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СТАВЛЕННЯ ЛЬВІВ’ЯН ДО «ЛЬВІВСЬКОГО» МОВЛЕННЯ: ВІД СТЕРЕОТИПУ ДО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Резюме: У доповіді аналізуються мовні атитюди, виявлені під час двох досліджень: 

анкетування та інтерв’ювання львів’ян (і для порівняння – жителів інших регіонів України) і 

опитування за методикою «парних масок». З’ясовано, що позитивне ставлення до «львівського» 

мовлення як до ідіома з високим статусом не підтверджується експериментальним 

дослідженням. 
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LANGUAGE ATTITUDE OF LVIV INHABITANTS TO «LVIV DIALECT»: FROM 

STEREOTYPE TO EXPERIMENTAL DATA 

Abstract: The author of the article analyses language attitudes, which were revealed after two stages 

of research: direct – questioning and interview of Lviv inhabitants and inhabitants of other regions of 

Ukraine for comparison, and indirect – questioning according to the matched guise technique. The 

author proves that positive attitude to the «Lviv dialect» as a prestige idiom cannot be verified by 

experimental research. 
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Львів як місто з тривалою історією успішного співжиття багатьох етносів протягом свого 

історичного існування витворив специфічний місцевий ідіом, який з часом значно 

трансформувався.  

Дослідження «львівського» регіолекту має досить тривалу історію. Серед класичних праць 

варто назвати дослідження Я. Рудницького (Rudnyckyi 1943), О. Горбача (Горбач 2006) 

(середина ХХ ст.), а також лексикон, укладений співробітниками Інституту українознавства 

ім. І. Крип’якевича (Хобзей 2009). Щоправда, кожне з цих досліджень присвячене лише 

певному аспекту проблеми, як і статті, які принагідно з’являються в науковій літературі. Досі 

немає зібраних та лінгвістично опрацьованих корпусів сучасного львівського мовлення. 

Термін «регіолект» розуміємо, за О. Гердом, як «особливу форму усного мовлення, в якій 

уже втрачено багато архаїчних рис діалекту, розвинулись нові особливості. Це форма, яка, з 

одного боку, не досягла ще статусу літературної мови, а з іншого, в силу наявності багатьох 

рис, що ареально варіюються, не збігається повністю і з міським просторіччям. Регіолекти 

охоплюють ареал низки суміжних діалектів, включаючи сюди міста і селища і тим самим 

досить значні групи того чи іншого етносу» (Герд 2001, 23). 

Таким чином, бачимо, що регіолект охоплює низку населених пунктів, і, таким чином, 

твердження про «регіолект одного міста» є лінгвістично безпідставними. Однак специфіка 

сприйняття Львова і характерного для нього мовлення пересічними мовцями, пов’язана з 

формуванням характерної «міської» ідентичності, породила міф про особливості саме 

львівського мовлення, відмінність його від інших, навіть наближених регіолектів.  

Виходячи з таких уявлень як носіїв ідіому, так і інших україномовних респондентів, було 

висунуто ряд робочих гіпотез щодо «львівського» мовлення: 

1. респонденти позиціонують існування специфічного «львівського» регіолекту; 

2. його маркерами виступають насамперед лексеми, частотність яких у реальному мовленні 

мінімальна; 

3. респонденти (і носії, і не-носії) декларують високий статус ідіома; 

4. реально носії цього ідіома отримують на основі свого мовлення низькі статусні 

характеристики. 

Щоб перевірити ці гіпотези, було проведено низку досліджень:  

• зібрано пілотний корпус текстів – інтерв’ю з респондентами різного віку, які є носіями 

«львівського» мовлення і родини яких живуть у Львові мінімум з 1938 р. (2007 р., див., зокр., 

(Палінська 2009)); 

• проведено анкетування (березень-квітень 2010 р.) щодо ставлення респондентів до 

«львівського» ідіому; 

• проведено дослідження методом «парних масок» (квітень-травень 2011 р.) для 

визначення мовних атитюдів стосовно «львівського» мовлення. 

Щоб з’ясувати ставлення мовців до «львівського» регіолекту та особливості його 

сприйняття, було проведено анкетування, на основі якого отримано 45 анкет з таким 

географічним розташуванням респондентів: 

• Львів (12); 

• Львівська область (13); 

• Інші регіони України: Київ (7), Суми (7), Хмельницький (1), Рівненська обл. (2), 

Волинська обл. (1), Тернопільська обл. (1), Івано-Франківська обл. (1)  

На загальні запитання щодо існування львівського регіолекту респонденти дали такі 

відповіді: 

 На Вашу думку, чи існує особливий «львівський» варіант мови? 

