирає для себе доросла людина (при зміні імені). Ім’я особове 

має функцію індивідуалізації, тобто називає (ідентифікує) одиничний, єдиний, 

неповторний факт дійсності, в даному разі — людину» [37, с. 203]. 

   Власні імена людей виникли із суспільної необхідності індивідуального 

означення особистостей для практичного розрізнення їх у повсякденному 

житті. Власне ім’я супроводжує людину протягом усього життя. М. Худаш 

зазначає, що донедавна у власні імена люди завжди вкладали забобонний, 

надприродний зміст, спрямований на побажання новому членові сім’ї добра і 

щастя [39, с. 153]. Лексична система мови є найбільш динамічною і антропоніми 

не винятки. Вона рухома не лише в діахронному плані, а й у синхронному. 

Тому важливо простежити не лише зміну складу імен, а й проаналізувати 

взаємозв’язок імен, вживаних у конкретний період часу. Дослідники 

антропонімів значну увагу приділяють іншомовним варіантам особових імен, 

проте разом з ти зазначають, що більшість іменних варіантів, поширених на 

Україні та не тільки, наділені виразно національними рисами. 

Мовознавці розглядають особові імена як мовне явище через призму його 

лінгвістичного та історичного розвитку. Як особлива частина лексичного фонду 

мови імена є цінним джерелом лінгвістичних досліджень у різноманітних 

аспектах. За допомогою імені людина індивідуалізується та ідентифікується [30, 

с. 129].  

   На мотив вибору імені також часто впливають саме позамовні чинники.  

П. Чучка виділяє чотири основні мотиви, а саме: побожність чи забобонність 

батьків -  вибір антропоніма залежить від імені, честь якого відзначала церква в 

день народження дитини, або за декілька днів до чи після; родинні традиції – 

тенденція до найменування дітей в честь члена родини; визначні чи авторитетні 

особи – ім’я обирають на честь людини, котра досягла успіху в житті із надією, 

що і в дитини життя складеться добре; вплив часу – коли при виборі імені 

керувались його милозвучністю чи різними модними віяннями [40]. 
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   1.5. Мовні етикетні формули  

   Мовний етикет є важливим елементом соціолінгвістичного портретування, 

оскільки є носієм інформації щодо лінгвальних та екстралінгвальних процесів 

мови. Особливо значущими є саме позамовні процеси. Вони є складниками так 

званої «гуманітарної культури» і, як зазначає Н. Плющ, «об'єднують в собі й 

такі регулятивні елементи, як ідеали, норми моралі, традиції, звичаї, що у своїй 

сукупності є соціальними нормами поведінки, дотримання яких є обов'язковою 

умовою збереження суспільства як єдиного цілого» [29]. В кожному суспільстві 

вони чітко детерміновані характером суспільних відносин. Етикетні формули – 

«спеціальні (лексичні, морфологічні, синтаксичні, просодичні) засоби 

вираження ввічливості, спеціальні етичні мовні формули, які утворюють у 

кожній конкретній мові цілу систему [29].  

   На  думку Г. Сікори, мовний етикет зумовлений загальною культурою 

спілкування, він пов’язаний з характеристиками самих мовців (соціальним 

статусом, віком, рівнем їхньої освіти й вихованням), характером взаємин між 

комунікантами [31, c. 192]. 

   Форми ввічливості мови також допомагають встановити когнітивні 

особливості мовців, тобто ознаки їхнього мовного мислення, що демонструє 

зв’язок мови із психологією. 

   Вибір етикетної мовної формули залежить від конкретної мовної ситуації. 

Проте часто трапляється навпаки – вибрана форма ввічливості може змінити 

якість ситуації спілкування, задати її тональність [29]. Вітання – та формула 

мовного етикету, яка передусім сигналізує про подальше розгортання 

комунікативного акту та задає тон мовленнєвій ситуації. Формула «Добрий 

день!» може вживатися в усіх трьох тональностях — високій, нейтральній і 

дружній (фамільярній) [29]. Загалом нейтральна і фамільярна тональності 

характеризуються широкою варіативністю формул-звертань і формул-

привітань. Для високої тональності варіативність цих формул дуже обмежена. 

   Визначальними психологічними та етнічними особливостями українського 

етикету є передусім доброта, сердечність, простота, щирість. На мовному рівні 
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це виявляється, зокрема, в тому, що стрижневим словом багатьох висловів 

українського мовленнєвого етикету є слова з коренем добр- здоров-: добридень, 

добривечір, добрий ранок на все добре, добродію; здоров був, здорові були, 

доброго здоров'я, дай Боже здоров'я тощо [5].  

   Таким чином можна зробити висновок, що, дослідивши етикетні формули 

певного населеного пункту, регіону, можна встановити етнопсихологічні 

особливості його мешканців. Мовний етикет як обов’язковий компонент 

повсякденного спілкування між людьми є невід’ємним складником мови будь-

якого населеного пункту. Проаналізувавши  формули ввічливості у високій, 

нейтральній і фамільярній тональностях, можна говорити про місцевий 

розвиток і функціонування етикету. 

 

   1.6. Методи аналізу і категорійна база 

   За ілюстративний матеріал для опису соціолінгвістичного портрета села 

Бучали послужили відповіді респондентів, отримані під час опитування 

мешканців села у формі інтерв’ю, список імен школярів та їхніх батьків, список 

всіх мешканців села. Інтерв’ю – вид опитування, при якому респондент не 

заповняє анкету самостійно, а передає відповіді на запитання інтерв’юера 

усним шляхом. Всього було опитано 117 жителів. 

   Мета проведення опитування - отримати від місцевих мешканців населеного 

пункту необхідну інформацію про ономастичний простір села та особливості 

комунікації його жителів. 

   Завдання опитування – з’ясувати походження назви населеного пункту, 

етимологію найменувань частин села, розбіжності між іменами старшого та 

молодшого поколінь, мотиви вибору імен, відмінності у використанні мовних 

етикетних формул залежно від вікової групи людей та їх статі, генеалогічні 

характеристики жителів для визначення особливостей вибору найменувань для 

новонароджених, починаючи з 1900 року. 

   Усього було укладено три анкети, кожна з яких мала на меті розкрити певне 

коло питань.  
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   Анкета №1 складається з 13 запитань, які умовно можна поділити на 4 блоки: 

перші 4 питання – це так звана паспортичка, де вміщена необхідна інформація 

про респондента; 5,6 питання стосуються безпосередньо етимології назви 

населеного пункту; 7-9 питання мають на меті з’ясувати причину 

перейменування вулиць та походження назв частин села; питання 10-13 

відкривають інформацію щодо тих антропонімів, які були популярні колись і 

тих, які популярні зараз, а також щодо традиції вибору імен та щодо рідкісних 

імен, які побутують у населеному пункті [див. додаток 2, №1]. 

   Анкета №2 стосується мовних етикетних формул і має на меті з'ясувати, як 

змінюється комунікація мовців населеного пункту залежно від гендерних, 

вікових, освітніх, професійних та соціальних ознак [див. додаток 2, №2]. 

    Анкета №3 дає змогу описати генеалогічні характеристики родів: з'ясувати 

тенденції в мотивах вибору імен, прослідкувати традиції найменування в 

українських сім'ях, починаючи з 1900 року і сьогодні [див. додаток 2, №3]. 

   Питання сформульовані чітко, лаконічно та без вживання наукових термінів 

для того, щоб респонденти добре розуміли, що від них вимагається і можна 

було отримати максимально достовірний результат.  

   Дані інтерв’ю потрібно опрацювати та поєднати із наявною інформацією, що 

стосується назв вулиць, частин села, антропонімів, що зараз побутують. 

Потрібно встановити кореляти: вік - мова, стать - мова, соціальні групи - мова, 

професія - мова тощо. 
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   РОЗДІЛ ІІ. Соціолінгвістичний портрет села Бучали: лінгвістичні 

показники 

   Історична довідка 

   Населений пункт заснований у 1604 р. [12]. Станом на 05.12.2015 р. тут 

проживає 1337 осіб. Згадка про село є у багатотомному виданні «Історії міст і 

сіл Української РСР» 1969 р.: «Бучали - село, центр сільської Ради, 

розташоване на залізничній лінії Львів—Самбір, за 15 км від райцентру. 

Населення—1305 чоловік. Сільраді підпорядковані населені пункти 

Катериничі, Литовка. 

   На території села знаходиться 5 бригада учгоспу «Комарнівський» 

Львівського зооветеринарного інституту, яка має 500 га землі. Напрям 

господарства — зерно-тваринницький. У селі є також паркетний цех 

Комарнівського промкомбінату, бурякопункт. 

   В Бучалах працюють восьмирічна школа, школа сільської молоді, клуб, 

бібліотека. Жителів обслуговує побутова майстерня. За післявоєнний період 

споруджено 150 житлових і громадських будинків» [12]. 

   У школі, що розташована на території села, навчання ведеться тільки 

українською мовою. Явищ диглосії та білінгвізму не спостерігається. 

З-поміж опитаних людей 87,7 % проживають у населеному пункті з 

народження. Серед них: 17,6 % походять з родин, що були переселені унаслідок 

операції «Вісла»; 21,06 % - місцеве населення; 21,06  % - не впевнені щодо 

походження родини, але вказують на своє польське коріння; 1,8 % - оселились 

після повернення із заслання у Сибір, інші 1,8 % - ті, хто переїхали із сусідніх 

сіл. 36,8% респондентів не знають свого походження. В основному це школярі 

та молодь. 

   Серед інших 12,3 % респондентів: 50 % тих, хто переїхав із сусідніх сіл; 25% - 

оселились у населеному пункті після заміжжя; 25% – після повернення із 

заслання. 

   Серед людей, які проживають у населеному пункті з народження, 59,7% не 

знають походження топоніма Бучали. 31,6 % вказують на різні варіанти 
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походження, проте всі вони зводяться до однієї версії: сусіднє містечко 

славилось тим, що там кишіли рої комарів; перший варіант назви цього 

населеного пункту був Комарне, пізніше трансформований у Комарно; у селі 

було чутно, як вони гули, наче бурчали. Саме від постійного вживання слова 

«бурчали» внаслідок часткової діерези, для більшої зручності у вимові, 

утворився топонім Бучали. Назва села ніколи не змінювалась.  

   8,8 % респондентів вказують на те, що  назву населений пункт отримав від 

річки, яка, ймовірно, протікала на його території. Проте немає зафіксованих 

доказів, що таке географічне утворення дійсно існувало, тому офіційною, в 

деякому розумінні, версією прийнято вважати першу.  

   Серед людей, що оселились у населеному пункті з інших причин і не 

проживають тут із народження 50% підтримують цю версію. 25 % згідні з 

двома вищезазначеними варіантами, а ще 25% не цікавились цим питанням. 

 

   2.1. Мовні маркери громадського простору  

   Громадський простір села формують назви вулиць, частин села, назви 

позначень вивісок, оголошень, таблиць на державних та приватних установах. 

  2.1.1. Назви вулиць 

   У населеному пункті тринадцять вулиць: Доківська, Богдана Хмельницького, 

Миру, Зелена, Івана Виговського, Незалежності, Тараса Шевченка, Січових 

Стрільців, Лемківська, Нова, Петра Дорошенка, Вокзальна, Героїв Майдану. 

   Вулиця Січових Стрільців. До 2015 р. вулиця носила назву Жовтнева в честь 

Жовтневого перевороту 1917 року. Клопотаннями голови сільської ради назву 

було змінено на Січових Стрільців в честь першого українського військового 

формування у складі Австро-Угорщини. Назва зазнала змін щодо найменування 

унаслідок політики декомунізації. Згідно з законом про перейменування, 

підлягають змінам топоніми, названі на честь діячів та керівників Компартії, 

революціонерів, комуністичних героїв, подій та речей, які пов’язані з 

більшовизмом.  
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   Вулиця Героїв Майдану. До 2015 р. вулиця називалась Шкільна. Назва не 

містила у своєму найменуванні комуністичного спрямування, проте зазнала 

змін внаслідок резонансної суспільно-політичної подій в Україні, Майдану, і у 

2015 р. отримала назву в пам’ять Героїв Майдану.  

   Вулиця Доківська. До 2000 р. іменувалась Заводською. Перейменування є 

досить цікавим з точки зору соціолінгвістики та етимології. Якщо походження 

назви Заводська назагал зрозуміле – на цій вулиці колись знаходився меблевий 

завод, - то чим керувалися при перейменуванні цієї вулиці спершу є 

незрозумілим. За Словником української мови в 11 томах:  «Док, у, ч. Портова 

споруда для ремонту суден, а іноді і їх будування кореневе слово «док» означає 

портову споруду для ремонту суден, а іноді і їх будування» [34]. Меблевий 

завод мешканці з невідомих причин називали доком, тому цілком імовірно, що 

назва вулиці, Доківська, утворилася саме шляхом частого її вживання і, як 

наслідок, поступового витіснення з ужитку старої назви, що призвело до її 

закріплення не лише в усному вигляді, а й офіційними документами.  

   Вулиці Тараса Шевченка, Івана Виговського та Петра Дорошенка. Вулиці 

названі в честь відомих історичних постатей.  

   Вулиця Нова – нещодавно забудована частина населеного пункту, чому і 

отримала таку назву. 

   Вулиця Вокзальна. Назва вулиця походить від слова «вокзал», який 

розташований на її території. 

   Походження назв вулиць Лемківської, Миру та Зеленої достеменно невідомо. 

Відомо лише те, що найменування були дані ще за часів СРСР.  

   2.1.2. Частини села  

   Умовно село поділяється на 6 територіально нерівних частин, назви яких не 

закріплені офіційними документами, а є лише залишком спроб  якось окреслити 

необхідну територію, адже мало хто колись знав назви вулиць. Не дивлячись на 

те, що такий елемент мовного простору, як таблички з найменуваннями вулиць 

вже розташовані майже на кожному будинку, давній поділ села на невеликі 
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частини активно побутує. Більше того, з’являються навіть нові назви у зв’язку з 

розширенням території населеного пункту. 

   Герман. За свідченням респондентів ця частина села є найдавнішою. Топонім 

утворився від антропоніма Герман, що з лат. germanus означає «рідний». 

Місцеві мешканці стверджують, що на цій території колись проживав 

заможний пан/шляхтич на ім’я Герман, який  залишив після себе цю назву. 

   Долина. Найдовша частина населеного пункту. Топонім походить від слова 

дол, що означає низ. Для окреслення цієї території мешканці говорили: «Йдемо 

долиною», - територія дійсно ніби спускалась з пагорба Герману униз.  

   Станція. Топонім походить від іменника станція. На цій території 

розташована залізнична станція «Комарно». Станція колись мала назву 

«Комарно-Бучали», проте пізніше залишили лише назву сусіднього міста. На 

мою думку, таке нехтування елементами мовного ландшафту, які б показували 

особливості саме цього села, означає недостатність самоідентифікації 

мешканців, як окремішного адміністративно-географічного утворення з 

власними здобутками та надбаннями. 

   Завод. Топонім походить від іменника завод. Територія розташована на 

теренах колишньої Заводської вулиці. Інша назва території – Бараки. Саме 

слово «барак» існує на позначення тимчасової, швидко збудованої, недорогої, 

як правило, одноповерхової і дерев'яної, будови. Будинки такого типу були 

гуртожитками для працівників заводу. Вони досі розташовані на тій території, в 

них проживають люди. Найменування залишається актуальним, активно 

вживаються дві паралельні назви з перевагою першої. 

   Замостя. Топонім утворений шляхом злиття словосполуки  «за мостом». 

Територіально ця частина належить до сусіднього населеного пункту, але 

жителі вважаються ще мешканцями Бучал. 

   Гостинець. Походження цього топоніма невідоме, але на мою думку, він, 

безсумнівно, цікавий. Словник української мови в 11 томах подає, окрім 

основного, ще одне значення цього слова з позначкою діалектне - великий 

битий шлях, шосе [34]. І справді, по цій території проходить головна траса між 
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двома районними центрами (Городок та Миколаїв), що дає підставу вважати цю 

версію правильною. 

   Новобудови. Частина села, що отримала свою назву від словосполучення 

«нові будови».  Територія відносно нова, як і сама назва, і її використовують 

нечасто. 

   2.1.3. Назви вивісок 

   У населеному пункті є й інші назви  інші офіційних та приватних елементів 

мовного простору. Серед офіційних назв є позначення вивісок та державних 

установ – школи та сільської ради. Написи двомовні – українською великим 

шрифтом та англійською меншим, що є нормативною формою для елементів 

такого типу. Серед приватних  – рекламні плакати, дошка оголошень 

Народного дому, вивіски на магазинах. Написи одномовні – лише українською. 

 

   2.2. Офіційний іменник мешканців села Бучали 

   2.2.1. Офіційний іменник школярів 1-9 класів 

   Список імен учнів Бучалівської загальноосвітньої середньої школи охоплює 

різні жіночі та чоловічі імена, вживані з різною частотністю [див. додаток 1]. 

   Жіночі імена: Анастасія (7), Вероніка (6), Марія (5), Софія (5), Діана (5), 

Вікторія (5), Ірина (4), Тетяна (3), Христина (3), Марта (2), Катерина (2), 

Анна (2), Наталя (1), Оксана (1), Ольга (1), Василина(1), Андріана (1), Соломія 

(1), Іванна (1), Юлія (1), Мар’яна (1), Вікторія-Ольга (1), Віра (1), Ярина (1), 

Софія-Анна (1), Леся (1), Сніжана (1), Олена (1), Віталіна-Марія (1), Божена 

(1), Віталіна (1). 

   Чоловічі імена: Микола (6), Максим (5), Олег (4), Віталій (4), Юрій (3), Андрій 

(3), Назар (3), Назарій (3), Павло (3), Ростислав (3), Іван (3), Дмитро (2), Роман 

(2), Ігор (2), Володимир (2), Артем (2), Руслан (2), Данило (2), Мар’ян (2), 

Олексій (1), Степан (1), Петро (1), Михайло (1), Богдан (1), Святослав (1), 

Владислав (1), Денис (1), Матвій (1), Антон (1), Артем-Володимир (1), Кирило 

(1), Маркіян (1). 
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2.2.2. Офіційний іменник батьків учнів 1-9 класів [див. додаток 1] 

   Батьки школярів - це мешканці села 1960-1991 рр. народження. Вони 

представлені наступними жіночими іменами: Оксана (15), Наталія (13), Галина 

(13), Марія (12), Надія (10), Світлана (9), Ольга (7), Мар’яна (6), Ганна (5), 

Ірина (5), Валентина (4), Любов (3), Юлія (3), Марта (2), Вероніка (2), Леся (2), 

Олеся 

(2), Олена (2), Зоряна (1), Романа (1), Віра (1), Стефанія (1), Михайліна (1), 

Уляна (1), Софія (1). 

   Чоловічі імена: Ігор (14), Іван (12), Андрій (11),  Михайло (10), Роман (9), 

Ярослав (9), Володимир (8), Богдан (7), Василь (6), Сергій (6), Микола (5), Юрій 

(4), Павло (4), Тарас (3), Петро (3), Олег (3), Степан (2), Орест (2), Дмитро 

(2), Євген (1), Мирон (1), Анатолій (1), Олександр (1), Валентин (1), Назар (1), 

Максим (1). 

   Походження імен учнів та їх батьків  

   На підставі словника-довідника «Власні імена людей» за редакцією 

Дзятківської Н. та Скрипник Л. обґрунтовуємо походження імен. Імена учениць 

і матерів формують: слов’янські антропоніми (Надія, Любов, Світлана, Віра, 

Зоряна); антропоніми скандинавського походження (Ольга); давньоєврейського 

походження (Ганна, Марія, Михайліна, Анна, Соломія); грецького походження 

(Галина, Оксана, Олена, Марта, Мар’яна, Василина, Стефанія, Софія, 

Анастасія, Вероніка, Катерина, Ірина, Христина, Андріана, Ярина, Іванна); 

латинського походження (Наталя, Валентина, Юлія, Романа, Уляна, Вікторія, 

Діана, Тетяна), а також нові імена, утворені порівняно недавно (Сніжана, 

Божена) [32]. 

   Іменник учнів і їх батьків охоплює слов’янські антропоніми (Богдан, 

Володимир, Ярослав, Ростислав, Святослав, Владислав); антропоніми 

скандинавського походження (Ігор, Олег); давньоєврейського походження 

(Михайло, Іван, Назар, Матвій, Данило); грецького походження (Микола, 

Тарас, Євген, Степан, Анатолій, Петро, Василь, Андрій, Дмитро, Орест, 

Мирон, Олександр, Юрій, Артем, Мар’ян, Денис, Кирило, Олексій); латинського 



18 
 

походження (Роман, Сергій, Павло, Максим, Віталій, Антон, Маркіян, 

Валентин); тюркського походження  (Руслан) [32]. 

   Деякі з представлених антропонімів не мають чітко визначеного походження. 

Ім’я Леся є скороченим варіантом багатьох імен (зокрема Лариса, Олександра) і 

його фіксують як документальне ім’я на честь української поетеси Лесі 

Українки [32, с. 152]. Схожа ситуація з іменем Олеся, яке теж фіксують словники 

як скорочення від Олександра. Ім’я Мар’яна (Маріанна), цілком імовірно, було 

створено шляхом контамінації, тобто схрещення, імен Марія та Анна. 

   Є приклади подвійних імен: Вікторія-Ольга, Софія-Анна, Віталіна-Марія, 

Артем-Володимир. 

   Проаналізувавши матеріал, отримуємо наступну картину: 

Таблиця №1 

Походження 

імені 

Жіночі імена 

старшого 

покоління 

(1960-1991 рр) 

Жіночі імена 

молодшого 

покоління 

(2003-2013 рр) 

Чоловічі імена 

старшого 

покоління 

(1960-1991 рр) 

Чоловічі імена 

молодшого 

покоління 

(2003-2013 рр) 

Старослов’янське 21,7% 3% 11,5% 16,1% 

Давньоєврейське 13% 10,3% 11,5% 16,1% 

Латинське 21,7% 17,2% 19,2% 19,4% 

Грецьке 39% 48,3% 50% 35,5% 

Скандинавське 4,3% 3% 7,7% 6,5% 

Тюркське    3,2% 

Новоутворені  6,9%   

Подвійні  10,3%  3,2% 

 

   Виходячи з цих даних, можна зробити висновок, що у випадку з жіночими 

найменуваннями кількість власне слов’янських імен зменшилась майже у 7 

разів, в той час, коли з чоловічими іменами ситуація зовсім обернена – кількість 

антропонімів, що прийшли до нашого часу із старослов’янської, зросла. 

   Серед жіночих імен молодшого покоління частіше зустрічаються 

новоутворення та подвійні імена. 
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  2.2.3. Іменник мешканців 1900-1950 рр. народження за генеалогічними 

деревами  

   Це імена, які були зафіксовані під час проведення інтерв’ю з мешканцями для 

створення генеалогічних характеристик сімей [див. словник, ІІІ]. 

   Жіночі імена: Марія (7), Софія (6), Ганна (5), Галина (4), Ольга (4), Любов (4), 

Юстина (3), Ірина (3), Мирослава (2), Олена (2), Марина (2),  Степанія (2), 

Оксана (2), Юлія (2), Катерина (2), Тетяна (2), Соломія (1), Стефанія (1), 

Текля (1), Броніслава (1), Наталія (1), Анастасія (1), Олександра (1), Уляна (1), 

Єва (1), Ксенія (1), Емілія (1), Віра (1), Надія (1), Ярослава (1). 

   Чоловічі імена: Степан (7), Михайло (6), Василь (6), Іван (6), Володимир (6), 

Ярослав (4), Петро (2), Олексій (2), Федір (2), Євстахій (2), Богдан (2), Андрій 

(1), Микита (1), Ілько́́́́ (1), Віталій (1), Микола (1), Йосип (1), Любомир (1), 

Роман (1), Олександр (1), Дмитрій (1), Зіновій (1), Ананій (1), Мирон (1). 

