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Анотація 

Актуальність дослідження. Псевдонімам як окремому підкласу 

антропонімів присвятили наукові праці О. І. Дей, В. Л. Еппель, В. В. Німчук, 

М. П. Лесюк, В. П. Капелюшний, П. П. Чучка, Н. М. Павликівська, 

М. М. Торчинський та ін. Найдавніші письмові згадки про військову діяльність 

українців під прибраними іменуваннями датуються ще княжою та козацькою 

добою. Проте справжні військові псевдоніми в сучасному розумінні почали 

використовувати в період визвольних змагань українського народу (1917–1921). 

У 40–50-х роках серед воїнів ОУН–УПА з метою конспірації набули 

поширення приховані імена – псевдо. Традиція обирати й давати військове ім’я 

набула особливої актуальності з початком російсько-українського збройного 

конфлікту. Частково зазнали змін причини використання позивних. Зберігся 

момент шифрування, але домінантним став чинник якомога швидшої та 

якіснішої комунікації між воїнами. 

Глибшого й повнішого аналізу потребує проблема вибору пропріативів у 

сфері міліті-псевдонімії, оскільки позивні військовослужбовців у зоні АТО на 

сьогодні досліджено фрагментарно, про це свідчать окремі статті 

Л. М. Підкуймухи, Н. М. Шульської, Р. Б. Яцків та ін. Необхідно системно 

вивчити розгляданий псевдонімікон у порівнянні з апелятивами та онімами 

інших класів і підкласів щодо мотиваційних типів (принципів), способів, 

різновидів переносного значення та вживання, що дозволить зробити висновки 

про загальномовні тенденції номінативних процесів в антропонімії. Усе 

вищевказане й зумовило актуальність дослідження.  

Мета роботи – здійснити комплексний аналіз позивних 

військовослужбовців, що беруть участь в антитерористичній операції на сході 

України, з метою встановлення принципів, мотивів і способів номінації осіб. 

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) визначити лінгвістичний статус терміна ,,позивнийˮ та його місце в 

антропонімній  системі; 

2) розмежувати поняття „принцип”, „спосіб„ і „мотив номінації” у сфері 
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міліті-псевдонімії; 

3) з’ясувати принципи номінації військовослужбовців; 

4) проаналізувати мотиви та способи вибору власних назв осіб; 

5) укласти словник позивних українських військовиків у зоні АТО. 

Об’єктом дослідження є позивні військовослужбовців України, що 

беруть участь у збройному російсько-українському конфлікті. 

Предметом вивчення є семантико-номінаційні процеси в міліті-

псевдоніміконі. 

Джерельною базою роботи  послугували матеріали ЗМІ та інтернет-

видань, частина міліті-псевдонімів зібрана методом анкетування упродовж 

2014–2017 років. З метою збереження військової таємниці використано 

публічно відомий матеріал. Усього проаналізовано 225 позивних.  

Методологія роботи. Специфіка досліджуваного об’єкта й мета наукової 

розвідки зумовили використання описово-аналітичного методу як основного з 

прийомами спостереження, систематизації мовних фактів і явищ, що дозволив 

здійснити інтерпретацію та класифікацію зібраного матеріалу; метод 

зіставлення вможливив диференціацію тематичних груп і підгруп пропріативів 

у межах виокремлених принципів номінації; застосовано прийоми 

компонентного аналізу для уточнення семантичної структури позивних; з 

метою встановлення продуктивності мотивів та способів номінації використано 

метод кількісних підрахунків. 

Апробація результатів розвідки. Основні теоретичні положення та 

практичні результати роботи було оприлюднено в повідомленні 

„Неморфологічні способи творення позивних воїнів у зоні АТО” на 

регіональній науково-практичній конференції ,,Науково-методичні параметри 

лінгвістичної освіти” в Кіровоградському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка (листопад 2016 року) та у виступі 

„Мотиваційна парадигматика позивних українських військових” на 

Міжнародній соціолінгвістичній конференції „Соціолінгвістичне знання як 

засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ”, що відбулася у 
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Львівському національному університеті імені Івана Франка за сприяння 

Центру інформації та документації НАТО в Україні (грудень 2016 року). 

Загальна характеристика наукової роботи. Пропоноване дослідження 

поглиблює теоретичні аспекти типології псевдонімізованих лексем на 

позначення військовослужбовців України, що беруть участь в АТО, розширює 

концептуальні положення про закономірності формування пропріальної 

лексики в умовах етнокультурних контактів і суспільно-історичних змін. У 

роботі з’ясовано особливості вибору власних назв осіб, розглянуто вплив 

зовнішньо- та внутрішньомовних чинників на систему міліті-псевдонімікону, 

здійснено аналіз принципів, мотивів та способів номінації військовиків.  

Матеріали та результати дослідження можуть бути використані в 

практиці викладання курсів лексикології сучасної української літературної 

мови та ономастики у вищих навчальних закладах, у процесі вивчення 

номінаційних явищ різних класів та підкласів пропріативів, для укладання 

ономастичних словників, довідників тощо. Також застосовані методи аналізу та 

опрацьований матеріал можуть прислужитися для написання наукових робіт 

студентами вишів. 

Структура роботи зумовлена логікою дослідження й складається зі 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури (92 джерела) 

та додатка у вигляді Словника позивних українських військовиків у зоні АТО. 

Загальний обсяг розвідки – 55 сторінок, основний текст – 31 сторінка. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Створення власного імені особи (офіційного 

та неофіційного) є одним з різновидів кодування історично-культурної 

інформації, у якому відображено об’єктивне і суб’єктивне, мовне і позамовне. В 

українському мовознавстві різні аспекти етимології, семантики, функціювання, 

словотвору, відмінювання антропонімів вивчали Ю. Б. Бабій, Ю. І. Блажчук, 

Г. Є. Бучко, В. О. Горпинич, М. О. Демчук, Н. П. Дзядківська, Р. Й. Керста, 

І. А. Корнієнко, Л. Т. Масенко, С. М. Медвідь-Пахомова, Р. І. Осташ, 

С. Є. Панцьо, Ю. К. Редько, Р. Г. Скрипник, І. Д. Фаріон, М. Л. Худаш, 

П. П. Чучка, Н. М. Шульська, В. О. Яцій та ін. Псевдонімам як окремому 

підкласу антропонімів присвятили наукові праці О. І. Дей, В. Л. Еппель, 

В. В. Німчук, М. П. Лесюк, В. П. Капелюшний, П. П. Чучка, 

Н. М. Павликівська, М. М. Торчинський та ін.  

У статті ,,Наші псевдоніми” П. П. Чучка зазначає, що найдавніші 

письмові згадки про військову діяльність українців під прибраними 

іменуваннями датуються ще княжою та козацькою добою, наприклад: 

Берладник – іменування звенигородського князя Івана Ростиславовича. Проте 

„справжні військові псевдоніми в сучасному розумінні почали використовувати 

в період визвольних змагань українського народу (1917–1921): Василь 

Вишиваний – полковник УСС (Вільгельм фон Габсбур-Лорінген), Гузар – 

полковник штабу Карпатської січі (Михайло Колодзінський)” [85, с. 16]. У 40–

50-х роках серед воїнів ОУН–УПА з  метою конспірації набули поширення 

приховані імена – псевдо: Михайло – Микола Арсенич, Кадило – Василь 

Шевчук тощо. Традиція обирати й давати військове ім’я набула особливої 

актуальності з початком російсько-українського збройного конфлікту. Частково 

зазнали змін причини використання позивних. Зберігся момент шифрування, 

але домінантним став чинник якомога швидшої та якіснішої комунікації між 

воїнами. 

Досліджуючи особливості номінації в топонімії, професор В. В. Лучик 
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стверджує, що терміносполучення ,,мотив номінаціїˮ пов’язане з урахуванням 

визначеної причини та характерної особливості, що стала примітною ознакою в 

процесі називання географічного об’єкта [43, с. 22], що не завжди характерне 

для номінації людей, оскільки для творення антропонімів часто 

використовують фіктивні характеристики. Мотивація не завжди зрозуміла й 

прозора, зафіксовано випадки смислових нашарувань. Це явище описала 

Н. М. Павликівська в роботі ,,Псевдоніми учасників національно-визвольних 

змагань 1929−1950 років ХХ століття: ОУН та УПАˮ [52], що підтверджує 

думку І. І. Ковалика про те, що семантика твірних апелятивів, тобто зв’язок 

оніма з поняттям, закладеним у твірному апелятиві, зазвичай не зберігається, а 

навпаки, редукується в процесі онімного утворення [36, с. 16]. 

Глибшого й повнішого аналізу потребує проблема вибору пропріативів у 

сфері міліті-псевдонімії, оскільки позивні військовослужбовців у зоні АТО на 

сьогодні досліджено фрагментарно, про це свідчать окремі статті 

Л. М. Підкуймухи, Н. М. Шульської, Р. Б. Яцків та ін. Необхідно системно 

вивчити розгляданий псевдонімікон у порівнянні з апелятивами та онімами 

інших класів і підкласів щодо мотиваційних типів (принципів), способів, 

різновидів переносного значення та вживання, що дозволить зробити висновки 

про загальномовні тенденції номінативних процесів в антропонімії. Усе 

вищевказане й зумовило актуальність дослідження.  

Мета роботи – здійснити комплексний аналіз позивних 

військовослужбовців, що беруть участь в антитерористичній операції на сході 

України, з метою встановлення принципів, мотивів і способів номінації осіб. 

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) визначити лінгвістичний статус терміна ,,позивнийˮ та його місце в 

антропонімній системі; 

2) розмежувати поняття „принцип”, „спосіб„ і „мотив номінації” у сфері 

міліті-псевдонімії; 

3) з’ясувати принципи номінації військовослужбовців; 

4) проаналізувати мотиви та способи вибору власних назв осіб; 
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5) укласти словник позивних українських військовиків у зоні АТО. 

Об’єктом дослідження є позивні військовослужбовців України, що 

беруть участь у збройному російсько-українському конфлікті. 

Предметом вивчення є семантико-номінаційні процеси в міліті-

псевдоніміконі. 

Джерельною базою роботи послугували матеріали ЗМІ та інтернет-

видань, частина міліті-псевдонімів зібрана методом анкетування упродовж 

2014–2017 років. З метою збереження військової таємниці використано 

публічно відомий матеріал. Усього проаналізовано 225 позивних.  

Методологія роботи. Специфіка досліджуваного об’єкта й мета наукової 

розвідки зумовили використання описово-аналітичного методу як основного з 

прийомами спостереження, систематизації мовних фактів і явищ, що дозволив 

здійснити інтерпретацію та класифікацію зібраного матеріалу; метод 

зіставлення вможливив диференціацію тематичних груп і підгруп пропріативів 

у межах виокремлених принципів номінації; застосовано прийоми 

компонентного аналізу для уточнення семантичної структури позивних; з 

метою встановлення продуктивності мотивів та способів номінації використано 

метод кількісних підрахунків. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше досліджено 

номінаційну парадигму пропріативів на позначення військовослужбовців 

України, що беруть участь у російсько-українському збройному конфлікті. 

