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ВСТУП

Актуальність теми. Розвиток природничої науки є складовою 

загальнолюдського соціокультурного процесу, який реалізується на 

міжнародному і національному рівнях. Отже, без ґрунтовного знання 

світової та вітчизняної історії зрозуміти еволюцію природничої науки і 

термінотворення неможливо. Водночас проблема осмислення історії 

розвитку природничих наук, еволюції термінології у взаємозв’язку з 

історією суспільства вітчизняними наукознавцями достатньою мірою ще 

не досліджена.

Відомо, що перші природничо-наукові уявлення з’явилися ще у 

прадавні часи. В античному та середньовічному суспільстві вони 

інтегрувалися в багатогранний і складний комплекс народних знань та 

незрілої науки. Народне природознавство в ньому залишалося однією із 

форм проявів суспільної свідомості, пізнання і відтворення світу, 

безцінним витвором людства. Народні природничі знання на певному 

етапі забезпечили перехід до власне природничих наук. 

Доведено, що природознавство як система наук про природу 

виникло в другій половині ХVІІ ст., але окремі галузі, зокрема екологія, 

генетика, молекулярна біологія оформилися в науку лише у ХХ ст. 

Період від найдавніших часів до початку ХVІІ ст. був передісторією 

науки. Становлення природознавства завжди тісно перепліталося з 

історією суспільства. Кожному рівню розвитку продуктивних сил, 

мислення та уявлень людини про світ відповідав характерний етап 

розвитку природознавства і навпаки, наука давала можливість людству 

суттєвіше впливати на природу і суспільство.

Кожна з існуючих сьогодні природничих наук має свою 

термінологію і поняття та їх першоджерело –  народ. Цінність народних 

природничих назв полягає в тому вони засвідчують ступінь духовного 

розвитку народу, є вираженням його історії, уявлень та творчої сили. Уся 

сукупність народних природничих назв є тим містком, що пов’язує не 
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лише нормативну номенклатуру з її витоками, а й сучасних людей із 

їхніми предками та історією. У мові і в думці, пише В. Вернадський, 

проступають перед нами ті нитки, які найміцніше пов’язують людину з її 

найвіддаленішими предками «...історія об’єднується з біологічними 

науками. На кожному кроці починає виявлятися біологічна основа 

історичного процесу, про що досі й не підозрювали, та, мабуть, і вплив 

долюдського минулого людини, яке враховується недостатньо» [76, с. 

70]. 

Об’єкти природи, події або явища перш ніж стати науковим 

фактом повинні бути зафіксовані за допомогою інструментарію науки чи 

описані певною термінологією. Термінологічний апарат природничих 

наук формувався впродовж тривалого часу, він, як і сама наука, має 

свою еволюцію. Називання об’єктів природи опосередковується 

мисленням і виступає засобом фіксації образів мислення в мовних 

знаках. Кожна людина з часу виникнення мови спрямовувала свою 

пізнавальну діяльність на певну характерну рису тварини, рослини, 

мінералу чи іншого об’єкта природи. За схожою схемою, але з 

врахуванням певних правил і норм, природничі назви давали 

представники наукової галузі. У національному називництві ознака-

якість об’єкта природи фіксується у формі природничого терміна чи 

поняття і матеріалізується в конкретному слові чи назві.

Актуальність дослідження полягає в тому, що великий масив 

народних морфологічних, анатомічних, фізіологічних, екологічних та 

систематичних назв потребує повернення в вітчизняну культуру для 

подальшого збагачення термінологічного скарбу нації.

Водночас, використання принципів формування наукової 

природничої номенклатури на основі народних, національних назв та їх 

пристосування до бінарності в сучасній систематиці конче потрібне не 

лише у природознавстві, а й в історії, етнолінгвістиці, порівняльно-

історичному мовознавстві, теорії та історії культури, педагогіці тощо. У 
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природничій термінології, особливо в зоологічній та ботанічній 

номенклатурі, зазвичай використовують латинь або латинізовані чи 

запозичені наукові назви. Останніми роками підручники для шкіл та 

вищих навчальних закладів часто перенасичені складною та 

незрозумілою термінологією, яка ефективно «відбиває» інтерес до 

здобуття знань в учнів та студентів. У зв’язку з цим для продуктивного 

навчального процесу і широкої популяризації природознавства питання 

дохідливості  національної номенклатури набуває першочергової ваги.

Досі комплексно не вивчена структура народних природничих 

знань, не досліджений довготривалий перехід від емпіричних уявлень 

до наукових, не з’ясовані особливості еволюції природничих назв і 

термінів на тлі історичного розвитку. Зазначені проблеми потребують 

включення до наукового обігу нових джерел і термінологічних одиниць, 

системного порівняльного аналізу наукової і народної термінології. 

Назріла потреба повернення в науку прогресивних поглядів та ідей 

попередників, а в історіографію історії науки і техніки –  забутих імен 

дослідників природи. Це дозволить персоналізувати історію науки, 

визначити напрями подальшого наукового пошуку, матиме теоретичне, 

прикладне і виховне значення. 

Наукова і народна термінологія формувалася на теренах 

комплексу природничих галузей, сільського господарства, медицини, 

ветеринарії, мисливства, рибальства та історії. Тому цей напрям об’єднує 

широке коло вчених, які збирали народні природничі назви (І. 

Верхратський, О. Яната, С. Рудницький, П. Тутковський, Н. Осадча-Яната, 

М. Шарлемань, К. Татарко, І. Щоголів, С. Паночіні, В. Левицький, В. 

Василенко, Е. Мурзаєв, Н. Никончук, І. Івченко, І. Турянин, Ю. Кобів та 

ін.), вивчали термінологію з позиції мови науки та історії (Л. Берг, О. 

Реєнт та ін.), лінгвістики (В. Пілецький, І. Процик, В. Коломієць, В. 

Усачова, Г. Фесенко, А. Бокотей, В. Шульгач та ін.), упроваджували їх у 

навчальний процес (І. Марисова, В. Бойко, С. Рудик, М. Василега-Дерибас 
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та ін.), вивчали еволюцію наукової думки з окремих аспектів 

природознавства (Н. Адамчук, В. Гамалія, О. Курок та ін.) [83 – 89; 635 – 

643; 499 – 500; 521 – 434; 612 – 616; 631; 446; 361 – 363; 67 – 68; 395 – 

396; 406 – 408; 212 – 213; 562 – 563; 257 – 258; 43 – 45; 484 – 485; 455; 

474 – 475; 273 – 275; 566 – 570; 578 – 579; 372 – 373; 498; 65 – 66; 3; 113; 

346 – 349].

Історія природничої науки привертала до себе увагу багатьох 

дослідників. Ними були історики і далекі від історії натуралісти й 

математики. Визнаний авторитет науки В. Вернадський був 

переконаний, що історія математики вже давно є одним із добре 

опрацьованих розділів історії науки. Набагато гірші справи, зазначав він, 

з історією описового природознавства –  зоології, ботаніки, мінералогії, 

геології і майже всіх розділів техніки. Тут галузь наукового дослідження 

ледве зачеплена засобами сучасної історичної науки [77, с. 50]. Один із 

найкращих знавців неорганічної природи України акад. П. Тутковський 

звертав увагу на нагальну потребу вивчення та розробки природничої 

термінології. «Унаслідок сумних історичних обставин на Україні в останні 

століття, наукові українські терміни могли виробитися майже лише в 

обсязі наук гуманітарних; природничі науки, що їх розвиток почався на 

прикінці ХVІІІ-го століття, залишилися у нас без добре розробленої 

національної наукової термінології. …Таке сумне становище примушує 

прискорити вироблення доладної української природничої термінології; 

пекучість цієї потреби стала вже трюїзмом» [521, с. 6].

