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З УКРАЇНСЬКОЇ ОЙКОНІМІЇ КИЇВЩИНИ:  

ЕТИМОЛОГІЧНІ КОМЕНТАРІ. II 

У запропонованій статті продовжено вивчення ойконімів Київської області – одного з 
найдавніших теренів в історії слов’янства. Дослідження проводилося із врахуванням історико-
етимологічного аспекту, що дозволяє простежити формування проаналізованих назв від найдавніших 
відомих фіксацій до сьогодення, зупинитися на динаміці перейменувань. Описані словотвірні моделі, 
фонетичні зміни, яких зазнали ойконіми в часі, а також їхнє ареальне поширення мають важливе 
значення для лінгвістичних висновків щодо особливостей становлення місцевого ойконімікону – 
складової ланки давньої слов’янської культури. 
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Ольга Карпенко. ИЗ УКРАИНСКОЙ ОЙКОНИМИИ КИЕВЩИНЫ: ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОММЕНТАРИИ. II 

В предлагаемой статье продолжается изучение ойконимов Киевской области – одного из 
древнейших регионов в истории славянства. Исследование проводилось с учетом историко-
этимологического аспекта, что позволяет проследить формирование проанализированных названий от 
древнейших известных фиксаций до сегоднешнего дня, остановиться на динамике переименований. 
Описанные словообразовательные модели, фонетические изменения, наслоившиеся на ойконимы со 
временем, а также их ареальное распространение важны для лингвистических выводов относительно 
особенностей становления местного ойконимикона – составного звена древней славянской культуры. 
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Olga Karpenko. FROM THE UKRAINIAN OIKONOMIA OF KYIV REGION: ETYMOLOGICAL 
COMMETS. II 

The proposed article continues the study of oikonyms of Kiev region – one of the oldest territories in the 
history of the Slavs. The study is taking into account the historical etymological aspect, which allows us to trace 
the formation of analyzed names from the oldest known registration to nowadays, to focus on the dynamics of 
renamings. Described word formation models, phonetic changes undergone in time, as well as their areal 
distribution, are important for linguistic insights concerning the peculiarities of the formation of local 
oikonyms, which are an important component of the ancient Slavic culture. 
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Незважаючи на досить ранню появу слов’ян (ІІ–ІІІ ст. до н. е.) на території сучасної 

Київщини, говорити про початок формування прадавнього ойконімікона через відсутність 
пам’яток дописемного періоду – справа безперспективна. Можна, хіба що, з огляду на 
археологічні розкопки з епохи бронзи та раннього заліза, пізніших культур, вважати, що давні 
осілі землеробці-слов’яни та ремісники мали свої поселення, назви яких пішли в небуття. 
Фіксація найдавніших ойконімів, пов’язана з появою писемних джерел, насамперед літописів, 
значно пізніша і співвідносна з утворенням Київської Русі. В той же час хиткість визначення 
літописних ойконімів також очевидна, адже вони могли бути успадковані від дописемного 
періоду й продовжувати своє існування у Київську добу. Брак оригінальних літописних джерел 
і грамот дається взнаки й надалі, що утруднює хронологію значної кількості назв. 

У запропонованому історико-етимологічному дослідженні назв населених пунктів 
Київської області спочатку звертаємося до найраніше засвідчених варіантів із метою 
простежити всі їхні еволюційні зміни. 

                                                 
 Продовження. Початок див.: Карпенко О. П. З Української ойконімії Київщини: Етимологічні коментарі / О. П. Карпенко// 

Записки з ономастики: Зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2015. – Вип. 18. – С. 273–285. 
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Блиставиця – с. Бородянського р-ну. Засвідчується з початку XVII ст.: «sieliszcza 
Błystawicy», 1606 р. [53, ХХІ, s. 527], «z sioła Blistawice», 1631 р. [2, VII/1, с. 389], Blistawica, 
1715 р. [31, с. 94]. 