   так – 89 %   ні – 11 %  

 На Вашу думку, чи існував такий варіант історично?  

   так – 69 %   ні – 31 % 

 Чи можете ви, почувши, як говорить людина, сказати, що це львів’янин / львів’янка? 

    так – 75 %   ні – 25 %  
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Позірна одностайність респондентів (більшість із них визнають існування та історичну 

традицію львівського регіолекту, який відрізняється від сусідніх) насправді приховує великі 

розбіжності в оцінках. Аналіз розгорнутих питань анкет, а також паралельно проведені 

інтерв’ю показали, що респонденти насправді мають на увазі під «львівським» варіантом мови 

зовсім різні речі. Ці розбіжні уявлення можна звести до трьох основних позицій: 

• класичний регіолект поч. ХХ ст. 

• мовлення сучасного Львова 

• міф про львівське мовлення 

Проаналізуємо зокрема кожну з цих складових. 

1. Класичний регіолект.  

Мовлення Львова сформувалося протягом століть існування міста, але саме період Австро-

Угорщини і наступні, міжвоєнні роки спричинились до витворення міфу Львова, його 

неповторної культури і мови, т. зв. львівської ґвари (пол. gwara lwowska) – говір, що 

сформувався у Львові і його околицях, у результаті змішання української і польської мов, з 

вкрапленнями німецької та єврейської лексики. На думку деяких дослідників, це складова 

південнокреського діалекту польської мови (Kurzowa 1983). Суміш польської, української та 

єврейської мов, що побутувала в підавстрійській Україні, також іноді називають «балак». У 

міжвоєнний період (1920—1930-і роки) львівську ґвару масово популяризували. У цей період 

нею творив Вітольд Шольгіня (автор книг про Львів та сценарист Львівського польського 

радіо), Мар’ян Гемар (поет, сатирик, пісняр), Адам Голлянек (письменник-фантаст, публіцист). 

На ґварі з 1933 до 1939 року виходила до загальнопольського ефіру регулярна популярна 

передача львівського радіо «На веселій львівській хвилі», яку вели її автори – польські актори 

Генрік Фоґельфанґер (Тонько) та Казімеж Вайда (Щепцьо).  

Отже, серед основних складових формування класичного львівського регіолекту слід 

назвати, насамперед: 

• формування «львівської» ідентичності після розпаду Австро-Угорської імперії; 

• активне побутування «балаку» як форми львівського просторіччя; 

• популяризацію «львівської» мови.  

На поч. ХХ ст. у Львові склалася така мовна ситуація: за переписом 1931 р., більшість 

населення Львова становили поляки, на другому місці – євреї, і лише на третьому місці – 

українці і русини (сумарно вони складали лише близько 11 % від загальної кількості 

населення). 

Таблиця 1. Склад населення Львова «щодо мови найближчої» (Львів у цифрах 1938) . 

 

 Кількість (тис. осіб)  У % до підсумку 

українці  24.245  7,8  

русини  10.829  3,5  

поляки  198.212  63,5  

євреї  75.316  24,1  

інші  3.566  1,1  

 

Реально лише частина україномовного населення була носіями літературної української мови 

(західноукраїнського варіанту); більшість, а це передусім жителі передмістя, власне, і були 

носіями регіонального варіанту, який згодом дав початок «львівській ґварі», активно 

популяризованій у 30-х. 

2. Мовлення сучасного Львова.  

Але така соціолінгвістична ситуація протривала лише до кінця 30-х рр. ХХ ст. Історичні 

події кардинально змінили національний склад населення Львова, і місто з польсько-

єврейського перетворилося на переважно українське. 

Таблиця 2. Національний склад Львова (за переписом 2001 р.) 

 Кількість (тис. осіб)  У % до підсумку  
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українці  639.0  88.1  

росіяни  64.6  8.9  

поляки  6.4  0,9  

білоруси  3.1  0,4  

євреї  1.9  0,3  

вірмени  0.8  0,1  

 

Разом з попередніми жителями місто практично втратило і своє специфічне мовлення. 

Натомість посилилася питома вага української мови – у більш «чистому» літературному її 

варіанті, а також західноукраїнських діалектів, насамперед наддністрянського і бойківського. 