На сьогодні стан вивченості зазначеної проблеми істотно не 

поліпшився. Залишається непрозорим і не впровадженим у науковий 

обіг потужний термінологічний пласт народних назв. Етимолого-

семантичним аналізом термінів займаються переважно лінгвісти, а повну 

картину їх мотивації можна отримати лише за участі фахівців різних 

галузей. Термінологічні здобутки кожного народу мають 

загальнолюдський вимір і водночас є важливим компонентом вивчення 
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загальнонаціональних та регіональних аспектів історії науки і техніки. 

Отже, проблема дослідження становлення природничих наук, 

характеристики і порівняльного аналізу наукової і народної термінології 

на тлі історичного розвитку залишається актуальною і потребує 

подальшого вивчення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження є складовим компонентом тематичного плану ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» з виконання теми «Історія природознавства 

Київщини: біографії і події ХVІІІ –  ХХ ст.» (номер державної реєстрації 

0107U002971) та Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки 

УААН «Історія започаткування, становлення та розвитку 

сільськогосподарської дослідної справи в Україні» (номер державної 

реєстрації 0102 U001526).

Мета дослідження є цілісне відтворення історії розвитку 

природознавства на теренах України під кутом зору коеволюції народної 

і наукової термінології на тлі соціокультурних процесів ХVІІ – початку ХХІ 

ст.

Для реалізації мети були визначені такі основні завдання:

– проаналізувати джерельну базу та запропонувати 

періодизацію історіографії історії становлення і вдосконалення 

народної і наукової термінології на тлі розвитку природознавства ХVІІ 

– початку ХХІ ст.;

– окреслити коло найважливіших методологічниїх підходів 

і теоретичних парадигм для розв’язання актуальних проблем обраної 

теми;

– з позицій історизму простежити еволюцію уявлень 

людини в її онтогенезі та філогенезі, виділити характерні 

методологічні недоліки етапу трансформації незрілої науки про 

природу в наукову галузь;
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–  виявити механізми взаємодії і взаємовпливи 

міфологічної і зоологічної терміносистем на етапах їх еволюції;

– простежити коеволюцію хімічної і фізичної наук та їхньої 

термінології в соціокультурних процесах минулих епох, установити 

залежність віку природничої науки від різноманітності синонімічних 

рядів народних природничих термінів;

– сформувати банк даних про найважливіші відкриття в 

хімії та їх термінологічний супровід на теренах України в 

досліджуваний період;

– виділити провідні тенденції термінотворення на 

кожному історичному етапі у звязку з потребами розвитку 

суспільства;

– виокремити природничу термінологію в структурі 

української лексичної системи та виділити провідні тенденції в 

еволюції систематичних природничих назв на позначення живих 

істот;

– систематизувати зібрані автором з літературних джерел 

та шляхом анкетування природничі терміни, та прослідкувати їх 

взаємозв’язки з виробничою діяльністю під кутом зору практичного 

значення для людинознавчих наук;

– розглянути процес становлення систематичних назв 

холоднокровних тварин та характеристик;

– з’ясувати особливості формування й ротації наукових і 

народних назв теплокровних тварин, розкрити особливості 

виникнення природничих термінів у процесі антропонімо- й 

топонімотворення;

– простежити вплив легенд, повір’їв та міфічних уявлень 

на зоологічне термінотворення; 

– виявити і класифікувати несистематичні природничі 

терміни, які характеризують антропогенний вплив на природу;
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– з’ясувати взаємоутворюючі впливи екологічних факторів 

на появу в термінології народних назв;

– виділити основні етапи еволюції екології, найважливіші 

відкриття та імена вчених, які відіграли вирішальну роль в 

екологічній науці та формуванні її термінології;

– дослідити формування несистематичних назв на 

позначення анатомо-фізіологічних, психологічних, поведінкових 

станів дорослих і дітей та класифікувати їх.

Об’єктом дослідження є розвиток природознавства та його 

термінології на теренах України в ХVІІ – на початку ХХІ ст. 

Предметом дослідження є зміна методологічних підходів і 

наукових парадигм у природознавстві ХVІІ –  початку ХХІ ст.; еволюція 

природничих наук, народних і наукових термінів, антропонімо- й 

топонімотворення, виявлення взаємозв’язків між тривалим історичним 

розвитком природничих наук і різноманітністю синонімічних рядів 

народних природничих назв; внесок вітчизняних і зарубіжних учених та 

наукових установ у розвиток природничих наук та термінотворення.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою 

дослідження є фундаментальні теоретичні розробки про природу 

методів і принципів історичного пізнання, соціальні аспекти історії науки 

і техніки. 

Дослідження має комплексний і міждисциплінарний характер. 

Його концептуальні засади ґрунтуються на основі гуманітарних та 

природничих знань: історії, історії науки і техніки, лінгвокультурології, 

антрополінгвістики, ботаніки, зоології, географії, фізики, хімії, анатомії, 

фізіології, екології, ветеринарії, медицини та ін.

Хронологічні межі дослідження природничої науки і 

термінології охоплюють період від початку ХVІІ ст. до сьогодні. Водночас 

в окремих випадках автор виходить за визначені хронологічні межі, 

оскільки частині народних назв притаманні розмиті терміни їх 
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походження, а низка назв на позначення об’єктів природи виникла ще в 

часи існування праслов’янської мови. Широкі хронологічні межі 

дослідження дозволяють комплексно розкрити основні етапи 

становлення наукової і народної терміносистем, провести їх 

порівняльний аналіз, виявити характерні закономірності і тенденції їх 

виникнення та визначити перспективи наукових пошуків у цій галузі. 

Територіальні межі дослідження охоплюють терени України 

ХVІІ – початку ХХІ ст. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в постановці й 

розробці актуальної теми, яка не мала комплексного вивчення в історії 

науки і техніки, відтворенні цілісної картини витоків, еволюції народної і 

наукової термінології в системі природничих наук.

Під кутом зору сучасних методологічних надбань історичної науки 

проаналізовано основи народних природничих знань, ранні народно-

релігійні класифікації живої природи. Виділено основні характеристики 

народних природничих назв, термінів, понять, у порівнянні із науковими, 

визначено їх місце в ієрархії загальної української лексичної системи. 

Запропоновано нові напрями пошуку і підходи в дослідженні зазначеної 

проблематики.

Простежено еволюцію уявлень людини про природу на тлі 

розвитку соціуму в цілому та людини зокрема, у взаємозв’язку з 

розвитком мислення, в її онтогенезі та філогенезі. З’ясовано особливості 

становлення, структуру, рівень достовірності народної ботаніки і 

зоології, методологічні прорахунки незрілих природничих наук у 

трактуванні наукових фактів, подій, явищ тощо. 

Здійснено комплексний аналіз закономірностей і особливостей 

розвитку природознавства через призму коеволюції –  спільності і 

взаємозалежності змін хімічної термінології з економікою, політикою, 

суспільними відносинами, світоглядом, матеріальною і духовною 

культурою.
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Виявлено характерні закономірності у формуванні природничої 

науки та запропонована її періодизація. Охарактеризовано кожен етап 

розвитку природничої галузі на прикладі зоології, хімії, екології. 

Сформовано в хронологічній послідовності банк даних про найважливіші 

відкриття.

Розглянуто визначальні тенденції і особливості становлення 

природознавства на теренах України в різні історичні епохи, 

охарактеризовано найважливіші наукові відкриття, установи, 

товариства, які забезпечили прогрес вітчизняної природничої науки. 

