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11 л ю т р г р  в щ ш ш р в  у в1чн1сть Дмитрр Бучкр, видатний укра!'нський 
мрврзнавець, знаний у слрв’янськрму св1т1 рнрмаст, натхненний дрсл1дник 
та ррган1затрр рнрмастичних студ1й в  Укра1т, неперевершений дидактик 
i вчитель, великий патр1рт рвднр'1 земл1.

14 л ю т р г р  ррдина, друзр  крлеги прпррщалися з Панрм Пррфесрррм на 
рднрму i3 цвинтарiв Ч ертвщ в, мiста, з яким пpв’язанi майже тридцять 
рpкiв й р г р  життя, у якрму вiн зустрiв с в р ю  д р л ю  -  Ганну Бучкр (др замiжжя 
Лрпушанську), сьpгpднi вiдpмpгp укра!'нськргр рнрмаста, викладача з 50-лiтнiм 
педагрпчним стажем; мiста, де наррдилися i'xm сини Нестрр i Ррстислав, 
де написанр чималр праць, зркрема й pбидвi дисертацп; мiста, у якрму 
тисячi людей гррдяться тим, щр врни учнi пррфесрра Бучка.

Дмитрр Бучкр наррдився 8 листрпада 1937 р. в  с. Закшщ (гмша Нрва 
Гребля) Любачiвськpгp пpвiту (тепер Пiдкарпатськpгp вреврдства, Прльща). 
Врсени 1945 р. ррдину батькiв разрм i3 тисячами iншиx укра1нських ррдин
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aenopiyBann b  YKpaiHy. nicna TpnBaanx noHeBipaHt no TOBapHnx BaroHax 
14 ^OBTHa nepeceneHpiB BHBaHTa^nnn b  c. 03epHa 36opiBctKoro panoHy 
TepHonintctKoi oSnacTi n HaKa3ann rayKaTn co6i ^nTno b  3pynHoBaHnx 
BinHoro HaBKonnraHix cenax. PoanHa BynKiB y KiHpi ^oBTHa 3Hanrana 
npnxncToK y MicTenKy Ko3niB (HnHi c m t.  Ko3iBctKoro panoHy TepHonintctKoi 
oSnacTi). TyT 1945 p. BoctMnpinHnn flMHTpo niraoB ao cepeaHtoi raKonn, 
aecaTnn Knac aKoi 3aKiHnnB 1955 p. 3 1955 ao 1960 p. HaBnaBca Ha 
^inonorinHoMy ^aKyntTeTi HtBiBctKoro yHiBepcnTeTy, Ha cTapranx Kypcax 
nonaB piKaBHTnca HayKoBoro poSoToro, rpymoBHo BnBnaB SonrapctKy MoBy, 
npoSyBaB nepeKnaaarn yKpaiHctKoro TBopn SonrapctKnx nnctMeHHnKiB. no  
3aKiHneHHi yHiBepcnTeTy npaproBaB y Biaaini MoBo3HaBcTBa iHcTnTyTy 
cycnintHnx HayK AH YKpaiHn y HtBoBi (HnHi iHcTnTyT yKpaiHo3HaBcTBa iMeHi
I. Kpnn’aKeBnna HAH YKpaiHn), KepiBHnKoM Biaainy MoBo3HaBcTBa b  aKoMy 
Toai Syna npo$. Hyxia TyMeptKa. BnacHe nia ii KepiBHnpTBoM nonaB BnBnaTn 
icTopiro yKpaiHctKoi MoBn Ta yKpaiHctKy TonoHiMiro -  Ha3Bn HaceneHnx 
nyHKTiB. OHoMacTnKa i cTaHe b  ManSyTHtoMy ocHoBHnM o S ’o k to m  noro 
HayKoBnx aocnia^eHt.