З’ясовано особливості вибору власних назв осіб, розглянуто вплив зовнішньо- 

та внутрішньомовних чинників на систему міліті-псевдонімікону, здійснено 

аналіз принципів, мотивів та способів номінації військовиків.  

Теоретичне значення роботи полягає в уточненні типології 

псевдонімізованих лексем, в установленні специфіки мотиваційних процесів, 

що передують появі позивних. Основні положення та результати наукової праці 

матимуть значення для подальшого вивчення семантико-стилістичних аспектів 

сучасної української літературної мови, розширять і доповнять знання в галузі 

ономастики, зокрема антропоніміки, а також стануть певним внеском у 
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розробку загальнотеоретичних положень про закономірності формування 

пропріальної лексики в умовах етнокультурних контактів і суспільно-

історичних змін. 

Практичне значення роботи. Матеріали та результати дослідження  

можуть бути використані в практиці викладання курсів лексикології сучасної 

української літературної мови та ономастики у вищих навчальних закладах, у 

процесі вивчення номінаційних явищ різних класів та підкласів пропріативів, 

для укладання ономастичних словників, довідників тощо. Також застосовані 

методи аналізу та опрацьований матеріал можуть прислужитися для написання 

наукових робіт студентами вишів. 

Апробація результатів розвідки. Основні теоретичні положення та 

практичні результати роботи було оприлюднено в повідомленні 

„Неморфологічні способи творення позивних воїнів у зоні АТО” на 

регіональній науково-практичній конференції ,,Науково-методичні параметри 

лінгвістичної освіти” в Кіровоградському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка (листопад 2016 року) та у виступі 

„Мотиваційна парадигматика позивних українських військових” на 

Міжнародній соціолінгвістичній конференції „Соціолінгвістичне знання як 

засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ”, що відбулася у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка за сприяння 

Центру інформації та документації НАТО в Україні (грудень 2016 року).  

Структура роботи зумовлена логікою дослідження й складається зі 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури (92 джерела) 

та додатка у вигляді Словника позивних українських військовиків у зоні АТО. 

Загальний обсяг розвідки – 55 сторінок, основний текст – 31 сторінка. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗИВНИХ  

ЯК ПІДКЛАСУ АНТРОПОНІМІВ 

 

Псевдоніми як різновид власних найменувань людей з метою 

засекречення справжнього імені, конспірації, військової таємниці, образної 

самоідентифікації тощо займають особливе місце в антропонімній системі. 

 

1.1 Історія формування та особливості функціювання 

псевдонімізованих лексем 

Перші праці про псевдоніми з’явилися в епоху Відродження. У 1669 році 

в Лейпцигу опубліковано трактат Ф. Гейслера про імена анонімних 

письменників, а 1674 року гамбурзький юрист В. Плакцій уклав збірник 

псевдонімів і анонімів, який згодом було розширено до 10 тисяч прикладів. [90].  

У російському мовознавстві псевдонімізовані лексеми досліджували  

І. Ф. Масанов, В. Г. Дмитрієв, М. В. Горбаневський, В. В. Виноградов, 

О. О. Реформатський, Н. В. Подольська, О. В. Суперанська та ін.  

В українському мовознавстві в ,,Словнику українських  псевдонімів  та 

криптонімів (XVI–XX ст.)” (1969) О. І. Дей зафіксував понад 10 000 

псевдонімів, криптонімів та різних умовних знаків, які використовували 

письменники, критики, публіцисти, актори, художники й громадські діячі 

дожовтневого й радянського періодів для приховання офіційного імені. Автор 

використав матеріали українських (Буковини, Закарпаття, Галичини, Східної 

України) та закордонних видань (Швейцарії, Польщі, Канади). Переважну 

більшість псевдонімів пояснено за допомогою архівних матеріалів, частину 

антропонімів розшифровано на основі усної інформації. Продовженням і 

доповненням ,,Словникаˮ О. І. Дея стали ,,Нові матеріали до словника 

українських псевдонімівˮ (1999) В. Л. Еппеля. 

Комплексне дослідження українських псевдонімів здійснив П. П. Чучка в 

статті „Українські псевдоніми: статус, структура і функції” (2001), у якій 
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визначив ономастичний статус та інтегральні ознаки українських псевдонімів, 

запропонував дефініцію поняття, розглянув структуру цього підкласу онімів, 

звернув увагу на їхню інформативність.  

Компаративний аналіз принципів, способів, засобів літературних і 

публіцистичних псевдонімів у німецькій та українській мовах здійснила 

О. В. Петрова, звернувши увагу на те, що псевдонім є факультативним 

антропонімом з обмеженою сферою вживання; виконує функцію умовної, 

переважно неофіційної номінації особи [61].  

Псевдоніми членів Організації українських націоналістів та учасників 

Української повстанської армії досліджували М. П. Лесюк, В. П. Капелюшний, 

В. В. Німчук і Н. М. Павликівська. У статтях М. П. Лесюка ,,Псевда вояків 

Української Повстанської Арміїˮ (1999); ,,Неофіційний антропонімікон УПАˮ 

(2002) проаналізовано такі чинники вибору оніма, як соціальний стан, освіта, 

родинні традиції, походження тощо, запропоновано таке визначення терміна 

„псевдонім”: ,,неофіційна конотативна назва особи, яка відображає якусь певну 

її характерну ознаку”, має „інформаційне та емоційне навантаження і відома 

певному колу осіб” [40, с. 179].  

Член-кореспондент НАНУ В. В. Німчук у статті „Про українську 

псевдонімію та криптонімію” (2002) звернув увагу на те, що псевдонімами 

можуть бути як самоназви, так і власні найменування, присвоєні соратниками. 

При цьому псевдо може мати прозору оцінну семантику. Подібне явище не 

бажане, адже носіїв таких антропонімів можуть ідентифікувати й викрити [49, 

с. 31]. Також автор визначив основну причину, що змушує людину тимчасово 

або назавжди брати нове ім’я: прагнення особи уникнути відповідальності за 

свої вчинки та висловлені думки, бажання сховатися за псевдонім від 

переслідувачів, ворогів, влади і т. д. Псевдонім виконує свою функцію, поки 

його знає вузьке коло довірених людей. Коли такий онім стає відомим 

непосвяченим у таємницю, то особа змушена обирати нове ім’я [49, с. 31].  

У праці ,,Денотатно-номінативна структура антропонімікону української 

мовиˮ (2007) М. М. Торчинський класифікував псевдоніми за співвідношенням 
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з денотатами й структурував цей підклас власних назв осіб відповідно до їхніх 

носіїв [74, с. 148–149].  

Комплексне дослідження української псевдонімії ХХ століття здійснила 

Н. М. Павликівська в монографії ,,Українська псевдонімія ХХ століттяˮ (2010). 

У низці лексикографічних праць засвідчено таке тлумачення терміна 

„псевдонім”: ,,прибране ім’я, прізвище або авторський знак, що ним 

користуються в пресі письменники, журналісти, актори замість власного 

прізвищаˮ [66, с. 373]. І. М. Желєзняк, пояснюючи цей термін, звертає увагу на 

те, що псевдонім як вид антропоніма „має за мету маскування письменників 

(або інших авторів певних творів, акторів, художників тощоˮ [27, с. 501].  

На нашу думку, найбільш повну дефініцію терміна запропонувала 

Н. М. Павликівська: „псевдонім (від гр. ψευδώνυμος) – різновид антропоніма, 

прибране (вигадане) особливе іменування, яке використовують представники 

окремих груп суспільства (письменники, публіцисти, композитори, актори, 

художники, співаки, громадсько-політичні діячі, злочинні елементи) поряд зі 

своїм справжнім іменем та прізвищем або замість них з метою конспірації через 

причини особистісного, політичного та юридичного характеру” [52, с. 9]. 

Залежно від сфери, тривалості вживання, лінгвістичного статусу 

номінації професор Н. П. Павликівська пропонує такі інтегральні ознаки 

псевдоніма: „1) ознаки лексичної семантики: вторинна назва особи;  

факультативна назва, нерегламентована законодавством; назва позначена 

інформативністю та характеристичністю; дефініція, що залежно від сфери 

вживання може набувати різних конотацій та виконувати у зв’язку з цим 

додаткові функції (естетичну, оцінну, символічну та ін.); 2) соціокомунікативні 

та функціональні ознаки: неофіційна назва особи може вживатися в офіційних 

обставинах; призначення псевдоніма – оберігати таємницю справжнього 

іменування носія; псевдонім виконує езотеричну функцію (співвідношення 

справжнього імені та прихованого відоме лише посвяченим у таємницю, 

вузькому колу людей); використання псевдоніма пов’язане із суспільним 

статусом носія (актори, письменники, журналісти; підпільники, громадсько-
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політичні діячі, злочинні елементи та ін.); псевдоніми можуть бути 

самоназвами або надаватися з боку оточення”; функційне навантаження 

псевдоніма залежить від віднесеності його до певного класу: „літературно-

мистецькі псевдоніми можуть заступати справжнє ім’я людини, для інших 

псевдонімізованих лексем характерне вживання лише протягом певного 

періоду, доки ним послуговується сам носій; якщо псевдонім стає єдиним 

джерелом номінації денотата, він втрачає свою специфіку й переходить в інший 

антропонімічний розряд; псевдоніми не успадковуються; особа може мати один 

або кілька псевдонімів” [56, с. 136–137]. 

Усі псевдоніми різняться за ступенем „засекреченості”. 

Н. П. Павликівська стверджує, що найвищий  ступінь „таємності” притаманний 

політичним псевдонімам. На наш погляд, більший ступінь „прихованості” 

властивий військовим неофіційним антропонімам, адже головна функція 

позивних – приховати справжнє ім’я, прізвище носія. 

У сучасному мовознавстві існує декілька класифікацій псевдонімів. 

Класифікація М. М. Торчинського охоплює всі сфери використання 

неофіційного антропонімікону. Мовознавець виділяє вісім груп таких власних 

назв: 1) арті-псевдонім („вигадана особова назва (ОН) представника 

мистецьких кіл”); 2) віртуал-псевдонім (вигадана ОН інтернет-користувача); 3) 

клерикал-псевдонім (вигадана назва діяча теологічної сфери); 4) логос-

псевдонім (різновид псевдоніма вченого, науковця); 5) міліті-псевдонім 

(вигадана особова назва військового діяча); 6) оказіонал-псевдонім („вигадана 

ОН людини, яка використовує її з метою приховати своє справжнє 

найменування у звичайній побутовій ситуації (по суті, обманна ОН)”); 7) 

політик-псевдонім (вигадане ім’я політичного діяча); 8) спорт-псевдонім 

(варіант прихованого антропоніма спортсмена) ) [74, с. 59]). 