Аналіз архівних документів, звітів академії наук України, праць учених 

дозволив виділити об’єктивні і суб’єктивні проблеми і недоліки в 

організації, матеріально-технічному, кадровому забезпеченні наукових 

досліджень, з’ясувати політико-ідеологічні просвітницькі впливи на 

процес термінотворення.

У результаті опрацювання літературних джерел, зібраних автором 

народних природничих термінів класифіковано за тематичними групами 

9318 назв, а також пояснено походження і взаємозв’язки назв із 

анатомо-морфологічними, фізіологічними, екологічними, етологічними 

характеристиками тварин, міфами, легендами, повір’ями 2781 зоонімів, 

якими позначають 1597 видів тварин.

Доведено, що у природничих назвах зафіксовані етапи розвитку 

виробничої культури та історії людства в цілому. У процесі дослідження 

народних назв тварин установлено, що вони акумулюють у собі 

позначення груп людей, об’єднаних спільними ознаками: рід, плем’я, 

народність, народ, нація тощо, позначають ієрархічне становище людей 

у суспільстві, віддзеркалюють елементи схожості зовнішнього вигляду 

тварин, наприклад, з одягом священиків, їх поведінки з окремими 

культовими діями. Частина природничих термінів походить від назв 

зброї, предметів праці, роду занять тощо.
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У дослідженні розглянуто особливості міфоеволюції та процесу 

становлення і взаємопроникнення міфологічної й зоологічної 

термінологій. Встановлено закономірність між тривалістю історичного 

періоду існування природничих наук, їх особливостями та багатством 

синонімічних рядів народних природничих назв.

Відтворено історію становлення народних назв основних груп 

тварин та несистематичних термінів і понять анатомії, морфології, 

фізіології, хвороб людей і тварин, анатомо-фізіологічних, психологічних, 

поведінкових особливостей дітей, екологічних, фізичних і хімічних 

понять, показано ротацію наукових та  народних зоонімів у ХХ – ХХІ ст., 

зіставлено закономірності народного зоологічного називництва з 

процесами топонімо- та антропонімотворення, висвітлено їх роль у 

визначенні етапів розвитку виробничої культури, історії людства, 

етногенезі тощо.

Запропоновано власну схему структури української лексичної 

системи і зазначено місце наукової і народної природничих 

термінологічних підсистем в ній. Розроблено схему еволюції 

систематичних природничих назв на позначення живих істот.

Практичне значення отриманих результатів визначається 

насамперед тим, що основні ідеї, гіпотези, виявлені закономірності та 

зроблені в дисертації висновки, уведені до наукового обігу джерела і 

матеріали можуть застосовуватися в подальшому вивченні окресленої 

проблематики, написанні монографій, посібників, статей тощо, мають 

науково світоглядне значення. Вони стануть у нагоді для студентів і 

викладачів на заняттях з історії природничих наук, української і 

зарубіжної культури, мовознавства, філософії, ботаніки, зоології, 

анатомії і фізіології, екології, основ медицини, валеології та ін.

Окрім того, вже впроваджені в навчальний процес Переяслав-

Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія 

Сковороди та інших вузів України спецкурси: «Народна зоологія», 
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«Етноботаніка», «Народне природознавство», «Народне землезнавство», 

«Зоологія хребетних та народна зоологія». На виконання навчальних 

планів автором видано низку посібників з грифом МОНмолодьспорту 

України, а також словник, монографії та статті з окресленої 

проблематики. 

Особистий внесок здобувача. Наведені в дослідженні наукові 

результати та висновки отримані автором особисто. Наукові статті у 

фахових виданнях є одноосібними.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і 

висновки дисертації доповідалися та обговорювалися на конференціях і 

симпозіумах: Міжвузівській науково-теоретичній конференції «Т.Г. 

Шевченко і Переяславщина» (13 –  15 грудня 1990 р., м. Переяслав-

Хмельницький); Всесоюзному теоретичному семінарі «Человек, бытие, 

культура» (30 вересня – 4 жовтня 1991 р., м. Переяслав-Хмельницький); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія і освіта: 

проблеми, пошуки, знахідки» (20 –  21 квітня 1993 р., м. Умань); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна початкова 

школа: проблеми, пошуки, знахідки» (18 –  19 квітня 1996 р., м. 

Тернопіль); Міжвузівському науково-практичному семінарі з проблем 

сучасної семіотики (12 жовтня 1999 р., м. Черкаси); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Шкільна біологічна освіта: проблеми та 

шляхи їх розв’язання» (2001 р., м. Київ); Всеукраїнській науково-

практичній конференції з проблем екології (19 –  20 квітня 2001 р., м. 

Переяслав-Хмельницький); Науково-практичній конференції «Природничі 

науки на межі століть» (23 –  25 березня 2004 р., м. Ніжин); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Природничі науки в 

закладах освіти України: дослідження, впровадження та перспективи» 

(24 – 25 березня 2005 р., м. Умань); Всеукраїнській науковій конференції 

«Синантропізація рослинного покриву України» (27 – 28 квітня 2006 р., м. 

Київ –  м. Переяслав-Хмельницький); V –  X –  Міжнародних науково-
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практичних конференціях з проблем розвитку туристсько-краєзнавчої 

роботи у закладах освіти (8 – 10 квітня 2005 р., 10 – 11 квітня 2008 р., 9 – 

10 квітня 2009 р., 22 –  23 квітня 2010 р., 21 –  22 квітня 2011р., 12 –  13 

квітня 2012р., м. Переяслав-Хмельницький); ІV Міжнародній науково-

практичній конференції «Твердовские чтения» (25 –  26 лютого 2011 р., 

м. Краснодар); Всеукраїнській конференції молодих учених та 

спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні (16 березня 2012 р., 

м. Київ); П’ятій Міжнародній науковій конференції «Актуальні питання 

вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки» 

(25 –  26 квітня 2012 р., м. Луганськ); ІV Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції «Український науково-інтелектуальний 

простір: реалії та перспективи розвитку: секція – історія» (28 – 30 квітня 

2012 р., м. Переяслав-Хмельницький).

Положення дисертації та її результати обговорювалися на 

засіданні кафедри історії і культури України та Вченої ради ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди».

Публікації. За темою дослідження в наукових виданнях 

опубліковано 58 праць, у тому числі 24 статті у наукових фахових 

виданнях з історії, 19 статей –  у фахових виданнях з інших 

спеціальностей, 3 монографії та 12 посібників, у тому числі з грифом 

МОН України.

Структура дисертації зумовлена метою і завданнями 

дослідження. Загальний обсяг дисертації становить 407 сторінок. Обсяг 

основного тексту викладено на 366 сторінках. Робота складається із 

вступу, 6-ти розділів, загальних висновків і списку використаних джерел 

з 649 позицій. 
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Історіографія проблеми 

Історичні дослідження науки, як зазначав В. Вернадський у роботі 

«З історії ідей», мають неабияке значення для природознавців. Історія 

науки не може бути сторонньою для будь-якого дослідника. Натураліст і 

математик завжди мусить знати минуле своєї науки, щоб розуміти її 

сьогодення. Тільки цим шляхом можлива правильна й повна оцінка того, 

що добувається сучасною наукою, що виставляється нею як важливе, 

істинне або потрібне [77, с. 51]. 

Джерелами історичних відкриттів чи уточнень можуть бути 

нетрадиційні сфери пізнання. Відомий ботанік, академік АН УССР Е. 

Вотчал вбачав їх у народних знаннях та практиці використання рослин. 

Ще в 1926 р. він зазначав, що старих списків лікарських рослин не 

достатньо. Теперішня історична наука надає все більшого значення 

матеріальним пам’яткам побуту народів. Дослідження в галузі 

культурних рослин, що залишилися в господарстві далеких від 

теперішньої міської культури народів (Курдистан, Афганістан та ін.) 