   Серед наведених антропонімів були зафіксовані ті, які зараз вже вийшли з 

ужитку у населеному пункті. Серед жіночих імен це Юстина, Текля, 

Броніслава, Ксенія, Емілія. Серед чоловічих імен можна виділити такі: Микита, 

Ілько, Євстахій, Ананій, Зіновій, Мирон, Любомир, Йосип. 

   Натомість широко розповсюджені у сьогоденні імена зафіксовані тут зовсім 

поодиноко. Для прикладу антропонім Оксана серед мешканців 1960-1990 рр. н. 

був зафіксований близько 16 разів, коли у цій категорії він зустрічається лише 2 

рази. Аналогічна ситуація з наступними іменами: Ірина, Катерина, Анастасія, 

Наталія, Надія, Андрій, Роман, Богдан. 

   Популярними були власне слов’янські імена на –слав-, зокрема у жінок : 

Мирослава, Броніслава, Ярослава. 

   Зустрічаються декілька варіантів одного антропоніма: Степан – Стефан, 

Степанія – Стефанія. 

   2.2.4. Іменник новонароджених 

   Всього серед народжених у 2015-2018 рр. дітей зафіксовано 15 жіночих імен 

та 22 чоловічих. 
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   Жіночі імена: Марія (3), Анна (3), Анастасія (2), Вікторія (2), Соломія (2), 

Софія (1), Єва (1), Роксолана (1), Єлизавета (1), Дарина (1), Ангеліна (1), Ілона 

(1), Олена-Софія (1), Віра (1), Вероніка (1). 

   Чоловічі імена: Матвій (3), Максим (2), Артур (1), Володимир (1), Ярослав 

(1), Єремій (1), Назарій (1), Марко (1), Дмитро (1), Павло (1), Богдан (1), 

Данило (1), Мар’ян (1), Адріян (1), Артур (1), Дем’ян (1), Роман (1), Юрій (1), 

Владислав (1), Макарій (1). 

   Отже, серед жіночих імен населеного пункту найпопулярнішим є ім’я Марія. 

Цей антропонім є одним з найчастотніших серед усіх вікових категорій, тобто 

вже понад 100 років не втрачає своєї актуальності. З чоловічих імен серед 

новонароджених найчастотнішим за використанням є Матвій.  

   Очевидною є тенденція давати дітям старовинні імена: Єва, Єлизавета, 

Дем’ян, Адріян, Єремій. 

   Є фіксація подвійного імені Олена-Софія. За даними респондентів у вжитку 

вони використовують лише перше ім’я. 

   Окремі антропоніми тільки почали функціонувати у населеному пункті: 

Дарина, Ангеліна, Ілона, Єремій, Адріян, Макарій. 

 

2.3. Тенденції вибору імен у сім’ях за 1900-2018 рр. 

   Зібраний під час інтерв’ю матеріал, дозволяє з’ясувати тенденції 

найменування в різних сім’ях [див. словник, IІІ]. 

   1. Зафіксовано 3 випадки, коли при хрещенні дитині дається друге ім’я, не 

зареєстроване у свідоцтві про народження та паспорті: 

1) в документах Ростислав, при хрещенні дано ім’я Володимир [див. словник, 

IІІ, №1]; 

2) в документах Назарій, при хрещенні дано ім’я Гаврило [див. словник, IІІ, 

№1]; 

3) в документах Наталія, при хрещенні дано ім’я Марія [див. словник, IІІ, 

№11]. 

   У повсякденному житті такі сім’ї послуговуються лише першим іменем.     
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2.  Очевидно, є підстави визнати сильний вплив церкви та української духовної 

традиції загалом на мотивацію вибору імен. В ході опитування виявлено 45 

випадків вибору імені за церковним календарем. З них 37 імен дано дітям, які 

народились точно в день пам’яті святого, а 8 – тим, які народились близько до 

цього дня. Тенденція до найменування дітей на честь святих помітна більше в 

молодшого покоління батьків (33 випадки з 45), попри те, що більшість 

респондентів підкреслювали занепад традиції вибору імені за церковним 

календарем. 

   У сім’ї священика усі діти названі в честь святих, проте не відповідно до 

календаря, а за власним уподобанням [див. словник, IІІ, №33]; 

   Найчастіше при виборі імені для дитини батьки керуються власними 

уподобаннями. Усього зафіксовано 82 таких випадки. Серед конкретних 

причин, чому подобається той чи інший антропонім, респонденти назвали такі: 

рідкісне ім’я у населеному пункті; популярне / модне; подобається значення 

імені (Софія – з гр. «мудра», Вікторія – з гр. «перемога», Богдан – «даний 

Богом»); з’явилось у населеному пункті вперше; гарне українське ім’я; 

старовинне ім’я; просто красиве; гарно звучить із прізвищем. 

   У двох випадках ім’я вибрали за порадою когось із родичів. Також є ситуації 

коли хтось один із подружжя наполіг на певному імені. У двох випадках – 

чоловік в інших двох – дружина. 

   Трапляються ситуації коли декілька мотивів співпадають: за власним 

уподобанням згідно з церковним календарем; за власним уподобанням та в 

честь когось із родини; згідно з церковним каледарем та в честь когось із 

родини. 

   3. У сім’ях, які мають польське коріння, виявляється незначний польський 

вплив: 

1) офіційно Іванна, проте у вжитку використовується польський варіант 

імені Яна [див. словник, IІІ, №1]; 

2) офіційно Софія, проте у вжитку використовували польський варіант Зося 

[див. словник, IІІ, №3]. 
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   В одній сім’ї, де господиня за національністю полька, польський вплив не 

простежується [див. словник, IІІ, №4]; 

   4. Зафіксовано також два випадки, коли офіційний варіант імені відрізняється 

від того, яким послуговуються у спілкуванні. Так, замість відповідника 

Олександра у вжитку побутує антропонім Леся [див. словник, IІІ, №12, 26]. 

   5. При виборі імені помітна сильна родинна традиція. Зафіксовано 19 

випадків найменування дітей в честь членів родини. Ця тенденція більше 

помітна серед молодшого покоління батьків (17). Найчастіше називають на 

честь бабусі – 6 випадків. Далі йдуть батько (5), дідусь (3), мати (2) та прадід 

(2).  

   6. Імена реалізують міжпоколіннєвий зв’язок. Про це свідчать виявлені 

мотиви називання на матеріалі генеалогічних дерев. Виявлено випадки, коли 

антропоніми повторюються через кілька поколінь [див. словник, IІІ]. 

   Імена, які перейшли від батьків до дітей: 

Андрій, 1977 р.н. – Андрій, 2002 р.н. [№2];  

Юстина, 1900 р.н. – Юстина, 1927 р.н. [№2]; 

Михайло, 1928 р.н. – Михайло, 1960 р.н. [№3]; 

Ірина, 1976 р.н. – Ірина, 2018 р.н. [№8]; 

Наталія, 1973 р.н. – Наталія, 1990 р.н. [№17]; 

Ярослав, 1962 р.н. – Ярослав, 1988 р.н.  [№27]; 

Іван, 1969 р.н. – Іван, 1994 р.н. [№39]. 

   Імена, які передалися через одне покоління: 

Петро, 1950 р.н. – (Андрій) – Петро, 2007 р.н. [№2]; 

Марія, ~1900 р.н. – (Софія) – Марія, 1948 р.н. [№3]; 

Галина, 1929 р.н. – (Марина) – Галина, 1973 р.н. [№6]; 

Оксана, 1930 р.н. – (Тетяна) – Оксана, 1975 р.н. [№7]; 

Марія, 1957 р.н. – (Надія) – Марія, 2002 р.н. [№9]; 

Тетяна, ~1920 р.н. – (Надія) – Тетяна, 1981 р.н. [№10]; 

Галина, 1927 р.н. – (Ольга) – Галина, 1984 р.н. [№12]; 

Роман, ~1920 р.н. – (Іван) – Роман, 1971 р.н. [№33]; 
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Марія, ~1920 р.н. – (Володимир) – Марія, 1967 р.н. [№37]; 

Ганна, 1920 р.н. – (Олександра) – Ганна, 1966 р.н. [№38]; 

Галина, ~1920 р.н. – (Ярослава) – Галина, 1978 р.н. [№31]; 

Марія, 1942 р.н. – (Роман) – Марія, 1998 р.н. [№33]. 

    Жіночі імена, утворені від чоловічих: 

Михайло, 1978 р.н. – Михайліна, 2003 р.н. [№18]; 

Богдан, 1948 р.н. – (Іван) – Богдана, 1997 р.н [№15]. 

   Імена, що переходять через кілька поколінь: 

Марія,~1900 р.н. – (Софія) – (Любов) – Марія, 1980 р.н. [№3]; 

Ганна, ~1900 р.н. – (Михайло) – (Зіновій) – Ганна, 1971 р.н. [№5]; 

Василь,1929 р.н. – (Марина) – (Галина) – Василь, 1997 р.н. [№2]; 

Ольга, 1908 р.н. – (Галина) – Ольга, 1959 р.н. – (Олександра) – Ольга, 2000 р.н. 

[№12]; 

Софія, ~1900 р.н. – (Ілько) – (Ольга) – Софія, 1995 р.н. [№12]; 

Василь, ~1900 р.н. – (Галина) – (Ольга) – Василь, 1978 р.н. [№12]; 

Галина, ~1900 р.н. – (Степан) – (Мирон) – Галина, 1978 р.н. [№14]; 

Ігор, ~ 1910 р.н. – (Степан) – (Мирон) – (Галина) – Ігор, 1997 р.н. [№14]; 

Ігор, ~ 1910 р.н. – (Любов) – (Наталія) – Ігор, 1992 р.н. [№17]; 

Галина, 1904 р.н. – (Іван) – (Стефанія) – Галина, 1986 р.н. [№19]; 

Ольга, ~1920 р.н. – (Іван) – (Роман) – Ольга, 2004 р.н. [№33]; 

Ірина, ~1920 р.н. – (Марія) – (Ганна) – Ірина, 2001 р.н. [№35]; 

Юрій, ~1920 р.н. – (Катерина) – (Марія) – Юрій, 2000 р.н. [№36]; 

Віталій, 1930 р.н. – (Тетяна) – (Володимир) – Віталій, 1998 р.н. [№22]. 

   Є приклади генеалогічних дерев, за якими важко встановити міжпоколіннєві 

зв’язки щодо вибору антропоніма: 

Юрій, ~ 1920 р.н. – (Володимира) 

                                                - (Галина) – Юрій, 1999 р.н. [№31]; 

Юрій, ~1920 р.н. – (Ярослава) 

 

Марія, ~1920 р.н. – (Ярослав) – Марія, 1972 р.н. 

                                          -  (Степан) – Марія, 1993 р.н. [№36]. 
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   Є сімейні традиції почергового називання представників поколінь: Михайло, 

1900 р.н. – Володимир, 1930 р.н. – Михайло, 1963 р.н. – Володимир, 1994 р.н. 

[№8]. 

 

   2.4. Етикетні формули в комунікації 

   Під час опитування було зібрано 75 формул, серед яких 19 привітань, 

27 форм прощань, 13 формул вдячності та 16 формул вибачення.  

   Серед респондентів є люди таких вікових груп: 58-77 років  (30,8 

%);29-46 років (30,8 %); 20-28 років (15,38 %); 12-16 років (23,07 %).  

   Залежно від того, до якої групи належить респондент, можна 

визначити основні характерні риси вживання етикетних формул, 

враховуючи також стать особи. Простежимо, як ці показники впливають 

на використання українських та запозичених мовних етикетних формул, 

а також на вживання нормативних та ненормативних формул. 

   2.4.1. Мешканці віком від 58 до 77 років [див. дод.4, № 21-39] 

      Жінки: 

1. Привітання із знайомими: 83,3 % - по-християнськи, залежно від 

календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос ся 

Рождає!»/«Христос Рождається!», «Христос Воскрес!»); 8,3% - 

«Добрий День!»; 16, 7% - «Привіт!»; 16,7 % - «Здоров!»; 16,7% - 

відповідають залежно від того, як привіталися до них. 

2. Привітання із незнайомцями: 100 % - по-християнськи, залежно 

від календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос ся 

Рождає!»/«Христос Рождається!», «Христос Воскрес!»); 33,3% 

«Добрий День!»; 25% - відповідають залежно від того, як 

привіталися до них. 

3. Прощання із знайомими: 66,7% - «Па-па!», 8,3% - «Бувай здоров!», 

8,3% - «Бувай здоровий/здорова!», 16,7% -«Давай!», 8,3% - 

«Бувай!» 16,7% - «Тримайся!». 
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4. Прощання із незнайомцями: 16,7% - «Всього доброго!», 75% - «До 

побачення!», 8,3% - «Всього найкращого!», 33,3% – «Щасливо!», 

8,3% - «На все добре!». 

5. Формули вдячності: 100% - «Дякую!», 8,3% - «Подякувала!», 8,3% 

- «Щиро дякую!»; 8,3% - «Спасибі!», 8,3% - «Дуже вдячна!»; 

6. Формули вибачення: 66,7% - «Вибач!», 16,7% - «Вибачаюсь!», 

41,7% – «Перепрошую!»,  8,3% - «Мені шкода!», 16,7% - 

«Вибачай!», 8,3% - «Пробач!», 8,3% - «Я ся вибачаю!». 

Чоловіки: 

1. Привітання із знайомими: 66,6 % - по-християнськи, залежно від 

календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос ся Рождає!», 

«Христос Воскрес!»); 44,4 % - «Дай Боже!», 11,1% – «Привіт!», 

66,6% - «Здоров!», 11,1% - відповідають залежно від того, як 

привіталися до них. 

2. Привітання із незнайомцями: 88,8 % - по-християнськи, залежно 

від календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос ся Рождає!», 

«Христос Воскрес!»); 44,4% - «Добрий день!»; 22,2% - 

відповідають залежно від того, як привіталися до них. 

3. Прощання із знайомими: 44,4% - «Давай!»; 33,3% - «Тримайся!»; 

33,3% – «Щасливо!»; 11,1 % - «Бувай!», «Бувай здоров!», «Будь 

здоров!», ті, хто нічого не каже. 

4. Прощання із незнайомцями: 22,2% - «Всього доброго!», 44,4% - 

«До побачення!»; 44,4% - «Щасливо!» 

5. Формули вдячності: 77,7% – «Дякую!»; 44,4 % - «Подякував!»; 

6. Формули вибачення: 50% - «Вибачай!», 12,5% - «Вибачаюсь!», 

37,5% -«Вибач!», 12,5% - «Перебачте!», 12,5% - «Перепрошую!», 

12,5% -  «Пробачай!». 

       

2.4.2. Мешканці віком від 29-46 років [див. дод. 4, №1-20] 

  Жінки: 
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1. Привітання із знайомими: 46,2 % - по-християнськи, залежно від 

календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос 

Народився!»/«Христос Рождається!», «Христос Воскрес!»); 

61,5% - «Привіт!»; 7,7% - «Ку-ку!»; 7,7% - «Здоров!». 

2. Привітання із незнайомцями: 61,5 % - по-християнськи, залежно 

від календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос 

Народився!»/«Христос Рождається!», «Христос Воскрес!»); 

69,2% - «Добрий день!»; 7,7% - «Добридень!». 

3. Прощання із знайомими: 76,9% - «Па-па!»; 7,7% - «Давай!»; 

23,07% - «До завтра!»; 7,7% - «Побачимось!», «Щасливо!», 

«Бувай!», «До зустрічі!». 

4. Прощання із незнайомцями: 79,2% - «До побачення!»;  46,2% - 

«Щасливо!»; 7,7% -«Всього найкращого!», «Всього доброго!», 

«Щасти!». 

5. Формули вдячності: 100% – «Дякую!»; 7,7% - «Дуже дякую!»; 

6. Формули вибачення: 76,9% - «Вибач!», 46,2% - «Пробач!», 46,2% - 

«Перепрошую!», 7,7% - «Вибачаюсь!», 7,7% - «Я не хотіла!», 7,7% 

- «Сорі!». 

   Чоловіки:  

1. Привітання із знайомими: 28,6% - по-християнськи, залежно 

від календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос Народився!» / 

«Христос Рождається!», «Христос Воскрес!»);  42,9% - 

«Привіт!»; 100% - «Здоров!». 

2. Привітання із незнайомцями: 71,4% - по-християнськи, залежно 

від календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос Народився!» / 

«Христос Рождається!», «Христос Воскрес!»); 100% - 

«Добрий день/вечір!». 

3. Прощання із знайомими: 57,1% - «Тримайся!»; 14,2% - 

«Давай!»; 42,9% - «Бувай!»; 14,2% - «Бувай здоровий!», «Ну, 

все, давай!». 
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4. Прощання із незнайомцями: 100% - «До побачення!»; 28,6% - 

«Щасливо!»; 14,2% - «Бувай здоровий!».  

5. Формули вдячності: 100% – «Дякую!»; 14,2% - «Подякував!»; 

6. Формули вибачення: 71,4% - «Вибач!», 28,6% - «Перепрошую!», 

14,2% - «Сорі!», 14,2% - «Звіняй!», 14,2% - «Я не спеціально!», 

14,2% - «Мені шкода!», 14,2% - «Пробач!». 

  2.4.3. Мешканці  віком від 20 до 28 років. [див. дод.4, №55-67] 

   Жінки: 

1. Привітання із знайомими: 33,3% - по-християнськи, залежно 

від календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос Народився!»/  

«Христос Рождається!», «Христос Воскрес!»); 100% - 

«Привіт!»; 33,3% - «Прівєт!», 33,3% - «Привітики!». 

2. Привітання із незнайомцями: 83,3 % - по-християнськи, 

залежно від календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос 

Народився!» / «Христос Рождається!», «Христос Воскрес!»); 

100% - «Добрий день/вечір!». 

3. Прощання із знайомими: 100% - «Па-па!»; 33,3% - «Па!»; 

33,3% - «Бай!»; 33,3% - «Папульки!», 16,7% - «Чао!», 16,7% - 

«Давай!», 16,7% - «Побачимось!», 16,7% - «Пака!», 16,7% - 

«Щасливо!». 

4. Прощання із незнайомцями: 100% - «До побачення!»; 50% - 

«Щасливо!»; 16,7% - «До зустрічі!».  

5. Формули вдячності: 100% – «Дякую!»; 33,3% - «Спасибі!», 

16,7% - «Дуже вдячна!»; 

6. Формули вибачення: 100% - «Вибач!», 33,3 «Пробач!», 66,7% - 

«Перепрошую!», 16,7% – «Сорі!», 16,7% - «Сорьки!». 

     Чоловіки: 

1. Привітання із знайомими:  75% - «Привіт!»; 75% - «Здоров!», 

75% - «Прівєт!». 
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2. Привітання із незнайомцями: 25 % - по-християнськи, залежно 

від календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос Народився!» / 

«Христос Рождається!», «Христос Воскрес!»); 100% - 

«Добрий день/вечір!». 

3. Прощання із знайомими: 100% - «Па-па!»; 75% - «Давай!»; 25% 

- «Па!»; 25% - «Тримайся!», 25% - «Чао!», 25% - «Бувай 

здоровий!» 

4. Прощання із незнайомцями: 100% - «До побачення!»; 25% - 

«Щасливо!»; 50% - «До зустрічі!».  

5. Формули вдячності: 100% – «Дякую!»; 25% - «Спс!», 25% - 

«Дуже вдячний!», 25% - «Спасибі!»; 

6. Формули вибачення: 100% - «Вибач!», 50% - «Сорі!», 50% - 

«Вибачай!», 25% - «Пробач!», 25% - «Звіняй!». 

   2.4.4. Мешканці віком від 12 до 16 років [див. дод. 4, №40-54] 

   Жінки: 

1. Привітання із знайомими: 33,3% - по-християнськи, залежно від 

календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос Рождається!», 

«Христос Воскрес!»); 80% - «Привіт!»; 50% - «Прівєт!», 10% - 

«Ку-ку!», 20% - «Привітик!», 40% - «Привітики!», 10% - 

«Хеллоу», 10% - «Хай!», 10% - «Привітулі!». 

2. Привітання із незнайомцями: 20 % - по-християнськи, залежно 

від календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос 

Рождається!», «Христос Воскрес!»); 100% - «Добрий 

день/вечір!». 

3. Прощання із знайомими: 100% - «Па-па!»; 10% - «Па!»; 20% - 

«Бай!»; 10% - «Папульки!», 30% - «Чао!», 10% - «До завтра!», 

10% - «Побачимось!», 40% - «Пака!», 10% - «Удачі!». 

4. Прощання із незнайомцями: 100% - «До побачення!»; 10% - 

«Щасливо!»; 10% - «До зустрічі!», 10% – «Бувайте!». 
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5. Формули вдячності: 100% – «Дякую!»; 20% - «Сенк!», 30% - 

«Сенк’ю!», 10% - «Спасибі», 10% - «Спасібкі», 30% - «Мерсі!», 

20% - «Дякусики!»; 

6. Формули вибачення: 100% - «Вибач!», 40% - «Сорі!», 10% - 

«Вибачай!», 10% - «Пробач!», 10% - «Соріки!», 10% - «Сорян!». 

    

   Чоловіки: 

1. Привітання із знайомими: 20% - по-християнськи, залежно від 

календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос Рождається!», 

«Христос Воскрес!»); 80% - «Привіт!»; 100% - «Здоров!», 

100% - «Прівєт», 40% - «Здрастє!», 20% - «Конічіва!», 20% - 

«Хеллоу», 20% - «Ку!». 

2. Привітання із незнайомцями: 40 % - по-християнськи, залежно 

від календаря («Слава Ісусу Христу!», «Христос 

Рождається!», «Христос Воскрес!»); 85% - «Добрий 

день/вечір!», 20% - ніяк. 

3. Прощання із знайомими: 100% - «Давай!»; 80% - «Па!»; 40% - 

«Пака!»; 20% - «Па-па!», 20% - «Астанавіста!», 20% - 

«Сайонара!». 

4. Прощання із незнайомцями: 100% - «До побачення!»; 20% - 

«Па-па!». 

5. Формули вдячності: 100% – «Дякую!»; 40% - «Подякував!», 

20% - «Сенк’ю!», 20% - «Спс!»; 

6. Формули вибачення: 60% - «Вибач!», 60% - «Сорян!», 40% - 

«Сорі!», 20% - «Пробач!». 

   Ознаки комунікації 

   1. Із зменшенням віку зменшується використання християнських 

мовних етикетних формул. Ця тенденція помітна і в чоловіків, і в жінок. 

Якщо у старших людей відсоток вживання цих формул становить 66,6 - 

100%, то у молодшого покоління лише 20-30%. Для людей середнього 
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віку цей покажчик є високий у комунікації із незнайомцями, а у випадку 

спілкування зі знайомими людьми він зменшується. Тобто для цієї групи 

населення вибір формули привітання залежить також від мовленнєвої 

ситуації. Діалектна форма привітання «Христос Ся Рождає!» переважає 

у спілкуванні старшого покоління; молодші респонденти надають 

перевагу формулам «Христос Рождається!» та «Христос Народився!». 

Це говорить про те, що із зміною поколінь використання у комунікації 

діалектних слів занепадає. 

   2. Із зменшенням віку респондентів збільшується використання 

запозичених мовних формул: «Прівєт», «Здрастє!», «Конічіва!», 

«Хеллоу!», «Пака!», «Астанавіста!», «Сайонара!», «Чао!», «Сенк’ю!», 

«Мерсі!», «Спасібкі!», «Сорі!» та ін. 