Очевидно, утворення із суфіксом -иця від ад’єктива *блиставий ‹псл.*blistavъ (*blistati) 
[39, 2, с. 118]. Для української мови зазвичай властивий прикметник блúскавий ‘блискучий, 
виблискуючий’ [27, 1, с. 74], але пор. с.-х. блȕстав, блѝстав ‘блискучий’, ‘світлий’ [23, 1, 
с. 653–654]. Щодо реальності існування останньої форми в Україні знаходимо підтвердження в 
гідронімії та суміжній ойконімії, пор. рр. Блистова – 1. пр. Лоски п. Десни л. Дніпра; 
с. Блистова Новгород-Сіверськ. р-ну Чернігівськ. обл.; 2. пр. Мени п. Десни л. Дніпра; 
с. Блистова Менськ. р-ну Чернігівськ. обл. [28, с. 58]. Отже, наявний фактичний матеріал 
дозволяє відновити прикметник *блиставий для історичної української лексики. 

Мотиви номінації цілком очевидні для гідронімів Блистова у Чернігівській обл. 
Субстантивований прикметник блистова, найімовірніше, вказував на ‘блискучі, світлі води’ 
гідрооб’єктів. Київський ойконім Блиставиця, який знаходиться на р. Протві, відзначався 
красивим місцезнаходженням, зразково облаштованим господарством [25, с. 87]. 

Вахівка – с. Вишгородського р-ну, яке вважається пізнім за часом виникнення. Його появу 
пов’язують із 1813 р., коли на березі Здвижу розпочалося будівництво чавуноливарного заводу 
[9, с. 313], проте в історичних джерелах воно відоме вже з початку XVII ст.: «z dzierżawy wsi 
Wachowa», 1624 р. [53, XXI, s. 368], Bachowka, 1715 р. [31, с. 93], Wachowka, 1765 р. [2, V/2, 
вып. 1, с. 203]. 

В основі найменування – антропонім Вах (~ Вах – народна форма імен Вакх, Варфоломій 
(через Вахромій), Вахтисій [30, с. 74] або *Вах від Іван [32, с. 144], оформлений присвійним 
суфіксом -ов. З подальшим вирівнюванням фіналі відповідно до похідних на -ов-к-а. Варіант 
Bachowka – фонетичний, зі зміною приголосного W- › B-. 

Велика Снітинка – с. Фастівського р-ну. Дату заснування поселення не встановлено. 
Відомо, що Снятинка (Snalinka) згадується 1594 р. Еріхом Лясотою як невелике місто римсько-
католицького єпископа Йосипа Верещинського [24, с. 15], Sniatynki, 1600 р. [53, XXI, s. 39], «do 
… wsi Snietynka», 1624 р. [53, XXI, s. 374], «съ села Снятина», 1631 р. [16, ІІ, с. 175], «do wsi 
Snitynki Wielkiej», 1747 р. [2, IІІ/3, с. 391]. Документальних свідчень про заснування Снятинки 
Йосипом Верещинським бракує. 

За твердженням Л. І. Похилевича відомо, що ще до латинських єпископів, селом володів 
С. Палій, який, власне, й перейменував його. До того воно називалося Масани й належало роду 
Аксаків [25, с. 385]. Ця інформація також не достовірна: С. Палій не міг бути власником 
Снятинки й перейменувати її, оскільки він 1640 р. народження, а назва поселення, за Еріхом 
Лясотою, згадується 1594 р. Назва Масани в історичних джерелах трапляється ще в першій 
половині XVIII ст., а до того співіснує зі Снятин(ка): «dziedzicem wsi Masan», 1607 р. [53, XXI, 
s. 92], «z ... sioła Massanów», 1631 р. [2, VІІ/1, с. 403], Masany, 1734 р. [31, с. 289]. 

За умови первісної назви Масани, в її основі – антропонім Масан у мн., пор. укр. прізвище 
1896 р. Масан – с. Закутинці Козятинськ. р-ну Вінніцьк. обл. [15], сучасне Масáн [21, 1, с. 661], 
пол. Masan [52, VI, s. 224], хорв. Masan, Massan [48, s. 404–405]. Прізвище Масан пов’язують з 
ім’ям Масáн – народна форма від Амас, Амавс, Єтимасій, Мойсей [30, с. 195], пол. Masan 
К. Римут уважає східнослов’янським запозиченням [50, II, s. 73]. 