1966 p. nociB Micpe BnKnaaana b  HepHiBeptKoMy yHiBepcnTeTi, ae 
nponraoB ranax Bia acncTeHTa ao aoKTopa HayK, 3aBiayBana Ka^eapn 
yKpaiHctKoi MoBn. 3 BepecHa 1969 no BepeceHt 1972 p. HaBnaBca 
b  acnipaHTypi npn Ka^eapi yKpaiHctKoi' MoBn HtBiBctKoro yHiBepcnTeTy nia 
KepiBHnpTBoM npo$. iBaHa KoBannKa. n o  3aBepraeHHi acnipaHTypn, 1972 p., 
3axncTnB KaHanaaTctKy ancepTapiro YKpaincbKi mononiMU na -ieąi, -unąi 
e X IV -X X  cm ” . 1990 p. Bnnrana apyKoM M oHorpa^ia flMHTpa BynKa 
noxodwennn nase nacejienux nyrnmie noKymmn, y aKin npocre^eHo po3BnToK 
Ha3B noceneHt piei icTopnKo-reorpa^inHoi TepnTopii YKpaiHn 3 XII c t .  ao 
Haranx aHiB, Bn3HaneHo noxoa^eHHa Snn3tKo Tncani Ha3B HaceneHnx nyHKTiB.
1992 p. 3axncTnB aoKTopctKy ancepTapiro OuKoniMin noKymmn. Y BepecHi
1993 p. ononnB K a^eapy yKpaiHctKoro Ta 3arantH oro MoBo3HaBcTBa 
TepHonintctKoro neaarorinHoro iHcTnTyTy. OaHonacHo y 1998-2003 pp. 
-  npo^ecop Haa3BnnanHnn y HroSnmctKoMy KaTonnptKoMy yHiBepcnTeTi, 
KepiBHnK Ka^eapn cnoB’aHctKnx m o b , ynpoaoB^ p to ro  ^  nepioay nnTaB 
neKpii n y HroSnmctKoMy yHiBepcnTeTi iM. M. Kropi-CKnoaoBctKoi. TaM nia 
noro KepiBHnpTBoM 3axncTnnn MaricTepctKi poSoTn noHaa 20 cTyaeHTiB, 
BncTynaB naH npo^ecop onoHeHToM aoKTopctKnx ancepTapin T. HypKoBctKoi, 
T. KonoanHctKoi, fl. HoBaptKoi.

Bia 1998 p. flMnTpo BynKo -  npo^ecop Ka^eapn yKpaiHctKoi m o b h  

HtBiBctKoro HapioHantHoro yHiBepcnTeTy iMeHi IBaHa OpaHKa.
npo^ecop BynKo 3annranB no coSi BaroMnn HayKoBnn aopoSoK: Sintrae 

150 HayKoBnx npapt i3 TonoHiMiKn YKpaiHn, neKcnKorpa^ii, icTopii MoBo3HaB- 
cTBa. BintraicTt i3 h h x  npncBaneHio onKoHiMipi, BHBneHHro noxoa^eHHa Ta
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розвитку назв населених пункпв Украгни як у синхротчному, так i в д1ах- 
рошчному аспектах (монографiя Походження назв населених nym m ie  
Покуття (1990), статл  Топотми на Авщ, -инщ та iсmоpiя заселення 
Украгни (1979); Ареали украгнсъких mоnонiмiв на Авщ, -инщ в X IV -X X  ст. 
(1980); Засади укладання ономастичного атласу Украгни; Юлъка уваг про 
принципи номтаци в ойкотми Украгни (1997); Шслявоенне впорядкування 
назв населених nункmiв i його вплив на ойкотмшну систему Украгни (1998); 
Класифтащ я ойконiмiв Украгни (словоmвipно-моmивацiйний аспект) 
(2001); Pегiоналiзми в ойкотми Украгни (2003); Biдnаmpонiмнi ойкотми 
Украгни на -инщ  (2005); Ойкотми Украгни на -иця (2007); Основт  
принципи i способи ном т аци поселенъ у  Галицъкш  зем лi (2009); 
Особливосmi номтаци поселенъ на новозаселенш територи (2011)); шшим 
розрядам власних назв (Оротми Бойтвщини: мотивацшна i словоmвipна 
характеристика (1999, у ствавторств^ , Основт принципи (критери) 
творення украгнсъких еpгонiмiв (2011)), теоретичним та лексикографiчним 
проблемам ономастики (Апелятивна i npоnpiалъна номтацГг (2005); 
1нверсшний словник ойконiмiв Украгни (2001); Стлъне та вiдмiнне 
у  принципах ном т аци поселенъ i м iкpооб 'екm iв  (2014); Онiмiзацiя  
i трансотм1защя в ойкотми (2014)); кторп украшсько! мови (Mаловiдомi 
ст орт ки з рукописног спадщини О. Павловсъкого  (1962), „Словаръ 
малороссшсъкого наpечiя” О. Павловсъкого (1972); 1ван Верхратсъкий
-  ф iлолог i природознавецъ ” (1996); Л ист ування 1вана Ф ранка  
з европейсъкими вченими (1998)) тощо. Дмитро Бучко -  автор першого 
в Украгш Словника украгнсъког ономастичног т ерм т ологи  (2012, 
у ствавторстш з Н.Ткачовою).