Отже, приховані імена досліджують з епохи Відродження до наших днів. 

В українському мовознавстві засвідчено низку праць, у яких ґрунтовно 

проаналізовано псевдоніми письменників, журналістів, військових, політичних 

діячів та ін., запропоновано кілька класифікацій, зокрема за сферами 
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використання неофіційних антропонімів, з’ясовано походження, особливості 

творення та функціювання таких пропріативів. Проте недостатньо й 

фрагментарно вивчено позивні як різновид міліті-псевдонімів. 

 

1.2 Лінгвістичний статус терміна „позивний” 

Для позначення прихованих власних назв осіб у мовознавстві 

використовують низку термінів: „партійна кличка”, „прізвисько”, „алонім” 

(різновид псевдоніма, „підписання свого твору прізвищем іншого автора [13, 

с. 36]), „астронім” (використання знака „зірочок” замість імені автора) „ананім” 

(псевдонім чи анаграма з літер власного імені, прочитаного у зворотному 

порядку), „криптонім” („таємна назва, зашифрована літерами прізвища, ім’я 

автора” [13, с. 110]), „гетеронім” (від грец. – „інше ім’я”, власна назва, що 

використовується автором для певної частини власних творів), „псевдонім”.  

В українському мовознавстві засвідчено унікальний термін „псевдо” для 

позначення несправжніх антропонімів учасників національно-визвольних 

змагань 1929–1950 років – членів ОУН та бійців УПА [13, с.158].  

Під час ведення бойових дій на сході України використовують два 

поняття: рідше – „псевдо” й більш поширене – „позивний”. У „Словнику 

української мови” прикметник „позивний” зафіксовано з двома значеннями: 

1) „який служить для того, щоб привернути увагу до чого-небудь”; 2) у 

значенні іменника „умовні сигнали для розпізнання радіостанції, судна, 

військової частини і т. ін.” [67, с. 813]. У статті „Позивні учасників 

антитерористичної операції на Донбасі: спроба аналізу” М. Л. Підкуймуха 

ототожнює поняття „псевдонім”, „псевдо” та „позивний”, „адже в кожного із 

них спільне призначення – „приховати, замаскувати” справжнє ім’я носія” 

[Підкуймуха, с. 138]. Дослідниця наголошує, що „псевдонім має найширшу 

сферу застосування (окрім військово-політичної, галузей мистецтва, 

літератури)”. Термін „псевдо” використовують не тільки для позначення бійців 

ОУН–УПА, „нині ним послуговуються бійці багатьох добровольчих 

батальйонів”. Проте найбільшою вживаністю характеризується в сучасному 
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дискурсі поняття „позивний”, який використовують для приховання своїх 

персональних даних в радіоефірі [61, с. 138]. Варто зауважити, що цією 

лексемою послуговуються не тільки для радіозв’язку, у сучасній українській 

мові відбулося розширення функцій поняття „позивний”, що, у свою чергу, 

зблизило його з псевдонімом. Позивний позначає вужче поняття, „псевдонім” – 

ширше, відповідно, між ними наявні родо-видові відношення.  

У статті ,,Псевдоніми учасників національно-визвольних змагань – 

позивні військовослужбовців збройних сил України: семантичні паралеліˮ 

Р. Б. Яцків послуговується обома поняттями: проте тлумачить тільки 

,,псевдонімˮ [92, с. 99–106]. Професор Н. М. Павликівська звертає увагу на 

спільні ознаки псевдонімів і прізвиськ, а саме: 1) вони є засобом вторинної 

номінації людини; 2) їх уживання має факультативний характер; 3) як і 

прізвиська, більшість псевдонімів наділені значним інформативно-

характеристичним потенціалом; 4) юридично вони не успадковуються [54, 

c. 102]. С. Л. Ковтюх та О. Л. Кирилюк у монографії про номінаційні та 

словотвірні аспекти кінонімії в українській мові роблять висновок про 

близькість зоонімів і прізвиськ [37, с. 142]. Варто констатувати, що власні назви 

тварин подібні також до псевдонімів, зокрема військових.  

Ураховуючи виокремлені П. П. Чучкою [85, с. 16–18] та 

Н. М. Павликівською [56, с. 136–137] ознаки псевдонімів, зважаючи на 

інформацію військовослужбовців під час проведеного анкетування з метою 

збору фактажу дослідження, варто виділити такі особливості позивних: 1) цей 

міліті-псевдонім є необов’язковою офіційною назвою й використовується за 

потреби приховання справжнього імені; 2) такі оніми можуть бути як 

самоназвами, так і надаватися з боку оточення; 3) позивні можуть містити 

ознаку денотата за родом діяльності, характером, зовнішністю, місцем 

проживання, інтересами та ін., проте перевагу надають непрозорим, 

немотивованим на перший погляд лексемам, щоб уникнути дешифрування чи 

розсекречення, або тим назвам, мотивація яких відома невеликій кількості осіб; 

4) та сама людина може мати один, два або кілька позивних, наприклад: 
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первісний позивний Паштет воїн змінив на Данте; 5) той самий позивний 

можуть використовувати кілька військових одночасно, при цьому може 

відбуватися явище омонімії, якщо мотиви вибору міліті-псевдонімів різні; 

6) послуговуються позивними переважно у військовій сфері; вони не є 

спадковими, проте можуть передаватися від одного бійця іншому, якщо такі 

власні назви умовно закріплені за бойовою позицією, за посадою, військовою 

технікою тощо.  

Отже, варто кваліфікувати „позивний” як ономастичний термін, 

наділений специфічними ознаками, тобто як особливий різновид псевдоніма, 

який використовують з метою приховання персональних даних у військовій 

сфері, під час бойових операцій, акцій, спілкування в радіоефірі тощо. 

 

1.3 Проблема диференціації понять ,,принципˮ, ,,мотивˮ і ,,спосіб 

номінаціїˮ 

В основу первинного акту номінації явищ та предметів зазвичай 

покладено суб’єктивний характер сприймання навколишнього світу. Будь-

якому предмету чи реалії притаманна велика кількість ознак, але тільки окремі 

з них відображаються у свідомості мовця й закріплені в назві. М. М. Гінатуллін 

зазначає, що поштовхом для називання є сам предмет, для опису ознаки якого 

людина добирає мовні засоби [15, с. 11]. Більшість класифікацій неофіційних 

антропонімів ґрунтується на групуванні одиниць навколо ключових параметрів: 

мотиваційних, семантичних і структурних.  

Дослідники М. М. Гінатуллін, М. Д. Голєв та ін. кваліфікують поняття 

„принципи номінації” як ономасіологічні моделі, що узагальнюють найбільш 

характерні аспекти й ознаки, за якими відбувається найменування однорідних 

предметів. Зазначено, що найчастіше номінація відбувається з урахуванням 

зовнішніх параметрів або функцій (за розміром, формою, кольором, 

походженням тощо) [15, 18]. Мовознавець В. В. Лучик уважає, що принципи 

номінації – „це відношення онімів до сфери мотивувальних ознак… денотата, 

що виражається в найзагальнішому смисловому (семантичному) об’єднанні 
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назв” [43 , с. 22]. О. Й. Блінова визначає їх як „вихідне положення, правило, яке 

формується на основі узагальнення мотиваційних ознак колективом мовців й 

одночасно слугує відправною базою для нових іменувань” [7, с. 99]. 

Професор В. В. Лучик виділяє такі принципи номінації населених 

пунктів, регіонів, місцевості, об’єктів рельєфу тощо: 1) за внутрішніми 

властивостями географічного об’єкта; 2) „за відношенням до окремої людини 

або членів суспільства; 3) за відношенням до інших об’єктів навколишнього 

середовища” [43 , с. 22]. Такий поділ актуальний для низки класів і підкласів 

пропріативів, зокрема й для антропонімів.  

Способи номінації В. В. Лучик визначає як ,,об’єднані за певними 

структурними ознаками шляхи формування, типи й засоби називання об’єктаˮ. 

До них дослідник зараховує „переосмислення та конверсію наявних лексичних 

одиниць”, „морфологічне словотворення, яке пов’язане з виникненням нових 

слів (звукокомплексів) за допомогою афіксів, або складання основ”, „злиття 

двох слів в одне”, „використання словосполучень або описових зворотів у 

номінативній функції (складені назви), запозичення готових слів з інших мов” 

[43, с. 22]. На думку дослідника, спосіб номінації – ширше поняття, а спосіб 

словотворення – вужче [43, с. 22].. 

У дисертаційній праці „Сучасні прізвиська Донеччини (семантика і 

структура)” О. В. Антонюк зазначає: ,,Для надання людині прізвиська 

,,годятьсяˮ навіть окремі звуки, вигуки, звуконаслідувальні слова, цілі фрази: 

Бз-Бз – прізвисько  мотивоване прізвищем Мурашко, Ги-Ги – чоловік завжди 

сміється, Білий Клик – чоловік з великими зубами. Прізвиськом може стати 

слово, словосполучення і навіть речення: Відбита Голова, ,,Уж замуж 

невтерпьожˮ, Хитра  Галя, Японецьˮ [2, с. 42].   

Аналізуючи неофіційний антропонімікон Вінниччини, В. А. Павлюк 

виокремлює 4 способи номінації прізвиськ: 1) безпосередня характеризація; 

2) трансформація паспортного імені з додаванням демінутивних або 

аугментативних афіксів; 3) безпосередня метафоризація; 4) опосередкована 

метафоризація [58,.c. 120].  
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Дослідниця Н. М. Шульська зазначає: „Уважаємо, що при класифікуванні 

неофіційних іменувань важливо враховувати їхню внутрішню форму або 

мотивованість, сферу поширення, спосіб творення, структуру, конотацію, 

темпоральність, локативність” [88, с. 32]. Професор П. П. Чучка, класифікуючи 

неофіційні антропоніми, одночасно враховував кілька аспектів: наявність / 

відсутність внутрішньої форми; спосіб творення; наявність / відсутність 

емоційного забарвлення; кількість лексичних компонентів [87, с. 162–167]. 

Серед псевдонімів учений розрізняв 2 підкласи позивних: 1) літературно-

художні та публіцистичні; 2) військові [85, с. 16–18]. Мовознавець 

О. В. Петрова визначила 3 загальних типи (принципи) номінації, аналізуючи 

літературні й публіцистичні псевдоніми: ,,людина в суспільстві”, ,,людина й 

навколишній світ”, ,,людина як така”. Ці принципи є релевантними й для 

дослідження позивних. Крім того, дослідниця розглянула 2 особливих типи: 

„відіменний, який ґрунтується на мотиваційному зв’язку псевдонімів із 

справжнім ім’ям автора, та принцип латенції – називання, яке навмисне вказує 

на те, що справжнє ім’я автора приховане [60, с. 6–7]. Виокремлення 

відіменного принципу, на нашу думку, є недоцільним, адже офіційні імена, 

прізвища осіб – це суспільно визначені формули, тому подібні пропріативи 

варто розглядати в межах першого принципу.  

