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ВСТУП 

 

Прізвища людей як вагомий і суспільно важливий клас власних назв 

тривалий час перебувають у колі інтересів мовознавців. Свідченням цього є 

низка комплексних  досліджень з історичної та сучасної антропоніміки 

П. Чучки, Ю. Карпенка, Р. Осташа, І. Фаріон, С. Панцьо, І. Сухомлина, 

Л. Кракалії, а також інших знаних науковців, які створили міцне теоретичне 

підґрунтя для вивчення цієї групи онімів. Водночас лінгвістична 

багатогранність сучасних українських прізвищ зумовлює необхідність їх 

подальшого вивчення, зокрема в аспекті виникнення та функціонування на 

сучасному етапі в межах регіональних антропонімних систем. Дотепер 

докладно досліджувалися лексико-семантичні та словотвірні особливості 

прізвищ Гуцульщини (Б. Близнюк), Бойківщини (Г. Бучко), Лубенщини 

(Л. Кравченко), Лемківщини (С. Панцьо), Опілля (Г. Панчук), Західного 

Поділля (Н. Рульова), Львівщини (І. Фаріон), Закарпаття (П. Чучка), 

Тернопільщини (С. Шеремета), Донеччини (Н. Булава, Ю. Новикова, 

Р. Падалка), Уманщини (Ю. Блажчук), Розточчя (О. Марочкіна), 

Наддніпрянщини (Ю. Бабій, І. Ільченко). Прізвища Степової України були 

об’єктом наукового вивчення В. Горпинича, Т. Марталоги. Водночас виявлення 

специфічних рис прізвищ, які сьогодні функціонують в онімному просторі 

м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК, досі є актуальним, зважаючи на те, що місцевий 

антропонімікон активно поповнюється новими одиницями внаслідок 

міграційних процесів. До того ж неоднаковою мірою вивчені окремі лексико-

семантичні групи прізвищ, словотвірна специфіка тощо. Ці фактори й 

зумовлюють необхідність подальшого дослідження системи прізвищ 

м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК.   

Метою пропонованої роботи є дослідження лексико-семантичної 

структури зафіксованих сучасних прізвищ м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання низки завдань: 1) виявити 

загальні закономірності формування системи прізвищ м. ПІСОЧНИЙ 



ГОДИННИК; 2) дослідити механізми творення зафіксованих прізвищ від 

християнських та слов’янських особових імен, а також топонімів; 

3) охарактеризувати семантику апелятивів, збережених в основах прізвищ, 

утворених від назв людей за родом діяльності, назв людей за внутрішніми 

ознаками, назв зовнішності людини; 4) окреслити деякі особливості словотвору 

виявлених онімів.  

Об’єктом дослідження є прізвища, зафіксовані на території 

м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК станом на 01 вересня 2017 р. 

Предметом дослідження є лексико-семантичні особливості сучасних 

прізвищ мешканців м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК, мотивованих особовими 

іменами й топонімами, назвами людей за родом діяльності, назвами людей за 

внутрішніми ознаками, назвами зовнішності людини. Вибір на користь саме 

цих груп зумовлений кількісними показниками (мінімальний обсяг групи 

становить 9 онімів). 

Джерельною базою дослідження є прізвища мешканців м. ПІСОЧНИЙ 

ГОДИННИК, які на сьогодні здобувають освіту у ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК. 

Загалом у роботі проаналізовано  123 оніми. Фактичний матеріал розміщено у 

вільному доступі на офіційному веб-сайті навчального закладу. 

 Для реалізації поставленої мети за основний  обрано описовий метод, 

завдання якого докладно охарактеризувати зафіксовані мовні одиниці. У роботі 

також використано елементи методу семантичного аналізу при визначенні 

семантики апелятивів в основах прізвищ. Кількісний аналіз застосовувався з 

метою виявлення продуктивності тих чи тих моделей творення прізвищ.     

 

  



РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІЗВИЩ В УКРАЇНСЬКІЙ 

ОНОМАСТИЦІ 

 

1.1. Поняття про прізвища як клас онімної лексики 

 

У перекладі з латинської мови термін прізвище означає «сім’я». Саме у 

такому зв’язку з поняттями родини, різними поколіннями одного роду, 

спадковістю, здатністю вказувати на приналежність особи до певного роду 

воно закріпилося в свідомості більшості українців. На сьогодні уже 

традиційним у науковій літературі є тлумачення прізвища як спадкового, 

незмінного офіційного родинного найменування, яке додається до особового 

імені або особового імені й імені по батькові людини та передається від батька 

до шлюбних дітей (від матері – до нешлюбних дітей), у шлюбі – від чоловіка до 

дружини, а також має тривалу (принаймні два покоління) традицію вживання 

[18, с. 91]. 

Водночас думки науковців не збігаються щодо питання про період 

становлення й остаточну стабілізацію українських прізвищ. Означену 

лінгвістичну проблему докладно проаналізувала у своєму дисертаційному 

дослідженні «Сучасні українські прізвища північної Донеччини» Н. Булава [1, 

с. 13–14]. Порівнюючи позиції ономастів, дослідниця звернула увагу на підхід 

І. Сухомлина, згідно з яким різні категорії особових назв виступали як прізвища 

на межі XIV–XV ст., до того ж вже функціонували такі словотворчі моделі, які 

в перспективі були українськими прізвищами, а також підхід В. Франчук, 

відповідно до якого остаточне формування прізвищ  відбулося на початку 

XVII ст. з огляду на існування таких різновидів, що структурно були 

прізвищами. Разом із ними був проаналізований також підхід О. Неділько, яка 

стверджує що часом формування прізвищ широких мас населення 

Лівобережної України слід вважати XVII і навіть XVIII ст. Переконливим 

аргументом на користь цієї думки може слугувати паралельне використання 



різноманітних структурних типів прізвищ не лише у російських документах, 

але й у написаних в Україні, що свідчить про незавершеність процесу 

стабілізації. Неспростовним є також твердження дослідниці, що деякі прізвища 

на той час вже повністю оформилися як прізвища та передавалися з покоління в 

покоління.  

