
ВІКТОР ШУЛЬГАЧ 
НА ТОПОНІМІЧНІЙ КАРТІ ВОЛИНІ. VIІ 

 
Відути 

Назва поселення в Турійському районі. В історичних джерелах фіксується з другої половини 
XVI ст.: «з видют#» (1566)‚ «до видγта»‚ «до видут#»‚ «под(д)аны(х) видγцъки(х)» (1575)‚ 
Widath (1570), Widut’ (1583)‚ «громады Видютское» (1664) тощо. Діагно-стуючим у даному 
випадкові видається запис латини-цею — Widath‚ що відповідає‚ очевидно‚ п. Widąt. 

В основі цього ойконіма‚ на наш погляд‚ лежить слов’янське неканонізоване ім’я 
*Видутъ. Воно реконструюється як *vidо̧tъ(jь) — нейотована форма активного 
дієприкметника теперішнього часу на - о̧t- від дієслова *vidti (на фоні j-ових похідних: рос. 
діал. виду́чий‚ виду́щий «зрячий‚ який добре бачить»‚ блр. діал. віду́чы‚ віду́чый «людина‚ яка 
добре бачить» — звідки антропонім *Видуч(ий)> с. Видучи в колишній Вітебській губ.). 
Особове ім’я *Vid о̧tъ(jь)‚ судячи з його структури‚ досить давнє. Його архаїчність 
підтверджується ще деякими антропонімними факта-ми: Реут < *revо̧ tъ‚ Трут < *tьrо̧ tъ — 
сучасні прізвища на Рівненщині‚ рос. Могутов Гридя‚ XV ст. < *Могутъ< *mogо̧ tъ та ін. 

Годомичі 
Згадується в «Архіві князів Сангушків» (т. 3‚ с. 315) під 1527 р.: «γ Годомичохъ». 

Архаїчна назва населеного пункту на -ичі від особового імені *Годомъ. Останнє є усіченою 
формою композити Годомиръ/Годимиръ‚ пор.‚ наприклад‚ слов’янське Godemir (957 р.‚ із 
*Godimir)‚ схв. Годомир/Годимир‚ ст.-п. Godzimir, 1434 р. і под. Реконструюється як 
*Godimirъ‚ при цьому перший компонент мотивований дієсловом *goditi(sę) (укр. годи́ти 
«допомагати‚ догоджати»‚ го́ди́тися «домовлятися»‚ «миритися»‚ блр. гадзі́ць «догоджати»‚ 
рос. діал. годи́ть «створювати сприятливі умови для кого-небудь» тощо). Поєднувальне -о- в 
назві с. Годомичі могло виникнути аналогічно до назв поселень типу Любомль‚ Тихомль та 
ін. 

Доросині 
Ойконім у Рожищенському районі. Письмові фіксації відомі з середини XV ст.: 

Доросинъ (1450)‚ «з Доросынємъ» (1488)‚ «на именю Доросинє» (1549)‚ «въ Доросыне» 
(1571)‚ «в село Доросин» (1574) тощо. Реконструюється як *Дорогосынь — похідне з 
суфіксом -j- від особового імені *Дорогосынъ‚ співвідносного щодо структури із 
слов’янським Добросынъ‚ укр. Драгосиновичъ‚ 1424 р.‚ болг. Драгосин‚ Радосин‚ схв. 
Trebesin та ін. Первісна форма *Дорогосынь зазнала синкопи (випадіння) одного з кореневих 
складів. Аналогічне явище спостерігаємо й у назвах с. Доротище (Ковельський р-н 
Волинської обл.) ~ історично Дороготhшь (1502)‚ хут. Доростої (Млинівський р-н 
Рівненської обл.) ~ воно ж «в Дорогостаєхъ», «на Дорогосто"(х)» (1575). 