Номінація може відбуватися на якнайширшій лексичній і граматичній 

основі. Позивні є відносно новим і маловивченим явищем у галузі неофіційної 

антропонімії, тому потребують особливого підходу з урахуванням 

парадигматичних зв’язків між лексичними одиницями, спеціальних 

класифікаційних параметрів.  

Кожен принцип номінації базується на певних мотивах вибору того чи 

того антропоніма. Тому більшість дослідників виконує семантичний аналіз з 

урахуванням мотивів (причин) появи онімів. Мотив – це позамовна умова 

виникнення або вибору пропріатива для певної особи чи об’єкта; це сукупність 

причиново-наслідкових відношень, що різною мірою представлені в іменах і є 

доступними для безпосереднього вивчення [58, с. 73]. 
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Вивчаючи мотиви надання прізвиськ, О. В. Суперанська вказує на 

ключовий момент цього процесу – виокремлення диференційної ознаки, яка 

індивідуалізує людину [69, с. 244–245]. При називанні військовиків, що 

перебувають у зоні АТО, діють два основні мотиваційно-номінаційні 

механізми: асоціація та співвіднесеність з офіційним найменуванням. 

Н. М. Шульська в праці „Неофіційна антропонімія Західного Полісся” 

засвідчує, що асоціативні процеси виникають у свідомості мовців як реакція на 

зовнішній стимул, яким є ім’я людини [88, с. 48]. Найвиразнішими й 

найхарактернішими є мотиваційні класифікації, які узагальнюють міліті-

псевдоніми за фізичними якостями, психічними рисами, особливостями 

мовлення, родом діяльності, учинками, територіальними, етнічними ознаками, 

місцем у громаді носія тощо.   

У процесі дослідження встановлено, що всі позивні можна поділити на 

дві групи при визначенні загальних мотиваційних характеристик: умотивовані 

(Старий, Дід, Махмед, Лисий, Нежурись, Живчик, Немирний, Фартовий, 

Піаніст, Спортсмен, Доцент, Танк, Адвокат, Боцман 1, Путнік, Горняк, 

Мажор, Артист, Журналіст, Батюшка, Історик, Фермер, Танкіст, Аляска, 

Дантист, Діджей, Лектор тощо) та невмотивовані (Кліщ, Свобода, Анчоус, 

Алігатор, Браво, Кінь, Лимон та ін.). З’ясувати походження пропріативів 

першої групи можна внаслідок вивчення анкет і виконання семантично-

словотвірного аналізу. Наприклад, боєць з позивним Адвокат до війни 

працював адвокатом, військовик Діджей постійно слухає музику, онім Станок 

утворено від прізвища Станкевич. Друга група позивних первісно теж могла 

мати обґрунтування, проте мотивація таких міліті-псевдонімів або була забута, 

або й не зрозуміла для самих респондентів. 

У межах першої групи розрізняємо прозоро мотивовані та ситуативно 

мотивовані неофіційні назви учасників АТО. Прозоро мотивовані позивні 

представлені одиницями, мотивація яких випливає з їхнього, переважно 

метафоричного, значення, встановити її можна власне лінгвістичними 

методами. Ситуативно мотивовані назви потребують вивчення фрагменту 
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дійсності, у якому надавалося прізвисько. Семантика неофіційного оніма може 

здаватися прозорою й зрозумілою, але не завжди безпосередньо 

співвідноситься із зовнішніми або внутрішніми характеристиками носія [58, 

с. 69]. Серед ситуативно мотивованих засвідчено позивні Скат, Сусід та ін. 

Скат – снайпер 93-ї ОМБР, під час бою заліз у величезний скат від трактора й 

передавав координати. Сусід – учасник АТО, часто побратими із сусідніх 

позицій приходили щось позичити зі словами: ,,Сусід, дай…ˮ. 

Класифікація мотивів полягає у створенні лексико-семантичних чи 

тематичних розрядів лексики, від якої походять позивні.  

Наразі не до кінця розв’язаним є питання кваліфікації терміна „спосіб 

номінації”. Одні вчені (М. М. Гінатуллін, М. Д. Голєв) тлумачать його як 

прийом здійснення принципу номінації, представлений мотивувальною 

ознакою [15, с. 9–10; 17, с. 93–100]. На цій підставі вони виокремлюють три 

способи називання – прямий, непрямий та оцінний. Інші відомі лінгвісти 

(О. І. Голанова, О. Ф. Журавльов, В. М. Лейчик, І. Я. Нестеренко та ін.) 

трактують спосіб номінації як прийом утворення понять [О. І. Голанова, c. 159; 

О. Ф. Журавльов, с. 45–46; В. М. Лейчик, с. 47; І. Я. Нестеренко, с. 9–10]. 

Ураховуючи специфіку досліджуваного матеріалу, у роботі виокремлено три 

головні способи номінації: 1) прямий спосіб вибору позивних; 2) непрямий 

спосіб; 3) запозичення. 

Отже, варто розрізняти такі поняття, як ,,принципˮ, ,,мотивˮ і ,,спосіб 

номінаціїˮ. Для характеристики позивних необхідно обрати релевантні 

класифікаційні чинники. 

 

Висновки до Розділу 1 

1. Псевдонімія становить окремий, чітко сформований конгломерат 

ономастичної лексики. Свідченням самостійності цього підкласу власних назв є 

додаткове виділення окремих псевдонімних розрядів: арті -, віртуал-, клерикал-, 

логос-, міліті-, оказіонал-, політик- та спорт-псевдоніми тощо. 
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2. Перші вагомі дослідження прихованих антропонімів серед українських 

дослідників належать О. І. Дею та В. Л. Еппелю. У сучасному вітчизняному 

мовознавстві питання позивних досить ґрунтовно висвітлено в дослідженнях 

П. П. Чучки та В. В. Німчука. Значним є внесок дослідниці 

Н. М. Павликівської, яка систематизувала й проаналізувала псевдоніми 

учасників національно-визвольних змагань 1929–1950 років ХХ століття: ОУН 

та УПА. 

3. Основна причина, що змушує людину тимчасово або назавжди брати 

нове ім’я – це прагнення уникнути відповідальності за свої вчинки та 

висловлені думки, бажання сховатися за псевдонім від переслідувачів, ворогів, 

влади тощо. 

4. Позивні є відносно новим і малодослідженим явищем у галузі 

псевдонімії, тому потребують глибокого теоретичного підґрунтя з метою 

здійснення системного аналізу, релевантних класифікаційних підходів і 

параметрів з урахуванням специфічних особливостей розгляданого підкласу 

пропріативів. Також варто виробити спеціальну термінологію, зокрема 

диференціювавши поняття ,,принципˮ, ,,мотивˮ і ,,спосіб номінаціїˮ. 

5. Більшість класифікацій неофіційних антропонімів ґрунтується на 

групуванні одиниць за такими чинниками: мотиваційними, семантичними та 

структурно-дериваційними. Найпоширенішими є мотиваційні класифікації, які 

диференціюють псевдоніми, серед них і позивні, за фізичними якостями, 

психічними рисами, особливостями мовлення, родом діяльності, вчинками, 

територіальними, етнічними ознаками, місцем у громаді носія тощо.  

6. Неофіційні власні назви учасників АТО, які зараховуємо до підкласу 

позивних – міліті-псевдонімів (за класифікацією М. М. Торчинського), 

характеризуються специфічними ознаками. На їхній вибір упливають як інтра-, 

так й екстралінгвальні чинники. Головна мета використання позивних – це 

бажання й потреба приховати офіційні ім’я та прізвище, засекретити особисту 

інформацію. Також наявність позивних сприяє більш ефективному 
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встановленню зв’язку та продуктивнішій комунікації в умовах бою, військових 

навчань, виконання наказів і завдань командного складу. 

7. Комплексне дослідження номінаційної парадигми позивних 

здійснюємо завдяки виокремленню мотивів називання серед сукупності 

пропріативних одиниць кожного з трьох принципів номінації 

військовослужбовців: ,,людина в суспільстві”, ,,людина і навколишній світ”, 

,,людина як така”. Зібраний фактичний матеріал покласифіковано також 

відповідно до способів називання: 1) прямий спосіб вибору позивних; 2) 

непрямий спосіб; 3) запозичення з інших мов. 
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РОЗДІЛ 2 

НОМІНАЦІЙНА ПАРАДИГМА ПРОПРІАТИВНИХ НАЙМЕНУВАНЬ 

УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИКІВ 

 

Системне дослідження підкласу позивних передбачає аналіз їхньої 

номінаційної парадигми, що ґрунтується на певному конгломераті 

„протиставлених мовних одиниць, кожну з яких визначає відношення до інших, 

групування мовних одиниць однієї мовної системи чи підсистеми в класи на 

основі їхніх опозицій і водночас об’єднаних за наявністю в них спільної ознаки 

чи на основі спільних асоціацій; найчастіше така сукупність мовних одиниць 

пов’язана парадигматичними відношеннями” [1, с. 69–70]. 

 

2.1. Соціальні мотиви вибору позивних (принцип „людина в 

суспільстві”) 

Мотиви соціальної тематики вказують на місце особи в суспільстві, 

створюють її соціальний портрет. Як зазначає Н. М. Павликівська, вони 

виявляють зв’язок з іншими людьми, дають характеристику за професією чи 

родом занять, за соціальним становищем, за етнічно-національною належністю, 

за спорідненістю людей [56,.с. 135]. 

За принципом „людина в суспільстві” утворено 129 позивних, що 

становить 57,3% від загальної кількості. Відповідно до мотивів номінації 

виокремлено 6 тематичних груп пропріативів. 

І. Позивні, мотивовані офіційним антропонімом. Мовознавці 

О. В. Петрова, Н. М. Павликівська та ін. зараховують такі найменування до 

окремого ,,відіменного принципу номінаціїˮ. Проте прізвище, імʼя, по батькові 

– це офіційні назви, які є ідентифікаторами особи в соціумі, тому логічно 

відантропонімні псевдоніми розглядати серед парадигматичних розрядів 

принципу ,,людина в суспільстві”. Усього зафіксовано 73 такі пропріативи, що 

становить 56,6% від загальної кількості назв, об’єднаних досліджуваним 
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принципом. Репертуар позивних розподілено на 4 вужчі парадигматичні 

утворення. 

1. Найвищою частотністю характеризуються оніми, утворені від 

офіційних прізвищ: Говорун, Шаміль, Захар, Римар, Косяк, Монте, Жук, 

Мороз, Муха, Коба (47 назв – 64,4%). 

2. Менш численними є міліті-псевдоніми, твірною базою яких є власні 

офіційні імена: Федір, Мартін, Остап, Іолчу, Орест (20 прикладів – 27,4%). 