   3. Серед українських етикетних формул поширюється вживання 

ненормативних зразків та різного роду скорочень: «Па!», «Ку!», 

«Привітики!», «Привітик!», «Привітулі!», «Дякусики!», «Соріки!», 

«Сорян!», «Звіняй!» та ін. 

   4. Багато формул стабільно залишаються в активному вжитку, 

незважаючи на вік чи стать особи. Здебільшого сюди належать 

нормативні українські форми: «Добрий день/вечір!», «Привіт!», «До 

побачення!», «До зустрічі!» «Па-па!», «Бувай!», «Щасливо!», «Дякую!», 

«Щиро дякую!», «Вибач!», «Пробач!», «Перепрошую!» тощо. 

   5. Вираженого впливу професійної належності особи на вибір формули 

етикету відповіді респондентів не виявляють. 
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Висновки 

   Назва села Бучали утворилась внаслідок часткової діерези та частого 

вживання мешканцями дієслова «бурчали». Цю версію підтримують 33,9 % 

опитаних. Дослідження показало, що молоде покоління не цікавиться такими 

речами як встановлення етимології назви населеного пункту. Люди старшого 

віку пам’ятають цю версію від своїх батьків. 

   У селі навчання ведеться виключно українською мовою. Явищ диглосії та 

білінгвізму не спостерігається. 

   У селі є 13 вулиць: Доківська, Богдана Хмельницького, Миру, Зелена, Івана 

Виговського, Незалежності, Тараса Шевченка, Січових Стрільців, Лемківська, 

Нова, Петра Дорошенка, Вокзальна, Героїв Майдану.  

   Варто підкреслити, що згідно із законом про декомунізацію у 2015 р. вулиця 

Жовтнева була перейменована на вулицю Січових Стрільців. З’явилась вулиця 

Героїв Майдану (колишня Шкільна), що була перейменована у зв’язку з 

подіями у Києві у 2013-2014 рр. 

   Назва вулиці Доківська утворилася  шляхом частого вживання слова «док» і 

поступового витіснення з ужитку старої назви (Заводська), що призвело до її 

закріплення не лише в усному вигляді, а й офіційними документами. 

   Село умовно поділяється на 6 територіально нерівних частин, назви яких не 

закріплені офіційними документами: Герман, Долина, Станція, Гостинець, 

Замостя, Завод. 

   Досліджуючи антропоніми села, робимо висновок, що у випадку з жіночими 

найменуваннями кількість власне слов’янських імен зменшилась майже у 6 

разів, в той час, коли з чоловічими іменами ситуація зовсім обернена – кількість 

антропонімів, що прийшли до нашого часу із старослов’янської, зросла. Серед 

жіночих імен молодшого покоління частіше зустрічаються новоутворення та 

подвійні імена, ніж серед чоловічих.  

   Жіночі імена Юстина, Текля, Броніслава, Ксенія, Емілія та чоловічі імена 

Микита, Ілько, Євстахій, Ананій, Зіновій, Мирон, Любомир, Йосип активно 

функціонували в період  1900 – 1950 рр., а зараз вийшли з ужитку. 
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Антропоніми, які залишались популярними протягом багатьох поколінь: Ірина, 

Катерина, Анастасія, Наталія, Надія, Андрій, Роман, Богдан. Зустрічаються 

декілька варіантів одного антропоніма: Степан – Стефан, Степанія – 

Стефанія, Назар – Назарій. 

   Серед новонароджених найпопулярніше жіноче ім’я  - Марія, чоловіче – 

Матвій. Є тенденція давати дітям старовинні імена: Єва, Єлизавета, Дем’ян, 

Адріян, Єремій. Антропоніми, які тільки почали функціонувати у населеному 

пункті: Дарина, Ангеліна, Ілона, Єремій, Адріян, Макарій. 

   Основні тенденції у називанні дітей: 

 при хрещенні дитині дається друге ім’я, не зареєстроване у свідоцтві про 

народження та паспорті; 

 сильний вплив церкви та української духовної традиції; 

 незначний польський вплив у сім’ях, де спостерігається польське коріння; 

 прагнення до міжпоколіннєвого зв’язку : імена переходять від батьків до 

дітей або через одне покоління; найменування повторюються через кілька 

поколінь; почергове називання представників поколінь; 

   Основна мотивація вибору імені – власне уподобання, серед інших - рідкісне 

ім’я у населеному пункті; популярне / модне; подобається значення імені; 

з’явилось у населеному пункті вперше; гарне українське ім’я; старовинне ім’я; 

просто красиве; гарно звучить із прізвищем. 

   Із зміною покоління занепадає традиція вибору імені за церковним 

календарем. 

   У селі зафіксовані такі рідкісні імена: Ананій, Євдокія, Дана, Текля, Омелян, 

Зоряна, Яна, Єва, Стефанія, Броніслава, Божена, Сніжана, Емілія. 

   В населеному пункту зафіксовано 75 мовних етикетних формул. У ході 

дослідження було виявлено, що із зменшенням віку зменшується використання 

християнських мовних етикетних формул та формул з використанням 

діалектних слів. На противагу - із зменшенням віку збільшується використання 

запозичених мовних формул. Серед українських етикетних формул 

поширюється вживання ненормативних зразків та різного роду скорочень. 



33 
 

   В активному вжитку залишаються, здебільшого, нормативні українські 

форми: «Добрий день/вечір!», «Привіт!», «До побачення!», «До зустрічі!» «Па-

па!», «Бувай!», «Щасливо!», «Дякую!», «Щиро дякую!», «Вибач!», «Пробач!», 

«Перепрошую!» тощо.  

   Вираженого впливу професійної належності особи на вибір формули етикету 

не спостерігається. 
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Додаток 1. Список учнів 

Бучалівської ЗОШ та їхніх 

батьків 

 

Учні 9 класу.(2003-2004) 

1. Юрій  - 2004 р.н. 

 Андрій - 1977, Надія 

- 1977 

2. Марія - 2004 р.н. 

 Євген - 1976, Наталя 

- 1978 

3. Христина - 2004 р.н. 

 Михайло - 1979, 

Оксана - 1980 

4. Марта - 2004 р.н. 

 Богдан -1978, 

Оксана - 1981 

5. Вероніка - 2004 р.н. 

 Ігор - 1979, Мар’яна 

- 1980 

6. Олег - 2004 р.н. 

 Микола - 1980, 

Світлана - 1980 

7. Микола - 2004 р.н. 

 Роман - 1980, 

Наталя - 1982 

8. Катерина - 2004 р.н. 

 Юрій - 1980, Галина 

- 1983 

9. Олексій - 2004 р.н. 

 Ярослав - 1979, 

Марія - 1981 

10. Назарій - 2004 р.н. 

 Михайло - 1970, 

Ольга - 1972 

11. Ірина - 2003 р.н 

 Василь - 1979, Ольга 

- 1981 

12. Микола - 2004 р.н. 

Ярослав - 1980, 

Галина - 1982 

13. Софія - 2004 р.н. 

Михайло - 1981 

14. Софія - 2004 р.н. 

 Тарас - 1980, Оксана 

- 1983 

15. Дмитро - 2003 р.н. 

 Андрій - 1984, 

Марія - 1983 

16. Андрій - 2004 р.н. 

Євген - 1980, Оксана 

- 1980 

17. Наталя - 2004 р.н. 

 Тарас - 1978, Оксана 

- 1980 

18. Оксана - 2004 р.н. 

 Михайло - 1979, 

Марта - 1979 

     19.Ольга - 2004 р.н. 

           Роман - 1978,  Зоряна 

- 1980 

 

8 клас(2004-2005) 

1. Микола - 2005 р.н. 

Іван - 1980, 

Валентина - 1984 

2. Василина - 2004 р.н. 

 Роман - 1980, 

Вероніка - 1982 

3. Максим - 2005 р.н.  

4. Павло – 2005 р.н.  

Галина - 1985 

5. Павло – 2004 р.н.  

Іван - 1982, Марія - 

1983 

6. Марія – 2005 р.н.  

Ігор - 1981, Леся - 

1984 

7. Степан – 2004 р.н. 

Степан - 1982, 

Оксана - 1982 

8. Назарій - 2005 р.н.  

Юрій -1982 , Ганна – 

1984 р.н. 

9. Віталій –  2005 р.н. 

Іван - 1982, 

Валентина - 1984 

10. Андріана - 2005 р.н.  

Сергій - 1983, 

Наталія - 1985 

11. Соломія – 2005 р.н. 

Юрій - 1981, Галина 

- 1984 

12. Назарій –2005 р.н . 

Тарас - 1970, Оксана 

- 1984 

13. Ростислав – 2005 р.н 

. 

Орест - 1983, Наталія 

- 1984 

14. Діана - 2005 р.н . 

Ярослав - 1981, 

Василина - 1983 

15. Іванна – 2006 р.н . 

Ярослав - 1983, 

Ірина - 1985 

 

7 клас (2005-2006) 

1. Андрій – 2006 р.н. 

Андрій - 1983, Надія 

- 1986 

2. Олег – 2006 р.н. 

Михайло - 1984, 

Наталія - 1984 

3. Вікторія – 2006 р.н. 

Дмитро - 1982, Ганна 

- 1985 

4. Ростислав –2006 р.н. 

 Сергій - 1983, Ірина 

- 1986 

5. Юлія – 2007 р.н. 

Василь - 1984, 

Світлана - 1985 

6. Діана- 2006 р.н. 

Роман - 1983, 

Світлана - 1983 

7. Анна - 2006 р.н. 

 Петро - 1982, Олена 

- 1983 

8. Ігор –  2006 р.н. 

Андрій - 1984, 

Романа - 1986 

9. Мар’яна - 2007 р.н.  

Володимир - 1984, 

Віра - 1985 

10. Вікторія - 2006 р.н. 

 Роман - 1983, Леся - 

1985 

11. Володимир –2007 

р.н. 

 Іван - 1984, Оксана - 

1985 

12. Вікторія-Ольга - 

2006 р.н. 

Павло - 1983, Олеся - 

1984 

13. Віра – 2006 р.н. 

 Андрій - 1985, 

Марія - 1985 

14. Марія –2006 р.н. 

Олег - 1983, Світлана 

- 1985 

15. Христина – 2006 р.н. 

 Володимир - 1984, 

Любов - 1987 

16. Петро – 2006 р.н. 
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Андрій - 1982, Надія 

- 1985 

17. Ірина – 2006 р.н. 

Іван - 1984, Оксана - 

1984 

18. Софія – 2006 р.н. 

Ярослав - 1983, 

Василина - 1985 

19. Михайло – 2006 р.н. 

Михайло - 1984, 

Галина - 1985 

20. Ярина –2006 р.н. 

 Володимир - 1986, 

Оксана - 1985 

 

 

6 клас  (2006-2007) 

1. Софія-Анна – 2007 

р.н. 

Андрій - 1983, Надія 

- 1986 

2. Діана – 2007 р.н. 

Іван - 1985, 

Василина - 1986 

3. Богдан – 2007 р.н. 

Іван - 1986, Марія - 

1986 

4. Віталій  -2007 р.н. 

5. Ірина - 2007 р.н. 

 Микола - 1984, 

Світлана - 1987 

6. Вікторія – 2007 р.н. 

 Ігор - 1985, Оксана - 

1986 

7. Віталій – 2007 р.н. 

Василь - 1983, 

Світлана - 1986 

8. Христина – 2007 р.н. 

Мирон - 1985, Марія 

- 1987 

9. Юрій – 2007 р.н. 

Сергій - 1985, Марія 

- 1985 

10. Леся –2008 р.н. 

 Михайло - 1984, 

Стефанія - 1985 

11. Марта –2007 р.н. 

 Ігор - 1985, Галина - 

1985 

12. Святослав – 2007 р.н. 

Степан - 1986, Ганна 

- 1987 

13. Максим – 2008 р.н. 

Сергій - 1985, Марія 

- 1986 

14. Назар –  2007 р.н. 

Андрій - 1986, 

Галина - 1986 

 

 

5 клас(2007-2008) 

1. Владислав – 2007 
р.н. 

Ігор - 1985, Мар’яна 

- 1986 

2. Артем –2008 р.н. 

 Володимир - 1986, 

Мар’яна - 1986 

3. Віталій – 2008 р.н. 

Володимир - 1985, 

Ольга - 1987 

4. Віталіна – 2008 р.н. 

 Ігор - 1985, Оксана - 

1988 

5. Вікторія – 2008 р.н. 

Богдан - 1986, 

Наталія - 1986 

6. Руслан – 2008 р.н. 

Роман - 1985, 

Наталія - 1987 

7. Андрій – 2008 р.н. 

Анатолій - 1986, 

Світлана - 1988 

8. Назар – 2008 р.н. 

 Олег - 1986, Ганна - 

1986 

9. Данило – 2008 р.н. 

Ігор - 1985, Любов - 

1986 

10. Ростислав – 2007 р.н. 

11. Анастасія – 2008 р.н. 

 Богдан - 1986, Ольга 

- 1986 

12. Мар’ян – 2008 р.н. 

Петро - 1983 , 

Михайліна - 1985 

13. Анастасія – 2008 р.н. 

Олександр - 1986, 

Ірина - 1987 

14. Володимир –2008 
р.н. 

 Андрій - 1985, Надія 

- 1987 

15. Іван – 2008 р.н. 

Орест - 1984, Наталія 

- 1986 

16. Юрій – 2007 р.н. 

Петро - 1985, Оксана 

- 1985 

17. Сніжана – 2008 р.н. 

Михайло - 1984, 

Марта - 1986 

18. Олег – 2008 р.н. 

Роман  - 1979, 

Оксана - 1983 

19. Анна – 2008 р.н. 

20. Денис – 2008 р.н. 

 Роман - 1984, 

Галина - 1986 

21. Микола – 2008 р.н. 

Іван - 1982, Світлана 

- 1987 

 

4 клас(2008-2009) 

1. Матвій -2009 р.н. 

 Михайло - 1984, 

Оксана - 1985 

2. Вероніка – 2009 р.н. 

Богдан - 1980, 

Оксана - 1982 

3. Олег – 2009 р.н. 

Андрій - 1981, Надія 

- 1983 

4. Софія – 2009 р.н. 

     Тарас - 1984, Надія - 

1986 

5. Максим – 2009 р.н. 

 Василь - 1985, 

Світлана - 1986 

6. Вероніка – 2009 р.н. 

Василь - 1982 

7. Руслан – 2009 р.н. 

 Володимир - 1978, 

Надія - 1980 

8. Марія – 2009 р.н. 

 Іван - 1982, 

Валентина - 1984 

9. Данило – 2009 р.н. 

 Василій - 1983, 

Марія - 1983 

10. Павло - 2009 р.н. 

Іван - 1980, Оксана - 

1985 

11. Анастасія –2009 р.н. 

 Павло - 1984, 

Галина - 1986 
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12. Тетяна – 2009 р.н. 

 Сергій - 1985, Марія 

- 1985 

13. Дмитро – 2008 р.н. 

Ігор - 1985, Ольга - 

1986 

14. Олена – 2009 р.н. 

 Михайло - 1986, 

Надія - 1987 

15. Роман – 2009 р.н. 

Андрій - 1982, 

Галина - 1985 

16. Софія – 2009 р.н. 

Ярослав - 1985, 

Ірина - 1987 

 

 

3 клас(2010) 

1. Анастасія – 2010 р.н. 

 Ігор - 1984, Юлія - 

1990 

2. Антон – 2010 р.н.  

Ганна - 1987, Дмитро 

- 1986 

3. Максим – 2010 р.н.  

Олег - 1988, Наталія 

- 1989 

4. Анастасія - 2010 р.н.  

Андрій - 1984, Олена 

- 1987 

5. Назар – 2010 р.н. 

Юрій - 1986, Уляна - 

1988 

6. Вероніка – 2010 р.н.  

Ярослав - 1985, Юлія 

- 1986 

7. Тетяна – 2010 р.н.  

Микола - 1988, 

Мар’яна - 1989 

8. Тетяна – 2010 р.н. 

Ігор - 1987, Мар’яна 

- 1989 

9. Ігор – 2010 р.н.  

 Іван - 1985, Наталя - 

1987 

10. Вікторія –2010 р.н.  

 Ігор - 1984, Галина - 

1986 

11. Артем-Володимир –
2010 р.н.  

 Павло - 1989, Олеся 

- 1993 

12. Кирило - 2010 р.н.  

Микола - 1987,  

Наталя - 1988 

13. Вероніка 2010 р.н.  

 Ярослав - 1988, 

Василина - 1989 

 

 

 

2 клас (2011) 

1. Анастасія – 2011 р.н.  

 Володимир - 1987, 

Мар’яна - 1989 

2. Діана – 2011 р.н.   

Богдан - 1984, 

Наталія - 1988 

3. Микола – 2011 р.н.   

Сергій - 1990, Ірина - 

1994 

4. Катерина – 2011 р.н.   

Іван - 1986, Ольга - 

1987 

5. Віталіна-Марія – 
2011 р.н.   

 Роман - 1986, 

Наталія - 1989 

6. Роман –2011 р.н.   

 Володимир - 1984, 

Любов - 1986 

7. Марія –2011 р.н.   

 Ігор - 1987, Галина - 

1988 

8. Іван –2011 р.н.   

 Микола - 1991, 

Марія - 1989 

9. Іван –2011 р.н.   

 Ігор - 1987, Ольга – 

1989 

 

1 клас (2012-2013) 

1. Мар’ян 

Вероніка- 1988, Валентин - 

1987  

2. Ірина 

Софія – 1987, Ігор - 1986 

3. Вероніка 

Назар – 1986, Марія  - 1988 

4. Діана 

Богдан – 1976, Наталія –  

1982 

5. Анастасія 

Марія  - 1988, Богдан - 1983 

6. Божена 
Валентина – 1975, Ярослав - 

1971 

7. Микола 

Галина  - 1975, Павло - 1970 

8. Артем 

Юлія – 1987, Максим - 1984 

9. Маркіян 
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Додаток 2. Анкети

 

Анкета №1 

1. Ім’я, рік народження, соціальна група. 

2. Де Ви навчалися? (школа, училище, технікум тощо) 

3. Як довго Ви проживаєте у населеному пункті? 
4. Ви є корінним мешканцем села чи ваша родина була переселена? Якщо другий варіант, то у 

якому році, з яких причин і звідки? 

5. Чи багато у селі переселенців? З яких саме країв? Яка частка жителів села є місцевими 

мешканцями?  
6. Що Вам відомо про походження назви села? Чи змінювалась коли-небудь його назва? 

7. Коли у селі почали називати вулиці?  

8. У зв’язку з чим вулиці були перейменовані?  
9. Наведіть приклади частин населеного пункту. Чим пояснюються їхні назви? Чи пам’ятаєте 

Ви, коли почала вживатись ця назва? 

10. Які імена людей найбільш поширені у теперішній час? 
11. Які імена найчастіше давали раніше?  

12. Чи пам’ятаєте Ви, які рідкісні імена побутували в населеному пункті? 

13. Як зазвичай обирали ім’я дитині? Згідно з церковним календарем чи відповідно до власних 

вподобань? 

Анкета №2 

1. Ім’я, рік народження, освіта, професія. 

2. Як Ви вітаєтеся із знайомими людьми? 
3. Як Ви вітаєтесь із незнайомцями? 

4. Як Ви дякуєте іншим? 

5. Як Ви просите пробачення? 
6. Як Ви прощаєтеся із знайомими людьми? 

7. Як Ви прощаєтесь із незнайомцями? 

 

Анкета № 3 

1. Ім’я, рік народження, національність. 
2. Імена та роки народження батьків. 

3. Імена та роки народження бабусь і дідусів; прабабусь, прадідусів. 

4. Імена та роки народження дітей (якщо є). 
5. Чим ви мотивувались, коли обирали ім’я своїй дитині? 
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Додаток 3. 

Відповіді на 

питання анкети 

№1 

№1 

1. Марія, 1943 р.н. 

2. Школа, училище 

(1 рік) 

3. З народження 

4. Місцеві. 

5. Багато 

переселенців з 

Польщі і тих, хто 

опинився тут 

після заслання. 

Місцевих менше. 

6. Назва не 

змінювалась. 

Сусіднє місто 

називається 

Комарно – від 

слова «комар». 

Казали, що вони 

так сильно 

бурчали, що було 

чути навіть у 

селі, тому є 

версія, що 

Бучали походить 

від «бурчали». 

Назву цю 

вживали з 

народження. 

7. Вулиці були 

давно, але ніхто 

їх не знав і 

називали просто 

по хатах. 

8. Перейменовувал

и, бо мінялась 

політика. Тепер 

більше 

називають на 

честь 

українських 

героїв. 

9. Герман – 

походження 

невідоме.  

Долина – тому що 

село ніби 

спускається вниз 

згори.  

Замостя – частина, 

що знаходиться 

поблизу моста, який 

розділяє територію 

села від сусіднього 

міста. 

Завод або бараки – 

біля цієї території 

колись був завод. А 

бараки, тому що там 

всі живуть, як одна  

велика сім’я. 

10. Є різні. Дехто 

називає дітей 

«новомодними» 

іноземними 

іменами, такими 

як Анджела, 

Діана. Є 

«нормальні» 

імена. Тепер 

багато назвали 

Євами, Мартами. 

Михайлів є 

багато. 

11. Марія, Ольга, 

Оксана, Галина, 

Олег. 

12. Є одна Євдокія 

на все село. 

Більшість імен не 

є рідкісними. 

13. Колись дивилися, 

якого святого той 

день є, то так і 

називали. Або на 

честь якогось 

прадіда чи когось 

з родини. А тепер 

по-всякому. 

№2 

1. Надія, 1944 р.н. 

2. Школа 

3. 70 років. 

4. Переселились з 

сусіднього села. 

5. Більшість 

пересленців. 

Назва не 

змінювалась.  

6. Тут завжди дуже 

гуділи комарі, 

ніби бурчали. От 

і назвали 

«Бучали». 

7. Давно, ще за 

радянських часів. 

8. Бо влада 

мінялась. 

9. Герман – так 

називали завжди, 

найдавніша 

частина села. 

Бараки – тому що 

хати розташовані 

дуже близько і часто 

це просто один 

великий подовгастий 

будинок, розділений 

на декілька квартир. 

Долина – бо це низ 

села. 

Станція – тому що 

поблизу розташована 

залізнична станція 

«Комарно». 

«За мостом» - 

територія 

розташована біля 

моста. 

10. Марія, Єва, 

Роман, Петро, 

Ольга, Наталя, 

Андрій. Тепер 

починають 

давати дітям 

старі імена: 

Дем’ян, Маркіян, 

Божена, Єва, 

Меланія. 

11. Раніше давали 

прості імена, такі 

як Ольга, Марія, 

Катерина, Тарас. 

12. Євдокія, Єва, 

Яна, Омелько. 

13. Колись називали 

здебільшого на 

честь святих. 

№3 
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1. Стефанія, 1950 р.н., 

вчитель. 

2. Школа, училище 

3. З народження 

4. Переселені внаслідок 

операції «Вісла». 

5. Більшість людей – 

переселенці з 

Польщі. Мало 

місцевого населення. 

Зараз є багато 

переселенців з гір. 

6. Бучали – бо тут 

комарі «бурчали» 

дуже. Назва не 

змінювалась. У 

сусідніх селах 

жителів Бучал 

називають 

«шведами». 

7. За радянських часів. 

8. Радянські назви вже 

не підходили. 

9. Герман – колись там 

жив пан з іменем 

Герман. 

Завод – на території 

був розташований 

завод. 

Долина – село ніби 

спускається вниз. 

Станція - поблизу 

розташована 

залізнична станція 

«Комарно». 

«За мостом» - 

територія, що 

розташована біля 

моста. 

10. Оксана, Марія, Анна, 

Вероніка, Максим, 

Олег, Василь. 

11. Галина, Тарас, 

Наталя, Володимир, 

Степан, Надія. 

12. Яна, Стефанія, 

Омелько. 