Вплив польської мови суттєво обмежився, оскільки ситуація безпосереднього мовного контакту 

замінилася на контакт опосередкований – через близькість польського кордону, можливість 

часто бувати у Польщі, а також слухати польське радіо і дивитися телебачення. 

3. Міф про львівське мовлення.  

Різка зміна ідентичності львів’ян, що відбулася у середині ХХ ст., не могла не позначитися 

на уявленнях про львівське мовлення: воно, як і взагалі все, що було пов’язане зі «старим 

добрим Львовом», тобто австрійськими, а потім і польськими часами, опоетизовувалося і 

міфологізовувалося. Саме мовлення стало основним маркером специфічної львівської 

ідентичності. Основні тези міфу про львівське мовлення, виявлені в результаті анкетування, 

такі: 

• специфічне львівське мовлення існувало від заснування міста і існує дотепер; 

• у Львові говорять не так, як в інших регіонах, навіть західної України. 

Ставлення респондентів до «львівської» мови за результатами анкетування виявляє, що в 

основному вони оцінюють саме міфологізовані уявлення про регіолект. Тому, за винятком 

одного респондента (мешканця Львівської області, для якого мова Львова – це русифікована 

мова міста, на противагу до звичного йому діалектного мовлення рідного села), усі реакції 

позитивні або нейтральні: 

• мені подобається – 19  

• це звучить престижно – 5  

• це мовлення має особливий шарм – 23  

• хотів би / хотіла б також вміти так говорити – 1  

• гарно, але тільки коли це використовується в літературних творах – 1  

• нейтральне ставлення – 6  

• так говорять тільки неосвічені люди – 0  

• це «сільський» діалект – 0  

• мені не подобається – 1  

• інше (вкажіть) 

Те, що респонденти аналізують не реальне мовлення, яке можна почути на львівських 

вулицях, а міфологізовані уявлення про нього, підтверджують і відповіді на мовний блок 

запитань. Так, у відповідь на питання «За чим Ви визначаєте мовлення як «львівське»?» 

респонденти наводили передусім специфічну лексику та фразеологію, зокрема: філіжанка 

‘горня для кави’, вар’ят ‘божевільний’, шпацер ‘прогулянка’, мешти ‘туфлі’, обцаси ‘каблуки’, 

пулярес ‘гаманець’, гербата ‘чай’; най тя качка копне, то ся зробе, холєра ясна і т. д. Ці й 

подібні слова і вислови, які респонденти завжди представляють як незаперечні докази 

існування специфічного львівського регіолекту, як бачимо, низькочастотні й обмежуються, як 

правило, побутовою сферою. Слід зазначити, що у пілотному корпусі текстів, зібраному нами у 

2007 р., така лексика практично не зафіксована – вона становить менше 2 % від загального 

корпусу, причому респондентами там виступали переважно носії класичного львівського 

регіолекту, а теми, запропоновані для обговорень, мали б наштовхувати на використання саме 

такої лексики. Інші риси, такі як характерна інтонація, специфічні звуки, темп мовлення, 

граматичні та словотвірні особливості, специфічна побудова речень, тобто те, що передусім і 
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визначає характер ідіома, рідко потрапляють до рефлексій респондентів (за винятком 

професійних філологів). 

Отже, опитування, здійснене серед представників різних регіонів України, виявило, що 

респонденти не лише позиціонують існування характерного «львівського» регіолекту, але й 

твердять, що можуть ідентифікувати його на слух за певними маркерами. Окрім того, усі 

респонденти дали позитивну або принаймні нейтральну оцінку регіолекту, жоден не обрав 

варіантів «так говорять тільки неосвічені люди» або «це «сільський» діалект». Попри це є 

підстави вважати, що респонденти насправді оцінювали не реальне мовлення львів’ян, а 

міфологізовані уявлення про «львівське» мовлення. Тому можна очікувати, що реальне 

«львівське» мовлення не отримає таких високих оцінок від респондентів, тобто декларовані 

позиції не підтвердяться експериментально. Припускаємо, що цей ідіом отримає високі оцінки 

за шкалою солідарності і низькі – за шкалою статусу під час опитування респондентів зі Львова 

і Західної України. Щоб перевірити цю гіпотезу, було застосовано метод «парних масок». 