В аж ливою  цариною  д iяльностi проф есора Бучка була участь 
у редакцшних радах кшькох украшських та зарубiжних часопиив („Prace 
Językoznawcze”, „Вкник Прикарпатського утверситету” та ш.), редагу- 
вання збiрникiв праць, зокрема матерiалiв конференцш (напр. Z  badań nad 
polsko-ukraińskimi powązaniami językowymi (Lublin, 2003)), а також робота 
з 1998 р. як ввдповвдального редактора „Наукових записок ТНПУ. Cерiя: 
Мовознавство” .

Упродовж багатьох роюв пан Професор чимало сил, часу та енергй 
ввддавав оргатзацй науково! дiяльностi в У краш  та поза ii межами, був 
активним учасником наукових товариств й оргашзацш: 1985-1995 рр.
-  член авторського мiжнародного колективу з укладання Слов'янсъкого 
ономастичного атласу; з 2001 р. -  член Kомiсii польсько-укра!нських 
культурних зв’язюв при Польськш АН, з 2007 р. -  член Украшсько! 
ономастично! комки, з 2010 р. -  член Ономастично! комки Мiжнародного 
комитету славклв. Кожна iз всеукра!нських ономастичних конференцш, що 
упродовж останшх десятилиъ ввдбуваються щодва роки, була проведена за
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активно! участ професора Бучка. Ввдомий польський мовознавець Mixaл 
Л ейв i3 вдячтстю  згадуе, що два люблшсьш утверситети (UMCS i KUL) 
сьогодт високим р!внем украшстики на !хшх теренах завдячують також 
i самоввдданш науковш, видавничш та дидактичнш д!яльносй Пана 
Професора. Пвд кер!вництвом Дмитра Бучка в Тернопол! при кафедр! 
укра!нського i загального мовознавства був створений „Захвдноукра!нський 
ономастичний центр”, члени якого продовжують працювати над укла- 
данням Словника укратсъких npi-звищ Карпат i Прикарпаття, активно 
вивчають укра!нську топошмто, антропотмто, ерготмто, урбанотмто та ш.

Неоцшенний внесок професора Бучка в оргатзащ ю  та розгортання 
ономастичних студш в У кра!т та поза ii межами. Понад 20 кандидатських 
дослвджень у р!зних царинах ономастики написано пвд його кер!вництвом, 
!х автори працюють сьогодн викладачами в р!зних вищих навчальних 
закладах Укра!ни -  Тернополя, Львова, Ч ертвщ в, Дрогобича, Хмельниць- 
кого. Вш був науковим консультантом трьох докторських дисертацш, 
написав понад 50 ввдгушв на автореферати кандидатських i докторських 
дисертацш, опонував понад 20 дисертацш. Укра!нське мовознавство 
втратило не лише видатного, д!яльного, працьовитого професора, автора 
багатьох варПсних дослвджень, який упродовж усього життя ввддано та 
плвдно працював у ц ар и т  ономастики й науковий доробок якого -  це 
вaгомi цеглини в мщному пвдмур!вку науки про власн назви як в украшськш 
лшгвктищ, так i в мовознавстш штттих слов’янських нaродiв, а й уважного, 
вихователя наукових кадр!в, що виховав i залишив по соб! цшу плеяду 
укра!нських ономасйв, дав пупвку в життя багатьом науковцям, розбудував 
Чернiвецьку i заснував Тернопшьську ономaстичнi школи.

З 1996 р. професор Бучко -  член спецiaлiзовaних вчених рад 
Прикарпатського нащонального ушверситету iменi Василя Стефаника 
i Льв!вського нaцiонaльного унiверситету iменi I. Франка з присудження 
наукових ступетв кандидата фшолопчних наук та доктора фшолопчних 
наук з! спецiaльностi „укра!нська м ова” , упродовж  1996-2001 рр.
-  заступник голови спещал!зовано! вчено! ради Тернотльського нащо- 
нального педaгогiчного ушверситету iменi Володимира Гнатюка з при
судження наукових ступетв кандидата фшолопчних наук з! спещальносп 
„укра!нська мова” та „методика викладання украшсько! мови”; 1998-2003 рр.
-  член спещал!зовано! ради !з захисту докторських (габшттацшних) робгт 
з гуматтарних наук у Люблшському католицькому утверситетт

Професор Бучко -  учасник багатьох м!жнародних конгрейв, наукових 
конференцш та з ’!зд!в, зокрема: XIII i XXI конгрейв ономаспв (Крашв, 
Упсала), IX з ’!зду славшпв (Ки!в, 1983), I, II, IV з ’!зд!в украш спв свтту 
(Ки!в, Льв!в, Одеса), III з ’!зду д!алектолойв i геолшгвшпв (Люблш), 
I М!жнародного з ’!зду гуцул!в (Iвaно-Фрaнкiвськ), I м!жнародного з ’!зду
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бoйкiв (м. Typra Львiвcькoï oбл.), мiжнapoдниx кoнфepeнцiй y Пoльщi 
(Бiлocтoк, Bapшaвa, K p a ^ ,  Лoдзь, Люблiн, Oпoлe, Пiлa тa iн.), Pociï 
(Mocквa, Лeнiнгpaд, Boлoдимиp), Бoлгapiï (Beликo-Tиpнoвo), Aвcтpiï 
(Гpaц, Kлягeнфypт), Лaтвiï (Pигa), Бiлopyciï (Biтeбcьк, M rn ^ ^  тa iн.