Люблятин 
Назва зниклого поселення‚ яке належало до Клюської с/р Турійського р-ну. Зараз 

фіксується лише однойменний мікротопонім — ліс Люблятин. Стосовно структури це 
посесивне утворення на -ин від особового імені *Люблята‚ співвідносного (фінальне -ята) з 
*Милята > с. Милятин в Іваничівському р-ні‚ *Борята> с. Боратин у Луцькому р-ні‚ 
*Козята > с. Козятин у Горохівському р-ні Волинської обл. і под. Ім’я Люблята 
документально фіксується в старопольському іменникові — Lubięta (1462)‚ про його 
продуктивність на терені східних слов’ян свідчать назви населених пунктів Люблятино — в 
колишніх Костромській‚ Московській‚ Пензенській‚ Тверській‚ Вітебській губ. Це дає 
підстави для реконструкції праформи *L’ub(l)ęta і віднесення її до праслов’янського 
лексичного фонду. 

Мислобіж 
Назва зниклого поселення‚ яке належало до Турської с/р Ратнівського р-ну. Має 

аналогічний відповідник на території Берестейщини — с. Мыслабаж. Обидві назви досить 
давні‚ вони виникли шляхом приєднання присвійного суфікса -jь до основи язичницького 
особового імені *Мыслобогъ. Останнє співвідносне щодо структури з болг. Мислиго́ст‚ 



Мислиго́д‚ п. Myślimir, Myślibor‚ полаб. Myslidarg, Myslibor, ч. *Myslibor (> c. Mysliborice) 
тощо і відновлюється як *Myslibogъ. Поєднувальне -о- в *Мыслобогъ виникло за аналогією 
до особових імен типу Любомиръ, Милонhгъ і под. 

Нивгодове 
Ойконім (належав до с/р Річиця Ратнівського р-ну) цікавий з точки зору збереженого в 

ньому неофіційного особового імені — Неугодъ. Ймовірність його існування 
підтверджується фактами історичної антропонімії: укр. Сенко Невгодъ‚ 1600 р.‚ підданий 
Овруцького монастиря; рос. Неугодъ Степанович Головнин‚ 1596 р. (Вологда). Поодинокі 
генетично споріднені топоніми від цього імені відомі й за межами України: сс. Невгодов — 
на Могильовщині‚ Неугодово — в колиш. Володимирській губ. Росії‚ — що свідчить на 
користь архаїчності досліджуваної назви. 

Ниці 
Назва поселення в Старовижівському р-ні. Історично — Necy‚ Нєци (1542)‚ «з Нецов‚ 

села манастырского» (1578)‚ «село и фолварок Неци» (1621). В основі цього ойконіма — 
прізвисько *Ницій (місцеве *Нецій — з обниженою вимовою наголошеного [и] до [е] на 
зразок ’лепа‚ ’меш тощо). Воно співвідносне з укр. діал. ні́ций «короткозорий»‚ блр. діал. 
ні́ци «кволий‚ хворий»‚ ні́цый «понурий»‚ рос. діал. ни́цый «низький»‚ «нахилений»‚ 
етимологічно спорідненими з латиським nica «місце нижче за течією річки»‚ д.-інд. nīicas 
«низький‚ низовинний» та ін. Щодо структури назви с. Ниці є множинною формою від 
антропоніма *Ницій аналогічно до назв волинських населених пунктів Скиби‚ Пехи‚ Яківці і 
под. 

Печихвости 
Назва поселення в Горохівському р-ні‚ має аналог на Львівщині. В писемних пам’ятках 

фіксується з І пол. XVI ст.: «имhнье Печи-хвосты» (1508)‚ «z imenia ich Pieczychwost» 
(1545)‚ «z Peczychwost» (1552)‚ «з части села Печихвостъ» (1649) тощо. Формально це 
множинна форма від глузливого прізвиська *Печихвіст‚ співвідносного з *Печивода (> с. 
Печиводи на Хмельниччині) ‚ ст.-п. Pieczygroch, Pieczymleko, Pieczymucha ( XIV-XV ст.) та 
ін.‚ у яких перший член антропооснови — дієслово пекти у формі наказового способу. 
Архаїчність досліджуваної назви не обов’язкова. 