Метод «парних масок» (the matched guise technique) – одна з непрямих методик 

соціолінгвістичних досліджень, розроблена у 1960-ті роки Уоллесом Ламбертом на основі 

праць американського психолога Ч. Остгуда (огляд літератури з цього питання див., зокрема, у 

(Вахтин, Головко 2004, 86-110), (Saidat 2010) . Метод був розроблений з метою дослідження 

міжетнічних атитюдів за допомогою того, як люди формують образ інших на основі слухання 

їхнього мовлення. Ламберт припустив, що дані, отримані від респондентів шляхом відкритих 

методів дослідження, не дозволяють у достатньому обсязі дослідити ставлення до особи через 

мову (атитюди). Тому він пропонує нову техніку, яка здатна вивчити неусвідомлені фактори, 

що впливають на сприйняття людьми один одного. Основна особливість цього методу полягає у 

наданні можливості досліднику виключити вплив голосу мовця і змісту тексту, який він читає, 

залишаючи під контролем лише вплив мови. З цією метою записують голоси людей, які 

володіють двома мовами або двома варіантами однієї мови, які читають один і той самий текст 

або варіанти тексту різними мовами. Потім голоси розташовують у такій послідовності, щоб 

респонденти не змогли здогадатися, що деякі голоси належать тій самій людині. Таким чином, 

респонденти вважають, що чують удвічі більше голосів, ніж їм насправді пропонують. Під час 

обробки даних дослідник фіксує, чи є відмінність в оцінці однієї і тієї ж людини залежно від 

того, якою мовою вона читає текст. Якщо відмінності виявлені, роблять висновок про вплив 

мови на оцінку мовця.  

 Постановка експерименту 

Для визначення мовних атитюдів стосовно «львівського» мовлення було здійснено запис 

чотирьох текстів. На відміну від класичної версії методу «парних масок», це був не один і той 

же текст, а варіації на дотичні теми (спільна тема – дзвінки на радіо), тобто змінна «тема» могла 

частково впливати на результати експерименту. Щоб уникнути цього, під час експерименту 

респондентів просили не звертати увагу на те, що говорять люди, а лише на те, як вони це 

говорять, оскільки дзвінки на радіо – специфічний жанр, де людина може приховати свою 

справжню професію чи соціальний стан, але не може приховати манери говорити. Тексти 

озвучували двоє дикторів – чоловік і жінка, кожен з них використовував дві маски: львів’янин і 

не-львів’янин. Записи були розташовані таким чином, що слухачі не могли здогадатися, що 

дикторів лише двоє: 1 – LM, 2 – UF, 3 – UM, 4 – LF (L – «львівська» маска, U – «стандартна 

українська» маска, F – жіночий голос, M – чоловічий голос).  

Для позначення мовлення як «львівського» були використані маркери, засвідчені у 

пілотному корпусі текстів, зібраному нами у 2007 р. шляхом інтерв’ювання мешканців Львова. 

Це, зокрема, такі особливості: 

• фонетичні: білабіальний [л] ([ł]), твердий [р] у позиції м’якого ([по
у
рйадок]); укання 

([то
у
бі]); західноукраїнські наголоси ([рóблю]) 

• морфологічні: квазіартиклі (‘кісь забави, такі звіти); то, той у значенні ‘це’, ‘цей’ 

• синтаксичні: копула у теперішньому часі (то є такий час) 

• лексичні: специфічна лексика (коліжанка, мешти, обцаси і под.); ця лексика, як 

засвідчує корпус текстів, має мінімальну частоту і обмежену сферу використання, хоча 
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респонденти у дослідженні 2010 року саме її називали найбільш характерним маркером 

«львівського» мовлення. 

Респондентам пропонували прослухати тексти і оцінити мовців за певними 

характеристиками, які поділялися на статусні (високий – низький статус мовця) та афективні 

(опозиція «свій – чужий»). За шкалою статусу визначали, чи людина, яка говорить, видається: 

• розумною 

• освіченою 

• такою, що має вплив у суспільстві 

• успішною 

• впевненою в собі 

• лідером 

За шкалою солідарності диктор оцінювався як людина: 

• товариська  

• симпатична  

• така, якій можна довіряти  

• кумедна  

• така, що має почуття гумору 

• така, що може жити у сусідньому будинку 

Також респондентам пропонували відповісти на додаткові запитання: 

• Як Ви вважаєте, ким працює ця людина? 

• Як Ви вважаєте, звідки ця людина (регіон, місто / село) 

Респонденти прослуховували кожне інтерв’ю, після чого заповнювали анкету про кожного 

диктора – ставили бали від 1 (повністю ні) до 7 (повністю так), за зразком методу семантичного 

диференціалу. На додаткові запитання потрібно було дати відкриту відповідь. 