3. Усього 3 пропріативи (4,1%) утворено від імені та прізвища одночасно: 

Болік (Болеса Домінік), Азіз (Усеїнов Аблязіз) Ікар (Ігор Карпюк)  

4. Така сама кількість – 3 позивних – мотивовано ім’ям по батькові: 

Петрович, Іванич (4,1%). 

Пропріативи цієї групи утворено різними способами, а саме: а) усіченням 

твірної основи: Боря (Боришкевич), Буба (Бублий), Печа (Печеневський), Боя 

(Бойченко), Боха (Бохонько), Ізот (Ізотов), Кумай (Кумаєв), Грек  (Греков), 

Бугай (Бугайов), Давид (Давидов), Кіндрат (Кіндратьєв), Береза (Березовий); 

б) за допомогою продуктивних формантів: Мурзік (Мурзін), Кораблик 

(Корабльов), Клапік (Клапко), Любчик (Любомир), Марік (Марʼєте), Зацик 

(Зацарінний), Градобік (Градобой); в) унаслідок штучної деформації твірної 

основи способом субституції: Боярин (Боярський), Троцький (Троцюк), Кубик 

(Якубик), Ромашка (Роман), Чех (Войцехівський); г) способом абревіації: 

мішаної (Болік (Болеса Домінік), Азіз (Усеїнов Аблязіз) звукової (Ікар (Ігор 

Карпюк). Стеллс (Мусєва Стелла), Жеклер (Веретенін Євген), Апостол 

(Постолакі Віталій). Останній приклад, крім того, мотивовано первісним 

значенням апелятива апостол (з грец. – посланець). 

У низці випадків використано розмовний варіант офіційного імені: Алекс 

(Данилюк Олексій), Міха (Михайло), Сана (Оксана); зменшено-пестливий 

різновид: Марічка (Коваленко Марія), Філіпчик (Слободенюк Пилип), Славік 

(Буйновський Вʼячеслав), Ларчик (Лихоліт Лариса), Тарік  (Руденко Тарас). 

Найчастіше носієм такого різновиду міліті-псевдоніма є наймолодший у 

батальйоні або особа жіночої статі. 
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Позивний Птаха виник на основі асоціативного зв’язку прізвища солдата 

Перепелиця з назвою-гіпонімом „перепел” та гіперонімом „птаха” завдяки 

такому мотиваційному ланцюгу: Перепелиця (прізвище) → перепел  

(апелятив-гіпонім) → птах, птаха (апелятив-гіперонім) → Птаха (позивний). 

На нашу думку, використання розмовного варіанта  „птаха” замість 

літературної лексеми „птах” надає семантиці пропріатива додаткове 

конотативне забарвлення легкого іронічного, гумористичного відтінку. 

ІІ. Позивні, мотивовані характеристикою трудової діяльності. Ця 

група є кількісно потужною (41 одиниця – 31,8% у межах прикладів, 

об’єднаних розгляданим принципом).  

1. Більшість антропонімів цього парадигматичного розряду належать до 

підгрупи онімізованих назв професій, що перейшли до розряду позивних: 

Адвокат, Танкіст, Тракторист, Фермер, Артист, Історик 2, Дантист, 

Журналіст, Бармен (19 прикладів, що становить 46,4% від загальної кількості 

назв групи). Частина пропріативів має іронічний відтінок: Псих – Сергій 

Капітанов, військовий психолог; Папа Карло – військовослужбовець, у 

мирному житті працює токарем по дереву, Гінеколог – Вадим Битчук працював 

хірургом).  

2. До підгрупи позивних, утворених від назви роду діяльності особи, 

зараховано 7 прикладів (17%): Батюшка, Монах, Сталкер, Путнік, Наркоз. 

Мотивація таких онімів – зрозуміла й прозора : Батюшка – архімандрит Іоасаф, 

Монах – боєць був послушником Свято-Архангело-Михайлівського монастиря. 

Позивний Сталкер унаслідок метонімічного перенесення утворено від назви 

роду занять персонажа роману братів Стругацьких „Пікнік на узбіччі” (1972), 

який займався пошуком та виносом артефактів із зон, що залишилися після 

відвідування Землі прибульцями. Цей мотив називання особи ґрунтується на 

принципі алюзії: сталкер у романі звільняє Землю від небезпечних 

чужопланетних предметів, а Сталкер у зоні АТО є сапером, обов’язком якого 

також є очищення території від мін, знешкодження снарядів та інших 

боєприпасів, що не розірвалися тощо. Основним завданням спецпризначенця 
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Коваленка було пробивати шлях (путь) для колон військової техніки, тому його 

назвали Путніком. Носієм позивного Наркоз є лікар, першочергове завдання 

якого – ввести знеболювальне пораненим. 

3. Позивні, мотивовані особистими уподобаннями, хобі індивіда: 

Художник – військовослужбовець любить малювати,  Діджею подобається весь 

час слухати музику, Паломник  любить подорожувати, Кобзар майстерно грає 

на бандурі, Німець захоплюється військовою реконструкцією (усього 8 назв – 

19,5%). 

4. Назвою військової посади, звання мотивовано 6 антропонімів (14,6%): 

Старшина, Матрос, Генерал (військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ – 

генерал козацтва), Маршал. Останній приклад засвідчує неабиякі амбіції його 

носія. 

5. Тільки один позивний Донбас утворено від назви батальйону ,,Донбасˮ, 

де воїн проходив службу (2,5%).  

ІІІ. Позивні відетнонімного походження (5 одиниць – 3,9%) указують 

на національність (Кореєць, Чечен), досвід проживання, тривалого перебування 

в країні (Француз, Єврей 1) та за назвою етнографічної групи українців – 

нащадків найстародавнішого племені літописних уличів (Гуцул – боєць Василь 

із с. Ясіні Закарпатської обл.).  

IV. Неофіційні назви учасників АТО, мотивовані лексемами на 

позначення суспільних стосунків, засвідчені спорадично (4 оніми – 3,1%): 

Кум, Брат, Боярин, Сусід. Позивні цієї групи відображають певні стосунки між 

побратимами. Військовослужбовця назвали Боярином, бо був старшим 

дружбою на весіллі товариша-однополчанина. Одного з бійців охрестили 

Сусідом, бо до нього часто приходили бійці із сусідніх позицій позичити ті чи 

ті речі зі словами: ,,Сусід, дай …ˮ. 

V. Неофіційні назви військових, мотивовані назвами числових понять, 

пов’язаних зі службою: Сотий, Двадцять Четвертий, Двадцять Пʼятий 

(учасник АТО під час переклички загаявся й не одразу сказав номер за 

порядком – 25-й), Нуль Шостий (4 приклади – 3,1%). 
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VІ. Позивні мотивовані прізвиськом особи утворено від неофіційних 

антропонімів з мирного життя, що перейшли до розряду міліті-псевдонімів: 

Аляска (від назви куртки, яку боєць привіз із-за кордону, коли до російсько-

української війни навчався у виші), Галіфе (дуже любив носити широкі штани).  

Отже, за принципом номінації ,,людина в суспільствіˮ утворено  

57,3% позивних. Тобто цей принцип є найпродуктивнішим, адже більшість 

псевдонімів військовослужбовців мотивовано офіційним прізвищем чи ім’ям, 

назвою трудової діяльності. Поодинокими прикладами представлені групи 

онімів, мотивовані національно-етнічною належністю носія, його довоєнним 

прізвиськом, суспільними стосунками тощо. 

 

2.2 Номінація особи за її фізичними, психічними, інтелектуальними 

та іншими якостями (принцип ,,людина як такаˮ) 

Цей принцип ґрунтується на увиразненні фізичних, психічних, анатомо-

фізіологічних, розумових якостей, а також ознак, зумовлених способом життя, 

функціями та іншими особливостями, що тією чи тією мірою характеризують 

військовослужбовця. Такі позивні мають переважно прозору мотивацію, їхнє 

значення можна зрозуміти без додаткового контексту – в основу називання 

покладено зовнішні ознаки, риси характеру, поведінки тощо. За цим принципом 

утворено 56 одиниць, що становить 24,9% від усієї кількості зібраного 

матеріалу. 

І. Міліті-псевдоніми, мотивовані рисами характеру, особливими 

якостями військовослужбовців. Такі позивні вказують на певну особливу 

рису характеру, вдачу носія, його внутрішній світ, звички; їм притаманна 

оцінна функція: Нежурись, Фартовий, Немирний, Бистрий. Усього зафіксовано 

27 прикладів (48,3% в межах назв цього принципу). Добрий – боєць добрий за 

вдачею, Кавказ – відважний, Живчик – занадто активний, завжди з посмішкою, 

Скорпіон – Дмитро, боєць батальйону ,,Айдарˮ, швидкий та жвавий; Орел – 

Медведський Михайло вирізняється силою та волелюбністю, особа-носій 

позивного  Ангел – людина добра і чуйна за складом характеру. Військовий 
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антроподублет Тихий належить  бійцю АТО Росі Василеві. В основі називання – 

близькість семи води, що відображена в прізвищі, з фразеологізмом  

фольклорного походження „на ясні зорі на тихі води”, значення якого „в 

Україну; додому, в рідні краї”; найчастіше засвідчено народних думах, баладах: 

„ми помандруємо на тихі води, на ясні зорі, у край веселий та мир хрещений”. 

Також у цій групі засвідчено пропріативи, мотивовані лексемами на позначення 

фізичних та розумових здібностей бійців (Монтер має золоті руки, Бистрий, 

Таїр – з арабської – легкий в руках). 

ІІ. Неофіційні назви військовослужбовців, мотивовані власними 

назвами історичних постатей, діячів культури і мистецтва, науки, 

літературних героїв, філософів, міфологічних та біблійних персонажів: 

Акелла, Азраїл, Апостол, Давид, Данте, Доктор Хаус, Лектор, Нео, Малевич, 

Рембо, Сатана, Тарас Бульба, Тор, Фауст, Фес, Фома, Чорногор. Вибір 

позивного базується на : алегоричній схожості: Акелла (боєць завжди проявляє 

лідерські якості); манері поведінки: Фома – військовик носить годинник, як 

герой серіалу ,,Фізрукˮ, Лектор – учасник АТО після кожного обстрілу гострив 

ножі й слухав класичну музику, як і герой фільму ,,Мовчання ягнятˮ;  

особливості тілобудови: Рембо – фізично досконалий, сильний боєць; виду 

діяльності, особистих уподобань: Малевич відомий як автор картини ”Чорний 

квадрат„ – воїн любить малювати, особливо  чорним маркером на стінах; Тор 

(бог грому,син Одіна, головний атрибут якого – бойовий молот) – 

військовослужбовець працював з молотом на позиції. В основі називання 

антропоніма Азраїл – метафоричне значення: Азраїл у мусульманській 

міфології – янгол смерті , а особа-носій вказаного псевдоніма – влучний 

снайпер (у значенні „той, що несе смерть”). У пропріативі Давид (Давид – 

другий ізраїльський цар, що правив приблизно з 1010 р., з племені Юди, батько 

Соломона) [78, с. 393] актуалізовано сему „переможець”, пов’язану з тим, що 

згаданий персонаж привів народ Ізраїлю до багатьох перемог у війнах за 

незалежність та вплив серед сусідніх держав та народів. Позивний Апостол 

мотивований первісним значенням лексеми (з грец. απόζηολος,-«посланець»). 
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Отже, апостол – це людина, послана від Бога з певним завданням. Сема 

„послання” й актуалізована в цій назві. 