Підвергать 
Назва колишнього хутора в Любомльському р-ні‚ виключеного з облікових даних у 

зв’язку з переселенням жителів. Вона виникла в результаті лексикалізації словосполучення 
*Під верхгать (пор. укр. діал. гать «мокра низовина»‚ гат «гребля»‚ рос. діал. гать 
«загата»‚ «мокре місце‚ калюжа»‚ блр. гаць «гать»‚ д.-рус. гать «гребля»). Стосовно 
структури напрошується порівняння з волинськими ойконімами Підверхи‚ Підвибрід‚ 
Піддерть‚ Підрічка та ін. У компоненті верхгать відбулося спрощення групи приголосних‚ 
яка обтяжувала вимову‚ аналогічно до таких географічних назв‚ як: кут. села Верпілля 
(с. Гаражджа Луцького р-ну Волинської обл.)‚ воно ж Верхполье (1855) ~ кут. села 
Верхопілля (с. Перекалі Млинівського р-ну Рівненської обл.); ліс Верстав (с. Копилля 
Маневицького р-ну Волинської обл.) ~ ур. Верхстава (с. Довге Поле Дубнівського р-ну 
Рівненської обл.) ~ с. Верхостав (об’єднане з с. Мирків Горохівського р-ну Волинської обл.) 
і под. 

Тельчі 
Наскільки вдалося простежити‚ цей населений пункт‚ що в Маневицькому р-ні‚ 

представлений в історичних джерелах досить пізно: 1651 р. — с. Тилче‚ села Тельча. Проте 
вихідна форма — Тельче‚ співвідносна щодо структури з Любче‚ Пальче‚ Судче і под. (назви 
сіл на Волині)‚ свідчить про його глибоку архаїку. Тельче — дериват від антропоніма Телець‚ 
оформленого за допомогою індивідуально-посесивного суфікса -j-. За нашими 
спостереженнями‚ це малопродуктивне в сфері ойконімії особове ім’я (пор. ще сс. Тельцы‚ 
Тельцово — в колишніх Вітебській і Тверській губ.‚ Telcov — у Чехії); значно частіше 
фігурує його корелят жіночого роду — Телица (пор. ст.-укр. Телица‚ ст.-блр. Цяліца — 
XVI ст.‚ ст.-рос. Телица — XV ст.)‚ від якого утворені топоніми сс. Телицино‚ Телицыно, 



Телицын, Телицы в різних регіонах Росії і в Білорусі. Сучасна форма досліджуваної назви‚ 
яка наводиться як нормативна в довідниках з адміністративно-територіального поділу 
України‚ є вторинною‚ вона виникла за аналогією до назв сс. Творці‚ Яківці‚ Ківерці і под. 

Утіхове 
Назва колишнього хутора (належав до Заболоцької с/р Ратнівського р-ну)‚ виключеного 

з облікових даних у зв’язку з переселенням жителів. Споріднена з укр. с. Утіховичі 
(Львівська обл.)‚ рос. Утехово (в колишніх Ярославській‚ Смоленській‚ Тверській губ.‚ блр. 
Уцехі‚ Уцешын‚ п. Uciechów, ч. Útěchovice та ін.‚ що свідчить про глибоку архаїку 
волинського ойконіма. В основу наведених географіч-них назв покладений антропонім 
Утhхъ (Утhха)‚ збережений у старопольському і чеському іменниках: Uciech, Útěch. Від 
імені Утhхъ існувала зменшувально-пестлива форма — *Утhшько‚ відображена в назві 
поселення Утішків на Львівщині. 

Хотивель 
Назва поселення в Старовижівському р-ні‚ яка може порівнюватися з Хотівля — село на 

Чернігівщині. Обидва ойконіми є дериватами з присвійним суфіксом -j- від особового імені 
*Хотивъ — варіанта незасвідченого *Хотивитъ<*Хotivitъ. Воно може реконструюватися з 
огляду на зафіксовані в пам’ятках слов’янські імена Хотимиръ‚ Хотиборъ, Хотиславъ тощо 
— з компонентом Хот- у першій частині‚ а також‚ наприклад‚ п. Miłowit, Radowit, Trzebowit 
та ін. — з цим же компонентом у другій частині композити. Сучасна форма Хотивель є 
фонетично вторинною і розвинулася з *Хотивль. У ній для полегшення артикуляції з’явився 
голосний звук -е- подібно до назви с. Здомишель (Ратнівський рн Во-линської обл.) — із 
первісного *Здомишль /*Здомисль. 
 