Результати експерименту 

Проведене дослідження є пілотним, оскільки не було завдання опитати всю сукупність 

мовців чи зробити достовірну вибірку з генеральної сукупності, а лише перевірити дієвість 

методики для вирішення конкретної лінгвістичної проблеми. 

У результаті проведення експерименту було отримано 65 анкет, з них 18 респондентів – 

чоловіки і 47 – жінки. Змінні «вік» та «освіта» не враховані, оскільки дослідження проводилося 

лише серед студентів. Географія учасників обмежена західним регіоном України, зокрема: 

Львів – 25, Львівська область – 28, інше – 12 (Волинська – 1, Закарпатська – 1, Івано-

Франківська – 6, Рівненська – 2, Тернопільська – 1, Хмельницька – 1). 

За кожним параметром результатів анкетування було виведене середнє арифметичне 

значення, а вони, у свою чергу, були зіставлені у парах L / U (за чоловічим і жіночим голосом). 

 

Таблиця 1. Результати за шкалою статусу (зіставлення L / U) 

 

 M F 

розумна   3,42 / 6,05 3,7 / 3,76 

освічена 3,4 / 6,03  3,61 / 3,95 

має вплив у суспільстві 3,31 / 5,58 3,28 / 3,46 

успішна 3,14 / 5,57 3,6 / 4,11 

впевнена в собі 3,6 / 5,84 4,95 / 5,54 

лідер 2,91 / 5,49 3,6 / 4,12 

 

При цьому для жіночого голосу була невелика різниця у статусі на користь «львівського» 

мовлення за ролями диктора (і за темою, і за темпом мовлення, і за манерою висловлювання 

«львівське» мовлення звучало більш авторитетно, ніж «стандартне»), але респонденти все одно 

оцінили «стандартне» мовлення вище за статусними характеристиками. Натомість результати 

для чоловічого голосу виявилися значно вищими для UM, хоча роль диктора в LM, згідно з тим, 
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що і як він говорив, мала б бути вищою. Отримані дані дають можливість однозначно 

стверджувати, що існує залежність між вибором мови (у даному випадку – варіантом мови) і 

ставленням до носія мови. 

За шкалою солідарності результати виявилися далеко не такими однозначними (див. табл. 2): 

якщо для жіночого голосу ми можемо констатувати принаймні незначне переважання значень L 

над U, як це припускалося на початку експерименту, то для чоловічого голосу ця перевага є 

тільки за параметром «кумедний». Виділені значення у таблиці показують дані, що не 

відповідають робочій гіпотезі. 

 

Таблиця 2. Результати за шкалою солідарності (зіставлення L / U) 

 

 M F 

товариська 4,37 / 5,58 5,95 / 4,14 

симпатична 3,17 / 5,12 4,4 / 4,85 

якій можна довіряти 3,26 / 5,75 3,95 / 3,11 

кумедна 4,58 / 3,46 5,11 / 4,95 

має почуття гумору 3,94 / 4 5,05 / 4,22 

може жити у сусідньому будинку 3,8 / 4,12 4,28 / 4,35 

 

Показово, що за найбільш «чистим» параметром солідарності – «може жити у сусідньому 

будинку» – респонденти надали перевагу носіям «стандартного» мовлення, тобто носії 

«львівського» мовлення не видалися їм «своїми». Частково це можна пояснити самою 

постановкою експерименту: в ідеальному варіанті слід було опитувати окремо львів’ян, окремо 

жителів інших регіонів (навіть Львівської області), і тоді зіставити їх з урахуванням цієї 

змінної. Але попри те можна у цілому стверджувати, що носії «львівського» мовлення не 

отримують високих результатів від жителів Західної України за афективними характеристиками 

(шкалою солідарності). Слід зазначити, що такі результати, несподівані для дослідників, 

трапляються нерідко: така ж ситуація була в дослідженні д’Андлеяна і Такера про ставлення до 

канадського і європейського варіантів французької мови, у роботі Карранци і Раяна про оцінку 

англійської та іспанської мов агнло-американцями та мексикано-американцями, а також у 

дослідженнях ставлення до «білого» і «чорного» варіантів англійської мови в США (Ель-Даш, 

Такер) і до трьох мов – англійської, африкаанс і ксоза у ПАР (де Клерк, Бош) (огляд проблеми 

див. у (Вахтин 2004, 95 – 96)). 

