
 
 
 
 
 
 

МИКОЛА  ВАСИЛЬОВИЧ  НИКОНЧУК 
(1937-2001) 

 
Від часу виходу остан-

нього числа збірника пішов 
від нас постійний дописувач, 
консультант та  член ре-
дакційної колегії професор  
М.В. Никончук. Редакція 
збірника глибоко сумує з 
приводу тяжкої втрати – 
передчасної смерті відомого 
мовознавця-діалектолога. 

3 квітня після тяжкої 
хвороби пішов із життя 
Микола Васильович Никончук, 
член редколегії наукового 
збірника “Волинь-Житомир-
щина”, відомий український 

мовознавець, професор, доктор філологічних наук, завідувач 
кафедри української мови Житомирського державного 
педагогічного університету імені Івана Франка (1975-2001), 
голова Північноукраїнського діалектологічного центру 
Житомирського педуніверситету, заслужений працівник 
народної освіти України. 

М.В. Никончук народився 5 червня 1937 року у с. Листвин 
Овруцького району Житомирської області. Після успішного 
закінчення Листвинської середньої школи у 1954 році  
М.В. Никончук вступає на філологічний факультет 
Житомирського педагогічного інституту, у стінах якого 
залишався до останньої хвилини життя протягом 46-ти років. 



Саме тут відбулося становлення М.В. Никончука як педагога, 
філолога, вченого, засновника відомої у слов’янському світі 
діалектологічної школи.  

Як філолог-мовознавець Микола Никончук сформувався під 
впливом відомого славіста, академіка М.І. Толстого, який був 
науковим керівником його кандидатської та консультантом 
докторської дисертацій. Професор Никончук вражав своєю 
працездатністю. Ним особисто обстежено і зібрано матеріал із 
понад 600 населених пунктів Полісся.  

М.В. Никончук автор більше сотні наукових праць, серед 
яких шість монографій: “Матеріали до Лексичного атласу 
української мови (Правобережного Полісся)”, “Сільськогоспо-
дарська лексика правобережного Полісся”, “Ендемічна лексика 
Житомирщини”, “Транспортна лексика правобережного Полісся 
в системі східнослов’янських мов”, “Будівельна лексика 
правобережного полісся в лексико-семантичній системі 
східнослов’янських мов”, “Лексичний атлас правобережного 
Полісся”, де в науковий обіг уведена величезна кількість 
лексичних діалектних даних, невідомих раніше науковій 
громадськості. Вагомість доробку М.В. Никончука підтвер-
джується високим індексом посилань у науковій літературі та 
етимологічних словниках – як національних, так і загально-
слов’янських. 

Вагомий і поетичний доробок Миколи Никончука. Він 
автор семи збірок поезій.  

По своїй смерті М.В. Никончук залишив нам не тільки 
значний науковий спадок, не лише десятки учнів і 
послідовників, він не лише примножував славу рідного 
університету й української науки, але всім своїм життям показав 
як наполегливо й цілеспрямовано можна й потрібно йти до 
обраної мети. Надзвичайна працездатність, наукова безкомпро-
місність і принциповість і разом з тим щедрість, відкритість  
душі органічно поєдналися в одній людині. Саме таким навіки 
залишиться Микола Васильович Никончук у пам’яті вдячних 
нащадків.  


