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Світ в якому ми живемо з самого раннього етапу розвитку суспільства, 

можна назвати світом імен, оскільки майже кожен реальний об’єкт, від самої 
людини до об’єктів природи, має своє ім’я. Отже, здається, що давні топоніми 
утворилися самі по собі, оскільки ми не знаємо їх творців і мови творіння. 

Географічні назви виникли в давнину, їх походження лежить у первісному 
суспільстві. Створюючи їх, людина виходила з необхідності відрізняти одне 
місце від іншого. Первісна людина не мала великого лексичного запасу, тому її 
можливості в процесі присвоєння імен були обмежені [1-3]. 

Географічні назви виникли в певні історичні періоди. Вони є 
хронологічним свідченням історичних подій. Топоніми з часом змінювались за 
формою, змістом, розповсюдженням залежно від конкретних подій в історії. 
Війни, міграція населення, етнічні контакти наклали свій відбиток на 
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топоніміку. Кожна історична епоха характеризувалася своїм набором 
географічних назв. 

Топоніми виникли в конкретних історичних умовах, їх походження тісно 
пов’язане із соціальним життям та мовами народів, які заселяли території. 
Змінились історичні умови, мови та народи, змінилися їх райони а, також, 
географічне середовище проживання людей. 

Географічні назви склалися в процесі тривалого і складного розвитку 
людських знань, показуючи ставлення людей до всього природного, що їх 
оточує, необхідність називати об’єкти навколишнього середовища. Це було ще 
на ранній стадії розвитку людського суспільства. 

Будь-яка географічна назва є історичною і є пам’яткою культури кожного 
народу. Географічна назва не випадкова. Суспільство це дає. Топоніми 
фіксують історичні етапи заселення території, економічну активність людей, 
давні міграції та міжетнічні контакти, історичні, політичні та соціально-
економічні зміни, географічні особливості, ознаки місцевості, в тому числі ті, 
що зараз зникли. 

Топоніми, як у дзеркалі, відображають різноманітність природного 
середовища, різноманітність ландшафтів. Вони часто служать джерелом багатої 
та різноманітної наукової інформації. Вони виражають зовнішні форми, 
специфічні особливості, кількість та якість, внутрішню будову та сутність, 
належність, місце розташування та інші суттєві властивості та ознаки 
природних та інших об’єктів. 

Важливо визначити джерела давніх назв, що представляють як географічні 
об’єкти, так і імена національностей, імена людей. Людина – єдиний об’єкт, що 
породжує різні способи іменування. Важливість людини в порівнянні з 
природними об’єктами зумовлена різноманітністю її імен. Тут також варто 
звернути увагу на багатоаспектний підхід до самої людини. 

Топоніми, як пам’ятки матеріальної культури, дуже давні. Вони 
зберігаються сотні років і є інформатором історії поселення та життя різних 
народів – їх творців. Дані топонімії допомагають вирішити суперечливі 
питання етнічної історії народів певного періоду, коли був створений топонім 
[16; 19]. 

У деяких випадках топонімічний матеріал містить більше інформації, ніж 
археологічні та письмові пам’ятки та виступаючи першоджерелом дає 
несподівані результати. Тут особливе місце займають етноніми, топоніми, 
пов’язані з пам’ятками матеріальної та духовної культури, що відображають 
певну частину життя людей. 

У давнину перші імена давали об’єктам, які знаходились у сфері 
практичних дій місцевого населення. За відсутності постійних поселень такими 
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об’єктами часто були води – річки, озера, струмки. Однак з часом роль річок у 
житті людини зменшується, з’являються стародавні постійні поселення. Вони 
стають головними визначними пам’ятками, і багато малих річок та струмків 
вже отримують свої назви від назв населених пунктів. 

Як і у випадку з археологічними матеріалами, дуже складно давати назви 
топонімам. Однак археологічні пам’ятки, на жаль, німі: розповідаючи про 
матеріальну культуру і навіть про соціальні відносини, вони мовчать про мови 
творців цих культур [1]. 