дали багато відомостей, дуже цікавих для ботаніка, агронома й для 

історика. Вони стосуються сторінок минулого народів, про які не 

залишилося жодних пам’яток [105, с. 4 – 5]. 

Щодо необхідності й терміновості збереження народних знань Е. 

Вотчал наголошував: «...не час вже відкладати цю працю надалі, а 

взятись до неї швидше. Старий уклад відходить. Молоде перестає 

цікавитись емпіризмом і тягнеться до науки. Цим даним емпіризму 
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загрожує доля стертись з пам’яти  стареньких бабусь та дідів, –  їх 

звичайних охоронників» [105, с. 5]. 

Історіографія становлення наукової і народної природничої 

термінології в системі природничих наук у своєму розвитку пройшла 

декілька етапів. Кожен етап має певну глибину постановки завдань, 

методологію, теоретичний рівень, особливості практичного втілення та 

виконавців. На кожному історіографічному етапі вирішення 

термінологічних проблем у системі природничих наук було тісно 

пов’язане з історичними, соціальними, кадровими чинниками.

Для періодизації історіографії історії еволюції наукової думки в 

царині природничої термінології важливими є якісні зміни в характері та 

організації наукових досліджень, комплексний підхід та врахування всіх 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, які визначають і формують цей 

напрям пізнання. Історіографічні етапи розвитку природничих 

номенклатурних уявлень необхідно аналізувати під кутом зору їх 

динаміки, розуміння вузлових моментів та закономірностей історії науки 

і техніки, а не шляхом довільної класифікації літератури. Саме тому було 

виділено п’ять історіографічних етапів дослідження еволюції наукової 

думки про становлення, спільний розвиток, взаємовпливи природничої 

народної і наукової термінології на теренах України: І етап – ХVІІ – перша 

половина ХІХ ст.; ІІ етап – друга половина ХІХ – початок ХХ ст.; ІІІ етап – 

перша чверть ХХ ст.; ІV етап – 30 –90-і рр. ХХ ст.; сучасний етап – з 1991 

р.

І етап – ХVІІ – перша половина ХІХ ст.

Першому історіографічному етапу становлення наукового 

природознавства притаманне «вибухове» оформлення і розвиток ідей, 

накопичення природничих фактів та закономірностей у наукових працях 

ботаніків, зоологів, географів, медиків та ін. природодослідників. Поряд 

із накопиченням інформації про рослинний і тваринний світ реалізується 

потреба їх систематики. У цей час відбувається зростання кількості 
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дослідників та авторів наукових публікацій, виокремлення низки 

природничих наук. 

Накопичення природничих знань на теренах України в період, що 

передував ХVІІІ –  ХІХ ст., було пов’язане з діяльністю українських 

гуманістів кінця ХV –  початку ХVІ ст.: Ю. Дрогобича, П. Русина, С. 

Оріховського та ін. Представники нової генерації гуманістів І. Лятош, А. 

Римша, Й. та П. Стегмани, К. Лукарис, Т. Симонід та ін. творили в кінці 

ХVІ – першій половині ХVІІ ст. [441, с. 159] 

Перспективні освітні традиції на цьому етапі були закладені 

Острозьким культурно-освітнім центром. Його заснував князь Василь-

Костянтин Острозький у 1576 р. Львівська академія виникла в 1661 р. 

після того, як король Ян ІІ Казимир підписав диплом, який надавав 

єзуїтській школі у Львові «гідність академії і титул університету». 

Навчальний процес у цьому закладі проводився за програмою єзуїтських 

шкіл, розробленою ще наприкінці ХVІ ст. У відділі філософії, головним 

чином вивчали філософську систему Арістотеля, яка була сукупністю 

логіки, фізики й метафізики. У структурі фізики розглядали елементи 

математики, астрономії, біології та метеорології [240; 261]. 

Важливою віхою становлення освіти у Східній Європі цього часу 

стало об’єднання Київської братської та Києво-Печерської шкіл у 

колегію, а згодом –  у Києво-Могилянську академію. Царськими указами 

1694 і 1701 рр. закладу було надано статус академії. У її неординарних 

класах викладали географію, математику (курси включали оптику, 

фізику, гідростатику, гідравліку, механіку, математичну хронологію), 

медицину тощо. Центром освіти на Слобідській Україні до початку XIX ст. 

був Харківський колегіум, заснований у 1722 р. в Бєлгороді як семінарія, 

а в 1726 р. переведений до Харкова. У колегіумі вивчали основи 

математики, фізики, медицини та ін. [240].

Варто  зазначити,  що  в  природознавстві  відбувалися  активні  процеси 

становлення наукових терміносистем, зокрема у хімії – символічної системи назв, 
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термінів та понять. Назви речовин, хімічних елементів, реакцій та процесів ще у 

алхімічних трактатах позначали за допомогою алегоричних малюнків, знаків та 

символів. Так, попіл від згоряння речовин позначали людським скелетом, газ – 

птахом,  сурму  –  вовком,  який  пожирає  царя,  арсен  –  гадюкою,  білий  колір 

речовини –  лебедем,  чорний –  вороною,  червоний – феніксом.  Хімічні  реакції 

записували  за  допомогою  символічних  малюнків  об’єктів  живої  й  неживої 

природи,  зображуючи  звірів,  птахів,  людей,  частини  їх  тіла  тощо.  Терміном 

мертва  голова алхіміки  називали  твердий  залишок  після  випарювання, 

філософською шерстю – ZnO, міцною водою – HNO3,  царською водою – суміш 

концентрованих – HNO3 і HCl (ця назва вживається й тепер). Метали зображували 

символами деяких планет: золото – символом Сонця, срібло – Місяця,  залізо – 

Марса,  ртуть – Меркурія,  олово – Юпітера,  мідь – Венери,  свинець – Сатурна 

[107; 552; 421; 66]. 

У наукових працях цього етапу ще залишалася алхімічна символіка. Так, 

ректор і професор Києво-Могилянської академії Ф. Прокопович (1681–1736 рр.) в 

творах з натурфілософії в розділі «Про місце, де виникають метали, а також про 

види  і  властивості  металів»  зазначав,  що  ці  сім  металів  унаслідок  певної 

подібності  й  аналогії  у  хіміків  називаються  іменами  семи  планет.  Золото 

називають Сонцем, срібло – Місяцем, мідь – Венерою, залізо – Марсом, олово – 

Юпітером, свинець – Сатурном, живе срібло (ртуть) – Меркурієм [473].

У контексті аналізу передумов відкриття закону збереження маси речовин 

М. Ломоносовим у 1760 р. надзвичайно важливим є теологічне за формою, але 

наукове  за  змістом  формулювання  закону  незнищенності  матерії  українським 

богословом і науковцем Ф. Прокоповичем в 1708 р. У третьому розділі першої 

книги  «Про  матерію,  яку  називають  першою»  він  писав,  що  що  є  в  людині, 

переходить до лева, з  нього – до черв’яка,  з черв’яка – до землі, із землі – до 

дерева. По суті це ілюстрація одного з ланцюгів живлення та кругообігу речовин 

у  природі.  Натурфілософське  визначення  закону  збереження  маси  Ф. 

Прокоповичем  полягає  в  тому,  що  першу  матерію  не  можна  ні  створити,  ні 
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зруйнувати,  ні  збільшити,  ні  зменшити,  а  та  кількість,  що  створена  Богом  на 

початку світу, буде залишатися назавжди [473]. 

