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Топонімікон деяких регіонів України ви-
вчено ґрунтовно: сюди можна віднести Буко-
вину і Дніпро-Бузьке межиріччя. Однак у ці-
лому топонімія України належним чином ще 
не висвітлена в науковій літературі. Більшої 
уваги потребує дослідження мікротопонімії 
окремих регіонів, у тому числі й Львівщини. 
Мікротопоніми – це не тільки багате джерело 
для вивчення історичної та сучасної лексики, 
а й цінний матеріал, який ілюструє фонетичні 
особливості топонімів, словотвірні зміни лек-
сем у процесі історичного розвитку мови. 

Об’єктом нашого дослідження стала мікро-
топонімія с. Конів Старосамбірського району 
Львівської області, мікротопоніми якого збері-
гають свої назви не одну сотню років, на відмі-
ну від поширеної в мовознавстві думки, що 
мікротопоніми функціонують короткий час. 

Обстежені архівні матеріали с. Конів, зо-
крема «Журнали обліку земельних ділянок» 
[5] і «Відомості про прибутки від панщини» 

[2], свідчать про те, що понад 200 років існу-
ють мікротопоніми Ялина, Вигадівка, Маґури, 
Кинішівка, Кузанівка, Чижецька (дорога), 
Попова дорога.  

У статті ми ставимо перед собою такі за-
вдання: з’ясувати етимологію мікротопонімів 
с. Конів; дослідити словотвірну будову топо-
німічних назв; показати фонетичні варіанти 
топонімів у живому мовленні. 

Мікротопонімія с. Конів складається з на-
зв частин села, лісів, горбів, полів, лук, доріг, 
чагарників, балок, мостів, річки, потоків, ста-
вків, джерел, колодязів, боліт.  

Усе село поділяється на три частини, які 
мають назви, що характеризують їхнє розта-
шування: Гора, Діл, Колонія. 

Колонія (тут і далі в транскрипції виділя-
ємо наголошений склад [коул’он’ійа] – це 
відокремлене від села поселення, що утвори-
лось у XIX столітті, і було заселене поляка-
ми. Одне із значень апелятива колонія – посе-



лення вихідців з іншої країни, області. Поля-
ків примусово вивезли за радянських часів, 
а на цьому місці оселилися місцеві, але назва 
залишилася. У топонімі зберігається діалект-
на вимова [л’] у словах іншомовного похо-
дження. 

Топоніми Гора [гоура] і Діл [д’іў] обій-
мають об’єкти, які, у свою чергу, поділяють-
ся на менші частини. Так, Гора поділяється 
на Ялину, Вигадівку, Коло Цвинтарі та Чет-
вертий Горбок. Назву Ялина [йалиена] меш-
канці пояснюють тим, що на цьому місці да-
вно ріс ялиновий ліс, який викорчували та 
побудували хати. У місцевій говірці слово 
«ялина» як назва дерева не існує. Натомість 
уживаються слова «ялиці», «яличка». Зна-
чить, слово «ялина» означає «місце, де рос-
туть ялини» (порівняємо польське: jedlina – 
ліс, де ростуть ялиці). У тому випадку суфікс 
-ин-а мав або збірне, або просторове значен-
ня. Серед загальних назв слово «ялина» тепер 
відсутнє, можливо, через те, що поблизу нема 
хвойних лісів, а лише самі мішані. За кіло-
метр від Ялини росте ліс, який колись був 
хвойним. Це позначено на мапі 1853 року. 
Велика ділянка поля підписана такою на-
звою: «Pola od wsi do jedliny błozewskiej». Ці-
лком реально, що jedlina раніше займала час-
тину сучасного села. 

На нашу думку, топонім Вигадівка міг 
утворитися за допомогою суфікса -івк- від ан-
тропоніма Вигад, який, у свою чергу, утворив-
ся лексико-семантичним способом від апе-
лятива вигад, що означав «той, хто вигадує». 

Нижня частина села Діл < «пасмо гір; во-
дорозділ» [8:220] розміщена на трьох пагор-
бах, які мають числові назви, що є стабіль-
ними і вживаються всіма мешканцями, неза-
лежно від того, у якому напрямі відносно па-
горбів розміщені їхні будинки. Нумерація 
починається з кінця села: Перший Горбок, 
Другий Горбок, Третій Горбок, Четвертий 
Горбок. Мікротопонім Четвертий Горбок 
входить у склад гори.  

