
ОЛЬГА КАРПЕНКО 
З ТОПОНІМІЇ ЖИТОМИРЩИНИ: ПОБИЧІ 

 
Село По́бичі Овруцького р-ну Житомирської області з’явилося на географічній карті у 
повоєнні роки. З наявних у нашому розпорядженні матеріалів відомо, що сучасне село 
По́бичі до 1939-40 pp. існувало під назвою Ни́жня По́бич, а за 2 км від с. Сирниця (того ж р-
ну й обл.) знаходилось с. Ве́рхня По́бич. Останній населений пункт припинив своє існування 
після переселення жителів до с. Ни́жня По́бич. З цього часу відпала необхідність у 
диференціації однойменних ойконімів за допомогою означень Ве́рхня/Ни́жня. Втім пам’ять 
про колишнє село продовжує зберігатися в місцевих мікротопонімах. На місці с. Верхня 
Побич ще тривалий час після переселення жителів існували садки, а згодом ця місцевість 
стала сприйматися як урочище Ве́рхня По́бич. У с. Сирниця, яке простяглось у безпосередній 
близькості до нині зниклого с. Ве́рхня По́бич, знаходиться ставок Верхньопо́бицький. Після 
об’єднання двох населених пунктів у межах с. Ни́жня По́бич тимчасово з’явився ойконім 
По́бич: при втраті означення нова назва ще деякий час утримує форму однини. Від нього 
відомий похідний мікротопонім — луг По́бицький (с. Сирниця Овруцьк. р-ну Житомирськ. 
обл.). Наслідки переселення і об’єднання все більше давали про себе знати і поступово 
позначилися на формальній зміні ойконіма, зокрема на граматичній категорії числа: на місці 
форми По́бич (однина) з’являється її опозитив — Побичі (множина). Ойконім Побичі було 
визнано за літературний, а відтак і нормативний, і вміщено в покажчик Адміністративно-
територіального поділу (К., 1947), а далі, вже за інерцією, перенесено у пізніші його 
перевидання (К., 1973; К., 1987). 

Плюральні назви населених пунктів на -ичі — поширене явище в східнослов’янському 
ономастиконі. Визначальною рисою таких утворень є їх патронімічний, або посесивний, 
характер: пор. сс. Йоничі, Йосиповичі (Львівська обл.), Пилиповичі (Житомирська, Київська, 
Полтавська обл.), Хомичі (Волинська обл.) тощо. Цілком очевидно, що ойконім По́бичі 
випадає з цього кола назв. 

Для правильного розуміння своєрідності основи ойконіма доцільно розпочати його 
лінгвістичний аналіз не з розгляду застиглої у покажчиках форми, а з давніших варіантів, 
засвідчених в історичних джерелах. Колишні населені пункти Ве́рхня і Ни́жня По́бич згадує 
«Słownik geograficzny Królestwa polskiego i innych krajо́w Słowiańskich» як Pobicz Wierchnia 
та Pobicz Niznia. Експедиційні діалектні записи засвідчують голосний иі в назві 'Побиіч, пор. 
запис Т.В.Назарової, зроблений у с. Селезнівка (Овруцьк. р-ну Житомирськ. обл.): «г'нал’і 
до'рогойў на 'Побиіч». Таким чином, Верхня 'Побиіч і Нижня 'Побиіч ілюструють у своїх 
основах діалектний ненаголошений вокалізм поліських говірок при літературній формі 
Побіч. 

Досліджуваний ойконім, вірніше його другий елемент Побіч, можна зіставляти з 
назвою с. Побіч Золочівського району Львівської обл., у Росії з колишньою німецькою 
колонією Побочная і поштовою станцією Побочный Умет (Саратовськ. губ.), а Побочнева 
(Владимирськ. губ.), а також спільнокореневими топонімами, оформленими іншими 
префіксами: с. Обич Шумськ. р-ну Тернопільск. обл., с. Субіч Кам’янець-Подільськ. р-ну 
Хмельницьк. обл., луг і мокра низина У́боч (с. Рижівка Білопільск. р-ну Сумськ. обл.), 
урочище Гнила Забіч (с. Верхня Криниця Василівськ. р-ну Запорізьк. обл.), ріки: У́боч л. 
Сейму л. Десни л. Дніпра (там же), Забіч І. л. Дніпра (с Бабине Верхньорогачинськ. р-ну 
Херсонськ. обл.), 2. а Дніпра (Нікопольск. р-ну Дніпропетровськ, обл.) тощо. Отже, назви з 
коренем бок < прасл.*bokъ + префікс — типові для східнослов’янської території. В основах 
гідронімів здебільшого відбився географічний термін за́біч, за́боч «затока» — *za + bokъ, 
тоді як у інших класах топонімів простежується апелятивна лексика з префіксами по-, при-, 
у- та ін.: по́біч «поруч, близько», побічний «боковий; сторонній», побічниця «частина стола: 
горизонтальна планка, яка з’єднує полиці», «бічна дошка коляски», побочина «бокова 
стінка», прибік, подбоч «схил яру, бік яру», прибіч «бокова частина, бічний схил», обочина 
«край дороги», убіч, убіччя, убоче «косогір, ухил, бік, сторона», рос. о́бочь і обо́чь «збоку, 



біля, осторонь від чогось». Мотиви номінації таких назв цілком прозорі. Зокрема села Верхня 
і Нижня Побіч розташовані по (цей бік) течії річки Зимухи, пор. семантичний антонім — 
с. Тойбік (Чутівськ. р-н Полтавськ. обл.). 

Розглянутий матеріал показав, що літературною нормою слід визнати Побіч. 
Враховуючи етимон, який кваліфікується прислівником або прийменником з родовим 
відмінком, необхідно внести корективи в сучасну назву села, зокрема звернути увагу на 
чергування голосних у корені: Побіч, але Побочі, як, наприклад, Забіч — Забочі Отже, 
ойконім Побичі, як і ряд інших топонімів України, потребує виправлення на географічних 
картах і в адміністративних документах. 
 