Серед  аргументів  на  користь  цього  закону  Ф.  Прокопович  висловлює 

глибокі думки про те, що: а) коли вогонь виникає з поліна, то «щось» повинно 

переходити від поліна до вогняної субстанції; б) вогонь із чогось зеленого буває й 

сам зелений, а  з жовтого здається жовтим або часто має той запах,  який мала 

спалена  річ;  в)  після обережного спалювання паперу чи  полотняної  тканини з 

надписами на попелі видно ті  самі букви й зображення,  які  були до цього; не 

можна сказати, що від попереднього тіла не залишилося нічого, і для Бога немає 

необхідності не лише творити нове тіло, тобто попіл, а й букви робити подібними 

до  попередніх,  коли  вогнем  знищено  папір.  З  іншого  боку,  буде  абсурдом 

допустити, що вогонь уміє писати й малювати [473].

У  творах  із  натурфілософії  Ф.  Прокопович  розглядає  чимало  хімічних 

елементів, сполук, мінералів та їх характеристик. У розділі «Про хімічні елементи 

та їх властивості» він класифікує агрегатні стани. Кожному агрегатному стану він 

дав окрему назву: твердому стану – сіль, маслянистому – сірка, рідкому – ртуть. 

Назви дано не тому, що в їх основі  є  сірка або ртуть,  а  тому,  що в загально-

вживаній солі повинно бути найбільше своєї солі, у сірці – сірки, а у ртуті – ртуті.  

Третя книга «Про досконалі змішані неживі тіла – метали, камені та інші» містить 

порівняльну  характеристику  процесу  очищення  речовин  (при  очищенні 

застосовують  посудини  з  отворами,  через  які  виходять  рідини)  і  їх  перегонки 

(використовують  посудини  без  отворів);  характеристику  пахучої  амбри, 

бурштину, аміачної та лужної солей, галуну, купоросу; відмінні властивості міді, 

купоросу,  ртуті,  свинцю,  заліза.  Характеристику  пемзи,  мармуру,  сапфіру, 

гіацинту,  кардію,  гранату,  смарагду,  адаманту,  карбункулу,  рубіну,  аметисту, 

опалу, топазу, берилу, кришталю та ін. мінералів науковець дав у розділі «Про 

камені й геми» [473].

Загальні властивості металів він формулює, вказуючи, що вони мають: а) 

плавитися  від  вогню,  б)  стискуватися  від  холоду,  в)  куватися  молотком,  г) 

вбирати ртуть. Благородний метал (золото), на думку Ф. Прокоповича, має тонку 
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ртутну субстанцію і без всякої шкоди витримує будь-яке випробування вогнем і 

добре  кується  молотком.  Нижчим  за  благородністю  є  срібло.  Звичайні 

недосконалі  метали  (мідь,  залізо)  не  такі  плавкі,  тверді  й  чисті.  Вони  не 

витримують випробування вогнем, тому що здебільшого всі згоряють, переходять 

у дим, попіл та шлаки [473].

Водночас, деякі погляди Ф. Прокоповича порівняно з ранніми античними 

уявленнями попередників є помилковими. Зокрема, природу дії магнітного поля 

давньогрецький філософ Епікур (341 – 270 рр. до н.е.) пояснював, що від заліза й 

магніту вилітають атоми, тобто дуже дрібні частинки, які входять у тіла магніту й 

заліза,  і  відбиті звідти,  притягують або залізо до магніту, або магніт до заліза. 

Натомість Ф. Прокопович у шостому розділі «Про камені й геми» пише, що ця 

думка  не  пояснює,  чому  і  як  ті  частинки  самі  собою  притягують  і  чому 

повертаються до тіл. Адже те, що собаки й коти, побачивши хліб, прибігають, а 

палку  –  втікають,  вчать  вони,  відбувається  через  те,  що  у  хлібі  є  якісь 

притягувальні  частинки,  або  гачки,  а  в  палиці  –  колючки  чи  жала.  За  його 

уявленнями,  з  магніту  постійно  витікає  тепле  і  клейке  випаровування,  але, 

наближаючись до заліза, гусне від його холоду і взаємодіє: якщо залізо маленьке – 

притягує, а якщо велике – йде до заліза сам магніт [473].

Природознавство  поступово  очищалося  від  натурфілософських  і 

алхімічних поглядів на елементи як на носії певних якостей. У науці вироблявся 

єдиний погляд  на  хімічні  процеси,  широко впроваджувалися  експериментальні 

методи досліджень. Цей етап в розвитку природознавства відкрив Г. Галілей. Він 

встановив три закони руху планет (1609 – 1619 рр.) і підготував подальший шлях 

розвитку науки. Завершив його І. Ньютон, побудувавши першу наукову картину 

природи і, завершивши створення фізики [441, с. 154], однак окремі природничі 

галузі, зокрема, екологія, генетика, молекулярна біологія оформилася у науку аж 

у ХХ ст.

Важливими  кроками  у  становленні  природознавства  були  результати 

наукових пошуків  англійського  вченого  Р.  Бойля  (1627  –  1691  рр.).  Він  довів 

неспроможність  алхімічних  уявлень  і  в  цьому  ж  році  сформулював  поняття 
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хімічного елемента. Р. Бойль запровадив у хімії методи якісного аналізу, відкрив 

закон  зміни  об’єму  повітря  при  зміні  тиску  (закон  Бойля  –  Маріотта1660  р.), 

уперше отримав ацетон шляхом перегонки ацетату калію (1660 р.), написав книгу 

«Хімік-скептик»  (1661  р.),  де  визначив  основні  завдання  хімії  щодо  вивчення 

складу сполук та нових елементів, сформулював поняття  хімічного елемента і 

вказав  на  важливість  методів  якісного  аналізу  в  хімії  (1661  р.),  які  активно 

розвивав  (у  1663  р.  він  упровадив  індикатори для  визначення  кислот  і  лугів), 

розробив новий спосіб отримання фосфору, фосфорної кислоти тощо, і хімія стала 

на наукові основи [101].

Перша хімічна теорія флогістонів з’явилася на межі XVII – XVIII ст. Її 

створив німецький хімік Г.  Шталь (1659 – 1734 рр.)  і  описав у книзі  «Основи 

хімії» (1723 р.).  Упродовж XVIII  ст.  її  визнавали більшість дослідників,  однак 

парадокс  полягав  у  тому,  що врешті-решт вона  виявилася  помилковою.  Проте 

цінність теорії була в тому, що вона створила можливість пояснювати механізми 

протікання  хімічних  процесів  під  одним  кутом  зору.  Такі  парадокси  не  раз 

зустрічалися в історії науки і техніки.

Слід зазначити, що навіть у роботах ХVІІ ст. та початку ХVІІІ ст. визнані 

науковці продовжували використовувати алхімічні позначення. Так, Е. Жоффруа 

(1718  р.)  в  «Таблиці  речовин  за  їх  взаємною  спорідненістю»  використав  такі 

алхімічні позначення елементів і простих речовин: «  –  Or,  –  Argent,  – 

For,  – Mercure,  – Curre, – Plomb» [101, с. 168]. Для хімічних елементів 

«простих і складних атомів» Дж. Дальтон (1804 р.) використав такі позначення: 

Ο – Oxygen,  – Carbon та ін.  і,  відповідно, формули сполуки   – Oxalic 

тощо [101, с. 141]. Нерідко один алхімічний символ у різних авторів вживався для 

позначення різних хімічних елементів чи простих речовин. Так, алхімічний знак, 

яким  зображували  Сонце   та Aurum  (золото), у  Е.  Жоффруа  (1718  р.) 

символізує Or [101, с. 168], а у Дж. Дальтона (1804 р.) – Hydrogen (водень) [101, с. 