За спостереженнями Л. Гумецької, в актах 
XIV–XV ст. найчастіше трапляються назви 
лісів, які походять від назви місцевості, у якій 
або поблизу якої росте ліс [4:66]. Не є винят-
ком і назви лісів, що оточують село Конів. 
Від ойконімів утворилися назви Болозіський 
ліс [боулоуз’іск’ій л’іс] – від села Болозів; Бу-
кіський [бук’іск’ій] – від села Букова; Вов-
ченський [воуўч’еин’ск’ій] – від села Вовча. 
Невеликий лісок, що приєднується до Букісь-
кого лісу, називається Грибники [грибпниек’і]. 
Назва вказує на характерну властивість цього 
лісу. Множинна назва Грибники утворена від 

апелятива гриб за допомогою форманта -ник-
и. Про подвійне значення форманта -ники пи-
сав В.оНиконов, зазначаючи, що топоніми на 
-ники не називали мешканців, а позначали 
місце, «заросле певною рослинністю» [7:70].  

Прийменникова назва Коло Святого Яна 
[колоу с’в’ітого йана] вказує на розміщення 
поблизу лісу. Святий Ян – хрест, установле-
ний 1848 року на честь скасування кріпацтва. 
Ліс Коло Святого Яна в середині XIX ст. на-
зивався Березняк (Brzezniak). У наш час 
в цьому лісі берези не ростуть, тому це стало 
причиною змінення старої назви на назву-
орієнтир. 

Усі назви доріг села поділяються на такі 
підгрупи: 1) назви, які походять від антропо-
німів; 2) назви відтопонімного походження; 
3) назви, що вказують на відношення до ін-
ших доріг; 4) прийменникові утворення, що 
вказують на відношення до різних об’єктів. 

Від власних назв осіб походять назви Ку-
цова дорога [куц’оува доурога], Юдкова до-
рога [йудткоува доурога], утворені за допомо-
гою суфікса -ов- від прізвища Куць й імені 
Юдко. У місцевій говірці суфікс -ов- ужива-
ється і після м’яких приголосних. Назва Юд-
кова дорога може походити не тільки від ан-
тропоніма Юдко, а й від загальної назви «юд-
ко» – «рід злого духа», що зазначено у слов-
нику Б. Грінченка [3:563].  

Від загальної назви «попъ» (піп) утворив-
ся мікротопонім Попова дорога [поупова доу-

рога]. Ця дорога з’єднує села Букову і Фель-
штин (сучасне Скелівка) і пролягає через Бу-
кіський ліс і поля села Конів. За переказом, 
дорога дістала таку назву через те, що нею 
їздили священики до села Фельштин. У ті 
часи Фельштин був великим селом, яке мало 
місцеве значення. Беручи до уваги твірну ос-
нову топоніма Попова дорога, робимо висно-
вок, що цей топонім дуже старий. Грецьке за 
походженням, слово «попъ», часто вживане 
в церковнослов’янській мові, у мовленні ме-
шканців згодом витіснилося словами 
«ксьондз» і «священик». Корінь слова «попъ» 
зберігся у слові «попівство» [поуп’іўствоу], 
що в місцевій говірці означає «садиба, де 
мешкає священик». Ця садиба весь час роз-
ташована на одному місці, що засвідчує мапа 
1853 року. 

Від ойконіма утворена назва дороги – 
Чижецька дорога [ч’ішецка доурога] < Чиж-
ки [ч’ішк’і]. Мікротопонім утворено за до-
помогою відносного суфікса -цк-. Спостері-
гаємо цікаве явище, яке не властиве загаль-
ним назвам: унаслідок регресивної асиміляції 
за глухістю (жк → шк) – типової фонетичної 



риси – з’явився звук [ш], який зберігається 
перед голосним. Таке явище стало можли-
вим, бо відбулася повна десемантизація твір-
ної основи топоніма. Цей процес здійснився 
тому, що з лексичного складу місцевої говір-
ки зникло слово «чиж» (демінутивне чижок > 
чижки > топонім Чижки). За час функціону-
вання мікротопоніма відбулося змінення його 
географічного об’єкта, межі якого звузилися. 
Чижецькою тепер називається лише невелика 
частина колишньої дороги (приблизно півто-
ра кілометра), що пролягає через поле 
с.оКонів і не межує з територією с.оЧижки. 
На мапі 1853 року на місці поля, що має су-
часну назву Толока, було громадське пасо-
вище, через яке проходила Чижецька дорога. 
Унаслідок територіального розподілу топо-
нім Чижецька дорога втратив географічний 
термін дорога і функціонує тепер як Чиже-
цька. При повній субстантивації значення 
топонім зберігає прикметникові форми від-
мінювання. Від топоніма лексико-семантич-
ним способом утворилася назва поля, що ме-
жує з дорогою: Чижецьке [ч’ішецк’еи]. 