Від власних назв прославлених у тій чи тій царині людей, реальних осіб 

та віртуальних персонажів досить часто утворюють мотивовані клички собак 

[37, с. 78, 79]. Це засвідчує часткову подібність мотивів номінації у сфері 

неофіційних антропонімів та зоонімів (кінонімів).  

ІІІ. Позивні, мотивовані зовнішніми ознаками носія. Якщо для 

прізвиськ та зоонімів розглядані мотиваційні ознаки фізичних і фізіологічних 

особливостей є досить продуктивними, то незначна кількість міліті-псевдонімів 

(9 прикладів – 16%), в основі називання яких лексеми на позначення фізичних 

особливостей людей, пояснюється причинами збереження військової таємниці, 

неможливості ідентифікувати особу за прозорою семантикою неофіційного 

військового антропоніма, щоб власна назва не стала причиною розсекречення 

бійця. Усього виокремлено 3 підгрупи:  

1. Позивні, мотивовані назвами на позначення соматичних особливостей 

денотата (5 онімів – 55,6%): фізичної вади (Залізяка – у тілі наявні металеві 

пластини); наявності / відсутності волосяного покриву (Лисий, Борода, Махмед 

– носить бороду); розміру, форми органів зору (Китаєць має вузький розріз 

очей). 

2. Позивні, в основі номінації яких – колір шкіри, волосся (Ганс – 

світловолосий військовослужбовець із блакитними очима, Чорний).  

3. Антропоніми, умотивовані віковими характеристиками бійця : Старий, 

Дід (бійцю 60 років й у віковому співвідношенні до інших 

військовослужбовців, яким 18–25 років, міг би бути дідом). У другій та третій 

підгрупах зафіксовано по 2 приклади (22,2%). 

Отже, парадигматичний розряд позивних, об’єднаних за принципом 

„людина як така”, нараховує 56 одиниць (24,9% від досліджуваного матеріалу). 

Усього виокремлено 3 групи, серед яких найбільш продуктивними є перша – на 

позначення рис характеру та особливих якостей військовослужбовців – та 

друга, приклади якої утворено від назв знакових осіб та відомих персонажів. 
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Кількісно незначною є група онімів, що мотивовані лексемами – назвами 

зовнішніх ознак. 

 

2.3 Вибір власної назви військових за зв’язком з навколишнім світом 

мовця (принцип ,,людина і навколишній світˮ) 

Похідні пропріативи, утворені від лексем на позначення конкретних 

предметів, рослин, тварин, абстрактних понять, виражають опосередковану 

характеристику без урахування притаманних позначуваній особі ознак, їхня 

мотивація непрозора, інколи штучна. Усього зафіксовано 40 лексичних 

одиниць, що становить 17,8% від загальної кількості. Виокремлено 4 групи, 

серед репертуару яких переважають немотивовані міліті-псевдоніми (перші 

три).  

І. Позивні, утворені від назв рослин, тварин, природних явищ. Такі 

оніми (24 одиниці – 60%) створено на основі вражень та уявлень про 

навколишнє середовище. 

1. Більшість прикладів (19 – 79,2% у межах групи) утворено від зоолексем 

(від дав.-гр.    ον – тварина), а саме: від назв птахів: Сокіл, Ворон; від 

найменувань комах: Кліщ, Жук, Світляк, Скорпіон 1; від назв тварин: Кінь, Лис, 

Грізлі; плазунів: Змій, Алігатор; риб: Риба, Анчоус. 

2. Виділяємо псевдоніми, утворені від фітолексем (від грец. θυηόν – 

рослина) – назв дерев, рослин: Дуб, Дюшес, Звіробій, Лимон. Усього 4 

приклади, що становить 16,6% від загальної кількості міліті-пропріативів 

групи. 

3. Тільки один приклад (4,2%) походить від назви природного явища: 

Цунамі. 

ІІ. Позивні учасників АТО, мотивовані назвами військових 

предметів та понять: Редут, Динаміт, Штурм, Танчик. Засвідчено 6 

прикладів (15%). 

ІІІ. Усього 5 неофіційних антропонімів (12,5%) походять від назв 

абстрактних понять: Чудо, Свобода, Браво, Фарт, Фортуна. 
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IV. Позивні, мотивовані ойконімами: Обухів, Вінниця, Одеса, Спартак. 

Останній антропонім на позначення учасника АТО утворено від назви села 

Спартак Ясиноватського району, де він проживав. Особи – носії псевдонімів – 

уродженці вказаних населених пунктів. Умовно до цієї групи зараховано міліті-

псевдонім Скат, мотивований назвою місцезнаходження: снайпер під час бою 

перебував у тракторному скаті й передавав інформацію. Усього 5 прикладів – 

12,5%. 

Отже, на відміну від двох попередніх принципів, позивні, що вказують на 

зв’язок з навколишнім світом, переважно немотивовані. До таких належать 

приховані антропоніми, пов’язані з твірними лексемами трьох перших груп, 

тобто міліті-псевдоніми,утворені від назв рослин, тварин, природних явищ 

(найпродуктивніший парадигматичний розряд –79,2%); 15% презентовано 

другу групу пропріативів, що походять від назв військових предметів та понять; 

до складу третьої групи зараховано 12,5% онімів, утворених від абстрактних 

понять, антропонімів у межах принципу ,,людина і навколишній світˮ (усього 

40 прикладів – 17,8% від загальної кількості). До вмотивованих належать 12,5% 

лексичних одиниць четвертої групи, семантично пов’язаних з топонімами, 

зокрема ойконімами. 

 

2.4 Способи номінації воїнів 

Особливості досліджуваного матеріалу зумовили виокремлення трьох 

способів номінації на основі ономасіологічних понять: прямий (безпосередній), 

коли мотивувальна ознака виражена кореневою морфемою слова; непрямий 

(опосередкований), коли мотив називання є асоціативним і деривація можлива 

від існуючого в  мові слова внаслідок переосмислення; різні види запозичення. 

І. Прямий спосіб вибору позивних, мотивованих шляхом 

безпосереднього відображення ознак, покладених в основу слова, є 

недостатньо поширеним серед позивних. Таким способом номінації утворено 

військові антропоніми, що походять від назв професій, офіційних прізвищ, імен 

та по батькові, рис характеру особи тощо: Адвокат, Бармен, Боцман, 
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Журналіст, Історик, Война (прізвище), Захар, Іолчу, Коба, Орест, Остап, 

Римар, Добрий, Старий, Двадцять Четвертий, Нуль Шостий та ін. Усього 

зафіксовано 73 позивні (32,4% від загальної кількості досліджуваних 

антропонімів). 

ІІ. Непрямий спосіб вибору міліті-псевдонімів, що виникли внаслідок 

переосмислення готових лексем та семантичної деривації, охоплює 96 

позивних, що становить найбільшу кількість серед досліджених онімів (42,6%). 

У пропріативах, утворених цим способом, характерні риси особи розкрито 

через особливості іншого денотата за допомогою семантичної деривації 

(метафори, метонімії, порівняння). Метафоричні антропоніми з’являються в 

результаті порівняння осіб з предметами, явищами чи іншими особами, й 

позначені одиницями відомими мовцям. До основних видів перенесення 

зараховано переходи за асоціативною подібністю зовнішніх, внутрішніх ознак 

денотата, манери поведінки, роду занять тощо: Азраїл, Ганс, Гінеколог, Рембо, 

Сталкер, Нео, Француз та ін.  

Другим продуктивним способом семантичної трансформації можна 

уважати метонімію, за якої назва одного об’єкта переходить у позивний на 

основі суміжності їхніх диференційних ознак. До таких онімів належать: 

Вінниця, Спартак, Обухів, Лектор, Малевич, Фауст та ін.  

ІІІ. Запозичення як один з особливих способів номінації позивних. 

Головною причиною запозичення, на думку вчених, є соціально-економічні, 

політичні, воєнні, культурні та інші види контактів. Серед пропріативів, 

утворених способом запозичення, засвідчено міліті-псевдоніми, що походять з: 

англійської мови: Доктор Хаус, Лектор, Нео, Рембо та ін.; російської: Папа 

Карло, Путнік, Фома і под. Спорадично засвідчено позивні, запозичені з 

арабської (Таїр, Азраїл), італійської (Данте) та німецької мов (Фауст). Усього 

завдяки цьому способу з’явилося 56 антропонімів (25%).  

Частина позивних виникла внаслідок явища синкретизму, зокрема 

одночасного поєднання переносного вживання (метафори, метонімії) та 

запозичення готових лексем з інших мов: Лектор, Нео, Рембо, Данте, Таїр, 
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Азраїл, Папа Карло, Путнік, Фома та ін. Засвідчено 39 таких військових 

антропонімів (17,3% від загальної кількості). 

Зафіксовано омонімічні псевдоніми, мотивовані різними ознаками: 

Іпозивним Бобер 1 послуговується Бобрик Олександр, тобто неофіційний 

антропонім походить від прізвища; прізвиськом Бобер 2 названо ще одного 

учасника АТО, який має звичку гризти нігті; Єврей 1 (сім’я емігрувала до 

Ізраїлю) – Єврей 2 (національна ознака); Жук 1 (прізвище) – Жук 2 (був 

командиром машини марки „Жук”); Захар 1 (походить від прізвища 

Захарченко) – Захар 2 (утворено від власного імені Казнодея Захара) та ін. 

Усього засвідчено 10 пар омонімічних позивних, що можуть бути віднесені до 

різних парадигматичних утворень залежно від того, яку сему визначено 

домінантною. 

Отже, унаслідок аналізу міліті-псевдонімікону виокремлено 3 головні 

способи номінації. Найпродуктивнішим є непрямий спосіб називання особи (96 

онімів – 42,6%). Меншою кількістю прикладів характеризується прямий спосіб 

вибору антропоніма (73 позивні – 32,4%). 56 псевдонімізованих лексем (25%) 

з’явилося внаслідок запозичення з інших мов. Зафіксовано явище синкретизму, 

унаслідок якого іншомовні позивні переосмислено, до їхньої семантичної 

структури додано образні семи внаслідок метафоризації чи метонімізації. Таких 

39 одиниць, що становить 17,3% від загальної кількості. Для міліті-

псевдонімікону характерне явище омонімії. 