141]. 
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Аналіз наукової спадщини видатних учених-природознавців дав 

змогу констатувати, що значний вклад у становлення природознавства 

цього етапу зробили дослідники: І. Бехер (1635 –  1682 рр.), Х. Бранд 

(біля 1630 –  після 1710 рр.), Я. Гельмонт (1579 –  1644 рр.), І. Глаубер 

(1602 – 1670 рр.), І. Кункель (1630 – або 1638 – 1703 рр.), Н. Лемері (1645 

–  1715 рр.), А. Сала (1576 –  1637 рр.), Г. Шталь (1659 –  1734 рр.), Р. 

Франческо (1626 – 1698 рр.), Дж. Рей (1670 – 1705 р.), Ж. Турнефор (1656 

– 1708 рр.), А. Левенгук (1632 – 1723 рр.), А. Трамбле (1710 – 1784 р.), К. 

Ліней (1707 –  1778 рр.), Ж. Бюфон (1707 –  1788 рр.), С. Крашенінніков 

(1711 – 1755 р.), П. Паллас (1741 – 1811 рр.), Ж. Ламарк (1744 – 1829 рр.), 

Ю. Лібіх (1803 – 1873 рр.), Е. Еверсман (1794 – 1860 рр.), К. Рульє (1814 – 

1858 рр.), О. Гумбольдт (1769 – 1859 рр.), С. Жоффруа (1772 – 1844 рр.), 

М. Северцов (1827 – 1885 рр.), Ч. Дарвін (1809 – 1882 рр.); А. Брем (1829 – 

1884 рр.) та ін. [101; 4; 592; 52; 145; 149; 580; 624; 492–493; 47–48; 414; 

280]. 

Отже, на першому історіографічному етапі відбулося накопичення 

інформації про рослинний і тваринний світ, реалізувалася потреба їх 

систематики. У цей час зросла чисельність дослідників та авторів 

наукових публікацій, виокремилася низка природничих наук.

ІІ етап – друга половина ХІХ – початок ХХ ст.

На цьому етапі відбувалося подальше становлення наукового 

природознавства не лише у світі, а й на теренах України. Зокрема, 

номенклатурна ботаніка та народна фітоніміка набули ознак базовості в 

галузі знань про рослини. Відомий український ботанік Б. Заверуха 

зазначає, що саме вони дають відповідь  на суттєве питання «що є що», 

бо основою змісту досліджень у називництві є проблеми вивчення 

специфіки назв рослин, їх походження і зміст, порівняльний аналіз 

наукових і народних фітонімів тощо. Номенклатурна етноботаніка має 

кілька основних напрямів: виявлення, реєстрація, вивчення всього 

існуючого різноманіття народних фітонімів та їх систематизація. 

27



Важливими напрямами етноботаніки є достеменна наукова 

ідентифікація народних фітонімів з відповідними таксонами, з’ясування 

їх етимології і семантики, складання словників та банків назв рослин. 

Доречно нагадати крилатий вислів К. Ліннея із роботи «Філософія 

ботаніки» про те, що без правильного знання назв втрачається пізнання 

речей [195, с. 166].

Цей історіографічний етап був підготовлений потребами 

суспільства,  історичним та соціально-економічним розвитком поколінь 

попередніх століть. Біологічна таксономія і номенклатура вже давно 

ґрунтується на мертвій латинській мові. Її глибоку й усесторонню 

реформу здійснив видатний шведський натураліст, творець 

фундаментальної системи природи «Systema Naturae» (1735 р.) К. 

Лінней. Правила і принципи формування сучасної природничої 

номенклатури визначаються відповідними документами, зокрема для 

ботаніки і  зоології – «Міжнародним кодексом ботанічної номенклатури» 

та «Міжнародним кодексом зоологічної номенклатури», які 

вдосконалюють і переробляють на міжнародних конгресах фахівців 

відповідних галузей. Проте в кожній країні функціонує національна 

система наукових і народних назв. 

Наступним кроком у творенні української наукової ботанічної 

номенклатури стало ретельне збирання народних фітонімів у різних 

географічних регіонах. Із середини ХІХ ст. розпочався перший етап в 

опрацюванні українських назв рослин. За матеріалами зібраних фітонімів 

у 1852 р. була видана робота І. Гавришкевича «Початокъ до уложення 

термінологіи ботаніческои рускои», а в 1861 р. –  М. Сила-Новицького 

«Додаточокъ галицко-русскои номенклятуры ботаничнои» [112, 416]. 

Паралельно М. Сила-Новицький проводив ентомологічні та іхтіологічні 

дослідження і проаналізував характеристики 318 видів птахів Галичини 

[433, с. 5]. У 1854 р. В. Воляном був укладений ботанічний посібник 

«Началноє основаніє рослинословія про нижшіи гимназіа а нижшіи 
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реальніи школы въ ц. к. Астрійськой державѣ», де вперше здійснено 

спробу формування українських наукових термінів [104].

Дещо пізніше М. Анненков уклав свій класичний ботанічний 

словник. Його 1-е видання побачило світ у 1859 р., а 2-е –  у 1878 р. із 

назвою «Ботанический словарь. Справочная книга для ботаниковъ, 

сельскихъ хозяевъ, садоводовъ, фармацевтовъ, врачей, дрогистовъ, 

путешественниковъ по России и вообще сельскихъ жителей» [27]. У 

словнику записані не лише слов’янські назви рослин, а й усіх 53-х 

народів тодішньої Росії. За зробленими підрахунками у цьому словнику – 

4571 видова і родова латинська назва та 21767 народних фітонімів. 

Окремими розділами подані слов’янські, німецькі, французькі, англійські 

назви рослин, так звані фармацевтичні і технічні фітоніми тощо. 

Українські назви рослин М. Анненков почерпнув із робіт багатьох 

попередників. Варто зазначити, що про праці О. Роговича [491], Ф. Вовка 

(Волкова) [103], К. Горницького [125], О. Янати [639; 641], І. 

Верхратського [82-89] деякі автори [525] згадують при аналізі джерел 

фітонімів із словника М. Анненкова, а про доробок інших, зокрема, М. 

Максимовича, не написано нічого. Водночас у словнику М. Анненкова є 

посилання на дві його праці і вміщено одну з них –  «Малороссійскія 

названія растеній in litt» (1826 р.). У тексті словника ця робота 

позначається умовним скороченням (Малор.). Власні підрахунки 

засвідчують, що у словнику використано 983 назви рослин, записаних 

першим ректором Київського університету М. Максимовичем. 

Із теренами України чи українськими авторами пов’язано чимало 

робіт, поданих в списку літератури до словника М. Анненкова, а саме: 

Августиновичъ «О дикорастучихъ врачебныхъ растеніяхъ Полтавской 

губ.» (Кіевъ, 1853 г.), Арендаренко «Записки Полтавской губ.» (Полтава, 

1848 г.), О. Бодянскій «Наськы украинськы казкы, запорозьця Иська 

Матырынкы» (Москва, 1835 г.), І. Калениченко «Многочисленныя 

сообщенія in litteris о названіяхъ растеній въ Украйнѣ и вообще на Югѣ 
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Россіи» (изъ Труд. Вол. Экон. Общ.), М. Левченко «Назв. рр. Херсонской и 

Кіевской губ. іn litt», И. Палимпсестовъ «Словаръ 

сельскохозяйственныхъ растеній» (Одесса, 1855 г.), Н. Срединскій 

«Матеріалы для флоры Новороссійскаго края и Бессарабіи» (Одесса, 

1872-1873 гг.), Р. Траутфеттеръ «Естественная исторія губ. кіевскаго 

учебнаго округа» (Кіевъ, 1851г.), «Труды (Записки) Новороссійскаго 

Общества Естествоиспытателей – статья Э. Линдемана – Очеркъ флоры 

Херсонской губерныи» (Одесса, 1872 г.), В. Черняевь «О значении 

украинскихъ лѣсовъ» (Харьковъ, 1857 г.). Деякі із цих робіт у нас 

досліджувалися недостатньо або не вивчалися взагалі. Вони потребують 

уваги й детального вивчення в Україні. 