Дорога, що з’єднує с.оТоварну з с.оБуко-
вою і проходить через конівську Толоку, здав-
на називається Півперечна [п’іўпеиречна]. Та-
ку назву дорога дістала через те, що з’єднує 
дві дороги і лежить упоперек (у місцевій гові-
рці «півперек») Толоки. Мікротопонім функ-
ціонує в усіх трьох селах (Конів, Товарна, Бу-
кова) і вживається без терміна дорога.  

У зв’язку з тим, що село поділене на кут-
ки, які мають свої назви, відпадає потреба 
у назвах вулиць у формі називного відмінка 
іменника чи прикметника. Вулиці не сприй-
маються як орієнтири розташування певних 
об’єктів, а, навпаки, певна частина вулиці по-
значається близько розташованими об’єктами. 

Серед оронімів можна виділити назви 
двох пагорбів (Біла гора і Лиса гора) і назву 
балки (Пеклисько). Ці назви пов’язані з хара-
ктерними властивостями об’єктів. Біла гора 
назвала свою назву від глинистого ґрунту 
білуватого кольору. Назва Лиса гора вказує 
на голі обриви, де не росте ніяка рослинність. 
Топоніми вживаються лише у стійких слово-
сполуках із словом «гора». Топоніми є актив-
но вживаними в мовленні селян і загальноп-
рийнятими для мешканців усіх частин села.  

Метафорична назва Пеклисько [пеклиес-
коу] вказує на характерний зовнішній вигляд 
об’єкта. Оронім утворений лексико-семан-
тичним способом від діалектного апелятива 
пеклиско, який активно функціонує в місце-
вій говірці. Це слово утворено морфологіч-
ним способом від іменника пекло. Суфікс 

-иск- має тут значення не стільки згрубілості, 
як збільшення інтенсивності вияву ознаки.  

Серед усіх мікротопонімів окрему групу 
становлять назви полів, які можна поділити 
на такі підгрупи: 1) назви, що походять від 
власних назв колишніх власників поля: Кі-
нишівка, Хомівка, Хмаріківка, Кузанівка; 
2) дволексемні назви та їх варіанти, що за-
знали елемінації: Пудилове поле і Пудилове, 
Андрушкове поле і Андрушкове; 3) назва, що 
вказує на суспільний стан колишнього влас-
ника: Панське; 4) назви, пов’язані з рельєфом 
місцевості: Долинка, Жолобина, Маґури; 
5) назва, що визначає особливості ґрунту: 
Глинка [глин’ка]; 6) назва, що вказує на роз-
ташування поля по відношенню до іншого 
поля: Передне; 7) назва, що відображає підсі-
чне господарювання: Копань; 8)оназва, утво-
рена від назви дороги, яка проходить через 
поле: Чижецьке; 9)оназви, які вказують на те, 
що було раніше на місці поля: Торфисько, 
Толока; 10) прийменникові конструкції, що 
вказують на наявність поблизу поля того чи 
іншого об’єкта: За Демейком, Коло Святого 
Яна, Коло Баюри, Під Ферштином, Коло 
Хмарікових Корчів, Коло Букіської Границі.  

В ономастичній літературі мікротопоніми 
моделі на зразок: Коло Святого Яна, Під Фе-
рштином, За Демейком називають назвами-
орієнтирами, не визначаючи спосіб деривації 
цих назв. На думку Д.оБучки, у результаті 
такої номінації іменований об’єкт надалі за-
лишається безіменним. Такі назви можна 
кваліфікувати як несправжні оніми або напів-
топоніми [1:267]. 

Для всіх назв, виражених як іменниками, 
так і прикметниками, характерне функціону-
вання без терміна поле. Із лексемою «поле» 
непослідовно вживаються лише нові мікро-
топоніми, утворені за допомогою присвійно-
го суфікса -ов-. Отже, чим старіший топонім 
прикметникового типу, тим вищий ступень 
його субстантивації, аж до іменникового су-
фіксального утворення, якщо первісний мік-
ротопонім був виражений присвійним прик-
метником. Останній субстантивується за до-
помогою форманта -ка. Такі утворення 
є стійкими протягом значного історичного 
періоду. Вони залишаються незмінними, не-
зважаючи на змінення власників об’єкта. На 
думку В. Никонова, у процесі історичного 
розвитку формант -ка втратив свої первісні 
функції і став лише засобом субстантивації 
[6:73]. Це підтверджується нашими дослі-
дженнями. Від власних назв походять топо-
німи: Кіниш (похідне від Коунашь) > Кіниші-
вка, Куза (похідне від Кузьма) > Кузанівка, 