На підставі докладного аналізу Н. Булава стверджує, що  стабілізацію 

українських прізвищ сповільнювали безперервний рух населення,  повстанські 

рухи, морові хвороби, у зв’язку з чим вона дійсно тривала на певних територіях 

до кінця XVIII ст. Але про прізвища в сучасному розумінні слід говорити лише 

з 30-х років XIX ст., адже саме тоді на всій етнічній українській території вже 

діяло кодифіковане право та відповідні правила користування особовими 

назвами. До цього були відсутні єдині норми ідентифікації особи, тож в 

адміністративній та юридичній практиці відомості про ту саму людину могли 

фіксувати за допомогою різних мовних засобів. Цей підхід був підтриманий 

багатьма знаними ономастами (Л. Кравченко, В. Познавська, Б. Близнюк, 

П. Чучка, І. Ільченко).  

Оскільки процес становлення прізвищ як класу онімної лексики тісно 

пов’язаний з історією краю, особливостями його освоєння та заселення, 

вважаємо за необхідне дослідити формування антропонімної системи 

м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК на історичному тлі. 

 

1.2. Історія краю як екстралінгвальний чинник формування 

антропонімної системи м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК 

 

Заселення території сучасного м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК розпочалося 

1754 р. у зв’язку з будівництвом оборонної фортеці Святої Єлисавети. Уряд з 

метою заохочення міграції надавав пільги та грошові виплати першим 

поселенцям, серед яких особлива увага приділялася купцям, ремісникам і 

фабрикантам. У результаті рішучих заходів з боку держави край поступово 

заповнився вихідцями з різних народів. Тут оселилися греки, молдавани, серби, 



євреї, росіяни та українці з Польщі й Чернігівської губернії тощо [5]. Таким 

чином, від початку свого заснування населення міста було поліетнічним. У 

нових умовах проживання кожен етнос намагався якомога довше зберігати свої 

характерні етнокультурні риси, зокрема конфесійну належність. На користь 

цього свідчать архівні відомості, згідно з якими на початку ХХ ст. у місті, окрім 

10 православних церков, функціонували католицький костел, євангелічно-

лютеранська церква, синагога.  

У наступні десятиліття національний склад населення розширився за 

рахунок активних міграційних процесів. Згідно з державним переписом 

населення 1989 р. українці становили 85,3 % усіх мешканців міста, росіяни – 

11,7 %, молдовани – 0,9 %, білоруси – 0,8 %, болгари – 0,3 %, вірмени – 0,1 %. 

Причому кількість чоловічого населення становила 46 %. У зв’язку із цим 

потрібно зауважити, що характерною особливістю місцевого антропонімікону є 

відображення в метричних та актових записах стійкого прагнення 

представників різних національностей підтримати етнічну самобутність 

шляхом надання новонародженим традиційних для них особових імен та 

збереження прізвищ. У такий спосіб склад місцевого антропонімікону 

сформували не лише прізвища українців та росіян, але й білорусів, євреїв, 

вірмен, болгар, азербайджанців, німців, поляків тощо. 

Лексеми, збережені в основах їхніх прізвищ, дають змогу простежити  

історію життя та ментальність як їхніх носіїв, так і особливості взаємодії різних 

культур, інформація про яку відбита в антропоосновах.  

 

 

 

 

  



РОЗДІЛ 2 

ВІДОНОМАСТИЧНІ ПРІЗВИЩА В АНТРОПОНІМНОМУФОНДІ 

м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК 

 

2.1. Відіменні прізвища 

 

Виникнення прізвищ зазвичай пов’язують з низкою екстралінгвальних 

чинників, які мають безпосереднє відношення до першого носія: 1) його 

професія; 2) регіон проживання; 3) етнічне походженням; 4) зовнішній вигляд; 

5) позитивні та негативні риси характеру; 6) офіційне ім’я або його розмовний 

відповідник тощо.  Остання категорія є особливо прикметною, оскільки 

прізвища, мотивовані особовими іменами, складають значну частку в межах 

регіональних антропонімних систем. У зібраних нами матеріалах зафіксовано 

66 відіменних прізвищ: Бавикін, Баланюк, Бахчев, Боревич, Буторін, Вакуленко, 

Варакута, Веклинець, Вінцковський, Гадіров, Гальцов, Герасименко, Герус, 

Градченко, Греца, Грицаєнко, Гуць, Денисенко, Денисов, Дешко, Єфремов, 

Животовський, Зінчук, Іващенко, Ігнатьєв, Ільяшенко, Іон, Іщенко, Капиш, 

Карпов, Кіреєв, Костенко, Ксеніч, Кудін, Лаврись, Лук’яненко, Луценко, Льовін, 

Маган, Маренко, Марчак, Матвій, Михайлик, Михалков, Мініч, Міщенко, 

Никифорук, Ніколайчук, Остап’юк, Остапець, Пантілєєв, Панченко, Пашкевич, 

Протас, Романюк, Савченко, Сидоренко, Терещенко, Тадеуш, Федорченко, 

Харлов, Хоменко, Цуркан, Черненко, Якимець, Яшин.  

Аналізуючи механізм виникнення відіменних прізвищ, можемо 

констатувати, що такі власні назви творилися внаслідок вторинної номінації, 

тобто були результатом переходу особових імен людей в категорію прізвищ. До 

закріплення в такій ролі деякі з них функціонували в антропоніміконі як 

чоловічі та жіночі особові імена, інші – власні прізвиськові імена, спадкові чи 

індивідуальні прізвиська [8, c. 69]. За походженням це були не лише автохтонні 

слов’янські наймення, але й імена, запозичені із західноєвропейських та 

східних мов (Цуркан < Цурко < Цура – румунське, Гадіров < Гадір – 



азербайджанське), а також християнські антропоніми, наприклад, Григорій, 

Іван, Михайло, Павло, Марія, Катерина тощо. Останні були запозичені разом із 

введенням християнського календаря й християнства на Русі в Х ст. та 

охоплюють давньогрецькі, давньоримські й давньоєврейські наймення. 