13. Колись здебільшого 

давали імена за 

календарем. 

№4 

1. Надія, 1951 р.н. 

2. Школа, училище 

3. 44 роки 

4. Сім’я переїхала 

із сусіднього 

села. 

5. Місцевого 

населення 

набагато менше, 

ніж переселених 

сімей. Назва не 

змінювалась.  

6. Невідомо. 

7. За радянських 

часів. 

8. Назви вулиць 

змінювались 

разом із владою в 

країні. 

9. Долина – нижня 

частина села. 

Герман – верхня 

частина села. 

Можливо, назва 

залишилась від 

німців. 

Завод – територія 

біля колишнього 

заводу. Друга назва – 

бараки, тому що хати 

були здебільшого 

досить трухляві і 

низенькі, 

розташовані дуже 

близько один до 

одного. 

Станція – територія, 

що розташована 

поблизу залізничною 

станції «Комарно». 

«За мостом» - 

територія 

розташована біля 

моста. 

Гостинець – 

походження назви 

невідоме. 

10. Анна, Оксана, 

Ігор, Марія, 

Марта, Роман. 

11. Олег, Галина, 

Микола, 

Катерина. 

12. Євдокія, Текля, 

Омелько, Яна, 

Зоряна. 

13. Раніше часто 

давали імена 

згідно з 

церковним 

календарем. По 

своєму бажанню 

теж вибирали, 

але перший 

варіант – більш 

поширений і 

легший. 

№5 

1. Петро, 1948 р.н. 

2. Школа, училище 

3. З народження. 

4. Мама переселена 

з Польщі, з 

Ярославського 

повіту. Батько із 

сусіднього села. 

5. Назва не 

змінювалась. 

Дуже багато 

переселених 

жителів. 

6. Згідно з 

переказами, тут 

було чути, як 

«бурчать» комарі 

із сусіднього 

містечка. 

Жителів села 

називають 

«шведами». 

7. За часів 

Радянського 

Союзу. 

8. Після Майдану 

були змінені 

деякі назви. 

9. Герман – колись 

там жив пан з 

іменем Герман. 

Завод – територія 

біля колишнього 

заводу. 

Долина – низ 

села. 



45 
 

Станція – 

територія, 

поблизу якої 

розташована 

залізнична 

станція 

«Комарно». 

«За мостом» - 

територія 

розташована біля 

моста. 

Гостинець – 

походження 

невідоме. 

Новобудови – 

територія, де 

зараз будуються 

нові будинки. 

10. Наталя, Вероніка, 

Надія, Андрій, 

Ігор. 

11. Марія, Мирон, 

Петро, Оксана, 

Галина. 

12. Текля. 

13. По-різному: 

дітей називали і 

згідно з 

календарем, і 

залежно від 

уподобань. 

№6 

1. Ганна, 1948 р.н., 

вчитель. 

2. Школа, училище. 

3. З народження. 

4. Батьки 

переселені із 

Красноставу, 

внаслідок 

операції «Вісла». 

5. Більшість 

жителів – 

переселенці. 

Назва не 

змінювалась.  

6. Тут дуже голосно 

«бурчали» 

комарі. 

7. Давно, за 

радянських часів. 

8. У зв’язку з 

політичними 

подіями в країні. 

9. Герман – колись 

там жив пан з 

іменем Герман. 

Долина – 

територія 

розташована 

внизу села. 

Станція – дорога, 

що веде до 

залізничної 

станції. 

«За мостом» - 

територія, що 

розташована біля 

моста. 

Гостинець – 

походження 

невідоме. Почали 

так називати 

порівняно 

недавно. 

Завод – колись 

біля цієї 

території був 

розташований 

завод. 

10. Вероніка, Назар, 

Андрій, Оксана. 

Тепер починають 

давати дітям 

подвійні імена.  

11. Марія, Ігор, 

Степан, 

Михайло, Ганна. 

12. Євдокія, 

Сніжана, Божена. 

13. Колись старались 

називати дітей 

згідно з 

церковним 

календарем, але 

якщо не 

подобалось, то 

називали по-

своєму. 

№7 

1. Степан, 1946 р.н., 

вчитель. 

2. Школа, училище. 

3. Проживає від 

народження. 

4. Батьки переселені 

внаслідок операції 

«Вісла». 

5. Переселенців 

більше, ніж 

місцевого населення. 

6. Назва не 

змінювалась. Казали, 

що тут так сильно 

бурчали комарі, що 

було чути навіть у 

сусідніх селах, тому 

є версія, що назва 

Бучали походить від 

«бурчали».  

7. Вулиці є давно, але 

люди більше 

називали по хатах, 

бо знали, хто де 

живе. Десь в 50-х 

роках, можливо, 

почали появлятись 

вулиці. 

8. Радянський Союз 

розпався. 

9. Герман – 

походження 

невідоме. 

Долина – бо 

територія 

розташована внизу 

села. 

Станція – територія, 

що розташована біля 

залізничної станції. 

«За мостом» - 

територія, що 

розташована 

фактично у 

сусідньому місті, але 

люди вважаються 

жителями села. 

Бараки – колишні 

гуртожитки 

заводу,тому там хати 

розташовані майже 

нерозривно.           

10. Різні іноземні: Діана, 

Сніжана. Є багато 

Веронік, Анастасій, 

Андріїв. 
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11. Колись були 

поширені імена 

Марія, Надія, Петро, 

Тарас, Галина. 

12. Омелько, Євдокія, 

Дана, Божена. 

13. Колись імена 

вибирали за 

календарем, так було 

простіше. Могли 

назвати в честь 

когось. Зараз 

вибирають те, що 

модно. 

№8 

1. Степанія, 1954 р.н.  

2. Школа, технікум. 

3. Проживає близько 45 

років.  

4. Раніше жили у 

сусідньому селі. 

5. Переселених родин 

більше, ніж 

місцевих. 

6. Назва не 

змінювалась. 

Кажуть, що тут дуже 

гуділи комарі, 

здавалось, ніби 

бурчали. Тому 

назвали «Бучали». 

7. За радянських часів 

ще. 

8. Тому що прийшла 

нова влада. 

9. Герман – колись там 

жив пан з іменем 

Герман. 

Долина – «низ» села. 

Станція – смуга 

дороги, що веде до 

залізничної станції. 

«За мостом» - 

територія, 

розташована біля 

моста, який розділяє 

село і сусіднє 

містечко. 

Гостинець – 

походження 

невідоме.         

Завод – колись біля 

цієї території був 

завод. 

10. Починають 

повертатись старі 

імена: Маркіян, 

Дем’ян, Божена, 

Меланія. 

11. Марія, Тарас, 

Анастасія, Надія, 

Ганна, Степан, 

Мирослав. 

12. Євдокія, Дана. 

13. Вибирали імена 

згідно з святами, але 

могли і за власним 

бажанням. Часто 

давали дитині одне 

ім’я, а хрестили під 

іншим іменем. 

№9 

1. Василь, 1949 р.н., 

вчитель. 

2. Школа, училище (не 

завершив навчання) 

3. Від народження. 

4. Батьки переселені 

внаслідок операції 

«Вісла» із 

Ярославського 

повіту. 

5. Місцевих менше, ніж 

переселенців.  

6. Назва не 

змінювалась. У 

сусідньому місті 

дуже гули комарі, 

ніби бурчали. Було 

чути навіть до села, 

тому назвали 

Бучали.  

7. За рядянських часів, 

близько 60-х років. 

8. Старі назви вже 

застарілі були, 

радянські. 

9. Герман – колись на 

цій теиторії 

проживав пан з 

іменем Герман. 

Долина – дорога ніби 

спускається з гори. 

Станція –територія 

біля залізничної 

станції. 

«За мостом» - 

територія, 

розташована біля 

моста. 

Бараки/завод – тут 

майже всі хати 

з’єднані одна з 

одною; колись біля 

цієї території був 

розташований завод. 

10. «Новомодні». Але є і 

прості імена: Оксана, 

Ігор, Катерина, 

Надія. 

11. .Володимир, Ганна, 

Галина, Ольга, 

Тарас. 

12. Немає дуже 

рідкісних імен. 

13. Колись старалися 

давати дітям імена 

на честь святих. 

Тепер як захочеться, 

так і називають. 

№10 

1. Мирослав, 1954 р.н. 

2. Школа. 

3. 62 роки. 

4. Родина була 

розкуркулена і 

вислана у Сибір. До 

населеного пункту 

приїхали опісля 

заслання. 

5. Більша частина 

населення – 

переселенці. 

6. Назва не 

змінювалась. Тут 

бурчали комарі, тому 

назвали Бучали. 

7. Вулиці 

найменовували ще в 

Радянському Союзі. 

8. Тому що в 

незалежній Україні 

вже старих 

радянських назв не 

потрібно було. 
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9. Герман – колись там 

проживав пан з 

іменем Герман. 

Долина – територія 

ніби спускається з 

гори. 

Станція –територія 

біля залізничної 

станції. 

«За мостом» - 

територія, 

розташована біля 

моста. 

Гостинець – 

походження 

невідоме. 

Бараки – хати ніби 

з’єднані одна з 

одною. 

10. Зараз різні імена 

дають, вибір 

великий. Діана, 

Світлана, Христина, 

Максим, Захар. 

11. Колись імена були 

простіші: Марія, 

Василь, Ігор, Олег, 

Наталя, Ганна, Юрій. 

12. Рідкісних немає 

дуже. Може хіба 

Євдокія, але рідкісне 

воно лише зараз, 

колись так багато 

називали. 

13. Старались вибирати 

ім’я за церковним 

календарем, але 

якщо не подобалось, 

то, думаю, могли 

назвати, як хотіли. 

№11 

1. Іванна, 1960 р.н. 

2. Школа, училище. 

3. Від народження. 

4. Батьки переселені 

внаслідок операції 

«Вісла» із Польщі. 

5. Не так багато 

місцевих. 

6. Назва не 

змінювалась. 

Походження назви 

невідоме. Можливо, 

колись тут протікала 

річка з такою 

назвою. 

7. Давно вже, ще коли 

мене не було на світі. 

8. Перейменовували у 

зв’язку з різними 

політичними 

подіями. Після 

Майдану деякі 

перейменували. 

9. Долина – територія 

ніби спускається з 

гори. 

Станція –територія 

біля залізничної 

станції. 

«За мостом» - 

територія, 

розташована біля 

моста. 

Герман – можливо, 

назва залишилась від 

німців. 

Гостинець – 

походження 

невідоме. 

Бараки – хати ніби 

з’єднані одна з 

одною. 

10. Зараз є і різні модні 

імена: Сніжана, 

Діана, Анджела, 

Марк. Є і звичайних 

багато: Марта, 

Софія, Олег, 

Максим, Назар, 

Ростислав. 

11. Колись були 

поширені імена 

Ганна, Надія, 

Василь, Степан, Іван, 

Володимир, Любов, 

Михайло. 

12. Омелян. 

13. По-різному: і за 

календарем і за 

власним бажанням. 

№12 

1. Михайло, 1948 р.н. 

2. Школа, училище. 

3. Від народження. 

4. Місцеві. 
5. Є багато 

переселених родин.  

6. Назва не 

змінювалась. 
Походить від слова 

«бурчали», бо на 

території було багато 
комарів.  

7. Вулиці дуже давно 

існують, але колись 

ними дуже ніхто не 
послуговувався. 

Лише для того, щоб 

записати у паспорт. 
8. Бо закінчилось 

радянське панування 

в Україні. 
9. Герман – колись там 

жив пан з іменем 

Герман. 

Долина – довга 
територія, що ніби 

поступово 

спускається вниз. 
Станція - дорога біля 

залізничної станції. 

«За мостом» - 
територія, 

розташована біля 

моста. 

Гостинець – 
походження 

невідоме. 

Завод – раніше тут 
був розташований 

завод. 

10. Софія, Анна, 

Соломія, Христина, 
Юрій, Богдан. 

11. Ганна, Володимир, 

Іван, Степан, Надія. 
12. Не було дуже 

рідкісних імен. 

Може, Алла. 
13. За церковним 

календарем, ніяк 

інакше. Тепер дають 

як хочуть, а колись 
знали, як правильно. 

 

№13 
1. Любов, 1952 р.н. 

2. Школа, училище. 

3. Від народження. 
4. Родина оселилась у 

населеному пункті 

після заслання. 
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5. Небагато місцевого 
населення, порівняно 

з переселеним. 

6. Назва ніколи не 

змінювалась. 
Невідоме 

походження 

топоніма. 
7. Вулиці є давно, ще 

за радянських часів 

з’явились. 

8. В Україні мінялась 
влада і вони 

перейменовували 

вулиці по-іншому. 
9. Герман – колись там 

жив пан з іменем 

Герман. 
Долина – територія 

ніби спускається з 

гори. 

Станція –територія 
біля залізничної 

станції. 

«За мостом» - 
територія, 

розташована біля 

моста. 
Бараки/завод – хати 

залишились від 

колишні гуртожитків 

для працівників 
заводу і вони 

фактично з’єднані 

між собою.  
10. Анастасія, Діана, 

Олександр, Захар, 

Назар, Ростислав, 

Юрій. 
11. Петро, Володимир, 

Степан, Стефанія, 

Марія, Надія, Любов, 
Ігор. 

12. Омелько, Текля. 

13. Називали і за 
календарем, і за 

власним бажанням. 

Але хрестили 

переважно іменами 
за календарем. 

 

№14 
1. Владислава, 1947 

р.н. 

2. Школа, училище. 
3. Від народження. 

4. 4.Батьки переселені 

із Люблінського 

воєводства внаслідок 
операції «Вісла». 

5. Переселених родин 

більше, ніж 

місцевих. 
6. Назва не 

змінювалась на 

пам’яті респондента. 
Бучали, тому що тут 

дуже комарі 

бурчали. 

7. Вулиці почали 
називати десь в 50-х 

рр. 

8. Бо в незалежній 
Україні вже пасувало 

мати такі 

комуністичні назви. 
9. Герман – кажуть, що 

колись там жив пан 

Герман. 

Бараки – хати ніби 
з’єднані одна з 

одною. 

Долина – дорога, що 
з герману 

спускається вниз. 

Станція –територія 
біля залізничної 

станції. 

«За мостом» - 

територія, 
розташована за 

мостом, що розділяє 

село і містечко 
Комарно. 

Гостинець – 

походження 

невідоме. 
10. Марта, Ольга, 

Вероніка, Максим, 

Ростислав, Юрій. 
11. Марія, Василь, 

Михайло. 

12. Броніслава. 
13. Переважно називали 

дітей згідно з 

церковним 

календарем. 
 

№15 

1. Іван, 1941 р. н., 
вчитель. 

2. Школа. 

3. Близько 50 років. 
Переїхали із 

сусіднього села. 

4. Місцеві. 

5. Місцевих родин 
менше. Багато 

переселенців з 

Польщі та сусідніх 

сіл.  
6. Назва не 

змінювалась. Є дві 

версії: тут протікала 
одноіменна річка або 

назвали так від того, 

що було чути, як із 

сусіднього міста 
бурчали комарі. 

7. Невідомо. 

8. У зв’язку з різною 
політикою, 

приходом різної 

влади. 
9. Станція –територія 

біля залізничної 

станції. 

Герман – колись там 
жив пан з іменем 

Герман. 

Долина –
розташована внизу 

села. 

Гостинець – 
походження 

невідоме. 

Завод – територія, 

біля якої колись діяв 
завод.  

10. Зараз поширені різні 

імена: і модні всякі, і 
більш прості. 

Наприклад, Софія, 

Андріана, Олена, 

Олег, Василь. 
11. Колись імена були 

звичайні, простенькі: 

Любов, Марина, 
Надя, Марія, Степан, 

Петро, Ігор. 

12. Немає дуже 
рідкісних імен. 

13. Старались давати 

імена відповідно до 

дня якогось святого 
у церковному 

календарі. 

 
№16 

1. Федір, 1947 р.  

2. Школа, училище. 
3. Від народження. 

4. Місцеві. 
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5. Місцевих мешканців 
небагато. 

6. Назва не 

змінювалась. 

Невідоме 
походження 

топоніма. 

7. Приблизно 50-60 рр. 
Проте, можливо, і 

раніше, просто люди 

їх не дуже знали. 

8. Тому що 
змінювалась влада в 

Україні. 

9. Герман – колись там 
проживав пан з 

іменем Герман. 

Долина – територія, 
що  ніби спускається 

з гори. 

Гостинець – 

походження 
невідоме. 

Бараки –багато хат 

з’єднані одна з 
одною. 

10. Оксана, Наталя, 

Світлана, Роман, 
Богдан. 

11. Степан, Надія, 

Григорій, Марія, 

Микола. 
12. Броніслава, Текля. 

13. За церковним 

календарем. 
 

№17 

1. Богдан, 1946 р.н. 

2. Школа, училище (не 
завершив начання). 

3. Від народження. 

4. Батьки переселені 
внаслідок операції 

«Вісла». 

5. Дуже багато 
переселених сімей, 

не так багато 

місцевого населення.  

6. Назва ніколи не 
змінювалась. Сусідні 

села називають 

місцевих жителів 
«шведами», причини 

невідомі. Назва 

етноніма невідома. 
7. Вулиці були давно, 

але люди дуже їх не 

знали і називали 

переважно просто по 
хатах. 

8. Приходили нові часи 

і ті старі назви були 

вже неактуальні. 
9. Герман – колись там 

жив пан з іменем 

Герман. 
Долина – територія 

ніби спускається з 

гори. 

Станція –територія 
біля залізничної 

станції. 

Гостинець – 
походження 

невідоме. 

Бараки – хати 
розташовані майже 

вкупці. 

10. Вікторія, Ірина, 

Дмитро, Ольга, 
Софія, Павло, 

Руслан. 

11. Колись імен було 
трохи менше, 

простіші були : 

Марія, Степан, Ігор, 
Галина, Тарас, 

Микола, Леся. 

12. Немає рідкісних. 

13. Давали імена в честь 
когось переважно. 

Вибір був не дуже 

великий, зараз є 
багато різних. 

 

№18 

1. Єва, 1948 р.н. 
2. Школа, училище. 

3. Близько 50 років.  

4. Оселилась після 
заміжжя. 

5. Місцевого населення 

мало. 
6. Назва не 

змінювалась. На 

території села дуже 

бурчали комарі, тому 
назвали Бучали. 

7. Невідомо. 

8. Закінчилось 
панування 

радянської влади і 

змінили деякі 
комуністичні назви. 

9. Завод – територія 
біля колишнього 

заводу. 

Герман – 

походження 
невідоме. 

Долина – територія 

внизу села. 
Станція –територія 

біля залізничної 

станції. 

«За мостом» - 
територія, 

розташована біля 

моста. 
10. Різні «новомодні» 

імена: Аліса, Діана, 

Дана, Захар, Марко, 
Олексій. 

11. Остап, Назар, 

Степан, Володимир, 

Надія, Ольга. 
12. Рідкісних імен 

немає. 

13. Імена було прийнято 
давати залежно від 

святого, в чий день 

дитина народилась. 
 

№19 

1. Ганна, 1953 р.н. 

2. Школа, два училища. 
3. Від народження. 

4. Батько переселений 

із Холмського повіту 
внаслідок операції 

«Вісла», мати 

місцева. 

5. Більшість сімей 
переселені із 

Польщі.  

6. Назва не 
змінювалась; 

походить від слова 

«бурчали», бо було 
тут багато комарів. 

7. Можливо, приблизно 

у 40-50 рр. 

8. Змінилася влада. 
9. Герман – колись там, 

можливо,  проживав 

пан Герман. 
Долина – територія 

ніби спускається з 

гори. 
Бараки – хати колись 

були гуртожитками 

від заводу. 
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Станція – дорога, що 
веде до залізничної 

станції. 

10. Дмитро, Максим, 

Вероніка, Діана,  
Олена, Юлія, 

Андріана, Андрій, 

Софія, Наталя. 
11. Марія, Любов, Віра, 

Надія, Петро, Ігор, 

Василь. 

12. Броніслава колись 
була. 

13. Колись не було 

такого великого 
вибору імен, як 

зараз. Називали 

часто згідно з 
календарем 

церковним або на 

чиюсь честь з 

родини. 
 

№20 

1. Марія, 1949 р.н. 
2. Школа, училище. 

3. Від народження. 

4. Місцеві. 
5. Досить мало 

місцевого 

населення.  

6. Назва не 
змінювалась. 

Кажуть, що тут 

дуже сильно 
бурчали комарі, 

тому так і назвали. 

7. Назви давала ще 

радянська влада. 
8. Деякі вулиці 

перейменували 

після Майдану, а 
деякі ще давніше, 

еоли Україна стала 

незалежною. 
9. Станція –територія 

біля залізничної 

станції. 

Долина – територія 
ніби спускається з 

гори. 

Бараки – будинки 
з’єднані один з 

одним. 

Герман – на 
території колись 

давно проживав пан 

Герман. 

«За мостом» - 
територія, 

розташована біля 

моста. 

10. Дмитро, Анастасія, 
Наталя, Олег, 

Руслан, Роман, 

Юрій, Назар, 
Вероніка, Олена, 

Анна. 

11. Іван, Володимир, 

Михайло, Тарас, 
Євген, Микола, 

Ганна, Катерина. 

12. Текля. 
13. Старались колись 

називати дітей по-

християнськи. 
Тепер як захочеться, 

так і називають, і 

хрестять. 

 
№21 

1. Ганна, 1984 р.н. 

2. Школа, училище.  
3. Від народження. 

4. Прабабуся була 

переселенкою із 
Польщі. 

5. Є багато сімей, що 

колись були 

переселеними. Тих, 
хто має місцеве 

коріння – менше. 

6. Назва походить від 
того, що тут колись 

було багато комарів, 

які бурчали. Ніколи 

не змінювалась. 
7. Ще десь у 60-70 рр.  

8. Приходила нова 

влада в Україну. 
9. Бараки – територія 

колишніх 

гуртожитків заводу. 
Ще цю територію 

називають просто 

завод.  

Герман – 
походження 

невідоме. Можливо, 

колись там проживав 
хтось з таким 

іменем. 

Долина – нижня 
частина села. 

Гостинець – 
походження 

невідоме. 

Новобудови – 

територія, де зараз 
будують нові 

будинки. 

Станція – територія, 
біля якої 

розташована 

залізнична станція. 

10. Тепер часто 
називають дітей, як 

колись давно 

називали: Єва, 
Марина, Захар, 

Дем’ян, Маркіян. 

Зараз так модно. 
11. Колись називали 

часто Ганна, Наталя, 

Іван, Оксана, Марія. 

12. Не пам’ятає 
рідкісних імен. 

13. Колись, напевно, 

давали імена згідно з 
календарем, а зараз 

називають 

відповідно до 
власного бажання. 

 

№22 

1. Наталя, 1978 р.н. 
2. Школа, училище. 

3. Від народження. 

4. Прабабуся є 
переселенкою з 

Польщі. 

5. У селі дуже багато 

переселених родин. 
Місцевих, мабуть, 

близько 30%. 

6. Тут було дуже чути 
як бурчали комарі у 

сусідньому місті. 

Назва ніколи не 
змінювалась. 

7. Ще за Радянського 

Союзу. Десь у 70-х 

рр. 
8. У зв’язку із 

приходом нової 

влади. 
9. Бараки/завод – 

будинки тісно 

з’єднані один з 
одним; територія 

біля колишнього 

бурякового заводу. 
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Станція –територія 
біля залізничної 

станції. 

Долина – територія 

внизу села. 
Герман – на 

території колись 

давно проживав пан 
Герман. 

«За мостом» - 

територія, 

розташована біля 
моста. 

Новобудови – 

територія, де 
будують нові 

будинки. 

10. Діана, Максим, 
Анастасія, Олена, 

Христина, Андрій, 

Ростислав. Тепер 

дають і подвійні 
імена. 