 

Висновки до Розділу 2  

1. Переважна більшість позивних належить до вмотивованих (усі 

приклади, зараховані до двох перших принципів, та лексеми четвертої групи, 

об’єднані за принципом „людина і навколишній світ”). Вибір міліті-псевдонімів 

зумовлений як внутрішньомовними, так і позамовними чинниками: соціально-

економічними, суспільно-політичними, культурно-побутовими тощо. Для 

кожного парадигматичного розряду актуальними є різні мотиви як певні 

ономасіологічні моделі, що узагальнюють специфічні ознаки об’єктів. 
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2. Для дослідження принципів номінації важливо встановити мотивацію 

вибору позивного, яка може бути прозорою та ситуативною. На основі 

узагальнення мотивів псевдонімної номінації для аналізу конгломерату 

позивних виділено три принципи називання відповідно до загальних мотивів 

вторинної номінації особи: ,,людина в суспільствіˮ, „людина і навколишній 

світ” , „людина як така”. 

3. У межах кожного принципу на основі спільності або протилежності 

значень онімних одиниць, тобто парадигматичних відношень, виокремлено 

тематичні групи та підгрупи як номінаційні парадигматичні розряди. 

4. Найчисленніші групи презентують псевдоніми, утворені від офіційних 

прізвищ (47 одиниць, що становить 64,4% у межах типу), від власних імен осіб 

(20 онімів – 27,4%) (принцип ,,людина в суспільствіˮ). Серед антропонімів, 

об’єднаних за принципом „людина як така” найбільше позивних, мотивованих 

назвами якостей характеру (27 – 48,3%), та утворених унаслідок метафоричного 

та метонімічного перенесення від власних назв історичних особистостей, 

відомих акторів, міфологічних персонажів тощо (20 – 35,7%). До продуктивних 

зараховано групу псевдонімів (24 –60%), утворених від назв тварин, рослин 

тощо (принцип „людина і навколишній світ”).  

5. Позивні українських військовиків у зоні АТО утворено трьома 

способами номінації. Найпродуктивнішим є непрямий спосіб, коли 

антропоніми з’являються в результаті порівняння об’єктів з предметами та 

явищами, що побутують у повсякденному житті людини унаслідок 

метафоризації чи метонімізації (42,6%). Частка міліті-псевдонімів, утворених 

прямим способом, становить 32,4%. Найменше зафіксовано антропонімів, 

запозичених з інших мов (25%). 

6. Явище синкретизму характерне для 17,3% позивних, що виникли в 

результаті поєднання двох способів номінації: запозичення та семантичної 

деривації твірної лексеми (метафори, метонімії, порівняння). Явище омонімії 

характерне для 8,9% псевдонімів, однакова матеріальна оболонка яких 

передбачає різну семантичну структуру завдяки різним мотивам номінації. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Міліті-псевдонімікон у вітчизняному мовознавстві функціює як 

сформована особлива підсистема української антропонімії, яка потребує 

детального й глибокого вивчення. Дослідження прихованих імен, виявлення 

специфічних особливостей їх номінації, упорядкування термінології, укладання 

відповідних словників сприятиме детальнішому опрацюванню та внормуванню 

розгляданого підкласу онімів. 

2. Серед термінів на позначення прихованих власних назв осіб 

„позивний” є найновішим номеном, що має всі підстави для термінологічної 

кодифікації. Ним позначають різновид мілітарного псевдоніма, який 

використовують переважно військовослужбовці для приховання персональних 

даних під час війни, бойових операцій, розвідувальних акцій, спілкування в 

радіоефірі, інтернеті тощо. 

3. Для позивних характерні такі особливості: 1) це необов’язкова власна 

назва, якою послуговуються військовики за потреби приховання справжнього 

імені; 2) такі оніми можуть бути самоназвами чи їх обирають інші особи з 

оточення суб’єкта; 3) позивні можуть містити ознаку денотата за родом 

діяльності, специфічними рисами характеру, зовнішності, за місцем 

проживання, військовим фахом, особистими уподобаннями тощо, при цьому 

перевагу надають непрозорим, немотивованим на перший погляд лексемам, 

щоб уникнути дешифрування чи розсекречення, або тим назвам, мотивація 

яких відома невеликій кількості осіб; 4) той самий військовослужбовець може 

мати один, два або багато позивних; 5) тотожним міліті-псевдонімом можуть 

послуговуватися кілька військових одночасно, при цьому мотиви утворення 

однакові або різні (для останніх характерне явище омонімії); 6) позивні 

використовують переважно у військовій сфері; вони не є спадковими, проте 

можуть передаватися від одного бійця іншому, якщо такі власні назви умовно 

закріплені за бойовою позицією, за посадою, військовою технікою тощо.  

4. Комплексний аналіз позивних українських військовиків у зоні АТО 
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передбачає системну структуру номінаційної парадигми, що полягає у 

виокремленні 3 принципів мотивації: ,,людина в суспільстві” (об’єднує 129 

одиниць – 57,3%), ,,людина як така” (56 прикладів – 24,9%), ,,людина і 

навколишній світ” (40 антропонімів – 17,8%). Відповідно до парадигматичних 

відношень між членами номінаційної парадигми в межах кожного принципу за 

мотиваційними ознаками виокремлено вужчі парадигматичні розряди – 

тематичні групи та підгрупи. 

5. Принцип номінації „людина в суспільстві” зумовлений значним 

мотиваційним потенціалом позивних, утворених від: офіційних прізвищ, імен, 

по батькові (73 оніми – 56,6%), від назв довоєнної професії, роду занять, 

військової спеціальності, звання, особистих уподобань (41 антропонім – 31,8%). 

Кількісно незначні групи утворюють міліті-псевдоніми, мотивовані, 

етнонімами (3,9%), назвами суспільних зв’язків (3,1%), назвами числових 

понять, що мають стосунок до служби (3,1%), цивільними прізвиськами (1,5%). 

6. Мотиваційний тип „людина як така” ґрунтується на увиразненні 

фізичних, психічних, анатомо-фізіологічних, розумових якостей особи, а також 

ознак, зумовлених способом життя, функціями та іншими особливостями, що 

так чи так характеризують військовослужбовця. Цей принцип об’єднує 3 групи: 

псевдоніми, мотивовані рисами характеру військовослужбовців (27 одиниць – 

48,3%); антропоніми, мотивовані схожістю носія до відомих осіб та популярних 

персонажів (20 онімів – 35,7% ); позивні, утворені від назв зовнішніх ознак (9 

прикладів поділено на 3 підгрупи – 16% у межах принципу). Такі 

антроподублети мають переважно прозору мотивацію, проте таке явище не 

бажане для позивних, адже може розсекретити особу. 

7. У межах принципу „людина і навколишній світ” (40 одиниць – 17,8%) 

виділено 4 групи (перші 3 з яких об’єднують невмотивовані антропоніми) 

досліджуваних міліті-псевдонімів, утворених від апелятивів на позначення 

природничо-географічної сфери (24 – 60%), військових предметів (6 –15%), 

абстрактних понять (5 – 12,5%). До окремої групи зараховано відойконімні 

деривати (5 прикладів – 12,5%), які на відміну від попередніх парадигматичних 
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розрядів належать до вмотивованих. 

8. Досліджувані позивні військовиків у зоні АТО утворено трьома 

способами номінації. Кількісно домінантною є група антропонімів, утворених 

способом непрямої номінації (96 прикладів – 42,6%), коли характерні риси 

особи розкрито через особливості іншого денотата за допомогою семантичної 

деривації (метафори, метонімії). Нижча продуктивність характерна для міліті-

псевдонімів, утворених прямим способом номінації (73 одиниці – 32,4%). 

Найменше позивних запозичено з інших мов (56 антропонімів – 25%): 

англійської, російської, арабської , німецької тощо. 

Поєднання двох способів номінації (явище синкретизму) – запозичення 

іншомовних (переважно пропріальних) лексем та опосередкованого 

(непрямого), коли мотивувальна ознака позначена асоціативно, за допомогою 

існуючого слова внаслідок переосмислення – засвідчене в 39 військових 

псевдонімах (17,3%). 

9. Різні мотиви номінації, що зумовили появу тотожних за вимовою та 

написанням лексичних одиниць на позначення позивних, спричинили явище 

омонімії. Усього зафіксовано 10 омонімічних пар досліджуваних антропонімів. 
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ДОДАТОК А 

СЛОВНИК ПОЗИВНИХ УКРАЇНСЬКИХ  

ВІЙСЬКОВИКІВ У ЗОНІ АТО 

 

Адвокат – боєць ,,Київської Русіˮ, за фахом  

Азіз – Усеїнов Аблязіз, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Азраїл – Орест, учасник АТО, влучний снайпер 

Акела – Троїцький Микола, учасник АТО 

Актор – учасник АТО 

Алекс – Данилюк Олексій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Алігатор – учасник АТО, командир зводно-опорного пункту 

Аляска – боєць батальйону ,,Айдарˮ, прізвисько Аляска від назви куртки, 

яку привіз з-за кордону студентом 

Ангел – учасник АТО 

Анчоус – Мельник В’ячеслав Олександрович, стрілець-навідник зенітно-

артилерійського підрозділу 3-го батальйону 80-ї окремої аеромобільної 

бригади 

Апостол – Постолакі Віталій, учасник АТО  

Ара – Петросян Оганс Артюнович, військовослужбовець батальйону 

,,Айдарˮ 

Араб – Панчук Володимир, учасник АТО 

Артист – Ігор Чайковський, учасник АТО  

Бармен – учасник АТО, працював барменом 

Батюшка – учасник АТО, архімандрит Іоасаф 

Батя – Сергій Батяшов, учасник АТО 

Бендрук – Бендриківський Євген Володимирович, військовослужбовець 

батальйону ,,Айдарˮ 

Береза – Березовський Микола, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Бец – Бецький Денис Олександрович, військовослужбовець батальйону 

,,Айдарˮ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/80-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/80-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
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територіальної оборони ,,Айдарˮ 

Бобер 1 – Бобрик Олександр, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Бобер 2 – учасник АТО, коли нервується, гризе нігті  

Болік – Болеса Домінік, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Борода – учасник АТО, носить бороду 

Боря – Боришкевич Олександр, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Борька – Козел Борис, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Боха – Бохонько Сергій, учасник АТО 

Боцман 1 – прикордонник, працював на торговому судні 

Боцман 2 – учасник АТО 

Боя – Бойченко (прізвище), учасник АТО 

Боярин 1– Боярський Герман, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Боярин 2 – учасник АТО, був боярином на весіллі побратима 

Браво – учасник АТО 

Брат – Дмитро Коряк, учасник АТО 

Буба – Бублий Олег, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Бубен – Бубенко Юрій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Бугай – Бугайов Максим, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Буря – Бурячок Богдан, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Вано – Білінський Іван, заступник командира взводу 6-ї аеромобільно-
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бригади (Житомир) 

Вінниця – Хаїм з м. Вінниці, учасник АТО  
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Ганс – учасник АТО, має світле волосся, блакитні очі 

Генерал – військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ, генерал козацтва 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/95-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%97%D0%A1%D0%A3)
https://uk.wikipedia.org/wiki/95-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%97%D0%A1%D0%A3)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
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Гінеколог – Вадим Битчук, хірург 

Говорун – Говорун Василь, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Голова – учасник АТО, до мобілізації працював головою сільради  

Голуб – Голубєв Сергій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Горняк – учасник АТО, працював шахтарем 

Градобік – Градобой  Сергій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Грек – Греков Микола, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Гриня – Григорій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Грізлі – Юркевич Андрій Михайлович, командир 2-го взводу 2-ї роти 

,,Західˮ 24-го батальйону територіальної оборони ,,Айдарˮ  

Гуцул – Василь, із с. Ясіні Закарпатської обл. 