Прикладом можуть слугувати такі прізвища містян, як Вакуленко < Вакула 

(грецьке), Веклинець < Векла (грецьке), Гальцов < Галина (грецьке), Герус, 

Герасименко < Герасим (грецьке), Греца, Грицаєнко < Григорій (грецьке), 

Денисенко, Денисов < Денис (грецьке), Єфремов < Єфрем (давньоєврейське), 

Зінчук < Зіновій (грецьке), Іващенко < Іван (давньоєврейське), Ігнатьєв < Ігнат 

(давньолатинське), Ільяшенко < Ілля (давньоєврейське), Іон < Іона 

(давньоєврейське), Карпов < Карпо (грецьке), Костенко < Костянтин 

(латинське), Ксеніч < Ксенія (грецьке), Лук’яненко < Лук’ян (латинське), 

Луценко < Лука (латинське), Маренко, Марчак < Марія (давньоєврейське), 

Матвій < Матвій (давньоєврейське), Михайлик, Михалков, Міщенко  < Михайло 

(давньоєврейське), Никифорук < Никифор (грецьке), Ніколайчук < Микола 

(грецьке), Остап’юк, Остапець < Остап (грецьке), Маган < Магн (латинське), 

Пашкевич  < Павло (латинське), Протас < Протасій (грецьке), Семенов  < 

Семен (давньоєврейське), Сидоренко < Сидір (грецьке), Федорченко < Федір 

(грецьке), Харлов <  Харлампій (грецьке), Хоменко < Хома (грецьке), Якимець, 

Яшин < Яким (давньоєврейське). 

Неоднозначною є позиція ономастів щодо антропооснови прізвища 

Іващенко. У сучасній лінгвістичній літературі фіксуємо принаймні два підходи 

до тлумачення твірної основи цього антропоніма. Так, Ю. Редько виводить 

прізвище Іщенко від чоловічого наймення Ісько [10], яке відповідає повним 

канонічним іменами Ісидор, Йосип  [19, с. 242]. У інших джерелах 

стверджується, що в основі прізвища лежить пестлива форма імені Ян – Ясь, на 

базі якої утворився антропонім Ященко. Наступні зміни пов’язують із заміною 

початкового я на і. На нашу думку, більш вірогідним є перший варіант, 

оскільки на ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК наймення Йосип було більш поширене 

(м. Єлисаветград належало до т. зв. «смуги осілості» єврейського етносу), ніж 



польський варіант Ян. 

За структурою твірної основи відіменні прізвища можна поділити на два 

типи: 1) оніми, які утворилися від повних особових імен; 2) оніми, які 

утворилися від похідних варіантів імен (пестлива або згрубіла форма наймення, 

фонетичні чи морфологічні варіанти того самого антропоніма тощо).  

До прізвищ, утворених від повних християнських імен, належать такі 

антропоніми: Вакуленко < Вакула,  Варакута < Варак, Денисов < Денис, 

Ігнатьєв < Ігнат, Карпов < Карпо, Єфремов < Єфрем, Ксеніч < Ксенія, 

Лук’яненко < Лук’ян, Маган < Магн, Матвій < Матвій, Михайлик < Михайло, 

Ніколайчук < рос. Николай, Никифорук < Никифор, Романюк < Роман, Семенов 

< Семен, Сидоренко < Сидір, Хоменко < Хома тощо.  

До другого типу зараховуємо прізвища на кшталт Ільяшенко < Ілляш < 

Ілля, Грицаєнко < Грицай < Григорій, Капиш < Капа < Капітон, Кіреєв < Кіра < 

Кирило або Киріяк, Кудін < Кудя < Акиндин, Лаврись < Лаврин, Луценко < 

Луць < Лука, Льовін < Льова < Лев, Міщенко < Міша < Михайло, Пашкевич < 

Пашко < Павло, Протас < Протасій. 

Відіменні прізвища могли творитися як від чоловічих особових імен 

(Вакуленко, Герасименко, Ільяшенко, Єфремов, Карпов, Кудін, Лук’яненко, 

Матвій, Никифорук, Ніколайчук, Пантілєєв, Пашкевич, Протас, Романюк, 

Савченко, Сидоренко, Семенов, Тадеуш, Терещенко, Федорченко, Хоменко, 

Яшин тощо), так і від жіночих (Веклинець, Гальцов,  Ксеніч, Маренко), однак 

чоловічі наймення значно переважають. Цьому сприяли кілька факторів, 

зокрема більша кількість чоловічих імен порівняно з жіночими в церковних 

святцях у період формування прізвищ, звичай називати дитину за батьком, 

виняткові причини іменування особи за ім’ям жінки. Так, за матір’ю могли 

називати позашлюбних дітей, які виховувалися жінкою без батька, а також 

дітей із тих родин, у яких мати виділялася особистими якостями – розумом, 

енергією тощо. У лінгвістичних дослідженнях також наводяться приклади, коли 

прізвища, утворені від жіночих імен, присвоювалися всій родині, якщо дружина 

була багатшою за чоловіка або походила зі знаної родини.  



З-поміж імен в основах прізвищ, виокремлюємо більш уживані та 

непродуктивні, тобто ті, від яких прізвища утворювалися рідше. Ю. Редько 

пояснює цей факт тим, що «кількість прізвищ, що походять від імені, залежить 

не лише від його популярності. Не меншою мірою на це впливає кількість 

наявних у розмовній мові варіантів цього імені, кожен із яких міг стати 

основою для творення прізвища за допомогою словотвірних засобів» [10, с. 10]. 

Зібраний фактичний матеріал дозволяє зарахувати до більш уживаних чоловічі 

наймення Григорій, Денис, Михайло, а також жіноче Марія, які слугували 

основою для творення двох і більше прізвищ.  

Сучасні прізвища м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК зберігають також у своїх 

основах давні слов’янські особові імена. Так, прізвище Баланюк постало на базі 

давнього слов’янського чоловічого наймення Балан, походження якого 

ономасти пояснюють по-різному. Існує думка, що особове ім’я співвідносне з 

власне українськими антропонімами та зоонімами Білан, Біланчук, які містять 

праслов’янську основу * bel- «білий» та атрибутивний суфікс -ан [20, c. 42]. 

Інші вважають його дериватом від слов’янських двоосновних імен Балан < 

Бал[омиръ], Бал[осинъ] [7, c. 527]. У деяких дослідженнях антропооснову 

особового імені Балан пов’язують безпосередньо з назвою білого вола. 