Також підтверджують припущення про низький статус ідіому відповіді респондентів на 

додаткові запитання анкети. Так, на думку учасників експерименту, диктор LM має 

непрестижну професію: працівник сільради, тракторист, агроном, фірман, охоронець, 

продавець і под. Лише 7 учасників експерименту припустили, що диктор має престижну 

професію (депутат Львівської міської ради, чиновник, підприємець). Натомість диктор UM 

однозначно сприймається респондентами як людина престижної професії (священик, психолог, 

викладач, директор, політик, аналітик). Схожа ситуація і з жіночим голосом: багато учасників 

експерименту визначили в обох випадках професію диктора як домогосподарка, продавець (у 

тому числі на ринку) або вчителька, але якщо у відмінних варіантах «нейтральної» маски 

фігурують такі професії, як журналіст, депутат міськради, артистка або вказано «висока 

посада», то професію «львівської» маски визначають як ведуча в сільському клубі, 

прибиральниця, повар, поштарка і под. Слід відзначити, що такі професії жодним чином не 

нав’язані темою висловлювань, отже, респонденти оцінювали саме манеру говоріння. 

Місце проживання респондентів також показує чітке диференціювання дикторів за манерою 

висловлювання. За відповідями респондентів можна простежити чіткий розподіл «львівських» 

голосів як переважно «сільських» (LM – село (27), селище міського типу (3), маленьке містечко 

(2), місто (5); LF – село (16), селище (2), містечко (2), місто (16)), тоді як носії «стандартного» 

мовлення сприймаються виключно як жителі міст, у тому числі великих. 
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Географія проживання дикторів за оцінками респондентів досить широка. Місце проживання 

носіїв  «львівського» мовлення учасники експерименту переважно визначають як Західна 

Україна, іноді конкретизуючи: Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська обл., 

Галичина. Поодинокі респонденти визначили місця проживання дикторів як центрально-східні 

регіони України (Дніпропетровська, Черкаська обл.). Натомість місцем проживання носіїв 

«стандартного» мовлення називають як Львів і Галичину, так і інші регіони – Волинська, 

Полтавська, Рівненська обл., міста Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, а також Харків 

і Донецьк. Одна з респонденток охарактеризувала дикторку як жительку Львова, яка переїхала 

зі Сходу.  

Загалом можна відзначити, що респонденти, попри засвідчену ними не надто високу 

лінгвістичну підготовку і мовне чуття, дали досить одностайні оцінки дикторам за манерою 

мовлення. Зокрема, більшість опитаних зазначили географічну приналежність до «Заходу» і 

«не-Заходу» України, а також професійні й соціальні характеристики мовців, які засвідчують 

низький статус «львівського» ідіому порівняно зі стандартним українським мовленням. 

 

Отже, аналіз емпіричних даних, отриманих різними методами (збір мовного корпусу, 

анкетування щодо виявлення мовних атитюдів, експериментальне дослідження методом 

«парних масок») дає змогу зробити наступні висновки: 

• респонденти (як жителі Львова, так і інших регіонів) позиціонують існування 

специфічного «львівського» регіолекту, що відрізняється від інших, навіть 

близькоспоріднених ідіомів; 

• маркерами цього специфічного мовлення називають насамперед лексичні 

особливості; 

• аналіз даних корпусу текстів, отриманих у результаті інтерв’ювання львів’ян, 

засвідчує, що такі лексеми мають мінімальну частотність і обмежену сферу 

використання; 

• респонденти як зі Львова, так і з інших регіонів України позиціонують «львівський» 

регіолект як ідіом з високим статусом; 

• натомість експеримент показав, що респонденти (переважно львів’яни і жителі 

Західної України) оцінюють львівське мовлення як ідіом з низьким статусом; 

• носії «львівського» мовлення отримують однозначно нижчу оцінку за шкалою 

статусу, ніж ті мовці, які послуговуються «стандартною» українською; дослідження за 

шкалою солідарності не дає однозначних результатів. 

У перспективі досліджень – аналіз ширших мовних даних, зокрема зіставлення атитюдів 

щодо «львівського» мовлення у львів’ян і не-львів’ян, регіональне поширення стереотипів 

щодо «львівської» (насамперед мовної) ідентичності та порівняльний аналіз суб’єктивних і 

об’єктивних даних щодо мовлення львів’ян у різних частинах України. 
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