11. Іван, Володимир, 

Надія, Галина, Ігор, 
Петро, Микола. 

12. Текля, Євдокія, 

Броніслава. 
13. Колись давали імена 

більше залежно від 

календаря. Тепер 

часто дають імена 
згідно з бажанням, а 

хрестять 

християнським 
іменем. 

 

№23 

 
1. Надія, 1980 р.н. 

2. Школа, училище. 

3. Від народження. 
4. Прабабуся була 

полячкою. 

5. Колись було багато 
переселених сімей з 

Польщі, зараз також 

багато переселенців 

з інших країв, 
зокрема з гірських 

регіонів України. 

6. Можливо, назва 
походить від назви 

якоїсь річки. Не 

змінювалась. 
7. Назви вулиць були 

ще за радянських 

часів. 

8. Вулиці 
перейменувала нова 

влада, бо треба було 

позбавлятись від 

комуністичних 
залишків. 

9. Бараки/завод – 

територія, де колись 
були гуртожитки від 

заводу. 

Долина – низ села. 

Герман – на 
території колись 

проживав якийсь пан 

Герман. 
Новобудови – 

територія, де 

будують зараз 
будинки приїжджі 

люди. 

Міст – територія, 

біля якої 
розташований міст-

кордон, що розділяє 

село від сусіднього 
містечка. 

Станція – дорога, що 

веде до залізничної 
станції. 

10. Є багато людей з 

іменами Галина, 

Наталя, Олег, 
Андрій, Ігор, Олена. 

Зараз прийнято 

давати гарні досить 
старі імена: Єва, 

Божена.  

11. Марія, Оксана, 

Надія, Марина, 
Любов, Степан, 

Петро, Галина. 

12. Немає дуже 
рідкісних імен. 

13. За календарем.  

 
№24 

1. Галина, 1973 р.н. 

2. Школа, училище, 

заочно інститут. 
3. Від народження. 

4. Місцеві. 

5. Місцевого населення 
трохи менше, ніж 

переселеного. Багато 

переселенців з 
Польщі. 

6. Походження 
невідоме. Назва не 

змінювалась. 

7. Вулиці іменувала ще 

радянська влада. 
8. Перейменовували 

вулиці у зв’язку з 

різною політикою. 
Раз у 2000 році і 

тепер після Майдану. 

9. Долина – низ села. 

Герман – найбільша 
частина села. Назва 

походить від імені 

Герман. 
Станція – територія 

біля залізничної 

станції. 
Гостинець – 

походження 

невідоме. 

Завод – територія 
біля колишнього 

заводу. 

10. Діана, Анастасія, 
Олена, Андріана, 

Олег, Андрій. 

11. .Є Іван, Петро, 
Надія, Галина, Тарас, 

Ігор. 

12. Немає рідкісних 

імен. 
13. Колись, мабуть, 

більше давали імена 

за церковним 
календарем. Зараз 

часто дають два 

імені, бо хрестять під 

іменем котрогось 
святого. 

 

№25 
1. Марія, 1980 р.н. 

2. Школа, інститут. 

3. Від народження. 
4. Корені родини 

польські. 

5. Місцевого населення 

менше, ніж 
переселених людей. 

Близько 20-30%. 

6. У сусідньому місті 
бурчали комарі. 

Назва походить від 

слова»бурчали». Не 
змінювалась. 
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7. Вулиці були 
найменовані за 

ралянськи часів. 

8. Вулиці 

перейменували через 
прихід нової влади. 

Після подій на 

Майдані з’явилась 
вулиця Героїв 

Майдану. 

9. Бараки – колишні 

гуртожитки від 
заводу, хати дуже 

тісно розташовані 

одна біля одної. 
Герман – та території 

колись проживав 

хтось з іменем 
Герман. 

Долина – нижня 

частина села. 

Станція – дорога, що 
веде до залізничної 

станції. 

Новобудови – нова 
територія, де зараз 

іде будівництво. 

Замостя – територія, 
що знаходиться у 

сусідньому місті, але 

належить ще до села. 

10. Віталій, Богдан, 
Максим, Дмитро, 

Ростислав, Роман, 

Оксана, Діана, 
Соломія, Софія. 

11. Марина, Любов, 

Марія, Валентина, 

Михайло, Іван. 
12. Броніслава. 

13. Згідно з календарем 

колись називали. 
Зараз це відбувається 

вільніше і є більший 

вибір імен. 
 

№26 

1. Зоряна, 1972 р.н., 

вчитель, їмость. 
2. Школа,училище, 

інститут. 

3. 20 років. 
4. Оселилась після 

заміжжя. Походить із 

Яворівщини. 
5. Місцевого населення 

менше, ніж 

переселеного. 

6. Кажуть, що тут 
колись бурчали 

комарі. Звідси і 

пішла назва. Не 

змінювалась. 
7. Вулиці почала 

називати ще 

радянська влада. 
8. Вулиці 

переіменували, 

оскільки приходила 

нова влада.  
9. Герман – та території 

колись проживав пан 

з іменем Герман. 
Бараки – територія 

біля колишнього 

заводу,  де хати дуже 
тісно розташовані 

одна біля одної. 

Долина – нижня 

частина села. 
Станція – дорога, що 

веде до залізничної 

станції. 
Новобудови – нова 

територія, де зараз 

іде будівництво. 
Замостя – територія, 

що знаходиться біля 

моста. 

Гостинець – 
походження 

невідоме. 

10. Марта, Марія, Анна, 
Соломія, Андрій, 

Максим, Мар’ян. Є 

тенденція давати 

дітям подвійні імена. 
11. Марія, Валентина, 

Єва, Оксана, Тарас, 

Олег. 
12. Текля, Омелян. 

13. Раніше старашись 

давати імена згідно з 
церковним 

календарем. Тарах 

так дають рідко, 

лише, якщо ім’я 
сподобається. 

 

№27 
1. Василь, 1985 р.н. 

2. Школа, училище. 

3. Від народження. 
4. Корені родини 

польські. 

5. Місцевого населення 
близько 20-30%. 

6. У сусідньому місті 

бурчали комарі так, 

що було чути у селі. 
Не змінювалась. 

7. Вулиці були 

найменовані за 
радянських часів. 

8. Змінювалась влада і 

разом з тим 

змінювались назви. 
9. Бараки/завод – 

колишні гуртожитки 

від заводу. 
Герман – та території 

колись проживав пан 

з іменем Герман. 
Долина –низ села. 

Станція – дорога, що 

веде до залізничної 

станції. 
Новобудови – 

територія, де зараз 

іде будівництво. 
Гостинець – 

походження 

невідоме. 
10. Віталій, Оксана, 

Максим, Дмитро, 

Софія, Ростислав, 

Роман, Діана, 
Соломія, Богдан. 

11. Василь, Олег, Марія, 

Любов, Михайло. 
12. Невідомо. 

13. Згідно з календарем 

колись називали. 

 
№28 

1. Наталя, 1981 р.н. 

2. Школа, інститут. 
3. Від народження. 

4. Місцеві. 

5. Більшість родин – 
переселені. 

6. Походження 

невідоме. Можливо, 

від якоїсь річки. 
Назва не 

змінювалась. 

7. Перші назви давала 
радянська влад. 

Мабуть, десь у 60-

70-х рр. 
8. Перейменовували, 

бо мінялась влада. 
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9. Долина – нижня 
територія села. 

Завод – територія 

біля колишнього 

заводу. 
Герман – можливо, 

колись там жив пан 

по імені Герман. 
Станція – територія 

біля залізничної 

станції. 

Новобулови – 
територія, де зараз 

будуються нові 

будинки. 
«За мостом» - 

територія біля моста. 

10. Анна, Єва, Діана, 
Анастасія, Вероніка, 

Олег, Андрій, Олена, 

Юлія, Дмитро. 

11. Марія, Надія, 
Людмила, Микола, 

Мирон, Федір. 

12. Емілія. 
13. Давали імена згідно з 

календарем. Тепер 

теж часто так дають, 
але часто і 

називають за 

власним бажанням. 

 
№29 

1. Мар’яна, 1989 р.н. 

2. Школа, університет. 
3. Від народження. 

4. Родина має польські 

коріння. 

5. Дуже багато 
переселенців з 

Польщі та з інших 

населених пунктів 
України. 

6. Походження 

невідоме. Назва не 
змінювалась. 

7. Вулиці з’явились 

давно, ще за 

Радянського союзу. 
Назви дуже 

комунізовані. 

8. Перейменовували 
через події в Україні. 

9. Долина – село ніби 

спускається вниз. 
Станція – територія 

біля залізничної 

станції. 

Завод – територія 
біля колишнього 

заводу. 

Герман – кажуть, що 

колись там проживав 
пан по імені Герман. 

Новобудови – 

територія, де зараз 
будуються нові 

будинки. 

«За мостом» - 

територія біля моста. 
10. Анастасія, Єва, 

Максим, Назар, 

Святослав, Вероніка. 
Зараз багато дуже 

іноземних імен. 

11. Марія, Людмила, 
Руслан, Роман, 

Степан, Петро, 

Надія, Любов. 

12. Немає. 
13. Колись було 

прийнято давати 

імена згідно з 
календарем. 

 

№30 
1. Оксана, 1987 р.н. 

2. Школа, університет. 

3. Від народження. 

4. Родина має польські 
коріння. 

5. Мешканців з 

переселених родин 
набагато більше, ніж 

місцевих. Близько 

70%. 

6. Походження 
невідоме. Назва не 

змінювалась. 

7. Вулиці почали 
називати в 90-х рр. 

8. Перейменовували 

через різні політичні 
події в Україні. 

9. Станція – територія, 

що розташована біля 

залізничної станції.  
Долина – територія, 

розташована внизу 

села. 
Завод – територія 

біля колишнього 

заводу. 
Герман – 

походження 

невідоме. 

Новобудови – 
територія, де зараз 

будуються нові 

будинки. 

«За мостом» - 
територія біля моста. 

Гостинець – 

походження 
невідоме. 

10. Тепер часто дають 

різні імена, що 

прийшли з давнини: 
Злата, Єва, Божена, 

Матвій, Захар,Остап. 

11. Раніше давали дуже 
поширені всюди 

імена: Марія, 

Степан, Ганна, Іван, 
Володимир, Микола, 

Надія. 

12. Яна. 

13. Колись давали 
частіше імена згідно 

з календарем. 

 
№31 

1. Ростислав, 1987 р.н. 

2. Школа, училище. 
3. Від народження. 

4. Місцеві. 

5. В селі багато 

переселених родин 
ще з 40-х рр. Зараз 

сюди теж 

приїжджають люди 
жити із сусідніх сіл. 

6. Походження 

невідоме. Назва не 

змінювалась. 
7. Вулиці з’явились 

давно, ще за 

Радянського союзу.  
8. Перейменовували у 

зв’язку з тим, що 

назви вже устаріли. 
9. Долина – оскільки це 

нижня частина села.. 

Станція – територія 

біля залізничної 
станції. 

Завод/бараки – 

територія біля 
колишнього заводу. 

Герман – можливо, 

там колись жив 
хтось з таким 

іменем. 
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Новобудови – 
територія, де зараз 

будуються нові 

будинки. 

10. Олег, Вероніка, Ігор, 
Олена, Марта. 

11. Віра, Надія, Любов, 

Петро, Павло, 
Степан. 

12. Немає. 

13. Згідно з календарем. 

 
№32 

1. Юрій, 1986 р.н. 

2. Школа, училище. 
3. Від народження. 

4. Родина переїхала із 

села, що 
розташоване 

неподалік. 

5. Місцевих людей 

трохи менше. Є 
переселенці з 

Польщі, ті,хто після 

заслання тут 
опинився, переїжджі. 

6. Походження 

невідоме. Назва не 
змінювалась. 

7. Десь в 70-х рр. 

8. Після Майдану одну 

з вулиць 
перейменували. 

9. Бараки – територія, 

де були колись 
гуртожитки від 

бурякового заводу.  

Долина – низ села. 

Станція – територія 
біля залізничної 

станції. 

Герман – 
походження 

невідоме. Там колись 

проживав знахар 
Гаврило. 

Новобудови – 

територія, де зараз 

будуються нові 
будинки. 

«За мостом» - 

територія біля моста. 
10. Назар, Ростислав, 

Дмитро, Юрій, 

Михайло, Наталя, 
Ганна. 

11. Іван, Степан, Галина, 
Мирослава, Петро, 

Надія, Любов. 

12. Немає. 

13. Могли і так, і так. 
 

№33 

1. Олег, 1972 р.н. 
2. Школа, училище. 

3. Від народження. 

4. Родина частково має 

польські коріння. 
Бабуся була 

переселена із 

Ярославського 
повіту у 40-х рр. 

5. Дуже багато у селі 

переселенців з 
Польщі.  

6. Походить від того, 

що тут «бурчали» 

комарі. Назва не 
змінювалась. 

7. Десь з 80-х рр. 

8. Перейменовували 
через різні події в 

Україні. 

9. Долина – низ села. 
Герман – кажуть, що 

колись там проживав 

пан по імені Герман. 

Станція – територія 
біля залізничної 

станції. 

Завод – територія 
біля колишнього 

заводу. 

Новобудови – 

територія, де зараз 
будуються нові 

будинки. 

«За мостом» - 
територія біля моста. 

Гостинець – 

походження 
невідоме. 

10. По-різному тепер 

називають: Діана, 

Дана, Марко, 
Маркіян, Вероніка, 

Віторія, Назар, 

Ростислав. 
11. Петро, Марія, 

Стефанія, Марина, 

Зиновій, Леся. 
12. Немає. 

13. Колись було більше 

прийнято давати 

імена згідно з 
календарем. 

 

 

 
№34 

1. Руслан, 1976 р.н. 

2. Школа, училище. 
3. Від народження. 

4. Місцеві. 

5. Місцевих людей 

нема так багато, як 
переселених. 

6. Походження 

невідоме. Назва не 
змінювалась. 

7. Вулиці з’явились 

давно, ще за 
Радянського союзу. 

Десь у 70-80-х рр. 

8. Назви мінялись, бо 

мінялась влада. 
9. Долина – сам низ 

села. 

Станція – територія 
біля залізничної 

станції. 

Завод – територія 
біля колишнього 

заводу. 

Герман – верхня 

територія села. 
Походження назви 

невідоме, можливо, 

від чийогось імені. 
«За мостом» - 

територія біля моста. 

10. Олена, Олег, Юлія, 

Мар’яна, Дмитро, 
Максим. 

11. Петро, Оксана, 

Федір, Зиновій.  
12. Немає. 

13. Колись називали 

дітей в честь когось. 
Або якогось святого, 

або на честь когось із 

родини. 

 
№35 

1. Тетяна, 1979 р.н. 

2. Школа, училище, 
заочно інститут. 

3. Від народження. 

4. Родина має польські 
коріння. 

5. Переселенці 

переважають. 
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6. Походить від слова 
«бурчати». Назва не 

змінювалась. 

7. Вулиці з’явились 

давно, ще приблизно 
у 60-70-х рр. 

8. Назви змінила нова 

влада. 
9. Герман – колись там 

проживав пан по 

імені Герман. 

Долина – нижня 
частина села. 

Станція – територія 

біля залізничної 
станції. 

Завод – територія 

біля бурякового 
заводу. 

Новобудови – 

територія, де зараз 

будуються нові 
будинки. 

«За мостом» - 

територія біля моста. 
10. Софія, Ірина, 

Соломія, Максим, 

Дмитро, Олексій.. 
11. Леся, Любомир, 

Тарас, Михайло. 

12. Броніслава. 

13. Колись вважалось 
правильним 

називати дітей 

відповідно до 
церковного 

календаря. 

 

№36 
1. Андрій, 1977 р.н. 

2. Школа, училище. 

3. Від народження. 
4. Місцеві. 

5. Більшість людей не 

місцеві, а переселені 
з Польщі. 

6. Походження 

невідоме. Назва не 

змінювалась. 
7. 60-70-і рр. 

8. Перейменовували 

через політичні події 
в Україні. 

9. Долина – 

розташовано внизу 
села. 

Герман – територія, 
де колись проживав 

пан по імені Герман. 

Станція – територія 

біля залізничної 
станції. 

Завод – територія 

біля колишнього 
заводу. 

«За мостом» - 

територія біля моста. 

10. Вероніка, Андрій, 
Анна, Ірина. 

11. Надія, Маруся, 

Марина, Єва, Петро, 
Стефанія. 

12. Немає. 

13. Колись було 
прийнято давати 

імена згідно з 

календарем. 

 
№37 

1. Назар, 1987 р.н. 

2. Школа, училище. 
3. Від народження. 

4. Родина має польські 

коріння. З 
Ярославського 

повіту. 

5. Місцевих небагато. 

6. Походження 
невідоме. Назва не 

змінювалась. 

7. Вулиці почали 
з’являтись десь в 90-

х рр. 

8. Перейменовували 

через події в Україні. 
9. Герман – там 

проживав пан по 

імені Герман. 
Долина – низ села. 

Станція – територія 

біля залізничної 
станції. 

Завод – територія 

біля колишнього 

заводу. 
«За мостом» - 

територія біля моста. 

10. Вероніка, Ліля, 
Оксана, Олена, 

Марта, Андрій. 

Звичайні імена. 
11. Колись були старі 

імена: Степан, 

Омелян, Петро, 
Марія, Ганна,Любов. 

12. Немає. 

13. Раніше називали, 

напевно,  лише за 
церковним 

календарем. 

 
№38 

1. Марія, 1984 р.н., 

вчитель. 

2. Школа, університет. 
3. Від народження. 

4. Місцеві. 

5. Місцеве населення є, 
але його небагато. 

6. Тут колись дуже 

сильно гуділи 
комарі, всі казали, 

що вони бурчали. 

Звідси і назва. Назва 

не змінювалась. 
7. Перші маркування 

вулиць з’явились за 

Радянського союзу. 
8. Перейменовували 

через події в Україні. 

9. Долина – низ села. 
Станція – територія 

біля залізничної 

станції. 

Завод – територія 
біля колишнього 

заводу. 

Герман – 
походження 

невідоме. 

«За мостом» - 

територія біля моста. 
Гостинець – 

походження 

невідоме. 
10. Андріана, Марта, 

Божена, Єва, Руслан, 

Дмитро, Аліса. 
11. Леся, Надія, Марія, 

Любов, Марина, 

Олександра,  Степан. 

12. Текля, Броніслава. 
13. Раніше було 

прийнято давати 

імена згідно з 
календарем. Зараз 

такого вже немає. 

 
№39 

1. Ольга, 1990 р.н. 

2. Школа, університет. 
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3. Від народження. 
4. Місцеві, мабуть. 

5. Місцеве населення є, 

але набагато більше 

переселенців. 
6. Походження 

невідоме. Назва не 

змінювалась. 
7. Десь у 70-80-х рр. 

8. Перейменовували 

через різну політику. 

9. Долина – низ села. 
Герман – 

походження 

невідоме. 
Станція – територія 

біля залізничної 

станції. 
Завод – територія 

біля колишнього 

заводу. 

«За мостом» - 
територія біля моста. 

Гостинець – 

походження 
невідоме. 

Новобудови – 

територія, де 
розташовані нові 

будинки та ще іде 

будівництво інших. 

10. Ольга, Марта, Ірина, 
Олена, Юлія, 

Дмитро, Олег, Юрій. 

11. Любов, Марина, 
Степан, Петро. 

12. Броніслава. 

13. Мабуть, давали 

імена відповідно до 
дня певного святого. 

 

№40 
1. Марина, 1982 р.н. 

2. Школа, університет. 

3. Від народження. 
4. Місцеві. 

5. Місцевого населення 

менше, ніж вихідців 

з інших країв. 
6. Походження 

невідоме. Назва не 

змінювалась. 
7. Близько 70-80-х рр. 

8. Нова влада 

позбувалась слідів 
старої.  

9. Долина – нижня 

територія села. 

Герман – 
походження 

невідоме.  

Завод – територія 

біля колишнього 
заводу. 

Гостинець – 

походження 
невідоме. 

Станція – територія 

біля залізничної 

станції. 
«За мостом» - 

територія біля моста. 

Новобудови – 
територія, де 

відбувається 

будівництво нових 
будинків. 

10. Маркіян, Владислав, 

Наталя, Анастасія, 

Діана, Юлія, Тарас, 
Іван. 

11. Степан, Петро, 

Марина, Надія, 
Любов, Марія. 

12. Немає, здається. 

13. Переважно давали 
імена відповідно до 

календаря. Зараз 

такої традиції рідко 

дотримуються. 
 

№41 

1. Олена, 2002 р.н., 
школярка 

2. Школа 

3. З народження 

4. Невідомо. 
5. Невідомо. 

6. Невідомо. 

7. Невідомо. 
8. Невідомо. 

9. Герман, Долина, 

Завод, Бараки, 
Станція. 

10. Анна, Вероніка. 

11. Галина, Марія. 

12. Ні. 
13. Невідомо. 

 

№42 
1. Аліса, 2002 р.н. 

школярка 

2. Школа 
3. З народження 

4. Невідомо. 

5. Невідомо. 

6. Невідомо. 
7. Невідомо. 

8. Невідомо. 

9. Герман, Долина, 

Завод, Станція. 
10. Анастасія, Вероніка, 

Анна, Максим. 

11. Ні, не знаю. 
12. . Ні. 

13. Здається, згідно з 

календарем. 

 
№43 

1. Микола, 2004 р.н., 

школяр 
2. Школа 

3. З народження 

4. Невідомо. 
5. Невідомо. 

6. Невідомо. 

7. Невідомо. 

8. Захотіли і 
перейменували. 

9. Герман, Долина, 

Завод. 
10. Невідомо. 

11. Невідомо. 

12. Стефанія. 
13. Згідно з календарем. 

 

№45 

1. Катерина, 2004 р.н., 
школярка. 

2. Школа 

3. З народження 
4. Невідомо. 

5. Невідомо. 

6. Невідомо. 

7. Невідомо. 
8. Невідомо. 

9. Герман, Долина, 

Бараки, Станція. 
10. Юлія, Анна, 

Катерина 

11. Невідомо. 
12. Невідомо. 

13. Невідомо. 

 

№46 
1. Софія, 2004 р.н., 

школярка. 

2. Школа 
3. З народження 

4. Невідомо. 

5. Невідомо. 
6. Невідомо. 

7. Невідомо. 

8. Невідомо. 
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9. Герман, Завод, 
Долина, Станція 

10. Анна, Вікторія. 

11. Галина, Петро. 

12. Невідомо. 
13. Невідомо. 

 

№47 
1. Назарій, 2005 р.н., 

школяр. 

2. Школа 

3. З народження 
4. Невідомо. 

5. Невідомо. 

6. Невідомо. 
7. Невідомо. 

8. Бо то були якісь 

комуністичні назви. 
9. Бараки, Станція, 

Долина, Герман 

10. Діана, Вероніка, 

Василина, Соломія, 
Роман, Ростислав 

11. Невідомо. 

12. Броніслава. 
13. Невідомо. 

 

№48 
1. Ростислав, 2007 р.н., 

школяр. 

2. Школа 

3. З народження 
4. Невідомо. 

5. Невідомо. 

6. Невідомо. 
7. Невідомо. 

8. Невідомо. 

9. Герман, Долина, 

Бараки 
10. Андрій, Діана 

11. Петро, Гаврило 

12. Невідомо. 
13. Невідомо. 

 

№49 
1. Василина, 2004 р.н., 

школярка. 

2. Школа 

3. З народження 
4. Невідомо. 

5. Невідомо. 

6. Невідомо. 
7. Невідомо. 

8. Невідомо. 

9. Бараки, Герман 
10. Невідомо. 

11. Невідомо. 

12. Текля. 

13. Згідно з календарем 
вибирати треба ім’я. 

 

№50 

1. Марія, 2005 р.н., 
школярка. 