Оскільки в такому випадку встановити мотивацію іменування денотата 

абсолютно достовірно неможливо, не відкидаємо жодної із версій, але надаємо 

перевагу першій. До уваги беремо свідчення дослідників про те, що на 

Гуцульщині та в Придністров’ї білявих хлопців досі називають баланами, а 

також використовують цей апелятива як кличку тварин білої масті [20, c. 42]. 

Іншим прикладом може послугувати зафіксоване в  зібраних матеріалах 

прізвище Боревич. Схиляємося до думки, що його походження слід пов’язувати 

зі слов’янським особовим найменням Бор, що є апокопою віддієслівних 

двоосновних імен типу Борислав, Боримир або Далибор,  Близбор, Станибор, 

Хвалибор [20, c. 72].  

Від особового імені Бутор утворилося сучасне прізвище Буторін. На 

думку П. Чучки, наймення було відоме в Росії ще в XVII ст. [19, c. 102].   



В основі прізвища Вінцковський фіксуємо усічений варіант чоловічого 

особового імені Věnceslavъ, якому в українців відповідає варіант В’ячеслав. 

Ім’я складене з польського прислівника więcej «більше» та іменника -слав(а) 

[20, с. 93]. Загалом, аналізуючи структуру цього прізвища, маємо звернути 

увагу на формант -ськ-, приєднаний за допомогою суфікса  -ов-, що найчастіше 

вказували на відкатойконімне посесивне походження антропооснови. У нашому 

випадку керуємося висновками польського дослідника С. Роспонда про те, що 

«не кожне прізвище на -ськ-ий походить від назви місцевості, оскільки за 

допомогою суфікса -ськ-ий утворювались і патронімічні» [11]. На нашу думку, 

прізвище Вінцковський саме такого типу. Аналогічно розглядаємо прізвище 

Животовський, утворене від давнього слов’янського імені Живот, первісним 

значенням якого було «життя» [20, с. 186], з додаванням форманта -овськ-.  

Усічений варіант давнього слов’янського імені Градислав зафіксоване в 

основі прізвища Градченко. У «Словнику українських імен» (К., 2005) 

І. Трійняка  антропонім Градислав розтлумачено як поєднання дієслова 

«градити» із значенням «огороджувати, захищати, берегти» та іменника 

«слава» [17, с. 93]. Російський ономаст О. Суперанська дотримується думки, що 

онім Градислав має болгарське походження та означає «будувати, створювати + 

слава» [15, с. 81].  

Давнє слов’янське чоловіче наймення Гуц або Гуць, яке в Україні 

вживалося в 16 ст. [19, с. 168], зберегло сучасне прізвище Гуць. Як засвідчують 

дослідження, ім’я Гуц виникло в результаті усічення  двоосновного наймення 

Гудславъ чи Гудиславъ, у якому звукосполучення /дс/ у результаті 

асимілятивних змін дало /ц / [20, с. 142]. 

Зафіксоване прізвище Дешко мотивовано слов’янським особовим 

найменням Дешко, що є усічено-суфіксальним утворенням котрогось із давніх 

слов’янських двоосновних імен на кшталт Десимир, Десислав [20, с. 154]. Не 

відкидаємо також версії, що прізвище може  бути мотивоване староукраїнським 

найменням Дех, співвідносним з канонічним чоловічим іменем Дем’ян [19, с. 

191–192].    



Джерелом для творення українського прізвища Мініч могло послугувати 

сербське особове наймення Миньо, співвідносне з повними іменами Миладин, 

Милан, Милован. При цьому варто взяти до уваги той факт, що деякі канонічні 

імена на кшталт Михайло, Веніамін, Мина так само набули в народному вжитку 

зменшено-пестливої форми Миня, на базі якої могло виникнути аналізоване 

прізвище. 

Прізвище Черненко, на наше переконання, походить від давнього 

слов’янського імені Черна, яке присвоювали темношкірим або темноволосим 

дітям [19, с. 603].   

У результаті аналізу прізвищ, похідних від слов’янських особових імен, 

можемо зробити висновок, що найчастіше це були чоловічі наймення, з-поміж 

яких переважають усічені або усічено-суфіксальні утворення від колись повних 

двоосновних антропонімів: Бор, Гуць, Дешко, Градко, Вінц, Миньо або Миня. 

Інший важливий аспект, на який доцільно звернути увагу, стосується 

словотвірної структури зафіксованих відіменних прізвищ. Кількісно 

переважають оніми утворені додаванням суфікса -енко, який первісно 

спеціалізувався на вираженні патронімічності та вказував, що денотат має 

відношення до особи, названої в перед суфіксальній частині (є сином, онуком 

тощо): Вакуленко, Герасименко, Градченко, Грицаєнко, Денисенко, Іващенко, 

Ільяшенко, Іщенко, Костенко, Лук’яненко, Луценко, Маренко, Міщенко, 

Панченко, Савченко, Сидоренко, Терещенко, Федорченко, Хоменко, Черненко.  

Нараховуємо 20 таких прізвищ (31 %). Десять прізвищ мають афікс -ов/-ев 

(15 %): Гадіров, Гальцов, Денисов, Єфремов, Ігнатьєв, Карпов, Кіреєв, 

Михалков, Пантілєєв, Харлов. Так само, як і попередній, цей формант має 

патронімічну функцію (син такого-то). Саме ці дві моделі творення прізвищ 

охоплюють майже 50 % зафіксованих антропонімів.  

Отже, відіменні прізвища становлять численну та розмаїту групу в 

місцевому антропоніміконі. Базою для їх творення переважно слугували 

християнські та давні слов’янські особові імена, з-поміж яких кількісно 

домінували чоловічі наймення. Оніми, похідні від жіночих імен, репрезентовані 



меншою мірою. Значна частина прізвищ творилася за допомогою форманта -

енко.    