Дмитpo Бyчкo нaлeжaв дo тиx людей, якi товню ™  вiддaнi нayцi, 
жepтoвнo cлyжaть 1'й. Учений шиpoкoгo cвiтoглядy й ra ^ o ra 'i  epyдицiï. 
Чecний, пpинципoвий, y нayкoвиx дocлiджeнняx -  пpиcкiпливий тa 
вимoгливий дo ceбe й дo шшта, вiддaний cпpaвжнiй, a не кoн’юктypнiй 
нayцi. Taким ми йoгo пaм’ятaтимeмo.

Cвoïx yчнiв Пaн Пpoфecop учив oб’eктивнoмy, нeyпepeджeнoмy 
cтaвлeнню дo нayкoвиx пpoблeм, зacтepiгaв вiд пocпiшниx, тим т ч е  
„мoдниx” виcнoвкiв, cпoнyкaв peтeльнo й вдyмливo пpaцювaти з фaкти- 
чним мaтepiaлoм. Йoгo улюблений, вдомий бaгaтьoм виcлiв пpo те, щo мae 
пpaвити зa мipилo нayкoвoï вaгoмocтi тиx чи iншиx т у т о в т а  yзaгaльнeнь, 
-  „Maтepiaл пoкaжe...”.

Але нacaмпepeд, i в пepшy чepгy) вiн був пeдaгoгoм, учителем. У;е cвoe 
життя, пpaцюючи з 1966 p. в нaвчaльниx зaклaдax Чepнiвцiв, Tepнoпoля i 
Люблiнa, читaв piзнi кypcи з yкpaïнcькoï мoви, вступ дo мoвoзнaвcтвa, 
зaгaльнe мoвoзнaвcтвo, пopiвняльнy гpaмaтикy cлoв’янcькиx мoв, пoльcькy 
мoвy, cпeцкypc з oнoмacтики тa ш., кepyвaв диплoмними i мaгicтepcькими 
poбoтaми. Любив cтyдeнтiв i oпiкyвaвcя ними: cпepшy як cтapший 
тoвapиш, згoдoм -  як бaтькo i нacтaвник.

Був пpoфecop Бyчкo нeймoвipнo дoбpим, тaктoвним, cпpaвeдливим 
i нaдiйним, жив з ведущ им  i щиpим cepцeм, пoмнoжyвaв дoбpo нaвкoлo 
ceбe в гeoмeтpичнiй пpoгpeciï^ Koжeн, xтo бoдaй кopoткo був з ним 
з т ш м и й , згадуе йoгo як iнтeлiгeнтнy) тoлepaнтнy й чуйну людину, зycтpiч 
з яюэю бyлa cвятoм. Maв тaлaнт кoжнoгo зycтpiти, як piднoгo -  тепго, щиpo, 
пo-yкpaïнcьки, зaвжди знaxoдив xopoшi й пoтpiбнi cлoвa, yмiв жapтyвaти 
й пiдбaдьopювaти, a oчi cвiтилиcя дoбpoтoю тa бaтькiвcькoю тypбoтoю. 
Члени кaфeдpи згaдyють, щo m  oднoмy з ocтaннix зaciдaнь Ш н Пpoфecop 
paптoм cкaзaв: „Як я вac ycix люблю!”

Ha poбoчoмy cтoлi зaлишилиcя нeзaвepшeнi npapi... Ha гавотов^ нa 
пiвпoдиxoвi вiдiйшoв y вiчнicть кpacивий, мyжнiй, шляxeтний, бaгaтo- 
гpaнний i цiлicний чoлoвiк. У ташш пaм’ятi вiн зaлишитьcя нeopдинapнoю 
i яcкpaвoю людинoю з нeвичepпнoю мoлoдeчoю eнepгieю, cyвopoю 
вимoгливicтю i дoбpoтoю, пpиxoвaнoю в мeткoмy пoглядi iнтeлeктyaлa.

Xaй cвiтлo i зaтишнo буде йoмy в нeбecниx xopoмax. Цapcтвo нeбecнe 
i вiчнaя т м ’ять.