Хома > Хомівка, які дуже старі. Вік перших 
двох не менше 170 років, про що непрямо 
свідчить відсутність таких імен чи прізвищ 
у всіх документах XIX століття. Прізвище 
Хома зазначено в кадастрових списках за 
1853 рік. Топонім Хмаріківка утворенио від 
прізвища Хмаряк [хмареик] пізнішого утво-
рення, бо Хмаряк жив на селі до середини 
ХХост. Старим є топонім Панське [пан’скеи], 
утворений за допомогою суфікса -’ск-, який 
указував на приналежність поля не конкрет-
ному власнику, а тій чи іншій особі певного 
суспільного стану. Власники поля, пани, змі-
нювалися, а назва залишалася стабільною. 
Для селян головним було лише те, що поле 
не громадське, не належить нікому з селян, 
а панське. За В.оНиконовим, формант -ськ- – 
це суфікс неособистої власності [6:71]. Топо-
нім Панське субстантивувався давно, бо 
з терміном поле не вживається ніколи. Відмі-
нюється топонім за зразком членного прик-
метника на -ський.  

Мікротопонім Копань [копан’] – це сема-
нтичне утворення від апелятива копань, який 
міг означати «скопане для посіву поле»; «па-
совище в лісі, на зрубі» [7:375]. На нашу ду-
мку, не виключено й більш широке значення 
слова «копань»: «місце після викорчовування 
лісу». Непрямо на факт існування на цьому 
місці лісу вказують чагарники, що ростуть 
поряд і носять теж назву Копань. 

Мікротопонім Торфисько [торфискоу] 
утворено лексико-семантичним способом від 
аналогічного апелятива. Суфікс -иск-о в апе-
лятиві відповідає східнослов’янському -ищ-е. 
У топонімії цей суфікс означає «місце, де від-
бувалось або знаходилось що-небудь» [6:75]. 
Суфікс є продуктивним у мовленні селян 
і дотепер. Так, поле, яке сезонно засаджували 
картоплею (бульбою), місцеві називають бу-
льбисько [бул’бискоу].  

Топонім Толока [тоулока] змінив свою 
семантику в 70-х роках ХХ ст. До того часу 
він означав «громадське пасовище». Усі на-
зви лук можна поділити на підгрупи: 1) на-
зву, що походить від імені колишнього влас-
ника: Фідів город [ф’ід’іў гоурот] і Фідьове 

[ф’ід’оувеи]; 2) назви, що утворилися від сіль-
ськогосподарських термінів, які тепер є арха-
їзмами: Пастівник, Вуґор; 3)оназва, утворена 
лексико-семантичним способом від апеляти-
ва, який означав «місце, де знаходилися ста-
ви», – Стависько; 4) прийменникові конс-
трукції з прийменниками за, коло, під. 

До наших днів дійшла лише назва клаптика 
лугу, що походить від імені колишнього влас-
ника Фідьо (середина XIX ст.), – Фідів город. 
Сам термін город у цій місцевості має широке 
значення: «грядки біля хати», «сад», «луки біля 
хати». Ця ділянка здавна була луками, для ін-
шого земля тут не придатна. У зв’язку з тенде-
нцією до субстантивації і до звуження власних 
назв, мікротопонім уживається як назва без те-
рміна город, тобто Фідьове. 

Аналізуючи топонімію с. Конів, ми про-
стежили явище реномінації окремих об’єктів 
унаслідок змінення їхньої якості (ліс Березняк 
> Коло Святого Яна); реномінацію окремих 
частин мікротопоніма через звуження обсягу 
об’єкта (Чижецька дорога > Чижецька). Се-
ред мікротопонімів, що позначають поля і лу-
ки, ми помітили загальну тенденцію назв до 
субстантивації (Хомове поле > Хомове > Хомі-
вка). Найбільш стійкими є іменникові назви 
(Андрушівка, Кінишівка, Кузанівка, Хомівка, 
Хмаріківка), які функціонують упродовж сто-
літь, незважаючи на змінення власників 
об’єктів. Це дещо заперечує панівну думку 
в топоніміці, що мікротопоніми функціонують 
короткий час. Не одне століття існують назви 
кутків села Вигадівка, Ялина; назви лугу Ста-
висько; назви полів Маґури, Кінишівка, Куза-
нівка; назви доріг Чижецька, Попова дорога. 
У деяких мікротопонімах збереглися архаїчні 
лексеми, які не мають сучасних замінників 
серед загальних назв вугор, маґури, пастівник, 
поп, толока, ялина. 

Підсумовуючи аналіз мікротопонімів 
с.оКонів, відзначимо, що лексичним матеріа-
лом для їх творення є переважно діалектні 
апелятиви, а деривація здійснюється лексико-
семантичним, морфологічним, синтаксичним 
способами, а також способом лексикалізації 
прийменникових конструкцій. 
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