 

2.2. Відтопонімні прізвища 

 

В основах прізвищ цього типу відображені назви різних географічних 

об’єктів, зокрема населених пунктів, регіонів, об’єктів рельєфу тощо. В 

ономастичній науці їх називають топонімами, а прізвища, основою для 

творення яких вони послугували, – відтопонімними. На думку дослідниці 

донецького антропонімікону Н. Булави, прізвища й топоніми мають 

двосторонній зв’язок [1, c. 51], оскільки нерідко прізвища виступали базою для 

творення назв населених пунктів (наприклад, назву села Соколівка 

ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК району повязують із прізвищем відомого роду 

Соколових-Бородкіних), а назви населених пунктів своєю чергою слугували 

джерелом для іменування осіб, які звідти були родом або там проживали.  

У зібраних матеріалах зафіксовано незначну кількість відетнонімних 

прізвищ (9 онімів): Козачинський, Морговський, Равський, Смоленський, 

Чернявський, Якубовський, Сажевський, Гандрабуров, Козлітін.  

Насамперед у межах цієї групи розглянемо антропонім Козачинський. На 

нашу думку, прізвище могло утворитися від назви військового поселення Ново-

Козачин, яке існувало на території сучасного м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК в 

часи розбудови  фортеці: Козачинський  < Ново-козачин+ський < Ново-

Козачин. У рапортах вищому керівництву за квітень 1755 р. згадується, що 

мешканцями цього невеликого поселення були російські розкольники, які 

виявили бажання оселилися біля Єлисаветградської фортеці [21].  

Вірогідним є походження прізвища Морговський від назви м. Моргово 

Куявсько-Поморського воєводства Голюбсько-добжиньского повіту Польщі.  

Прізвище Равський співвідносне з назвою села Равське в Жолківському 

районі Львівської області, Смоленський < м. Смоленськ (Російська Федерація), 

Чернявський < с. Чернявка Черкаської, Вінницької або Житомирської областей, 



Якубовський < с. Якубов Долинського району Івано-Франківської області або 

с. Якубовка Вінницької або Чернігівської областей, Сажевський < с. Сажевка 

(м. Дніпро).  

Усі названі антропоніми утворилися від топонімів з додаванням суфікса 

-ець, який часто слугує засобом для творення відтопонімних прізвищ. Водночас 

в онімному просторі м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК функціонують прізвища, 

мотивовані топонімами, з додаванням інших формантів. Прикладом може 

послугувати прізвище Гандрабуров, твірною основою якого, на нашу думку, є 

назва с. Гандрабури Ананьївського району Одеської області, засноване 

селянами-втікачами з Молдови. Очевидно, нащадки вихідців із цього 

населеного пункту опинилися на ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК внаслідок 

міграції. 

Виокремлюємо також такі прізвища, джерела виникнення яких не є 

абсолютно однозначними. До таких, наприклад, належить прізвище Козлітін. 

Модель прізвищ із формантом -ітін, за твердження російських дослідників, є 

типовою в антропоніміці часів Московської держави XV–XVI ст [6, с. 95]. 

Прізвища типу Костромітін вказували на особу, яку закріплювали на службу 

за певним повітом, де він отримував землі, перетворюючись на поміщика. 

Зважаючи на те, що пращури деяких теперішніх мешканців м. ПІСОЧНИЙ 

ГОДИННИК дійсно були вихідцями з багатьох регіонів Російської імперії, 

поява такої моделі прізвища на українських теренах не видається нам 

випадковою. До того ж, у Калузькій області існує давнє літописне місто 

Козельськ, від назви якого міг утворитися аналізований антропонім.  Однак 

відомий російський ономаст В. Никонов зауважував, що перелік таких 

населених пунктів був надзвичайно чітко окреслений: Бельов, Волхов, 

Боровськ, Венєв, Верея, В’язьма, Коломна, Кострома, Луховиці, Можайськ, 

Мосальськ, Москва, Перм, Псков, Ржев, Серпухов, Твер, Чусовой [6, с. 95]. 

Тож, можливо, онім Козлітін виник пізніше за зразком таких відтопонімних 

прізвищ, як Пермітін, Москвітін тощо.    

  Отже, топоніми можна вважати важливим джерелом формування 



антропонімної системи міста, зокрема у творенні прізвищ варто відмітити 

продуктивність назв населених пунктів.   

РОЗДІЛ 3 

ВІДАПЕЛЯТИВНІ ПРІЗВИЩА В ОФІЦІЙНОМУ АНТРОПОНІМІКОНІ 

м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК 

 

3.1. Прізвища, утворені від назв людей за родом діяльності 

 

Значна частина аналізованих прізвищ утворена від назв професій. За 

інформацією, відбитою в їхніх основах, можемо уявити особливості соціально-

економічного життя населення України кінця XVII – початку XVIII ст.: на тлі 

традиційного для українців рослинництва та вирощування свійських тварин 

посилюються торгівельні зв’язки, інтенсивно розвиваються ремесла. Зокрема, 

прикметним явищем того часу була діяльність цехів, які згуртовували 

представників певних професій. Наприклад, реміснича палітра Полтави 

нараховувала 10 таких об’єднань: кравецький, різницький, шевський, 

ковальський, гончарський, ткацький, кушнірський, бондарський і колісницький, 

а згодом ще й музичний [3, с. 130]. Назви цих давніх українських ремесел 

збережені в низці сучасних прізвищ: Кравець, Різник, Швець, Коваль, Гончар, 

Ткач, Кушнір, Бондар, Колісник, Музика. Характерною особливістю того часу є 

збільшення кількості вузькоспеціалізованих фахових працівників. До таких 

належали рудники, вуглярі, соляники тощо [16, с. 214].      

Зауважимо, що сучасні родові іменування називають не лише відомі на 

сьогодні види людської діяльності (слюсар, чабан, бондар, ткач, пекар, пивовар, 

тесляр), але й зберігають назви забутих професій, що зникли в результаті 

розвитку нових технологій, зменшення обсягів використання ручної праці, а 

також внаслідок трансформації суспільства (голкар, гарбар, сідельник, 

рукавичник, поясник, юхтинник, сап’яник, шабельник, стельмах, зварич). Окрім 

того, деякі з прізвищ могли вказувати на такі різновиди роботи, які впродовж 

існування змінили свою назву, але лишаються актуальними й досі (цирульник – 



сучасна назва перукаря, каменяр – каменотес). 