У 1873 р. А. Рогович укладає список наукових і народних назв 

рослин «Опытъ словаря народныхъ названій растений Юго-западной 

Россіи, съ нѣкоторыми повѣріями и разсказами о них» і видає його в 

Києві в 1875 р. [491]. У дослідженні встановлено, що до списку ввійшли 

772 назви рослин та 1420 народних фітонімів і назв грибів. А. Рогович 

описав особливості використання окремих видів рослин у народній 

медицині (суховершки –  для купання малих дітей, частуха –  від сказу, 

Адамова голова –  для полегшення пологів), народній ветеринарії 

(зіновка –  для обробітку вуликів), легенди про чорнобиль, бехъ, забій-

кручу, повір’я про дивдерево, твердяк тощо.

Основоположником української природничої номенклатури й 

термінології є видатний львівський філолог і природознавець І. 

Верхратський (1846 – 1919 рр.). Із сімнадцяти років він ретельно збирав і 

систематизовував назви рослин, а також зазначав назви населених 

пунктів, у яких отримував дані про них. Уже у вісімнадцятирічному віці 

(1864 р.) І. Верхратський опублікував перший том шеститомної брошури 

«Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, 

народнёі и замітка о волоськімъ-павуку» [84]. 
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За результатами власних підрахунків встановлено, що список 

видових наукових назв другого тому (1869 р.) включає 215 наукових і 

558 народних фітонімів; четвертого (1872 р.) –  115 і 209; п’ятого (1872 

р.) – 33 і 150, шостого (1879 р.) – 200 і 311 відповідно. Списки наукових 

назв тварин, рослин, грибів другого тому доповнені 188 народними 

біологічними термінами та назвами, такими як жижки, ліновище, 

селезінка тощо. У четвертому та п’ятому томах записані відповідно 22 і 

15 народних назв у розділі «Ростини по имени мені  знані» безвідносно 

до конкретних видів рослин. Уся робота вченого ґрунтувалася на 

принципах автентичності та достовірності. Автор праці зазначав: 

«Шановний Читатель, що названнямъ руськимъ, зъ устъ народа 

повзятимъ, придавъ я тутъ иноді иншоє объясненнє въ язиці 

латинськімъ и німецькім, якъ перше, коли подавав in crudo все 

точнісінько такъ,  якъ чувъ и записавъ, не допускаючи ніякихъ измінъ» 

[86, с. 3].

П’ятнадцять листів І. Верхратського до М. Грушевського, які 

зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, 

підтверджують високий рівень наукового етосу вченого. Зокрема, 

розглядаючи мову природничої термінології в листі, датованому 4/2 1899 

р., він пише: «Люд на Угорщині каже: язик руський; Лемки кажуть: язик 

руский; Бойки: язик руський; Гуцули: язик руский. Всюди ужив я тепер 

терміну: язик українсько-руский» [597, арк. 2]. Уривки з його листів 

різних років можуть бути  вписані до вже існуючих принципів наукової 

етики «Я пишу не оглядаючись на неприхильних мені людей, а пишу так, 

як це виходить з моїх многолітних, витривалих і совісних студій рідного 

язика» [598, арк. 5]; «Кожний відповідач за те, що написав; то ж і я 

подаю матеріал і змінити в нім нічого не дам – бо зміна матеріалу лише 

шкоду би принесла збору дуже старанно і вірно зладженому» [599, арк. 

11]; «Правопись в моїх словах можете змінити доволі, єсть се мені 

байдуже –  але в людових утворах мусить заховатись точно місцевий 
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людовий (львівський) характер» [600, арк. 15]; «Корективи мусять бути 

дуже старанні і точні, бо тілько тоді студії мають вартість, коли дійсно 

можна на них опертись» [601, арк. 17]; «Мої знадоби говора 

Бойківського збирані в ріжних роках, головно р. 1893 і 1901. Роблю вже 

цілий місяць. Матеріал хороший, та поспішати годі. В таких працях 

мусить бути совісність і точність» [602, арк. 20].

У 1902 р. побачила світ праця І. Верхратського «Знадоби для 

пізнання угорськоруских говорів», а в 1908 р. –  «Нові знадоби 

номенклятури і термінольоґії природописної, народної, збирані між 

людьми» [83]. Згодом на основі багатого етноботанічного матеріалу для 

потреб навчального процесу він написав підручники і посібники: «Списъ 

важнѣйшихъ выразівъ рускои ботанічнои термінольоґіѣ и номенклятуры 

зъ оглядом на шкільну науку въ высшихъ клясахъ ґімназіѣ» (1892 р.), 

«Ботанїка на висші кляси шкіл середних (після учебника Д-ра О. 

Ростафиньского)» (1896 р.), «Ботанїка на низші кляси шкіл середних» 

(1905 р.) [81; 79; 80]. Варто зазначити, що його підручник «Зоологія для 

нижчих класів шкіл середніх» (1895 р.) чотири рази перевидавався ще за 

життя автора. Весь дорадянський період галицькі школярі вчилися за 

підручниками І. Верхратського [433, с. 27].

Увесь зібраний етноботанічний матеріал ліг в основу створеної 

ним ботанічної номенклатури і термінології. Природнича номенклатура 

на основі української народної мови, яку запропонував І. Верхратський, 

мала й певні недоречності. Так, деякі, штучно створені назви рослин 

були невдалими тому, що не базувалися на живому мовленні. У третьому 

томі «Початків…» необхідність творення цих фітонімів він обґрунтовує 

такими причинами: «…не величкий запасъ простонароднихъ названий 

не мігъ вистати на все, а відтак випадало мені по більшій части нові 

творити названия. Найчастіше переводивъ я наукові назви зъ 

латинського на язикъ руський, або творив имъя то відъ поживління, то 

відъ місця пробування, то відъ примітнійшої властивости животини» [86, 
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с. 3]. У народному і науковому назвотворенні й зараз широко 

практикують такі ж прийоми. Значний доробок І. Верхратського створив 

міцне підґрунтя для ботанічного і зоологічного наукового називництва.  

Серед описаних І. Верхратським народних назв хребетних і безхребетних 

тварин  у  цей  історіографічний  період  –  найбільше  назв   птахів  і  найменше 

герпетонімів. За зробленими нами підрахунками кількість зоонімів у цій роботі 

така:  орнітонімів – 1001, ентомонімів – 528, іхтіонімів – 440, теріонімів – 240, 

батрахонімів – 112, безхребетних (крім комах) – 79, герпетонімів – 67, усього – 

2467 [337].

У 1893 р. І. Верхратський опублікував найбільшу зі своїх ентомологічних 

праць – «Метелики Станіславова та його околиць». Для обстеженої території він 

навів 102 види денних метеликів [400, с. 194; 649]. Проте основною заслугою І. 

Верхратського перед українською ентомологією є закладання основ української 

наукової термінології. У рамках зазначеного історіографічного періоду на теренах 

Східної  Галіції  працював  М.  Сила-Новицький,  який  видав  у  Львові  книгу 

«Метелики Галичини» [648]. На території північно-східних передгір’їв Карпат та 

околиць Львова він зафіксував 218 видів совок [245, с. 211].