Визначити мову творення топонімів дуже важко. Географічні назви 
з’являються задовго до того, як вони реєструються в письмових джерелах. У 
деяких випадках у джерелах неможливо знайти давні топоніми, оскільки вони 
там не включені. Проблема полягає в тому, що топоніми створюються різними 
мовами відповідно до дериваційних моделей національної мови, але коли їх 
вимовляють або фіксують у джерелах представники інших мов, вони втрачають 
свою початкову форму. 

З хронологічної точки зору усна форма топоніма є основною і раніше, а 
письмова форма – це спосіб зберігання усного слова, який з’явився пізніше у 
формі документа з розробкою. 

Історичні умови, включаючи зовнішні фактори, впливають на розвиток 
суспільства, що відображається на топонімі і змінюючи його та надаючи йому 
іншу форму, сприяючи тим самим появі подвійного слова. Але в більшості 
випадків топонім і слово-близнюк розходяться, оскільки перше, на відміну від 
другого, залишається незмінним у новому статусі. Існує ряд причин, що 
забезпечують стабільність топоніма. До них належать: 

1) придбання задокументованої форми; 
2) тривале існування географічно, що визначає його стабільність; 
3) зв’язок з конкретними історичними подіями та особистостями; 
4) суспільне значення об’єкта протягом періоду його назви; 
5) поширення топоніма на інші території. 
Назви, які виявлено на Гологоро-Кременецькій гряді та Малому Поліссі – 

продукт цілого ряду епох, про що свідчать не тільки пам’ятки й джерела різних 
століть, а й сама внутрішня форма топонімів. 

Коли переглянути історичні дані то на протязі багатьох століть йшла 
боротьба за землю, за матеріальні умови життя людини і розвиток 
господарства. Особливо важкою була боротьба за збільшення площі орних 
земель, і воно в основному проходило за рахунок розчищення лісових ділянок, 
що його практикували в епоху Київської Русі, і яке продовжувалося аж до 
нашого часу [17]. 
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Назви, які пов’язані з цим процесом, у великій мірі збереглися у топонімії 
Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся. Спочатку виділяли певні 
ділянки, для осушування яких просіки – пни, за цим ішла вирубка лісу, після 
якої залишались “бути” (“зруб”) – вирубаний ліс з великою кількістю пеньків, 
хворосту [21; 18]. Вжиті І. Франком слова на позначення різних процесів 
вирубування лісу та результати його, знаходимо серед топонімів досліджуваної 
території. Це назви: Бутини (с), Вируб (х), Копань (с,х), Пасіка (с,х), Теребежі 
(х,ч), Чертіж (х,ч) і ін. Розкрити зміст цих назв не складає труднощів. Назва 
Бутини – відповідає українському “бутин” – “товстий стовбур дерева, що 
обтесаний з кори” [7], від слов’янського “butati” “толкать”,” butiti” – сильно 
толкать, ударять [20; 6]. 

Слово Теребіж, починаючи з ХІV ст.. широко поширене у пам’ятках, у яких 
мова йде про купівлю чи даровизну земельних ділянок, так воно вживається як 
назва ділянки землі, яку щойно починають обробляти. Це слово, як бачимо з 
історичних і письмових пам’яток, було загальновживаним майже у всіх 
слов’ян, а тепер використовується тільки в топонімії, засвідчене в основному 
серед назв населених пунктів та урочищ на Малому Поліссі і менше на 
Гологоро-Кременецькій гряді. Топонім Теребіж на Малому Поліссі 
пояснюється як назви місця, раніше зарослого кущами, деревами, а потім 
розчищеного для осідку або під використання сільськогосподарських культур. 
Особливістю даного топоніма є те, що він виступає у різних формах: Теребіжі – 
свідчить про те, що земля освоювалась не вся відразу, а певними ділянками, які 
ставали власністю держави або власністю окремих людей. 