Звертаємо увагу також на той факт, що різноманіття та значний обсяг 

прізвищ, похідних від назв людей за родом діяльності, не обов’язково 

достовірно демонструє весь спектр тогочасних професій або є надійним 

свідченням їхньої популярності. Оскільки для іменування обиралася назва, яка 

б виокремлювала конкретну особу з-поміж інших, індивідуалізувала її, в ролі 

прізвища могла виступити лише та професія, яка вважалася відносно рідкісною, 

а її представник надзвичайно затребуваним на певній території. У зв’язку з цим 

доцільно згадати про факти втечі цехових майстрів з міст до сіл, де їхня 

діяльність не обмежувалася різними правовими нормами та мала попит серед 

місцевого населення. На користь цього свідчить позиція В. Познанської, яка 

стверджує, що висока частотність прізвищ Швець, Шевченко, Шевчук свідчить 

не про популярність цієї професії, а підкреслює, що вона була поодинокою в 

селах [9, с. 232].  

У зібраних матеріалах фіксуємо низку прізвищ, утворених від назв людей 

за родом діяльності. Це такі: Бондаренко, Бригар, Вознічук, Вознюк, Воєнний, 

Воловик, Дяченко, Зварич, Кадигроб, Кірпічов, Коваленко, Колесник, 

Комісарчик, Ніжніченко, Олійник, Подкопаєв, Слюсаренко, Сотник, 

Стельмашок, Ткаченко, Цирульник, Чабанюк, Чумак, Шаповалов.  

Найбільше прізвищ утворилося від назв людей, пов’язаних з обробкою 

дерева та виготовленням виробів із нього: Бондаренко, Колесник, Стельмашок, 

Ніжніченко  нижник «людина, що стоїть внизу при розпилюванні дерева на 

дошки» [12, с. 563].  

Виокремлюємо також прізвища, похідні від назви осіб, пов’язаних із 

доглядом за свійськими тваринами: Чабанюк  чабан «той, хто доглядає овець» 

[13, с. 442], Воловик  воловик «воловий пастух» [14, с. 250].  

Назва обробника металу закріпилася в прізвищах Коваленко і 

Слюсаренко. Із торгівельною справою та доправленням товарів пов’язане 

прізвище Чумак, а з назвою людини, що виготовляла або продавала олію, – 

прізвище Олійник. Вказівку на професію солевара (робітника, який виварює 



сіль із ропи) зберегло прізвище Зварич [19, с. 231].  

У матеріалах наявні також антропоніми Ткаченко і Шаповалов, утворені 

від назв осіб, які працювали в галузі обробки волокна, займалися ткацтвом, 

пошиттям одягу та взуття. 

Застаріла назва особи, що виконувала обов’язки лікаря, банника і 

перукаря, відображена в основі прізвища Цирульник. 

За часів Великого князівства Литовського та Речі Посполитої існувала 

посада управителя маєтку – комісар або комісарчик, назва якої закріпилася в 

прізвищі Комісарчик. Інформацію про іншу адміністративну посаду зберегли 

прізвища Вознічук та Вознюк. Твірною основою для обох антропонімів 

послугувала назва виду судового приставу при старих судах – возний [14, 

c. 248]. 

Деякі прізвища містян пов’язані з військовою справою. Зокрема, твірна 

основа прізвища Сотник називає особу, яка в XVII–XVIII століттях очолювала 

військову і адміністративно-територіальну одиницю – сотню. На загальну 

приналежність денотата до військової справи та військової служби вказує 

прізвище Воєнний.  

Зважаючи на те, що сучасний класифікатор професій містить відомості 

про священнослужителів, досліджуємо прізвища, мотивовані назвами кліриків 

в межах цієї групи. Так, назву найбільш відомого в Україні представника 

церкви відображає прізвище Дяченко, утворене від лексеми дяк. Цю посаду 

найчастіше обіймали особи, які не завершили навчання в духовних школах, а 

також вихованці братських шкіл. Відомості про церковні обов’язки священика 

збережені в антропооснові прізвища Кадигроб.     

Аналізуючи значення власне прізвищ, зазначимо, що оніми Бондаренко, 

Ніжніченко, Коваленко, Слюсаренко, Ткаченко, Дяченко не вказують на те, що 

їх перший носій був бондарем, нижником, ковалем, слюсарем, ткачем або 

дяком, оскільки названі антропоніми мають у своїй структурі патронімічний 

суфікс -енко. Первісно формант -енк(о) мав демінутивне значення, тобто 

позначав малих, недорослих осіб: бондаренко – «малий бондар», «син бондаря» 



[4, с. 24]. Тож маємо зробити висновок, що ці назви закріпилися в ролі прізвищ, 

коли їхніми носіями були вже не представники цих професій, а продовжувачі 

їхнього роду або справи: «син  такого-то», «помічник майстра такого-то», 

наприклад, син або помічник коваля (Коваленко), син або помічник слюсаря 

(Слюсаренко) тощо. Подібне значення має також суфікс -ук у прізвищі 

Чабанюк.  

Формант -ов у прізвищі Шаповалов так само виконує патронімічну 

функцію, але більше характерний для російської мови.   

На нашу думку, до цієї групи доцільно також зарахувати прізвище 

Бригар, семантика антропооснови якого потребує подальшого вивчення. 

Керуємося насамперед значенням суфікса -ар, продуктивного для творення назв 

професій (кухар, пекар). Можемо припустити, що прізвище вказує на особу, яка 

працювала на річковому транспортному засобі XVIII–XIX ст., відомому під 

назвою «бриг». Бриги плавали Дніпром нижче порогів, доправляючи 

різноманітні вантажі вагою від 8000 до 28000 пудів [22, c. 670]. Більшість із них 

будувалися в Херсонській та Тавричеській  губерніях.      Відомо також, що на 

судні працювало 5-10 робітників.  

Певні припущення можемо також зробити щодо походження прізвища 

Кірпічов. Семантично його основу можна виводити з лексеми «кирпичь», 

відомої з найдавніших часів та запозиченої з тюркських мов [23]. Особа, яка 

займалася виготовленням цегли або її продажем, мала назву «кирпичник». 