Давид 1 – Андрій Юрга, учасник АТО  

Давид 2 – Давидов Віктор, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Дальнобой – учасник АТО 

Данте – Козбан Павло, улюблений твір ,,Божественна комедіяˮ Данте 

Алігʼєрі 

Дантист – боєць батальйону ,,Київ-2ˮ 

Двадцять Пʼятий – учасник АТО, під час переклички загаявся й не одразу 

сказав номер за порядком – 25-й 

Двадцять Четвертий – Стефурак Степан, учасник АТО 

Динаміт – Оврашко Сергій, учасник АТО 

Дід – учасник АТО, за біологічним віком (60 років) міг би бути для інших 

вояків дідом 

Діджей – учасник АТО, постійно слухає музику 

Добрий – учасник АТО, добрий за вдачею 

Доктор Хаус – Володимир, учасник АТО 

Донбас – учасник АТО, проходив службу в батальйоні ,,Донбасˮ 

Доцент – учасник АТО 

Дуб – учасник АТО 

Дудар – боєць грає на волинці 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Дюшес – боєць батальйону ,,Азовˮ 

Єврей 1 – Гриша, сімʼя емігрувала з Петербурга до Ізраїлю 

Єврей 2 – Півовар Григорій, боєць батальйону ,,Айдарˮ 

Жеклер – Веретенін Євген, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Живчик – учасник АТО, занадто активний, завжди з посмішкою 

Жук
 
1 – Сергій Жук, учасник АТО 

Жук
 
2– учасник АТО, був командиром машини марки ,,Жукˮ 

Журналіст – учасник АТО, боєць 57-ї бригади 

Заєць – Зайцев Юрій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Залізяка – учасник АТО, у тілі має металеві пластини 

Захар
 
1 – Захарченко (прізвище), учасник АТО 

Захар
 
2 – Казнодей Захар, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Зацик – Зацарінний Олександр, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Звіробій – розвідник, учасник АТО 

Змій – учасник АТО, займається рукопашним боєм 

Іванич – боєць АТО 

Ізот – Ізотов В’ячеслав, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Ікар – Ігор Карп’юк, учасник АТО 

Іолчу – Алієв Іолчу Огли, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Історик
 
1 – Осадчук Максим, учасник АТО 

Історик
 
2 – учасник АТО, до мобілізації  учитель історії 

Кавказ – Задорожний Василь, відважний 

Камай – Камаєв Руслан, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Китаєць – учасник АТО, позивний від прізвиська, у дитинстві був схожий на 

азіата 

Кіндрат
 
1 – Кіндрацький Василь, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Кіндрат
 
2 – Кондратьєв Олександр, військовослужбовець батальйону 

,,Айдарˮ 

Кінь – Гунько Юліан, учасник АТО 

Кіра – Тимофєєв Кирил, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 
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Кіт – Котенко Олександр, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Клапік – Клапко Руслан, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Кліщ – учасник АТО 

Князь – учасник АТО, позивний обрав сам на славу Київській Русі 

Коба – Коба Павло, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Кобзар – учасник АТО, грає на бандурі 

Кораблик – Корабльов Андрій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Кореєць – Дьо Слава Юрійович, кореєць 

Коржик – Корж Сергій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Корнєй – Корній Ігор, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Косяк – Косяк (прізвище), учасник АТО 

Кубик  – Якубик Ростислав Зенонович, боєць 24-го окремого штурмового 

батальйону ЗСУ ,,Айдарˮ  

Кум – учасник АТО 

Купол – учасник АТО 

Кутуз – Кутузакін Олександр, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Лазар – Лазарев Сергій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Ларчик – Лихоліт Лариса, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Лектор – Владислав, учасник АТО, після кожного обстрілу гострив ножі, як 

герой фільму ,,Мовчання ягнятˮ 

Лимон – Афанасьєв Дмитро, учасник АТО 

Лис – учасник АТО, нацгвардієць 

Лисий – учасник АТО, відсутнє волосся на голові 

Любчик – Кожух Любомир, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Мажор – Іван Ступаков, працював у банку 

Малевич – учасник АТО, любить малювати, під час війни малював чорним 

маркером на стінах 

Марік – Марʼєте Андрій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Марічка – Коваленко Марія, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Мартін – учасник АТО 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Маршал – Головещенко Василь, учасник АТО 

Матрос – учасник АТО 

Махмед – учасник АТО, носить бороду 

Медик – Тарас Кончевич, медична рота, професійний стоматолог 

Міха – Петров Михайло, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Монах – учасник АТО, був послушником Свято-Архангело-Михайлівського 

монастиря 

Монте – Монте Станіслав, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Монтер – учасник АТО, має золоті руки 

Мороз – Мороз Ігор, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Москаль – Москалюк Володимир, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Мурзік – Мурзін Сергій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Муха – Муха Володимир, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Наркоз – медик Сергій Архангельський 

Наум – учасник АТО, за позивний обрав ім’я прадіда, доброго воїна 

Нежурись – Карнаухов Микола, учасник АТО 

Немирний – учасник АТО 

Нео – учасник АТО, позивний, обраний самостійно, утворено від власного 

імені головного героя фільму ,,Матрицяˮ, який віддано боровся за власні 

переконання 

Нечай – боєць побував на могилі Данила Нечая 

Німець – Артем Романов, доброволець батальйону ,,Айдарˮ 

Ніштяк – Ніштун Сергій військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Нуль Шість – учасник АТО 

Обухів – Кононко Олександр, уродженець м. Обухова 

Одеса – Триколич Микола, боєць батальйону Айдар, родом з Одеської 

області 

Опер – учасник АТО 

Орел – Медведський Михайло, учасник АТО 

Орест – Орест (ім’я), учасник АТО 
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Остап – Молицький Остап, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Паломник – боєць батальйону ,,ДУКˮ, дуже любить подорожувати 

Папа Карло – учасник АТО, до війни працював токарем 

Партизан – заступник командира батальйону ,,Святої Маріїˮ 

Паштет – 

Петрович – Босий Олег Петрович, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Печа – Печеневський Сергій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Піаніст – учасник АТО, зіграв ,,Місячну сонатуˮ Людвіга ван Бетховена 

Піонер – боєць ,,Карпатської Січіˮ 

ПП  (Петро Перший) – учасник АТО, перший кулеметник на позиції 

Псих – Сергій Капітанов, військовий психолог 

Птаха – Перепелиця Володимир, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Путнік – спецпризначенець Коваленко, пробивав шлях для інших колон 

Пух – Пухляков Андрій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Редут – полковник третього полку спецпризначення 

Рейдер – учасник АТО, програміст 

Риба – Канаков Ігор, учасник АТО 

Римар – Римар Ігор, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Ромашка – Роман, учасник АТО, добрий, позитивний 

Рубіж – Радженко Ігор, учасник АТО 

Рембо – боєць батальйону ,Айдарˮ, має спортивну статуру 

Сана – Костенко Оксана, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Сатана – Джанелідзе Георгій, учасник АТО 

Світляк – Дьомін Андрій, учасник АТО 

Свобода – учасник АТО 

Скат – снайпер 93-ї ОМБР, під час бою заліз у величезний скат від трактора 

й передавав координати 

Скорпіон 1 – боєць батальйону ,.Київська Русьˮ 

Скорпіон 2 – Дмитро, боєць батальйону ,,Айдарˮ, швидкий та жвавий 
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Славік – Буйновський Вʼячеслав Володимирович, військовослужбовець 

батальйону ,,Айдарˮ 

Слон – Слонь Андрій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Сокіл
 
1 – Сокуренко Роман, учасник АТО 

Сокіл
 
2 – Степовенко Артур, учасник АТО 

Сотий – боєць батальйону ,,Київ-2ˮ 

Спартак – учасник АТО, проживав у с. Спартак Ясиноватського р-ну 

Спортсмен – учасник АТО, бігав щоранку до мобілізації  

Сталкер – учасник АТО 

Станок – Станкевич Дмитро, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Старий – Московченко Олег, учасник АТО 

Старшина – розвідник, учасник АТО 

Стеллс – Мусаєва Стелла, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Сусід – учасник АТО, часто побратими із сусідніх позицій приходили щось 

позичити зі словами: ,,Сусід, дай…ˮ 

Таїр – військовослужбовець отримав позивний від чеченців за легкість руки 

Тракторист – учасник АТО 

Танкіст – учасник АТО, строкову службу проходив танкістом 

Танчик – Флерко Микола, учасник АТО  

Тарас Бульба – Тарас, учасник АТО 

Тарік – Роденко Тарас, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Тихий – Роса Василь, учасник АТО 

Тор – боєць 79-ї бригади, працював з молотом на позиції 

Триня – Трінченко Віталій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Троцький – Троцюк Юрій, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Фанат – учасник АТО, на передову приїхав у футболці з написом ФК 

,,Дніпроˮ 

Фарт – учасник АТО 

Фауст – учасник АТО, отримав позивний за жагу до життя 

Федір – учасник АТО 
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Фермер – учасник АТО, займається розведенням коней  

Фес – учасник АТО, позивний обрав сам, це ім’я героя із книги ,,Хранитель 

Мечейˮ 

Філіпчик – Слободенюк Пилип, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Фома – боєць носить годинник, як герой серіалу ,,Фізрукˮ 

Фортуна – Вовк Алла Юліанівна, солдат, санітарний інструктор 44-ї окремої 

артилерійської бригади (Тернопіль) 

Француз – Шинальський Олексій, 1,5 року навчався в школі інженерних 

військ у Франції 

Художник – учасник АТО, любить малювати 

Цар – Царенко Олександр, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Чех – Войцехівський Євген, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Чечен – боєць батальйону ,,Айдарˮ із Чеченської республіки 

Чорний – комбат 5-го батальйону ДУК ПС 

Чорногор – Борисенко Алла, учасник АТО, псевдонім обрано на честь героя 

твору Пантелеймона Куліша „Чорна рада” Богдана Чорногора 

Чудо – учасник АТО 

Чужий – Григолашвілі Олександр, учасник АТО 

Шаміль – Айсін Шаміль, військовослужбовець батальйону ,,Айдарˮ 

Шпилька – учасниця АТО, позивний отримала від побратимів, бо може 

боляче „вколоти” словом 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/44-%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/44-%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C