Сучасна складена назва Велика Снітинка – це пізнє утворення, яке існує з ХVIII ст., 
означення Велика постало для розрізнення із с. Мала Снітинка, уперше засвідченим під 1747 р. 
«z traktu Snityńskiego Małej Snitynki» [2, ІIІ/3, с. 391]. Що ж стосується походження ойконіма 
Sniatynki (вар. Sniatyn, Snietynka), то різнобій варіантів утруднює його пояснення. Відомо, що нп 
Велика Снітинка та Мала Снітинка знаходилися при р. Снітка п. Унави п. Ірпеня п. Дніпра [28, 
с. 514]. Гідронім Снитка згадує під 1882 р. І. П. Новицький [34, ІІ, с. 748]. В інших джерелах 
він не фіксується; Л. І. Похилевич згадує Снетинку «при безымянном ручье» [25, с. 385]. 
Відсутність давніх варіантів гідроніма – Снетка або Снятка –залишає під питанням 
можливість відгідронімної трансонімізації ойконіма. Разом із тим, оскільки р. Снітка (Снитка) 
задокументована, шлях до її етимологізації відкриває апелятивна лексика, пор. укр. діал. снíдка 
‘тюлька’ [18, с. 31] – фонетичний варіант (із дзвінким приголосним -д-) ‹ снітка, пор., 
наприклад, блр. діал. снітка ‘якась риба’ [40, 12, с. 240] ‹ дв.-руськ. снѣтъ ‘риба Osmerus 
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eperlanus’ [36, ІІІ, с. 698], пор. ще рос. діал. снетóкъ, сниткú або снѣтокъ, снятокъ ‘рибка 
мальок, Osmerus eperlanus’ [7, IV, с. 683]. З цього приводу згадаємо гідронім Снятинка – потік, 
пр. Бару л. Тисьмениці п. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра та нп Снятинка в Дрогобицьк. р-
ні Львівск. обл. [26, с. 514], сюди ж потік Снятúнський у смт Кути Косівськ. р-ну Івано-
Франківськ. обл. [26, с. 514]. Існує версія про спорідненість наведених назв із ойконімом 
Снятин Івано-Франківськ. обл. ‹ антропоніма *Снята, оформленого за допомогою присвійного 
суфікса -ин [42, с. 289–290]. Утім, тут насторожує кілька моментів. По-перше, потік Снятинка 
відомий ще як Снітинський потік пр. Снятинки [28, с. 514], по-друге, акцентна характеристика 
потоку Снятúнського на Івано-Франківщині викликає сумнів щодо його зв’язку з ойконімом 
Сня́тин (варто було б чекати Сня́тин(ка)). 

Найдавніші варіанти ойконіма Sniatynki / Sniatynka, Snietynka, Sniatyn можна вважати 
суфіксальними похідними від згаданого вище гідроніма Снітка. Формально Снетинку 
(фонетична форма Снятинка) допустимо співвідносити з апелятивом снетинка (снятинка у 
мн.), пор. рос. діал. снетúнка ‘риба сниток’ [26; 39, с. 109]. Отже, семантична характеристика 
ойконіма також вказувала на розвиток рибальського промислу корюшкових риб. У цьому ряду 
осторонь залишається дещо пізніша форма Sniatyn ‹ *Sniata + -yn, яка, можливо, зазнала 
модифікації. 

Визначення семантики ойконімів з основою Сніт- ускладнено в зв’язку з нез’ясованою 
етимологією вихідного етимона. Не приймаючи запозичення зі шв. діал. stint ‘дрібна марена’ з 
огляду на фонетичні труднощі, М. Фасмер уважав припустимим розглядати дв.-руськ. форму 
*стѧтъ як запозичення із якогось сканд. джерела й далі переходом в *снѧтъ аналогічно дв.-
руськ. Къснѧтинъ = Константин [36, ІІІ, с. 698]. Крім того, дається взнаки збіг різних за 
походженням апелятивів, пор., наприклад, укр. снитка, снітка, снит ‘яглиця звичайна, 
Aegopodium podagraria L.’ ‹ псл. snętь (snętъ) / snitь ‘стебло, стовбур’ [8, 5, с. 333]. 