Імовірно, аналізоване прізвище Кірпічов вказує на продовжувача справи або 

роду майстра з виготовлення цегли. 

Отже, прізвища, похідні від назв професій, посідають чільне місце в 

репертуарі українських прізвищ та виявляють значну варіативність. 

 

  3.2. Прізвища, похідні від назв осіб за їх внутрішніми ознаками 

 

Соціально-психологічні властивості особистості не меншою мірою, ніж 

інші важливі для ідентифікації ознаки, привертали увагу номінаторів. 



Сприйняття українцями один одного в системі суспільних відносин 

передбачало певний процес оцінювання – зіставлення фактичних даних з 

критеріями оцінки (правильно – неправильно, добро – зло, норма – відхилення). 

Індивідуальні риси характеру або поведінки особи здебільшого оцінювалися 

номінатором суб’єктивно, але водночас відображали загальнолюдські уявлення 

про морально-духовні цінності. 

Основою для творення прізвищ могли послугувати індивідуальні звички 

та схильності особи, її моральні якості, цільові установки, рівень 

самодисципліни, уміння, темперамент, особливості поведінки та мовної 

діяльності, які мали високій ступінь зовнішнього прояву. Прикметно, що на тлі 

загального домінування назв із позитивною семантикою (працьовитий, 

лагідний, щирий, вправний тощо), в антропоосновах відбиті також деякі 

негативні явища. Поява таких прізвищ, на нашу думку, пов’язана з певними 

національними традиціями іменування, які мають різну мотиваційну основу та 

період функціонування. Наприклад, такі сучасні прізвища, як П’яниця, Скупий,  

Жадько могли утворитися на базі наймень, які надавалися в найдавніший 

період з профілактичною метою. Їхнім основним призначенням був захист 

дитини від злої сили, а відтак і негативних рис. 

По-друге, такі родові назви могли бути результатом цілеспрямованого 

або стихійного вигадування індивідуальних прізвиськ, які згодом 

закріплювалися за носієм як прізвища. Наприклад, з історії відомо про практику 

присвоєння  новоприбулим козакам іменувань, в основі яких були лексеми із 

негативною семантикою. У такий спосіб образливі прізвиська на кшталт 

Стріляйбаба перетворювалися на своєрідний екзамен для перевірки характеру 

новачка. Та й іменування в щоденному житті основної маси українців того часу 

не мало на меті навмисно ідеалізувати людину або приховати негатив щодо неї, 

оскільки в національному характері українців органічно поєдналися «дві 

різнохарактерні стихії: європейська обережність та азійська безтурботність, 

простодушність та хитрість, сильне діяльне начало та превеликі лінощі й 

млість, потяг до розвитку й вдосконалення – і між тим намагання здаватися 



таким, що зневажає досконалість» [2, с. 67].  

До того ж, частина прізвищ такого типу могла виникнути як іронічні 

прізвиська, виражаючи ознаку, протилежну названій.  

У зібраних матеріалах фіксуємо незначну кількість прізвищ, мотивованих 

назвами осіб за їхніми внутрішніми ознаками. Для їхнього творення 

послугували як позитивні, так і негативні ознаки людини. Так, вказівку на таку 

позитивну рису українців, як гостинність зберегло прізвище Бавикін  бава 

«гостинна господиня» [13, с. 15]. При цьому не відкидаємо також версії, що 

прізвище могло утворитися від праслов’янської лексеми baviti, від якої 

походять російське «бавить», українське «бавити», білоруське «ба вiць», 

болгарське «ба вя», польське «bawić» тощо: Бавикін  син Бавика (Бавик – 

утворення із субстантивуючим суфіксом -ик із значенням «непосидлива 

дитина»)  baviti. 

Значно більше прізвищ містять вказівку на негативні явища. Так, 

інформацію про незначні інтелектуальні здібності денотата відображено в 

основі прізвища Балаєв  бала «дурень, тюхтій» [14, c. 23]. У польській мові 

натрапляємо на лексему bała, що має те саме значення [19, с. 45]. Менш 

імовірною видається версія щодо виникнення цього прізвища від 

антропооснови Бал-, що є усіченим варіантом слов’янських двоосновних імен 

типу Баломиръ чи Балосинъ або календарного імені Балтазар.    

На людину, сповнену горем, яка не має талану, щастя вказує прізвище 

Безталанний. Мовчазний характер денотата засвідчує давньослов’янський 

антропонім Мовчан [19, c. 393], який послугував основою для творення  

зафіксованого прізвища Мовчанов. Дещо несхвально-зневажливий відтінок 

мають віддієслівні утворення  Крикливий  і Кричун, які вказують на 

галасливість, неспокійний характер денотата. 

У зібраних матеріалах наявні також прізвища, антропооснови яких, на 

нашу думку, фіксують певні психологічні риси людей, проте не є однозначними 

в плану їхнього тлумачення. 

Так, мотивом іменування особи могла послугувати така особливість її 



характеру, як надмірне хвилювання, тривога, неспокій, які зовнішньо 

виражалися через тремтіння й могли привернути увагу номінатора. Можливо, 

саме з цією психологічною властивістю пов’язана антропооснова сучасного 

прізвища Дроженко. 

Хитрість та лукавство могли послугувати мотивом для іменування особи 

Котом. Згодом на базі цього антропоніма утворилося аналізоване прізвище 

Котов.   

Так само з рисами характеру пов’язуємо семантику антропооснови 

прізвища Пугаченко. В українській культурі пугачем називають вид сови, що  

має значні розміри та відлякує криком. У проекції на психологічні властивості 

та поведінку можемо припустити, що іменувати Пугачем могли як боязку, 

обережну людину, так і особу, яка часто лякала інших. Надалі на його базі було 

утворено наймення для сина денотата, яке закріпилося в ролі прізвища.   

У матеріалах маємо також прізвище Холявін. Антропооснова 

аналізованого антропоніма пов’язана зі взуттям (халява – це верхня частина 

чобіт), однак інше значення лексеми – неохайна, груба, незграбна, некмітлива 

людина. 

За результатами аналізу можемо стверджувати, що джерелом формування 

деяких сучасних прізвищ містян послугували соціально-психологічні 

властивості людей. Серед цієї групи прізвищ кількісно переважають 

антропоніми, мотивовані негативними явищами.  