2. Школа 

3. З народження 
4. Невідомо. 

5. Невідомо. 

6. Невідомо. 

7. Невідомо. 
8. Невідомо. 

9. Герман, Долина. 

10. Анна, Вероніка, 
Олена, Максим, 

Дмитро 

11. Невідомо. 
12. Невідомо. 

13. Невідомо. 

 

№51 
1. Марта, 2004 р.н. 

2. Школа 

3. З народження 
4. Невідомо. 

5. Невідомо. 

6. Невідомо. 
7. Невідомо. 

8. Невідомо. 

9. Герман, Долина, 

Бараки, Станція. 
10. Невідомо. 

11. Невідомо. 

12. Невідомо. 
13. Невідомо. 

 

№52 

1. Петро, 2006 р.н., 
школяр. 

2. Школа 

3. З народження 
4. Невідомо. 

5. Невідомо. 

6. Невідомо. 
7. Невідомо. 

8. Невідомо. 

9. Герман, Долина, 

Завод, Бараки, 
Станція, Гостинець 

10. Невідомо. 

11. Невідомо. 
12. Емілія. 

13. Як хочуть, так і 

називають. 
 

№53 

1. Соломія, 2005 р.н., 
школярка. 

2. Школа 

3. З народження 

4. Невідомо. 
5. Невідомо. 

6. Невідомо. 

7. Невідомо. 
8. Невідомо. 

9. Герман, Завод, 

Станція, Долина 

10. Невідомо. 
11. Невідомо. 

12. Невідомо. 

13. Невідомо. 
 

№54 

1. Діана, 2005 р.н., 
школярка. 

2. Школа 

3. З народження 

4. Невідомо. 
5. Невідомо. 

6. Невідомо. 

7. Невідомо. 
8. Невідомо. 

9. Герман, Долина, 

Завод. 
10. Діана, Соломія, 

Анна, Денис, 

Максим. 

11. Невідомо. 
12. Марина. 

13. Невідомо. 

 
 

№55 

1. Марія, 2004 р.н., 

школярка. 
2. Школа 

3. З народження 

4. Невідомо. 
5. Невідомо. 

6. Невідомо. 

7. Невідомо. 
8. Невідомо. 

9. Герман 

10. Невідомо. 

11. Невідомо. 
12. Невідомо. 

13. Невідомо. 

 
№56 

1. Олег, 2004 р.н., 

школяр. 
2. Школа 

3. З народження 

4. Невідомо. 



58 
 

5. Невідомо. 
6. Невідомо. 

7. Невідомо. 

8. Невідомо. 

9. Долина, Герман, 
Завод, Станція. 

10. Максим, Володимир, 

Анна, Анастасія. 
11. Невідомо 

12. Невідомо. 

13. Думаю, вибирали 

колись ім’я за 
календарем, а зараз, 

як хочуть. 

 
№57 

1. Вероніка, 1994 р.н. 

2. Школа, університет. 
3. З народження 

4. Корінний. 

5. Невідомо. 

6. Назва пішла від 
річки якоїсь, мабуть. 

7. Невідомо. 

8. У зв’язку із різними 
подіями в Україні. 

9. Герман – 

походження 
невідоме.  

Долина –низ села.  

Замостя – частина 

біля моста. 
Завод або бараки – 

біля цієї території 

колись був завод.  
Новобудови – місце, 

де купують зараз 

ділянки і 

розбудовуються. 
10. Андріана, Марта, 

Божена, Єва, Аліса 

11. Коли були старі 
імена: Степан, 

Петро, Марія, 

Ганна,Любов, 
Галина. 

12. Емілія, Броніслава. 

13. За календарем, 

мабуть. 
 

№58 

1. Ігор, 1993 р.н. 
2. Школа, 

училище,університет

. 
3. З народження 

4. Місцевий. 

5. Переселенців 
більше, ніж 

місцевих. 

6. Невідомо. 

7. Невідомо. Ще,  
мабуть, за 

радянських часів. 

8. У зв’язку з подіями 
Майдану. 

9. Герман – вроді від 

імені якогось пана.  

Долина – нижня 
частина села.  

Завод– біля цієї 

території колись був 
завод.  

Станція – хати, які 

розташовані біля 
залізничної станціїї. 

10. Вероніка, Андрій, 

Анна, Ірина. 

11. Надія, Марія, 
Марина, Єва, Петро, 

Павло, В’ячеслав. 

12. Невідомо. 
13. Невідомо. 

 

№59 
1. Оксана, 1995 р.н., 

школярка. 

2. Школа, університет. 

3. З народження 
4. Невідомо. 

5. Невідомо. 

6. Від того, що тут 
було багато комарів. 

7. Невідомо. 

8. Через події в Україні 

в 2013- 2014 рр. 
9. Герман – 

походження 

невідоме.  
Долина – село ніби 

спускається вниз 

згори.  
Замостя – частина, 

що знаходиться 

поблизу моста. 

Бараки –що там всі 
живуть, як одна  

велика сім’я. 

Новобудови – 
територія, де багато 

нових жителів. 

10. Ірина, Олена, Юлія, 
Дмитро, Олег, Юрій. 

11. Степан, Петро, 

Надія, Любов, Марія 

12. Невідомо. 
13. За календарем. Тепер 

до цього ставляться 

більш нормально і 

можна вибрати ім’я, 
яке захочеш. 

 

№60 
1. Сергій, 1990 р.н.  

2. Школа, університет. 

3. З народження 

4. Корені 
переселенські. 

Звідки невідомо. 

5. Місцевих трохи 
менше. 

6. Можливо, на честь 

річки назвали.  
7. Невідомо. 

8. Десь в 90-х рр., бо 

старі вже були дуже 

устарілі. 
9. Герман – 

походження 

невідоме.  
Долина – низ. 

Завод – територія, де 

колись був завод.  
Гостинець – хати 

біля асфальтованої 

дороги. 

Новобудови – 
територія, де зараз 

будуються хати. 

10. Зараз популярно 
давати дітям старі 

імена або подвійні. 

Анастасія, Єва, 

Максим, Назар, 
Святослав, Вероніка. 

11. Марія, Людмила, 

Тарас, Степан, 
Петро, Надія, Любов. 

12. Невідомо. 

13. Невідомо. 
 

№61 

1. Марія, 1994 р.н.  

2. Школа, університет. 
3. З народження 

4. Невідомо. 

5. Здається, людей з 
переселенськими 

коренями більще. 

6. Невідомо. 
7. Невідомо. 

8. Через застарілість 

старих назв. 
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9. Герман – назва 
походить від пана, 

який колись дуже 

давно там жив.  

Долина –  низ села. 
Замостя – частина, 

що знаходиться біля 

моста. 
Бараки –колишні 

гуртожитки для 

робітників заводу.. 

10. Єва, Діана, 
Анастасія, Вероніка, 

Олег, Андрій, Юлія, 

Дмитро 
11. Марія, Надія, 

Микола, Мирон, 

Федір 
12. Текля. 

13. За календарем, 

мабуть. 

 
№62 

1. Олеся, 1993 р.н. 

2. Школа, університет. 
3. З народження 

4. Невідомо. 

5. Невідомо. Але 
переселенців, 

можливо, більше. 

6. Від слова «бурчати». 

7. Невідомо. 
8. У зв’язку з зміною 

політики. 

9. Бараки – територія, 
де колись були 

гуртожитки від 

заводу. 

Долина – низ села. 
Герман – на 

території колись 

проживав якийсь пан 
Герман. 

Новобудови – 

територія, де 
будують зараз 

будинки приїжджі 

люди. 

Міст – територія, 
біля якої 

розташований міст. 

Станція – дорога, що 
веде до залізничної 

станції. 

10. Діана, Максим, 
Анастасія, Олена, 

Андрій, Ростислав. 

11. Іван, Володимир, 
Надія, Галина, Ігор, 

Петро. 

12. Невідомо. 

13. Колись, напевно, 
тільки за календарем 

можна було. 

 
№63 

1. Христина, 1997 р.н. 

2. Школа, училище. 

3. З народження 
4. Здається, корені 

переселенські. 

5. Невідомо. 
6. Невідомо. 

7. Невідомо. 

8. Бо минулі назви 
були устарівші. 

9. Долина – це нижня 

частина села.. 

Станція – територія 
біля залізничної 

станції. 

Завод – територія 
біля колишнього 

заводу. 

Герман – можливо, 
там колись жив 

хтось з таким 

іменем. 

Новобудови – 
територія, де зараз 

будуються нові 

будинки. 
10. Діана, Анастасія, 

Андріана, Олег, 

Андрій, Максим. 

11. Іван, Петро, Надія, 
Галина, Тарас, Ігор 

12. Текля, Емілія. 

13. Давали дітям 
христянські імена, 

тому за календарем. 

 
№64 

1. Юрій, 1999 р.н.  

2. Школа, університет. 

3. З народження 
4. Невідомо. 

5. Невідомо. 

6. Невідомо. 
7. Невідомо. 

8. Через те, що треба 

було валити 
комуністичні назви. 

9. Бараки – територія, 

де будинки стоять 

так, ніби то один 
великий будинок..  

Долина – низ села. 

Станція – територія 

біля залізничної 
станції. 

Герман – 

походження 
невідоме. Там колись 

жив знахар Гаврило. 

Новобудови – 

територія, де зараз 
будуються нові 

будинки. 

«За мостом» - 
територія біля моста 

10. Марта, Марія, Анна, 

Соломія, Андрій, 
Максим, Мар’ян. 

11. Невідомою. 

12. Невідомо. 

13. За календарем. 
 

№65 

1. Василь, 1997 р.н. 
2. Школа, університет. 

3. З народження 

4. Невідомо. 
5. Переселених, 

кажуть, більше.. 

6. Від того, що тут 

бурчали комарі. 
7. Невідомо. 

8. Через політику 

декомунізації. 
9. Долина – сам низ 

села. 

Станція – територія 

біля залізничної 
станції. 

Завод – територія 

біля колишнього 
заводу. 

Герман – верхня 

територія села. 
Походження назви 

невідоме, можливо, 

від чийогось імені. 

«За мостом» - 
територія біля моста. 

10. Олена, Олег, Юлія, 

Мар’яна, Дмитро. 
11. Невідомо. 

12. Гаврило. 

13. За календарем. 
 

№66 

1. Ірина, 1998 р.н. 
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2. Школа, університет 
(зараз). 

3. З народження 

4. Місцеві, можливо. 

5. Невідомо. 
6. Невідомо. 

7. Невідомо. 

8. Через те, що старі 
назви були вжене 

такі актуальні. 

9. Долина – низ села. 

Станція – територія 
біля залізничної 

станції. 

Завод – територія 
біля колишнього 

заводу. 

Герман – 
походження 

невідоме. 

«За мостом» - 

територія біля моста. 
Гостинець – 

походження 

невідоме 
10. Анастасія, Ірина, 

Наталя, Марія, 

Максим, Денис. 
11. Віра, Надія, Любов, 

Петро, Павло, 

Степан. 

 

Додаток 4. 

Відповіді на 

питання анкети 

№2 

№1 

1. Ганна, 1984 р.н. 9 класів, 

училище, швея. 

2. Привіт! 

3. Стараюсь по-

християнськи (Христос 

Рождається!, Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) 

Добрий день! 

4. Дякую! 

5. Вибач! Я не хотіла! 

Перепрошую! 

6. Па-па! 

7. Щасливо! 

№2 

1. Наталя, 1978 р.н. 9 класів, 

училище, бухгалтер. 

2. По-

християнськи(/Христос 

Рождається!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) Привіт! Ку-ку! 

3.  По-християнськи. 

Добрий день! 

4. Дякую! 

5.  Вибач! 

6. Па-па! Давай! До завтра! 

7. Щасливо! 

№3 

1. Надія, 1980 р.н. 11 класів, 

училище, бухгалтер. 

2. Привіт! 

3. Добрий день! 

4. Дякую! Дуже дякую! 

5.  Перепрошую! Пробач! 

6. Па-па! 

7. До побачення! 

№4 

1. Галина, 1973 р.н. школа, 

училище, заочно 

інститут; начальчик 

відділу збуту у 

«Львівтеплоенерго». 

2. Привіт! 

3. Добрий день/вечір! 

4. Дякую! 

5.  Перепрошую! 

Вибачаюсь! 

6. Щасливо! 

7. До побачення! 

№5 

1. Марія, 1980 р.н. 11 

класів, інститут, не 

працює. 

2. Привіт! 

3. Добрий день! Або по-

християнськи (Христос 

Рождається!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) 

4. Дякую! 

5.  Пробач! 

6. Па-па!До завтра! 

7. До побачення! 

Щасливо!Всього доброго! 

№6 

1. Зоряна, 1972 р.н., 

вчитель, їмость; 

школа,училище, інститут. 

1. По-християнськи 

(Христос 

Рождається!/Христос 

Народився!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) 

2. Добрий день! Але 

частіше по-

християнськи. 

3. Дякую! 

4.  Вибач! 

5. До завтра! До зустрічі! 

6. До побачення! Щасливо! 

№7 

1. Василь, 1985 р.н., 11 

класів, училище; водій. 

2. Здоров! 

3. Добрий день!  

4. Дякую! Подякував! 

5. Я не спеціально! Вибач! 

6. Бувай! 

7. До побачення!  

№8 

1. Наталя, 1982 р.н. школа, 

інститут; вихователь; 

2. Привіт! 

3. Добрий день/вечір! 

Добридень! 

4.  Дякую! 

5. Вибач! Пробач! 

Перепрошую! 

6. Па-па! Бувай! 
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7.  До побачення! Всього 

найкращого! 

№9  

1. Мар’яна, 1989 р.н. 

11класів, університет; 

економіст. 

2. Привіт!Здоров! По-

християнськи (Христос 

Рождається!/Христос 

Народився!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) 

3. По-християнськи. Добрий 

день! 

4. Дякую! 

5.  Вибач! Сорі! Пробач! 

6. Па-па! Побачимось! 

7.  До побачення! Щасливо! 

№10 

1. Оксана, 1987 р.н. школа, 

університет, програміст. 

2. По-християнськи 

(Христос Рождається!,  

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) Привіт! 

3. По-християнськи. Добрий 

день! 

4. Дякую! 

5. Вибач! Пробач! 

6. Па-па!  

7. До побачення! Щасти! 

№11 

1. Ростислав, 1984 р.н., 

школа, училище; 

охоронець. 

2. Здоров! 

3. По-християнськи 

(Христос 

Рождається!/Христос 

Народився!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) Добрий день! 

4. Дякую! 

5. Вибачай! Звіняй! 

6. Тримайся! 

7.  До побачення! 

№12 

1. Юрій, 1983 р.н., школа, 

училище; особистий 

водій; 

2. Здоров! По-християнськи 

( Христос Ся Рождає!,  

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) 

3. Добрий день! 

4. Дякую! 

5. Вибач!Сорі! 

6. Давай! Тримайся!  

7. До побачення! 

№13 

1. Олег, 1972 р.н. школа, 

училище; будівельник, 

працює закордоном. 

2. Здоров! Привіт! 

3. По-християнськи 

(Христос Рождається!,  

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) Добрий 

день! 

4. Дякую! 

5. Вибач! Пробач! Мені 

шкода! 

6.  Тримайся! 

7. До побачення! Щасливо! 

№14 

1. Руслан, 1976 р.н. 8 класів, 

училище; вантажник; 

2. Здоров! 

3. По-християнськи 

(Христос Рождається!,  

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) Добрий 

день! Добрий вечір! 

4. Дякую! 

5. Вибач! 

6.  Бувай здоровий/а!  

7. До побачення! Бувайте! 

№15 

1. Тетяна, 1979 р.н., школа, 

училище, заочно 

інститут; домогосподиня; 

2. По-християнськи 

(Христос Народився!,  

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) 

3. По-християнськи.  

4. Дякую! 

5. Вибач! Перепрошую! 

6. Па-па!  

7. Щасливо! 

№16 

1. Андрій, 1977 р.н. школа, 

училище; газовик. 

2. Здоров! Або по-

християнськи ( Христос 

Ся Рождає!/Христос 

Рождається!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) 

3. Добрий день! 

4. Дякую! 

5. Вибач! Перепрошую! 

6.  Все, давай, тримайся! 

7. До побачення!  

№17 

1. Назар, 1986 р.н., 9 класів, 

училище; таксист. 

2. Привіт! Здоров! 

3. По-християнськи ( 

Христос Ся 

Рождає!/Христос 

Рождається!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) Добрий день! 

4. Дякую! 

5. Перепрошую! 

6. Бувай! Тримайся! 

7. Щасливо! 

№18 

1. Марія, 1984 р.н., вчитель, 

школа, університет . 
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2. Привіт! Або по-

християнськи (Христос 

Народився!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) 

3. По-християнськи.  

4. Дякую! 

5. Вибач! Перепрошую! 

6. Па-па!  

7.  До побачення! 

№19 

1. Ольга, 1990 р.н., 11 

класів, університет; 

менеджер; 

2. Привіт!  

3. Добрий день/вечір! 

4. Дякую! 

5. Вибач! 

6. Па-па!  

7. До побачення! 

№20 

1. Марина, 1982 р.н. школа, 

університет; консультант 

у туристичній фірмі; 

2. Привіт!  

3. Добрий день/вечір! Або 

по-християнськи 

(Христос 

Рождається!/Христос 

Народився!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) 

4. Дякую! 

5. Вибач! Пробач! 

6. Па-па! Бувай!  

7. До побачення! 

№21 

1. Марія, 1943 р.н., школа, 

училище (1 рік); 

працювала кухарем. 

2. По-християнськи, 

залежно від календаря ( 

Христос Ся Рождає!,  

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) 

3.  З незнайомцями теж. 

4.  Так і кажу: «Дякую!» або  

«Подякувала!» 

5.  Вибач! 

6.  По-різному: «Па-па!», 

«Бувай здоров!» або 

просто «Давай!». 

7.  Кажу: «Всього доброго!» 

№22 

1. Надія, 1944 р.н. школа (7 

класів) 

2. По-християнськи, 

залежно від календаря ( 

Христос Ся Рождає! / 

Христос Народився!,  

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) 

3.  Теж по-християнськи.  

4.  Дякую. 

5. Перепрошую! 

6.  Па-па, бувай 

7.  До побачення 

№23 

1. Стефанія, 1950 р.н., 

вчитель історії; школа, 

училище. 

2. Коли в селі, то по-

християнськи, залежно 

від календаря (Христос 

Ся Рождає!, Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) В місті 

переважно: «Добрий 

день!». Відповідає 

залежно від того, як 

привітались до неї. 

3.  Прощання аналогічно. 

4.  Дякую! 

5.  Я вибачаюсь! 

Перепрошую! Вибач! 

6.  Па-па!, Тримайся! 

7.  До побачення! 

№24 

1. Надія, 1951 р.н. школа, 

училище; працювала 

болярником у котельні. 

2. По-християнськи, 

залежно від календаря ( 

Христос Ся Рождає!,  

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) Якщо 

хтось привітається по-

іншому, то відповідь теж 

буде залежно від ситуації. 

3.  Аналогічно, але 

здебільшого по-

християнськи. 

4.  Дякую! 

5.  Па-па! 

6. Вибачаюся! Вибач! 

7.  До побачення!, Щасливо! 

№25 

1. Петро, 1948 р.н. школа, 

училище; працював 

зварювальником; 

2. Як до мене привітаються 

– так і відповім. До 

знайомих переважно: 

«Здоров!»  

3.  По-християнськи 

(Христос Ся 

Рождає!/Христос 

Народився!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) або відповідаю 

так, як вітаються до мене.  

4.  Подякував! 

5.  Давай! 

6. Вибачай! Вибач! 

7.  Щасливо! 

№26 

1. Ганна, 1948 р.н., вчитель 

української мови та 

літератури; школа, 

училище. 

2. По-християнськи, 

залежно від календаря 

(Христос Рождається!,  
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Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) 

3.  Теж по-християнськи 

або: «Добрий день!», 

якщо до мене так 

привітаються.  

4.  Дякую!, Щиро дякую! 

5.  Перепрошую!, Вибач! 

6.  Па-па! 

7.  До побачення!, Всього 

доброго! 

№27 

1. Степан, 1946 р.н., школа, 

училище; працював 

вчителем математики; 

2. Здоров! 

3. По-християнськи 

(Христос Ся Рождає!, 

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) Добрий 

день! 

4. Дякую! 

5. Перепрошую! 

6. Давай! Тримайся! 

7. До побачення!, 

Щасливо!  

№28 

1. Степанія, 1954 р.н. 

школа, технікум. 

2. По-християнськи ( 

Христос Ся Рождає!, 

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) 

Привіт! 

3.  По-християнськи,  

Добрий день/вечір! 

4.  Дякую! 

5.  Па-па! 

6.  Я ся вибачаю! 

Перепрошую! 

7.  До побащеня! Щасливо! 

№29 

1. Василь, 1949 р.н., 

вчитель фізкультури; 

школа, училище (не 

завершив навчання) 

2. Привіт! Здоров! 

3. Добрий день! Або по-

християнськи ( Христос 

Ся Рождає!/Христос 

Народився!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) 

4. Подякував! 

5. Вибачаюсь! 

6. Будь здоров! Тримайся! 

7. До побачення! 

№30 

1. Іванна, 1960 р.н., школа, 

училище; продавець; 

2. Здоров! Привіт! 

3. По-християнськи ( 

Христос Ся Рождає!, 

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) 

4. Дякую! 

5. Вибач! 

6. Давай! 

7. До-побачення! Щасливо! 

№31 

1. Михайло, 1948 р.н., 

школа, училище; 

працював на заводі; 

2. Дай Боже! 

3. По-християнськи 

((Христос Ся Рождає!,,  

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) Якщо 

привітаються6»Добрий 

день!», то така і 

відповідь буде. 

4. Дякую! 

5. Вибачай! 

6. Щасливо! 

7. Всього доброго! 

№32 

1. Любов, 1952 р.н., школа, 

училище; кухар. 

2. По-християнськи ( 

Христос Ся Рождає!,  

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) 

3. По-християнськи. 

Добрий 

день/вечір! 

4. Дякую! Спасибі! 

5. Вибачай! 

6. Па! 

7. До побачення! 

№33 

1. Владислава, 1947 р.н., 

школа, училище; 

працювала аптекарем; 

2. По-християнськи ( 

Христос Ся Рождає,  

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) 

3. По-християнськи. 

4. Дякую! 

5. Вибач! 

6. Нічого не кажу. 

7. До побачення! 

№34 

1. Іван, 1941 р. н., 

працював вчителем 

фізики та математики; 

школа, технікум; 

2. Дай Боже! Здоров!По-

християнськи ( Христос 

Ся Рождає!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) 

3. Завжди по-

християнськи. 

4. Дякую!  

5. Вибач! 

6. Все, давай! 

7. Щасливо! 

№ 35 

1. Федір, 1947 р.н. школа, 

училище; працював 

токарем. 
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2. Дай Боже! 

3. По-християнськи ( 

Христос Ся Рождає!,,  

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) 

4. Дякую! Подякував! 

5. Вибачай! 

6. Бувай здоров! Щасиво!  

7. Всього доброго! 

№ 36 

1. Богдан, 1946 р.н., школа, 

училище (не завершив 

начання); працював на 

заводі. 

2. Здоров! 

3. Добрий день! 

4. Дякую! 

5. Вибач! Перебачте! 

6. Бувай! Тримайся! 

7. Щасливо! 

№37 

1. Єва, 1948 р.н., школа, 

училище; поштар. 

2. Здрастє! Зродов! По-

християнськи ( Христос 

Ся Рождає!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) 

3. По-християнськи. 

4. Дякую! 

5. Вибач! Перепрошую! 

6. Па-па! 

7. Щасливо! 

№38 

1. Ганна, 1953 р.н., школа, 

два училища; працювала 

швачкою. 