Горностайпіль – с. Іванківського р-ну. Вважається, що перша документальна згадка про 
Горностайпіль датується 1493 р. [9, с. 717]. Звернення до першоджерела, Литовської метрики 
1910 р., засвідчило, що у вказаному документі великий князь литовський Олександр підтвердив 
належність овруцькому намісникові Горностаю Романовичу господарства Дитятковича на 
Київщині, пожалуваного йому ще за короля Казимира: «его милость далъ ему въ Кіевъскомъ 
повете человека, на имя Дитятъковича» [11, с. 148]. Це господарство сплачувало Горностаю 
великий податок, проте в цій жалуваній грамоті ніде не згадується ойконім Горностайпіль. 
Горностай Романович був відомою особою на Поліссі. Його прізвище (прізвисько) й раніше 
потрапляло до офіційних документів, пор. «Намєстъникоу вроуцъкому паноу го(р)ностаю 
романовичоу», 1489 р. [29, 1, с. 251]. Що ж до його маєтностей на півночі Київщині, 
документально зафіксованим залишається лише господарство Дитятковича. Літопис під 
1502 р. сповіщає про загибель Горностая на Уші в битві з татарами: «Tatarowe naszych pobili, 
tohda y kniazia Hryhorja Hlinskoho y Hornostaia ubili» [19, XVII, с. 565], а місцевість, де було 
поховано Горностая, названо Горностайполем [25, с. 129]. Нащадки Горностая продовжували 
отримувати данину від Дитятковича. Зпираючися на документи з архіву Горностаїв відомо, 
що лише в 1567 р. «Rochtycze i Ditiatki wraz z Hornostajpolem, ledwie jak widzieliśmy założonym» 
[51, III, s. 128]. Однак незабаром поселення було спустошено татарами. Незначне повернення 
людності не сприяло помітному його відновленню. Швидке зростання поселення припадає 
лише на початок наступного століття, коли зусиллями київського стольника Вацлава 
Вельгорського Горностайпіль стає містечком [там само]: «do dóbr nowo osadzonego miasta 
Hornostajpola», 1613 р. [53, ХХІ, s. 191]. Історичні документи свідчать, що до утворення м-ка, 
ґрунт Горностайпіль неодноразово змінював власників, більше того осади мали різні 
найменування: «do nowo założonéj osady dawniéj Szychowa potem Hornostajpola zw.; 1624 р. [53, 
ХХІ, s. 344–345]. 

Таким чином, ойконім Горностайпіль, найімовірніше, утворений від назви місцевості в 
межиріччі Уші й Тетерева в пам’ять про загиблого тут овруцького намісника Горностая 
Романовича. Це складене утворення, в якому препозитивна частина мотивована особовою 
назвою Горностай, пор. ст.-укр. XV ст., пан Горностай Романовичъ – Вільна, 1493 р. [29, 1, 
с. 251], постпозиційна – географічним терміном поле. 
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Назва Szychowa, найімовірніше, виникла в XVI ст., можливо, в період активної зміни 
власників. В основі найменування – антропонім Шихов, пор. Андрей Шиховъ – московський 
боярин, 1472 р., Ѳедко Савостинъ сынъ Шиховъ – смоленський стрілець, 1610 р. [33, с. 843]. 

Гайшин – с. Переяслав-Хмельницького р-ну. Відоме з поч. XVIII ст.: «подъ баштою 
Гайшинскою», 1703 р. [13, с. 210], Гайшинъ, 1729–1731 рр. [14, с. 38], Гайшинъ, 1799–1801 рр. 
[17, с. 154]. Пошуки в основі ойконіма тюркського імені або прізвища Гайша, пов’язаного з 
Айшá, як і спроба співвіднесення його з білоруськими антропонімами Борейша, Корейша [4, 
с. 46], видається недостатньо обґрунтованою фонетично та словотвірно. 

Ойконім Гайшин мотивований прізвищем (прізвиськом) Гайша + присвійний суф. -ин, 
пор. ст.-укр. Роман Гайша, 1649 р. [22, с. 33], сучасне укр. прізвище Гайша [6, с. 28], блр. 
*Гаўша ‹ Гáўшын [3, с. 106], пол. Hajsz [52, III, s. 411]. Антропонім Гайша із первісного *Голша, 
безперечно, слов’янський за походженням, він засвідчує перехід плавного л › j (солодкозвучна 
форма) та реалізацію вихідного -ъl- › -ал [детальніше про інші фонетичні варіанти антропоніма 
Голша (Говша) та семантичну мотивацію див.: 38, с. 103–107]. Щодо аналогів пор. блр. Гайшин 
– ойконім у Славгородському р-ні Могильовської обл. [20; 48]. 