 

3.3. Прізвища, утворені від назв зовнішності людини 

 

З найдавніших часів елементи зовнішності людини слугували надійним 

засобом ідентифікації особи в межах спільноти. Найбільше увагу номінаторів 

привертали ті ознаки, які траплялися відносно рідко або мали надто виражений 

характер, що дозволяло безпомилково впізнавати їхніх носіїв. Оскільки така 

ознака мала бути ще й відносно сталою, мотивом для іменування могли 

послугувати форма та розміри носа, контури чола, розмір голови, очей, вух, 



особливості зросту, незвичність статури тощо. Найбільш прикметними в 

зовнішності людини зазвичай були різноманітні вроджені фізичні дефекти тіла, 

а також набуті вади внаслідок каліцтва, травмування тощо. Також варто 

відмітити, що саме назви зовнішності людини часто слугували основою для 

творення прізвиськ, які лише згодом закріплювалися за носіями як спадкові 

назви. Іноді вони мали надавалися не лише з метою ідентифікації особи, але й 

мали образливий чи глузливий характер, зважаючи на те, що в сучасному 

українському антропоніміконі функціонують такі прізвища, як Сліпак, Каліка 

тощо. 

У зібраних матеріалах  зафіксовані такі прізвища, утворені від назв 

зовнішності людини: Безущенко, Білоус, Воронков, Кудряшов, Лисенко, Рудий, 

Усков, Чорний, Чорноус, Чуб, Шульга. Із назвами фізичних патологій пов’язані 

прізвища Горбійчук, Мігалатюк,Заіченко.  

Аналізуючи твірні основи прізвищ, виокремлюємо назви на позначення 

людини за кольором. Так, з рудим кольором волосся може бути пов’язано 

прізвище Рудий, а з чорним – прізвище Чорний. В останньому випадку мотивом 

для іменування міг також послугувати смаглявий колір шкіри. Лексика на 

позначення бурого, коричневого кольору репрезентована в основі прізвища 

Воронков. Кольорова гама вусів представлена в антропоосновах прізвищ 

Чорноус і Білоус. 

Продуктивними для творення прізвищ мешканців м. ПІСОЧНИЙ 

ГОДИННИК виявилися лексика на позначення елементів зовнішності людини. 

Так, одразу п’ять прізвищ вказують на наявність / відсутність чи колір вусів:  

Безущенко, Білоус, Усков, Чорноус. Низка прізвищ засвідчує специфіку волосся 

осіб. Зокрема, лексему на позначення структури волосся денотата збережено в 

прізвищі Кудряшов  Кудряш  рос. кудрявый. Зважаючи на те, що прізвища на 

-аш могли утворюватися на базі прикметників з атрибутивним значенням, 

пов’язуємо творення прізвища Кудряшов саме з лексемою російської мови, хоча 

в українській мові також функціонує назва  кудра «кучерява жінка» [12, с. 312]. 

На відсутність волосся вказує антропооснова прізвища Лисенко. Назва 



різновиду традиційної для українських козаків зачіски відображена в прізвищі 

Чуб.  

Інформацію про людину, яка переважно використовувала ліву руку, 

відбито в прізвищі Шульга.   

Деякі оніми містять відомості про фізичні вади людей: нащадок особи з 

дефектом розвитку хребта отримав прізвище Горбійчук; із патологічним 

миганням очей, імовірно, пов’язаний антропонім Мігалатюк; на вади мовлення 

денотата вказує твірна основа прізвища Заіченко.   

Отже, прізвища, утворені від назв зовнішності людини, засвідчують 

продуктивність лексем на позначення вусів, волосся,  фізичних вад у творенні 

антропонімів. 

 

   

 

  

 

 

  



ВИСНОВКИ 

 

У результаті дослідження зафіксованих прізвищ м. ПІСОЧНИЙ 

ГОДИННИК можна зробити такі висновки: 

1. Прізвища є спадковими, незмінними офіційними родинними 

найменуваннями, які сформували наймолодший за часом виникнення та 

стабілізації клас онімної лексики. Формування системи прізвищ певного 

регіону тісно пов’язано з історією краю, особливостями його освоєння та 

заселення. 

2. Фонд прізвищ м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК сформували не лише 

прізвища українців та росіян, але й білорусів, євреїв, вірмен, болгар, 

азербайджанців, німців, поляків  тощо за рахунок активних міграційних 

процесів на початку ХХІ ст., а також у зв’язку зі специфікою заселення цих 

територій у XVIII ст. 

3. Прізвища, мотивовані особовими іменами, складають найбільшу в 

кількісному плані групу. Базою для їхнього творення здебільшого слугували 

християнські та давні слов’янські особові імена, з-поміж яких кількісно 

домінували чоловічі наймення. Значна частина онімів утворилася з додаванням 

форманта -енко. 

4. Відетнонімні прізвища трапляються значно рідше, ніж оніми, 

мотивовані особовими іменами. Найбільш продуктивними для їхнього творення 

є назви населених пунктів. 

5. У зібраних матеріалах фіксуємо низку прізвищ, утворених від назв 

людей, пов’язаних з обробкою дерева та металу, доглядом за свійськими 

тваринами, торгівельною справою та доправленням товарів, військовою 

справою, ткацтвом, пошиттям одягу та взуття. Окрім цього, виявлені прізвища, 

мотивовані назвами адміністративних посад і кліриків. 

6. У досліджуваному переліку репрезентовані прізвища, похідні від назв 

осіб за їхніми внутрішніми ознаками. Джерелами для їхнього творення 

послугували як позитивні (гостинність), так і негативні ознаки людини 



(незначні інтелектуальні здібності, мовчазність, галасливість, лукавство, 

неохайність, грубість). 

7. Прізвища, утворені від назв зовнішності людини, засвідчують 

продуктивність лексем на позначення вусів, волосся,  фізичних вад осіб. В 

антропоосновах проаналізованих онімів збережено вказівку на чорний, білий та 

рудий кольори. Найчастіше увагу номінаторів привертали наявність / 

відсутність або колір вусів денотатів. 
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