Цей топонім дуже схожий до двох наступних Чертіж, Чертежі (ч) та Пасіка 
(с,х,ч) і означає місце розчищене від дерев, кущів та інших заростей [21; 18]. 
Так само як назва Теребіж вони відомі у Ратинському, Буго-Стирському, 
Бродовському географо-топонімічних районах тощо. Вони поширені як назви 
хуторів та частин, але найбільша кількість трапляється у мікротопонімії. 
Топонім Пасіка найбільш поширений у Гологоро-Кременецькому географо-
топонімічному районі, а менше у Малому Поліссі. 

З кожним роком поставала потреба з розширенням посівних площ, яка 
особливо збільшується у зв’язку із зростанням попиту на сільськогосподарські 
продукти для задоволення потреб неземлеробського населення приводило до 
розширення практики вирубки та випалювання лісів [17]. Про це свідчать такі 
назви як: Смалиха (х), Ниви (х), Нива (х), Нивки (х), Піднивок (ч), що означали 
частини орних полів. На даній території, в основному – Сокальсько-
Торчинському, Буго-Стирському є така особливість, коли поле оброблене під 
перший засів, має назву новина, яку у великій кількості зустрічали у 
мікротопонімії, і менше Новина (х), Новина (с) в мікротопонімії. З угіддями, які 
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використовувалися у господарських цілях пов’язують назви Вигін (х,ч), 
Загорода (х), Скитник (х) тощо. 

Також у житті місцевого населення однією з найдавніших галузей 
виробництва було садівництво, поширене і на Гологоро-Кременецькій гряді та 
Малому Поліссі, тому цей процес також відображений у топонімії: Садки (х), 
Міжсадами (ч), Сади (ч) тощо. 

Внаслідок розширення земельного господарства (ХV-ХVІ ст.) площі 
земельних угідь, що були у використанні селян значно зменшилися, тоді як 
земельні площі феодалів зростають до величезних розмірів. Саме в цей період 
виникає потреба вимірювати площу землі. Ці назви земельних мір, зрозуміло, 
проникають у топонімію, стаючи власними назвами населених пунктів, полів, 
урочищ тощо [8-15]. 

Характерною особливістю цих назв є незмінність структурної форми при 
переході у власну назву, наприклад: Лан (х), Лани (х,ч) тощо. 

Поділ дворищ, як основи першого селянського господарства на половини 
або чверті [23; 4], призвело до виникнення таких топонімів як: Чверті (х,ч) та 
Півланки (х,ч) – ця назва більше зустрічається на Малому Поліссі, але у 
зміненій формі як Паланки (х). Землі селян почали ділитися і дробитися, що 
засвідчене топонімами: Помірки (х,ч), Загородки (х,ч) тощо. 

До назв, що пов’язані з мірами землі та способом їх обробітку можна 
віднести й такі, як: Загони (ч), Плугів (с), Переволочка (ч) і Пасовищі (х), Ризи 
(ч) що масово поширені у мікротопонімії досліджуваного регіону. З усіх вище 
перерахованих назв досить цікавою є назва сіл Перевалочна і Плугів. Першу з 
них місцеве населення пов’язує з назвою міри “волока”. Інша назва Плугів, теж 
мабуть пов’язана з поширеною у Червоній Русі назвою міри “плуг” [23; 22]. 

Отже, топонімічна система – це відображення елементів матеріальної та 
духовної культури різних народів, які збереглися протягом багатьох століть. 

Топоніми як реліктова спадщина минулих поколінь принесли нам без змін 
важливі історичні події, елементи духовної культури, включаючи церемонії та 
ритуали та релігійні вірування. Розвиток соціальних відносин і духовного 
образу суспільства в будь-який період історії залежав від матеріальної основи 
самого суспільства. 
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