2. По-християнськи ( 

Христос Народився!,  

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) 

3. По-християнськи. 

4. Дякую! Дуже вдячна! 

5. Вибачай! Пробач! 

6. Па-па! Тримайся! 

7. До побачення! Всього 

найкращого! 

№ 39 

1. Марія, 1949 р.н., школа, 

училище; працювала на 

молокозаводі. 

2. По-християнськи 

(Христос Народився!,  

Христос Воскрес!, Слава 

Ісусу Христу!) 

3. По-християнськи. 

4. Дякую! 

5. Вибач! Мені шкода! 

6. Бувай здорова/здоровий!  

7. До-побачення! 

На все добре! 

№ 40 

1. Олена, 2002 р.н., 

школярка. 

2. Привєт! Ку-ку! Хеллоу! 

3.  Добрий день! 

4.  Дякую! Сенк! 

5. Сорі!Вибач! Сорян! 

6.  Пока! До завтра! Па-па! 

7.  До побачення! 

№41  

1. Аліса, 2002 р.н. 

школярка. 

2. Привіт! Прівєт! 

Привітики! 

3.  Добрий день! 

4.  Дякую! Спасибі! 

Сенк’ю! 

5. Вибач!  

6.  Па-па! Пака! Бай!  

7. До побачення! До 
зустрічі! 

№42 

1. Микола, 2004 р.н., 
школяр. 

2. Здоров! Прівєт! Привіт! 
Здрастє! 

3.  Добрий день! По-
християнськи. 

4.  Дякую! Подякував! 
5. Сорі! Сорян!  

6.  Па! Давай! Астанавіста! 
7.  До побачення! 

№43 

1. Катерина, 2004 р.н., 
школярка. 

2. Привіт! Привітик! 
Привітулі! 

3.  Добрий день!  
4.  Дякую! Мерсі! 

5.  Вибачай! Вибач! Соріки 
6.  Па-па! Пака! Чао! Бай-

бай! 
7.  До побачення! Щасливо! 

 

№44 

1. Софія, 2004 р.н., 
школярка. 

2. Привіт! 
3. Добрий день! 

4. Дякую! Сенк’ю! 
5. Вибач! Сорі! 
6. Па-па! Па! Удачі! 
7. До побачення! 

№45 

1. Назарій, 2005 р.н., 
школяр. 

2. Прівєт! Здоров! 
3. Добрий день! 
4. Дякую! Спс! 
5. Вибач! 
6. Давай! Пака! 
7. До побачення! Па-па! 

№46 

1. Ростислав, 2007 р.н., 

школяр. 
2. Привіт! Прівєт! Здрастє! 
3. Ніяк. 
4. Дякую! 
5. Сорян! 
6. Пака! Па-па! Па! Давай! 
7. До побачення!  

№47 

1. Василина, 2004 р.н., 
школярка. 

2. Привіт! Привітик!  
3. Добрий день! 
4. Дякую! Мерсі! Спасібкі! 
5. Вибач! 
6. Па-па! Папульки! Чао! 
7. До побачення! Бувайте! 

№48 

1. Марія, 2005 р.н., 
школярка. 

2. Хай! Прівєт! 
3. Добрий день!  
4. Дякую! Дякусики! 
5. Вибач! Сорі! Пробач! 

6. Па-па! 
7. До побачення! 

№49 

1. Марта, 2004 р.н., 
школярка. 

2. Привіт! Привітики!  
3. Добрий день! По-

християнськи. 
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4. Дякую! Дякусики! 
Мерсі! 

5. Вибач!  
6. Па-па! Пака! 

Побачимось! 
7. До Побачення! 

№50 

1. Петро, 2006 р.н., школяр. 
2. Привіт! Прівєт! Здоров! 

Конічіва! Хеллоу! Ку! 
По-християнськи. 

3. Добрий день! По-

християнськи 
4. Дякую! Сенк’ю! 
5. Пробач! Сорі! Вибач! 
6. Па! Дав ай! Сайонара! 
7. До побачення! 

№51 

1. Соломія, 2005 р.н., 

школярка. 
2. Привіт! Привітик! 

Прівєт! 
3. Добрий день! 
4. Дякую! Сенк! 
5. Вибач! 
6. Па-па! 
7. До побачення! 

№52 

1. Діана, 2005 р.н., 
школярка. 

2. Привіт! 
3. Добрий день! По-

християнськи. 
4. Дякую!  
5. Вибач! Сорі! 

6. Па-па! Пака! 
7. До поачення! 

№53 

1. Марія, 2004 р.н., 
школярка. 

2. Прівєт! Привіт! 
Привітик! 

3. Добрий день/вечір! 
4. Дякую! Сенк’ю! 
5. Вибач! 
6. Чао! Па-па! 
7. До побачення! 

№54 

1. Олег, 2004 р.н., школяр. 
2. Привіт! Здоров! Прівєт! 

3. Добрий день!  
4. Дякую! Подякував! 
5. Вибач! Сорян! 
6. Па! Давай! 
7. До побачення! 

№55 

1. Вероніка, 1994 р.н. 
школа, університет; 

перекладач. 
2. Привіт! По-

християнськи. 

3.  Добрий день! По-
християнськи. 

4. Дякую! 
5. Вибач! Пробач! 

Перепрошую! Сорьки! 
6. Па-па! Па! Папульки! 

Бай-бай! Давай! 
7. До побачення! 

№56 

1. Ігор, 1993 р.н., школа, 
училище,університет; 
консультант в банку; 

2. Прівєт! Здоров! 
3. Добрий день! 
4. Дякую!  
5. Вибач! Сорі! 
6. Па-па! Давай! Па! 
7. До побачення! До 

зустрічі! 

№57 

1. Оксана, 1995 р.н., 
школярка, школа, 
університет; дизанер; 

2. Прівєт! Привітик! 
Привіт!  

3. Добрий день! По-
християнськи. 

4. Дякую! Спасибі! 
5. Вибач! Перепрошую! 
6. Па-па! Бувай! Пака! 
7. До побачення! До 

зустрічі! Щасливо! 

№58 

1. Сергій, 1990 р.н. школа, 
університет; вчитель 

інформатики. 
2. Привіт! Здоров! 
3. Добрий день! 
4. Дякую! Дуже вдячний! 

Спасибі! 
5. Вибачай! Вибач! 
6. Па-па! Бувай здоровий! 

Чао! 

7. До побачення! Щасливо! 
До зустрічі! 

№59 

1. Марія, 1994 р.н. школа, 
університет; власна 
справа із виготовлення 
прикрас для дітей; 

2. Привіт!  

3. Добрий день! 
4. Дякую! Спасибі! 
5. Вибач! 
6. Па-па! Па! Побачимось! 

Щасливо! 
7. До побачення! Щасливо! 

№60 

1. Олеся, 1993 р.н. школа, 
коледж; перукар. 

2. Привіт! Прівєт! 
3. Добрий день! По-

християнськи. 

4. Дякую! Дуже вдячна! 
5. Вибач! Перепрошую! 
6. Па-па! Удачі! 
7. До побачення! 

№61 

1. Христина, 1997 р.н., 
школа, коледж, 
університет 

2. Привіт! По-
християнськи. 

3. Добрий день! По-
християнськи. 

4. Дякую! 
5. Вибач! 
6. Па-па! Папульки! 
7. До побачення! 

№62 

1. Юрій, 1999 р.н. школа, 
коледж. 

2. Прівєт! 
3. Добрий день! 
4. Дякую! 
5. Вибач! Сорі! 
6. Па-па! Давай! 
7. До побачення! 

№63 

1. Василь, 1997 р.н., школа, 

коледж; охоронець. 
2. Привіт! Прівєт! Здоров! 
3. Добрий день! По-

християнськи. 
4. Дякую! Спс! 
5. Вибач! Пробач! 

Вибачай! Звіняй! 
6. Па-па! Давай! Тримайся! 

7. До побачення! 

№64 

1. Ірина, 1998 р.н., 
школа, університет 
(зараз). 

2. Привіт! Привітики!  
3.  Добрий день! 

4.  Дякую! 
5.  Вибач! Сорі! 

Пробач! 
Перепрошую!  

6.  Па-па! Бай! Чао! 
7.  До побачення! 

Щасливо! 

 

№65 

1. Ольга, 1969 р.н., 

українка, 9 класів + 

училище, продавець. 

2. Привіт! Прівєт! 

Здоров! По-

християнськи (Христос 

ся Рождає!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) 
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3. Добрий день! По-

християнськи (Христос 

ся Рождає!,  Христос 

Воскрес!, Слава Ісусу 

Христу!) 

4. Дякую! Подякувала! 
5. Вибач! 

6. Па-па! Пака! Давай! 

7. До побачення! 

Щасливо! 

№66 

1. Мар’яна, 1986 

р.н., українка, 

11 класів + 

університет, 

економіст. 

2. Прівєт! 

3. Добрий день! 

По-

християнськи 

(Слава Ісусу 

Христу!, 

Христос 

Рождається!, 

Христос 

Воскрес!) 

4. Дякую! 

5. Перепрошую! 

Вибач! 

6. Па! 

7. До-побачення! 

№67 

1. Андрій, 1984 

р.н., українець, 

9 класів, 

училище + 

університет, 

менеджер. 

2. Привіт! 

Здоров! 

3. Добрий день! 

4. Дякую! 

5. Вибач! 

6. Па-па! Чао! 

7. До-побачення! 

Щасливо! 

 

12. Броніслава, Емлія. 
13. За календарем. 
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Словник-довідник «Соціолінгвістичний портрет населеного пункту: 

територія, люди, комунікація в селі Бучали Городоцького району 

Львівскої області» 

Передмова 

Пропонований довідник має на меті подати відомості про соціолінгвістичний 

портрет села Бучали.  

Складається із чотирьох розділів. Перший розділ «Лінгвістичний ландшафт» 

містить реєстр топонімів села Бучали. Реєстрові слова подані в алфавітному 

порядку. У дужках -  походження того чи іншого топоніма. 

Другий розділ «Найменування жителів села» включає в себе офіційні іменники 

школярів та їх батьків, а також новонароджених. Розділ складається і з переліку 

основних мотивів вибору імені в населеному пункті. Реєстрові імена подані в 

алфавітному порядку. В дужках – частотність вживання імені. Пояснюється 

походження імен. Під час встановлення походження імені використовувалось 

видання «Власні імена людей: словник-довідник» Л. Скрипник та Н. 

Дзятківської. 

Третій розділ «Міжособистісна комунікація жителів села Бучали» має та меті 

показати традицій найменування в родинах села, які сягають декілька поколінь.  

Четвертий розділ «Генеалогічні дерева сімей» описує мовні етикетні формули, 

якими послуговуються мешканці під час комунікації. Матеріал отриманий 

внаслідок проведення опитувань у формі інтерв’ю. 

Цей довідник буде корисним, перш за все, мешканцям села Бучали, які 

прагнуть зберегти пам’ять про культуру села, та майбутнім поколінням, які 

цікавляться історією рідної землі. 

Список скорочень: 

арам. – арамейське; 

гр. – грецьке; 

д.євр. – давньоєврейське; 

див. – дивись; 

д-рус. – давньоруське; 

жін. – жіночий рід; 

лат. – латинське; 

сканд. – скандинавське; 

слат. – середньовічнолатинське; 

слов. – слов’янське; 
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тюрк. – тюркське; укр. – українське; 

 

І. Лінгвістичний ландшафт 

1.1. Топоніми села Бучали 

Бара́ки див. Заво́д 

Богда́на Хмельни́цького (від імені 

гетьмана Запорізького Війська Богдана 

Хмельницького) – вулиця у селі Бучали. 

Вокза́льна (на території знаходить 

вокзальна станція) - вулиця у селі Бучали. 

Ге́рман (від імені шляхтича, який 

проживав на цій території) – найдавніша 

частина села Бучали. 

Гер́оїв Майда́ну (на честь героїв 

Євромайдану 2013-2014 рр; до 2015р. – 

Шкільна́) – вулиця у селі Бучали, на 

території якої знаходяться два корпуси 

Бучалівської ЗОШ. 

Гости́нець (від другого значення слова 

«гостинець» - великий битий шлях, шосе) 

– частина села Бучали, через яку 

проходить головна траса, що з’єднує 

районні центри Городок та Миколаїв. 

До́ківська (від меблевого заводу, який 

мешканці називали доком; до 2000р. – 

Заводська) – вулиця у селі Бучали. 

Доли́на (дорога спускається донизу, 

додолу) – найпротяжніша частина села 

Бучали. 

Заво́д (на території колись розташовувався 

меблевий завод), Бара́ки (колишні 

гуртожитки від заводу, недорогі з’єднані 

між собою будинки) - частина села Бучали. 

Замо́стя (від сполуки «за мостом») -  

частина села Бучали, що територіально 

належить до сусіднього населеного 

пункту, але жителі вважаються ще 

мешканцями Бучал. 

Зеле́на (мотив невідомий) - вулиця у селі 

Бучали. 

Іва́на Виго́вського (від імені 

гетьмана Запорізького Війська 

Івана Виговського) – вулиця у селі 

Бучали. 

Ле́мківська(мотив невідомий) - вулиця у 

селі Бучали. 

Ми́ру(мотив невідомий) - вулиця у селі 

Бучали. 

Незале́жності (в пам’ять про 

проголошення у 1991р. 

незалежності України) - вулиця у 

селі Бучали. 

Нова́ (від того, що забудована 

нещодавно) – вулиця у селі 

Бучали. 

Новобудо́ви (від словосполучення 

«нові будови») – нова частина села 

Бучали, назва використовується 

нечасто. 

Петра́ Дороше́нка (від імені 

гетьмана Запорізького Війська 

Правобережної України Петра 

Дорошенка) – вулиця у селі 

Бучали. 

Січови́х Стрільці́в (від назви 

першого українського військового 

формування у складі Австро-

Угорщини; до 2015р. – Жовтне́ва 

на Жовтневого перевороту 1917р.) 

– найдовша вулиця села Бучали. 

Ста́нція (на території 

розташована залізнична станція 
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«Комарно», раніше «Комарно-

Бучали») – частина села Бучали. 

Стру́га – річка, що протікає через 

село Бучали. 

Тара́са Шевче́нка (від імені 

українського поета Тараса 

Шевченка) – вулиця у селі Бучали. 

 

ІІ. Найменування жителів села 

2.1. Офіційний іменни́к школярів села Бучали та їх батьків 

Жіночі імена: 

Анаста́сія(7) – жін. до Анаста́с. 

Андріа́на(1) - жін.до Андрія́н. 

А́́нна(2), Га́нна(5) - д.-євр.; ім'я 

Channä; від chanan — він був 

милостивий, виявляв ласку. 

Боже́на(1) – новоутворене. 

Валенти́на(4) – жін. до Валенти́н. 

Васили́на(1) – жін. до Васи́ль. 

Вероні́ка(8) - гр., та, що 

приносить перемогу. 

Вікто́рія(5) - лат., перемога. 

Вікто́рія-Ольга(1) – подвійне, 

див. Вікто́рія, О́льга. 

Ві́ра(2) - слов., віра. 

Віталі́на(1) – жін. до Віта́лій. 

Віталі́на-Марія(1)  - подвійне, 

див. Віталі́на, Марі́я. 

Гали́на(13) - гр.*; galene - спокій, 

тиша; 

Діа́на(5) - лат.; в давньоримській 

міфології Діана – богиня Місяця і 

полювання. 

Зоря́на(1) – жін. до Зоря́н. 

Іва́нна(1) – жін. до Іва́н. 

Іри́на(9), Яри́на(1) – гр.,мир, 

спокій. 

Катери́на (2) - гр., чистота. 

Ле́ся (3) - скороч. варіант від ряду 

імен (Лариса,  Олександра та ін.); 

фіксують як документальне ім'я на 

честь української поетеси Лесі 

Українки. 

Любо́в(3) - слов.; запозичене із 

ст.-сл. 

Мар’я́на(7) – жін. до Мар’я́н. 

Марі́я(17) - д.євр.*; ім'я Maryäm. 

Ма́рта(4) - гр.; Martha; від арам, 

martä — пані,  господиня. 

Михайлі́на(1) – жін. до Миха́йло. 

Наді́я(10) - укр.; переклад 

запозиченого із ст.-сл. імені 

Надежда, 

Ната́ля(14) -лат.; natalis — рідний. 

Окса́на(16) - гр.; від хепіа — 

гостинність. 

Оле́на(3) - гр.; ім'я Helene, Helena. 

Оле́ся(2) - скороч. варіант імені 

Олекса́ндра, фіксується як 

документальне. 

О́льга(8) - сканд.; від heila —  

свята. 

Рома́на(1) – жін. до Рома́н. 

Світла́на (9) – жін. до Світла́н. 

Сніжа́на(1) - нов.; від слова сніг; 
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Соломі́я(1) - d.-євр.; sälom — мир. 

Софі́я(6) - гр.; sophia — мудрість.   

Софія-А́нна(1) – подвійне, див. 

Софі́я, А́нна. 

Стефа́нія(1) – жін. до Стефа́н. 

Тетя́на(3) – лат.; Tatius — ім'я 

сабінського царя. 

Уля́на(1) – жін. до Уля́н. 

Христи́на(3) - гр., християнин. 

Ю́лія(4) – жін. до Ю́лій. 

 

 

Чоловічі імена: 

Анато́лій(1)- гр.; anatole —схід. 

Андрі́й(14) - гр.; andreios — 

мужній, хоробрий. 

Анто́н(1) - лат.; рим. родове ім'я 

Antonius. 

Арте́м(2) - гр.; artemes — 

здоровий, неушкоджений. 

Артем-Володи́мир(1) – подвійне; 

див. Арте́м, Володи́мир. 

Богда́н(8) - слов.; калька з гр. 

імені Theodotos; від theodotos — 

даний богами. 

Валенти́н(1) - лат. valens— 

сильний, здоровий, міцний. 

Васи́ль(6) - гр.; basileus — цар. 

Віта́лій(4) - лат.; vitalis — 

життєвий. 

Владисла́в(1) - слов.; від влад- 

(ст.-сл. enadtmu — володіти) і 

слав- (слава). 

Володи́мир(10) - слов.; д.-рус. 

Володимѣрь. 

Дани́ло(2) - д.-євр.; ім'я Dani'el - 

мій суддя - Бог.  

Дени́с(1) - гр.; від Dionysos - 

Діоніс; у грецькій міфології - бог 

життєвих сил природи, вина і 

веселощів 

Дмитро́(4) - гр.; Demetrios - 

стосовний до Деметри, належний 

їй. 

Євге́н(1) - гр.; eugenes — 

благородний, шляхетний. 

Іва́н(15) - д.-євр.; буквально: Божа 

благодать; дар богів.   

І́гор(16) - раннє запозичення із 

сканд. 

Кири́ло(2) - гр.; kyrios - пан, 

володар. 

Макси́м(6) - лат.; maximus -  

найбільший. 

Мар’я́н(2) - лат.; mare - море. 

Маркія́н(1) - лат.; рим. родове 

ім’я Marcius — Марцій. 

Матвій́(1) - д.євр.; буквально: 

Божа людина. 

Мико́ла(11) - гр.; буквально:  

переможець народів. 

Миро́н(1) – гр.; буквально: той, 

хто пахне миром. 

Миха́йло(11) – д.євр.; рівний 

Богові. 
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Наза́р(4), Назарій(3) - д. євр.; 

nazar — він присвятив (себе 

Богові). 

Оле́г(7) - сканд.; ст.-сканд. Helgi 

— святий,  священний. 

Олекса́ндр(1) - гр.; буквально: 

мужній оборонець; захисник 

людей. 

Олексі́й(1) - гр.; буквально: 

захисник. 

Оре́ст(2) - гр.; буквально: 

гірський; горянин, горець. 

Павло́(7) - лат.; paulus — малий. 

Петро́(4) - гр.; petra — скеля; 

камінь. 

Рома́н(11) - лат.; Romanus — 

римський; римлянин. 

Ростисла́в(3) - слов.; від рост-

(рости) і слав-(слава). 

Русла́н(2) - тюрк.; тур. 

Святосла́в(1) - слов.; від свят- 

(святий) і слав- (слава). 

Сергі́й(6) - лат.; рим. родове  ім'я. 

Степа́н(2) - гр.; Stephanos — 

вінок. 

Тара́с(3) - гр.; буквально: 

бунтівник. 

Ю́рій(7) - гр.; те саме, що 

Гео́ргій. 

Яросла́в(9) - слов.; від яр- (ярий) і 

слав- (слава). 

 

2.2. Офіційний іменник новонароджених села Бучали (2013- 2018 р.н.) 

Жіночі імена: 

Анаста́сія(2) – жін. до Анаста́с. 

Ангелі́на(1) - гр.; angelos — 

вісник. 

А́́нна(3) - д.-євр.; ім'я Channä; від 

chanan — він був милостивий, 

виявляв ласку. 

Вероні́ка(1) - гр., та, що 

приносить перемогу. 

Вікто́рія(2) - лат., перемога. 

Ві́ра(1) - слов., віра. 

Дари́на(1) – жін. до Да́рій. 

Є́ва(1) – д.євр.; за біблійним 

переказом, ім'я першої жінки, 

дружини Адама. 

Єлизаве́та(1) - д.євр.; клятва, 

Богом я клянуся. 

Іло́на(1) - запозичене; угор. Ilona. 

Марі́я(3) - д.євр.*; ім'я Maryäm. 

Олена-Софі́я(1) – подвійне, див. 

Оле́на, Софі́я. 

Роксола́на(1) - лат.; слат. 

Roxolana. 

Соломі́я(2) – д.євр.; sälom — мир. 

Софі́я(1) - гр.; sophia — мудрість.   
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Чоловічі імена: 

Адрія́н(1) - лат.; Adrianus - житель 

Адрії. 

Арту́р(1) - запозичене; кельт. 

Арту́р(1) - запозичене; кельт. 

Artur. 

Богда́н(1) - слов.; калька з гр. 

імені Theodotos; від theodotos — 

даний богами. 

Владисла́в(1) - слов.; від влад- 

(ст.-сл. enadtmu — володіти) і 

слав- (слава). 

Володи́мир(1) - слов.; д.-рус. 

Володимѣрь. 

Дани́ло(1) - д.-євр.; ім'я Dani'el - 

мій суддя - Бог. 

Дем’я́н(1) - гр.; від damazo — 

приборкую, підкоряю. 

Дмитро́(1) - гр.; Demetrios - 

стосовний до Деметри, належний 

їй. 

Єремі́й(1) - д.-євр.; Ягве (Бог) 

піднесе. 

Мака́рій(1) - гр.; makarios — 

щасливий; блаженний. 

Макси́м(3) - лат.; maximus -  

найбільший. 

Мар’я́н(1) - лат.; mare - море. 

Ма́рко́(1) - гр.; особове ім'я 

Markos; 

Матвій́(3) - д.євр.; буквально: 

Божа людина. 

Назарій(1) - д. євр.; nazar — він 

присвятив (себе Богові). 

Павло́(1) - лат.; paulus — малий. 

Рома́н(1) - лат.; Romanus — 

римський; римлянин. 

Ю́рій(1) - гр.; те саме, що 

Гео́ргій. 

Яросла́в(1) - слов.; від яр- (ярий) і 

слав- (слава). 

 

2.3. Основні мотиви вибору імені: 

1) відповідно до церковного календаря; 

2) рідкісне ім’я у населеному пункті; 

3) популярне / модне; 

4) подобається значення імені (Софія – з гр. «мудра», Вікторія – з гр. 

«перемога», Богдан – «даний Богом»); 

5) з’явилось у населеному пункті вперше; 

6) гарне українське ім’я; 

7) старовинне ім’я; 

8) просто красиве; 

9) гарно звучить із прізвищем. 
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ІII. Генеалогічні дерева сімей 

№1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Іван, 1954 р.н., укр. 