Гатне – с. Києво-Святошинського р-ну. Фіксується з XV ст. [9, с. 401]. Пізніші згадки: «на 
село Гатное», 1500 р. [1, І, c. 202], «въ Гатномъ», 1628 р. [16, І, с. 217]. 

Назва постала в результаті онімізації та субстантивації відносного прикметника гатний (-
е) від іменника гать, пор. укр. гатнúй ‘гребельний’ [41, с. 137], рос. діал. гáтный = гачёный 
‘огороджений від води (про дорогу, місце для побудови)’ [26, 6, с. 153–154]. Щодо аналогів пор. 
Гатное – ойконіми у Мінськ. губ. та Сувальськ. губ., Гатна-Деражня – ойконім у Подільськ. 
губ., Гатная Слобода – ойконім у Могильовськ. губ. [49, II/2, с. 325]. 

Любарці – с. Бориспільського р-ну. Відоме як: Любаровъ [10, с. 257]; Lubarow, 1622 р. [5, І, 
с. 30], «Селомъ Любарцями», 1729–1731 рр. [14, с. 6], Любарцы, 1799–1801 рр. [17, с. 154]. 

Якщо первісна форма автентична, то Любаровъ – звичайний посесив на -овъ від особового 
імені Любаръ, пор. рос. народне ім’я Любáр ‹ Любим [30, с. 179]. У такому разі варіант Любарці 
– вторинний, модифікований, сприймається як похідне утворення від катойконіма любарці 
букв. ‘переселенці з Любара’, пор., наприклад, смт Любар у Любарському р-ні Житомирської 
обл. 

Мокрець – с. Броварського р-ну. Ще донедавна першою історичною фіксацією поселення 
вважали 1636 р. [9, с. 244], проте джерела дозволяють уточнити його появу: Mokrec, 1628 р. [2, 
VII/1, с. 343], пор. далі: «з селсем Мокрицем»; «з селцомъ Мокрцемъ, 1689 р. [35, с. 157]. 
Броварський Мокрець не поодинокий на Київщині, пор. ≈ 1458 р. – назва села у Київській землі 
(б.м.н.) [29, 1, с. 607], в історичних документах 1640 р. під назвою Мокрець згадується [9, 
с. 314] сучасний ойконім Любимівка Вишгородського р-ну. Аналогічні назви поселень 
засвідчуються на інших слов’янських теренах, пор. чес. Mokřec у Седльчан [44, VI, s. 1021], 
Mokrac у Боснії та Герцеговині [47, s. 297]. 

Слов’янські мови зберігають географічний апелятив мокрець ‹ псл. *mokrьcь [39, 19, 
с. 147], який дозволяє визначити семантичну мотивацію пропріальних одиниць як ‘щось вологе, 
вогке; місце, заросле рослинами, які ростуть на мокрих ґрунтах’, пор. укр. діал. мокрéць ‘злегка 
заболочена низовина’ [37, с. 135], ‘мокре місце між двома узгір’ями’ [12, с. 237], рос. діал. 
мокрéц ‘рослина Gratiola officinalis L., авран лікарський’, ‘рослина Melampyrum pratense L., 
перестріч лучний’, ‘рослина Amarantus retroflexus L., щириця запрокинута’, ‘рослина Polygonum 
tomentosum Schrank.; гірчак шорсткий’, ‘рослина Stellaria media Cyr., сім. гвоздикових; зірчатка 
середня, мокриця’ [26, 18, с. 208], блр. діал. макрэц ‘плантація трави мокриця Stellaria media, 
зірочник’[43, с. 418]. Засвідчена апелятивна семантика властива не лише для розглянутих 
ойконімів, вона ідеальна для гідрооснов, пор., Мокрець р. у бас. Дунаю [28, с. 371], пол. Mokrzec 
– рр. у бас. Вісли та Одеру [46, s. 14; 45, s. 60, 85] тощо. 

Представлений фактичний матеріал дозволяє скласти фрагментарне уявлення про 
хронологічно різноплановий ойконімікон Київщини, динаміку його становлення, фонетичні 
процеси, які впливали на формування окремих назв. Етимологія більшості назв повертає 
втрачені резерви лексичного складу мови, розширює уявлення про стародавній анропонімікон. 
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