 

Михайло, 1948 р.н., 

укр. 
Софія, 1925 р.н., укр. 

Володимир, 1935 р.н., 

укр. 
Софія, пол. 

Іванна, 1960 р.н., укр. 

(у вжитку – Яна) 

 

 

Ганна, 1984 р.н., укр. Надія, 1980 р.н., укр. Наталія, 1978 р.н., укр. 

Діана, 1999 р.н., укр. 

- ім’я сподобалось 

 

Ростислав, 2008 р.н., укр. 

- при хрещенні – Володимир (нар. 28.07) 

- у вжитку Ростислав, ім’я сподобалось 

 

Назарій, 2005 р.н., укр. 

- при хрещенні – Гаврило (нар. 26.07) 

- у вжитку Назарій, ім’я сподобалось 

 

Петро, 2006 р.н., укр. 

- в честь дідуся 

Андрій, 2000 р.н., укр. 

-  в честь батька 
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№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ганна, 1905 р.н., укр. Михайло, 1903 р.н., укр. Юстина, 1900 р.н., укр. Тарас, укр. 

Євстахій, 1928 р.н., укр. Юстина, 1927 р.н., укр. 

Степанія, 1953 р.н., укр. 

Галина, 1975 р.н., укр. 

-за церковним календарем 

(нар. 22.03) 

Андрій, 1977 р.н., укр. 

- ім’я сподобалось 

Петро, 1950 р.н., укр. 

Роман, 1994 р.н., укр. 

- ім’я сподобалось 

Юрій, 1997 р.н., укр. 

- ім’я сподобалось 

Андрій, 2000 р.н., укр. 

-  в честь батька 

Петро, 2006 р.н., укр. 

- в честь дідуся 
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№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Іван, укр. Анастасія, укр. Григорій, укр. Марія, пол. 

Михайло, 1928 р.н., укр. Софія, 1923 р.н., укр. (у вжитку – Зося) 

Любов, 1958 р.н., укр. Марія, 1948 р.н., укр. Михайло, 1960 р.н., укр. 

Марія, 1980 р.н., укр. 
-за церковним 

календарем (08.01) 

Василь, 1982 р.н., укр. 
- за церковним календарем 

(14.01) 

Богдан, 2007 р.н., укр. 
-подобається значення 

(даний Богом) 

Віталій, 2007 

р.н., укр. 
- ім’я сподобалось 

Мар’яна, 1970 р.н., укр. 
-ім’я порадили родичі 

Надія, 1967 р.н., укр. 
-за церковним календарем (29.09) 

Віталій, 1990 р.н., укр. 
-ім’я сподобалось 

Мар’яна, 1986 р.н., 

укр. 
-ім’я було не дуже 

поширене 

Оксана, 1987 р.н., 

укр. 
-ім’я сподобалось 

Злата, 2017 р.н., 

укр. 
-ім’я порадили родичі 

Максим, 2013 р.н., 

укр. 
-популярне ім’я 

Анастасія, 2016 р.н., 

укр. 
-ім’я сподобалось 

Орися, 1985 р.н., укр. 
-за церковним 

календарем(13.03) 

Владислав, 2007 р.н., укр. 
-ім’я сподобалось 

Данило, 2010 р.н., укр. 
-ім’я сподобалось 
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№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Олексій, 1920 р.н., укр. Марина, 1926 р.н., укр. Василь, 1927 р.н., укр. Текля, 1929 р.н., пол. 

Богдан, 1946 р.н., укр. Марія, 1949 р.н., укр. 

Світлана, 1970 р.н., укр. Ігор, 1978 р.н., укр. 

Ярина, 1999 р.н., укр. 

-на той час було рідкісне у 

населеному пункті 

- до вподоби старовинні 

імена 
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№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василь Ганна Михайло Ірина 

Михайло, 1930 р.н., укр. Броніслава, 1930 р.н., укр. 

Зіновій, 1952 р.н., укр. Владислава, 1960 р.н., 

укр. 

Ганна, 1977 р.н., укр. 
- в честь бабусі 

Марія, 1980 р.н., укр. 
-за церковним 

календарем (08.01) 

Ірина, 1983 р.н., укр. 
-за церковним 

календарем (29.04) 

Максим 2005 

р.н., укр. 
-ім’я сподобалось 

Олег, 1997 р.н., 

укр. 
-ім’я сподобалось 

Дана, 2002 р.н., 

укр. 
-рідкісне ім’я 

Марко, 

2013 р.н., 

укр. 
-рідкісне ім’я 

Марія, 2002 

р.н., укр. 
-за церковним 

календарем 

(19.02) 

Андріана, 

2006 р.н., 

укр. 
-було рідкісне 

Діана, 2010 

р.н., укр. 
-ім’я 

сподобалось 

Наталія, 1980 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(07.09) 

Вероніка, 2005 р.н., 

укр. 
-за церковним календарем 

(25.07) 
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№6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Андрій, 1925 р.н., укр. 
 

Степанія, 1928 р.н., 

укр. 
 

Василь, 1929 р.н., укр. 
 

Галина, 1929 р.н., укр. 
 

Олександр, 1948 р.н., укр. 
 

Марина, 1950 р.н., укр. 
 

Галина, 1973 р.н., укр. 
 

Оксана, 1980 р.н., укр. 
 

Павло, 1995 р.н., укр. 
- в честь батька 

 

Максим, 2005 р.н., укр. 
- ім’я сподобалось 

 

Василь, 1997 р.н., укр. 
- за церковним календарем 

(15,01) 
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№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Микита, 1925 р.н., укр. 
 

Ганна, 1924 р.н., укр. 
 

Федір, 1930 р.н., укр. 
 

Оксана, 1930 р.н., укр. 
 

Дмитрій, 1949 р.н., 

укр. 
 

Тетяна, 1949 р.н., укр. 
 

Оксана, 1975 р.н., укр. 
 

Павло, 1995 р.н., укр. 
- за церковним календарем 

(12.07) 

 

Христина, 1998 р.н., 

укр. 
- подобається, бо має 

християнське значення 
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№8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Михайло, 1900 р.н. 
 

Ганна, 1905 р.н. 
 

Степан, 1900 р.н. 
 

Соломія, 1903 р.н. 
 

Володимир, 1930 р.н., укр. 
 

Наталія, 1932 р.н., укр. 
 

Михайло, 1963 р.н., укр. 
 

Ганна, 1950 р.н., укр. 
 

Христина, 1993 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(22.01) 

Володимир, 1994 р.н., укр. 
- сподобалось ім'я та за 

церковним календарем (17.03) 

Ірина 1976 р.н., укр. 

Михайло, 1999 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(19.11) 

Ірина, 2018 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(18.05) 

- в честь матері 



81 
 

№9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Михайло, укр. 
 

Ганна, укр. 
 

Марко, укр. 
 

Ганна, укр. 
 

Стефан, 1957 р.н., укр. 
 

Марія, 1957 р.н., укр. 
 

Надія, 1980 р.н., укр. 
 

Христина, 1999 р.н., укр. 
-у той час було рідкісним у 

населеному пункті 

Марія, 2002 р.н., укр. 
-подобається 

-гарне християнське ім'я 

Олег, 2010 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 
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№10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Іван, рос. 
 

Любов, укр. 
 

Василь, рос. 
 

Тетяна, рос. 
 

Анатолій, 1960 р.н., рос. 
 

Надія, 1961 р.н., рос. 
 

Тетяна,1981 р.н., рос. 
 

Мар’ян, 2002 р.н., укр. 
-ім’я сподобалось 

 

Ростислав, 2000 р.н., укр. 
-ім’я сподобалось 
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№11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Юрій, укр. 
 

Мирослав, укр. 
 

Любов, укр. 
 

Володимир,1947 р.н., укр. 
 

Юлія,1950 р.н., укр. 
 

Іван,1970 р.н., укр. 
 

Юлія, 1993 р.н., укр. 
-в честь бабусі 

 

Артем, 2013 р.н., укр. 
-ім’я сподобалось 

-популярне 

 

Наталія, 2015 р.н., укр. 
-ім’я сподобалось 

- при хрещенні – Марія, в 

документах і вжитку 

Наталія 

 

Сніжана, 2016 р.н., укр. 
-ім’я сподобалось 

- рідкісне у населеному 

пункті 

 

Надія, 2000 р.н., укр. 
-ім’я сподобалось 
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№12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Степан, укр. 
 

Софія, укр. 
 

Василь, укр. 
 

Ольга, 1908 р.н., укр. 
 

Ілько, 1925 р.н., укр. 
 

Галина, 1927 р.н., укр. 
 

Ольга, 1959 р.н., укр. 
 

Галина, 1984 р.н., 

укр. 
- за церковним 

календарем 23.03) 

Роман, 1988 р.н., укр. 
- за церковним календарем 

02.12) 
 

Олександра, 1976 р.н., 

укр. 
- ім'я сподобалось 

- у вжитку Леся 
 

Василь, 1978 р.н., укр. 
- в честь дідуся 

 

Софія, 1995 р.н., 

укр. 
- ім'я сподобалось 

- в часть бабусі 
 

Денис, 2010 р.н., 

укр. 
- ім'я сподобалось 

-рідкісне 
 

Анастасія, 2013 

р.н., укр. 
- ім'я сподобалось 

-красиве 

Ольга, 2000 р.н., 

укр. 
- в честь бабусі 

 

Наталія, 2003 р.н., 

укр. 
- за церковним 

календарем 08.09) 
 

Владислав, 2013 

р.н., укр. 
- ім'я сподобалось 
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№13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Орест, укр. 
 

Лідія, укр. 
 

Никифорій, укр. 
 

Юлія, укр. 
 

Микола, 1934 р.н., укр. 
 

Мирослава, 1936 р.н., укр. 
 

Алла, 1964 р.н., укр. 
 

Вікторія, 1990 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(14.06) 
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№14 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Галина, укр. 
 

Ігор, укр. 
 

Петро, 1910 р.н., укр. 
 

Ірина, 1915 р.н., укр. 
 

Степан, 1933 р.н., укр. 
 

Ольга, 1935 р.н., укр. 
 

Мирон, 1956 р.н., укр. 
 

Галина, 1978 р.н., укр. 
-за рішенням дружини  

Мар’яна, 1988 р.н., укр. 
- ім’я сподобалось 

 

Ігор, 1997 р.н., укр. 
-в честь тата 
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№15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Степан, 1920 р.н., укр. 
 

Ірина, 1929 р.н., укр. 
 

Федір, 1922 р.н., укр. 
 

Олена, 1923 р.н., укр. 
 

Богдан, 1948 р.н., укр. 
 

Катерина, 1949 р.н., укр. 
 

Іван, 1972 р.н., укр. 
 

Богдана, 1997 р.н., укр. 
-в честь дідуся 

 

Роман, 2003 р.н., укр. 
- за церковним календарем 

(01.12) 
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№16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Богдан, укр. 
 

Наталія, укр. 
 

Мирослав, укр. 
 

Валентина, укр. 
 

Ярослав, 1960 р.н., укр. 
 

Любов, 1963 р.н., укр. 
 

Мар’яна, 1990 р.н., укр. 
 

Ольга, 1982 р.н., укр. 
 

Володимир, 1988 р.н., укр. 
 

Вікторія, 2003 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 
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№17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Валентин, укр. 
 

Тетяна, укр. 
 

Ігор, укр. 
 

Мар’яна, укр. 
 

Роман, 1947 р.н., укр. 
 

Люов, 1949 р.н., укр. 
 

Наталія, 1973 р.н., укр. 
 

Наталія, 1990 р.н., укр. 
-наполягав чоловік 

Ігор 1992 р.н., укр. 
-в честь прадіда 

-ім'я сподобалось 

Вадим, 2014 р.н., укр. 
-рідкісне ім'я у населеному 

пункті 

Анастасія, 2017 р.н., 

укр. 
-ім'я сподобалось 



90 
 

№18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Остап, укр. 
 

Ганна, укр. 
 

Ярослав, укр. 
 

Ольга, укр. 
 

Василь, 1948 р.н., укр. 
 

Ксенія, 1949 р.н., укр. 
 

Михайло, 1978 р.н., укр. 
 

Михайліна, 2003 р.н., укр. 
-в честь тата 

-за церковним календарем 

(20.11) 

Владислав, 2010 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(07.10) 
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№19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Галина, 1904 р.н., укр. 
 

Зіновій, укр. 
 

Йосип, укр. 
 

Ганна, укр. 
 

Іван, 1924 р.н., укр. 
 

Любов, 1926 р.н., укр. 
 

Стефанія, 1955 р.н., укр. 
 

Ананій, 1953 р.н., укр. 
 

Галина, 1986 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(20.03) 

Оксана, 1985 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(06.02) 

Святослав, 1989 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 
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№20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Осип, укр. 
 

Марія, укр. 
 

Михайло, 1930 р.н., укр. 
 

Ольга, 1932 р.н., укр. 
 

Ярослав, 1953 р.н., укр. 
 

Марія, 1952 р.н., укр. 
 

Степан, 1980 р.н., укр. 
 

Катерина, 2001 р.н., укр. 
-сподобалось ім'я 

Андрій, 2005 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(13.12) 
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№21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Ярослав, укр. 
 

Ольга, укр. 
 

Михайло, укр. 
 

Марія, укр. 
 

Василь, 1945 р.н., укр. 
 

Єва, 1947 р.н., укр. 
 

Валентина, 1975 р.н., укр. 
 

Юліан, 1999 р.н., укр. 
-вперше з'явилось у 

населеному пункті 

Ігор, 1983 р.н., укр. 
 

Іван, 1995 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(06.07) 

 

Божена, 2013 р.н., укр. 
-рідкісне, незвичайне 
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№22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мирослава, 1916 р.н., укр. 
 

Ярослав, 1910 р.н., укр. 
 

Віталій, 1930 р.н., укр. 
 

Ольга, укр. 
 

Михайло, 1946 р.н., укр. 
 

Тетяна, 1950 р.н., укр. 
 

Володимир, 1970 р.н., укр. 
 

Тетяна, 1964 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 

Віталій, 1998 р.н., укр. 
-в честь прадіда 
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№23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Галина, укр. 
 

Микола, укр. 
 

Оксана, укр. 
 

Володимир, 1953 р.н., укр. 
 

Любов, 1954 р.н., укр. 
 

Ольга, 1978 р.н., укр. 
 

Мар’яна 1980 р.н., укр. 
 

Олексій, 2005 р.н., укр. 
-рідкісне у населеному пункті 

Анастасія, 2011 р.н., укр. 
-за церковним календарем 
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№24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Степан, 1947 р.н., укр. 
 

Емілія, 1950 р.н., укр. 
 

Леся, 1973 р.н., укр. 
 

Олег, 1991 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 

Олена, 1997 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 
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№25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Михайло, укр. 
 

Любов, укр. 
 

Юрій, укр. 
 

Єлизавета укр. 
 

Степан, 1949 р.н., укр. 
 

Віра, 1951 р.н., укр. 
 

Іван, 1974 р.н., укр. 
 

Христина, 1997 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(27.06) 

Ірина, 2007 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(01.10) 
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№26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ярослав, укр. 
 

Ганна, укр. 
 

Іван, укр. 
 

Ольга, укр. 
 

Іван, 1934 р.н., укр. 
 

Юлія, 1936 р.н., укр. 
 

Олександра, 1961 р.н., укр. 
-у вжитку Леся 

Юрій, 1983 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(09.12) 

Михайло, 1988 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(18.11) 
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№27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Михайло, укр. 
 

Оксана, укр. 
 

Йосип, укр. 
 

Ганна, укр. 
 

Ярослав, 1962 р.н., укр. 
 

Галина, 1963 р.н., укр. 
 

Ярослав, 1988 р.н., укр. 
 

Ростислав, 2001 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 

-гарне українське ім'я 

Микола, 2007 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 
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№28 

 

 

 

  

Василь, 1928 р.н., укр. 
 

Юстина, 1930 р.н., укр. 
 

Ярослав, 1953 р.н., укр. 
 

Марія, 1953 р.н., укр. 
 

Олена, 1980 р.н., укр. 
 

Вікторія, 1999 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 

Сергій, 2018 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 
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№29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Юліан, укр. 
 

Оксана, укр. 
 

Петро, укр. 
 

Марія, укр. 
 

Михайло, 1950 р.н., укр. 
 

Галина, 1951 р.н., укр. 
 

Богдан, 1972 р.н., укр. 
 

Андрій, 1978 р.н., укр. 
 

Діана, 2011 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 

-рідко зустрічається  

Вікторія, 2009 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(07.06) 
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№30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Михайло, укр. 
 

Наталія, укр. 
 

Петро, укр. 
 

Надія, укр. 
 

Володимир, 1956 р.н., укр. 
 

Ірина, 1958 р.н., укр. 
 

Оксана, 1979 р.н., укр. 
 

Марта, 2005 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 
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№31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Юрій, укр. 
 

Оксана, укр. 
 

Юрій, укр. 
 

Галина, укр. 
 

Володимир, 1947 р.н., укр. 
 

Ярослава, 1952 р.н., укр. 
 

Галина, 1978 р.н., укр. 
 

Оксана, 1978 р.н., укр. 
 

Юрій, 1999 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(12.01) 

Ганна, 1998 р.н., 

укр. 
-за церковним 

календарем (23.12) 

Злата, 2014 р.н., 

укр. 
-за модним віянням 

Ярина, 2016 

р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 
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№33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Роман, укр. 
 

Ольга, укр. 
 

Ігор, укр. 
 

Ірина, укр. 
 

Іван, 1941 р.н., укр. 
 

Марія, 1942 р.н., укр. 
 

Роман, 1971 р.н., укр. 
 

Марія, 1998 

р.н., укр. 
-в честь святого, 

але не за 

календарем 

 

Марта, 1999 

р.н., укр. 
-в честь святого, 

але не за 

календарем 

 

Соломія, 2003 

р.н., укр. 
-в честь святого, 

але не за 

календарем 

 

Ольга, 2004 

р.н., укр. 
-в честь святого, 

але не за 

календарем 

 

Анна, 2008 

р.н., укр. 
-в честь святого, 

але не за 

календарем 

 

Маркіян, 2013 

р.н., укр. 
-в честь святого, 

але не за 

календарем 

 

Дем’ян, 

20015р.н., укр. 
-в честь святого, 

але не за 

календарем 
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№34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Михайло, укр. 
 

Ольга, укр. 
 

Михайло укр. 
 

Ганна, укр. 
 

Іван, 1940 р.н., укр. 
 

Анастасія, 1937 р.н., укр. 
 

Сергій, 1966 р.н., укр. 
 

Святослав, 1999 р.н., укр. 
-за уподобанням дружини 
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№35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Йосип, укр. 
 

Марія, укр. 
 

Іван, укр. 
 

Ірина, укр. 
 

Євстахій, 1942 р.н., укр. 
 

Марія, 1948 р.н., укр. 
 

Ганна, 1971 р.н., укр. 
 

Мар’яна, 1992 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 

Юлія, 1993 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 

Ірина, 2001 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 

Назар, 2008 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 

Анастасія, 2011 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 

-за ерковним календарем 

(28.04) 

Олег, 2015 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 
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№36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Володимир, укр. 
 

Марія, укр. 
 

Юрій, укр. 
 

Ганна, укр. 
 

Ярослав, 1940 р.н., укр. 
 

Катерина, 1942 р.н., укр. 
 

Степан, 1966 р.н., укр. 
 

Марія, 1972 р.н., укр. 
 

Марія, 1993 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(09.01) 

Єлизавета, 2015 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(18.09) 

Христина, 1997 р.н., укр. 
--ім'я сподобалось 

Юрій, 2000 р.н., укр. 
-за порадою батьків 
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№37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Богдан, укр. 
 

Марія, укр. 
 

Петро, укр. 
 

Олександра, укр. 
 

Володимир, 1943 р.н., укр. 
 

Софія, 1943 р.н., укр. 
 

Марія, 1967 р.н., укр. 
 

Руслан, 1988 р.н., укр. 
-ім’я сподобалось 

 

Олена, 1996 р.н., укр. 
-ім’я сподобалось 
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№38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Роман, укр. 
 

Любов, укр. 
 

Василь, 1918 р.н., укр. 
 

Ганна, 1920 р.н., укр. 
 

Степан, 1938 р.н., укр. 
 

Олександра, 1940 р.н., укр. 
 

Ганна, 1966 р.н., укр. 
 

Юрій, 1970 р.н., укр. 
 

Христина, 1989 р.н., укр. 
-за вподобанням чоловіка 

Марта, 1991 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 

Андрій, 1991 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 
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№39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Богдан, укр. 
 

Орест, укр. 
 

Ганна, укр. 
 

Степан, 1945 р.н., укр. 
 

Марія, 1945 р.н., укр. 
 

Іван, 1969 р.н., укр. 
 

Іван, 1994 р.н., укр. 
-в честь батька 

Ігор, 1991 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 
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№40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Богдан, укр. 
 

Владислава, укр. 
 

Семен, укр. 
 

Ірина, укр. 
 

Любомир, 1938 р.н., укр. 
 

Уляна, 1940 р.н., укр. 
 

Василь, 1962 р.н., укр. 
 

Іванна, 1994 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(07.07) 

Андрій, 1993 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(15.07) 

Назарій, 1999 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(13.07) 
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№41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Федір, укр. 
 

Вікторія, укр. 
 

Остап, укр. 
 

Іванна, укр. 
 

Олексій, 1948 р.н., укр. 
 

Ганна, 1950 р.н., укр. 
 

Надія, 1976 р.н., укр. 
 

Ірина, 1998 р.н., укр. 
-ім'я сподобалось 

Володимир, 1999 р.н., укр. 
-за церковним календарем 

(28.07) 
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№42 

 

 

 

  

Іван, 1925 р.н., укр. 
 

Софія, 1927 р.н., укр. 
 

Софія, 1921 р.н., укр. 
 

Микола, укр. 
 

Петро, 1948 р.н., укр. 
 

Надія, 1951 р.н., укр. 
 

Олег, 1972 р.н., укр. 
 

Галина, 1973 р.н., укр. 
 

Діана, 1999 р.н., укр. 
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ІV. Міжособистісна комунікація жителів села Бучали 

 

Привітання «Слава Ісусу Христу!», «Христос ся Рождає!», 

«Христос Рождається!», «Христос Воскрес!», 

«Дай Боже!», «Привіт!», «Здоров!», «Добрий 

день/вечір!»,  «Прівєт!», «Привітики!», 

«Привітик!», «Хеллоу», «Хай!», «Привітулі!», 

«Здрастє!», «Конічіва!», «Ку!», 

 

Прощання «Давай!»; «Тримайся!»; «Щасливо!»; «Бувай!», 

«Бувай здоров!», «Будь здоров!», «Всього доброго!», 

«До побачення!»; «Па-па!», «Бувай 

здоровий/здорова!», «Всього найкращого!», «На все 

добре!», «До завтра!»; «Побачимось!», «До 

зустрічі!», «Щасти!», «Ну, все, давай!»,  «Па!»; 

«Бай!»; «Папульки!», «Чао!», «Пака!», «Удачі!», 

«Астанавіста!», «Сайонара!». 

 

Формули 

вдячності 

«Дякую!»; «Подякував/ла!»; «Щиро дякую!»; 

«Спасибі!», «Дуже вдячний/а!»; «Дуже дякую!»; 

«Спс!»; «Сенк!», «Сенк’ю!», «Спасібкі», «Мерсі!», 

«Дякусики!». 

Формули 

вибачення 

«Вибачай!», «Вибачаюсь!», «Вибач!», «Перебачте!», 

«Перепрошую!»,  «Пробачай!», «Мені шкода!», 

«Пробач!», «Я ся вибачаю!», - «Я не хотів/ла!», «Сорі!», 

«Звіняй!», «Я не спеціально!», «Сорьки!», «Соріки!», 

«Сорян!» 