Важливою віхою в розвитку іхтіології  стала  книга класика мисливської 

літератури Л. Сабанєєва (1844-1898 рр.) «Жизнь и ловля пресноводных рыб». Її 

багато  разів  перевидавали,  проте  й  сьогодні  за  повнотою  описів  життя  риб  і 

способів їх ловіння вона є однією з кращих в іхтіологічній літературі. Не втратили 

значення й наукової цінності думки і припущення Л. Сабанєєва щодо наукових та 

народних назв риб [504]. 

Народну анатомо-фізіологічну та медичну термінологію цього 

хронологічного періоду досліджував А. Афанасьєв. Його значна за 

обсягом праця «Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу. Опытъ 

сравнительнаго изучения славянскихъ преданій и вѣрований, въ связи 

съ миθическими сказаниями другихъ родственныхъ народовъ» була 

видана  в 1869 р., а брошура  В. Попова «Русская народно-бытовая 

медицина» – у 1903 р. [34; 461].
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Народні назви на позначення свійських тварин, окремих аспектів 

їх анатомії, фізіології та продуктивності представлені в етнографічних 

роботах В. Василенка «Докладъ къ вопросу о толковомъ словарѣ 

Украинской народной терминологии» (1902 р.), «Опытъ толковаго 

словаря народной технической терминологіи по Полтавской губерніи: 

отдѣлъ І-й, ІІ-й и ІІІ-й. Кустарные промыслы, сельское хозяйство и 

землевѣдѣніе, народныя поговорки и изреченія» (1902 р.) [67 – 68].

Загальномовні словники не є фаховими з природознавства, однак 

чимало трактувань походження назв живих істот можна з’ясувати лише 

за ними. У процесі пошуку пояснень змісту народних природничих назв 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля (1863 – 1866 

рр.) ставав цінним джерелом для дослідників багатьох поколінь [138 – 

141]. Високу оцінку й сьогодні має праця Е. Желеховського та С. 

Недільського «Малоруско-німецкій словаръ» (1886 р.), що була видана у 

Львові в двох томах, та робота В. Шухевича «Гуцульщина» (1899 – 1901 

рр.) [185; 626].

ІІІ етап – перша чверть ХХст.

На третьому історіографічному етапі після революції 1904 –  1905 

рр. у Центральній і Східній Україні було скасовано заборону на 

друковане українське слово. Але виявилося, що в різних галузях 

природничої науки не вистачає українських назв, термінів і понять. 

Виникла нагальна потреба у збиранні народних і творенні наукових назв 

та укладанні відповідних словників. Однією з перших робіт у цей 

хронологічний період був чотиритомний «Словаръ української мови» Б. 

Грінченка (1907 – 1909 рр.), де записано чимало народних природничих 

назв [513 – 516].

 У виданому в 1914 р. Бахчисарайським товариством садівників 

короткому курсі лекцій «Растение и его жизнь...» його автор О. Яната 

вказував, що причиною відсутності у природознавстві української мови є 

брак відповідної літератури, за якою міг би навчатися фахівець. 
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Домінування в науковій і навчальній літературі російської термінології та 

забобонів, що народні назви рослин  не можуть бути прийняті, бо вони 

дуже різні в різних місцевостях країни, призводить до того, що ботаніки, 

які шукають «загальноросійське», «вибирають, звичайно, більш знайому 

і близьку до їх серця великоруську назву і, не замислюючись, нав’язують 

її білорусам, українцям, литовцям» [636, с. 3]. 

Думки про право кожного народу на свою термінологію чітко 

сформулював видатний географ, зоолог, один із творців російської 

ботанічної номенклатури М. Семенов-Тян-Шанський ще в 1878 р. в роботі 

«Русская ботаническая номенклатура»: «Поки буде світити сонце і 

викликати життя на Землі, до тих пір не покине людину потреба давати 

рідною мовою, на якій почалося її перше щебетання, назви рослинам, 

залученим на благо існування. Тут не потрібні міркування: людині дано 

слово, і вона користується ним!» [453, с. 42] 

Проблему збирання народних назв рослин у цей час вирішували 

не лише науковці-ботаніки, а й студенти, учителі, агрономи, народні 

лікарі, які об’єднувалися в Україні і навіть у Москві в спеціальні 

«термінологічні гуртки». Уже в 1910 р. при Київській політехніці виникла 

термінологічна комісія «Кружка натуралістів», у 1911 р. в Москві при 

Петрівсько-Розумовській сільськогосподарській академії розпочала 

роботу термінологічна комісія агрономічного гуртка «Український 

Агрономічний Гурток», а в 1912 р. у Харкові –  «Природнича секція 

Науково-Літературного Відділу Товариства імени Квітки-Основ’яненка» 

[434, с. 9]. Термінологічні гуртки до 1914 р. збирали українські назви і 

терміни переважно з літературних джерел. З початком війни 1914 р. 

робота термінологічних комісій та гуртків була призупинена і 

відновилася в 1917 р. [434].

У 1917 р. в Києві знову розпочалася робота в термінологічній 

комісії, яка передала записані картки із народними матеріалами та 

літературою до ботанічної секції природничого відділу Міністерства 
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земельних справ. Влітку 1918 р. у структурі термінологічної комісії 

виникають підкомісії за окремими галузями. До підкомісії з ботаніки було 

обрано Я. Куду, Я. Лепченка, О. Янату. У 1921 р. термінологічна комісія, а 

згодом секція, разом з іншими термінологічними групами увійшла до 

складу Інституту Української Наукової Мови Української Академії Наук як 

Ботанічна Секція Природничого Відділу. Її членами в різні роки були В. 

Вовчанецький, О. Запорожець, Д. Зеров, Ю. Клеопів, Я. Куда, А. 

Лазаренко, Л. Левицький, Я. Лепченко, П. Оксіюк, А. Окснер, Н. Осадча, 

М. Підоплічко, О. Соколовський, М. Холодний, О. Яната. Філологічну 

роботу здійснювала О. Курило, а функції співробітників –  П. Масюк, В. 

Дирдовський [434, с. 11].

У 1922 р. Математично-Природописно-Лікарська Секція наукового 

Товариства ім. Т.Шевченка у Львові видала повний науковий словник 

української ботанічної номенклатури М. Мельника «Українська 

номенклатура висших ростин» [380]. На основі робіт І. Верхратського та 

інших попередників автор створив першу досить повну українську 

ботанічну номенклатурну систему. Вона задовольняла потреби не лише 

шкільного чи гімназійного курсу ботаніки, а й охоплювала майже всю 

нашу флору. Номенклатура М. Мельника була нормативною у 

шкільництві Західної України до 1939 р. Крім наукової номенклатури, 

словник містив значний за обсягом масив народних назв рослин. Із цього 

словника були виписані всі оригінальні назви, яких не було в 

розпорядженні термінологічної комісії [257 –  258]. Водночас, у його 

зведенні було менше народного матеріалу, ніж у Словнику 1928 р. [434].

У 1927 р. Н. Осадча-Яната склала анкетну програму, за якою 

велося перше обстеження Конотопщини та інших місцевостей. Відповіді 

на запитання анкети передбачали обов’язкове зазначення місцевої 

назви рослини, місця її проростання та характерних особливостей. 

Народні фітоніми записували так, як їх вживали, не дивлячись на їх 

узгодженість із науковою назвою чи мовними правилами. На основі 
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гербарних зразків у подальшому уточнювали їхню видову 

приналежність, відкидали немилозвучні назви тощо.

Вагомий внесок у вивчення природничої номенклатури зробив О. 

Яната. Він працював над такими фундаментальними працями, як 

«Українська ботанічна термінологія» та «Українська ботанічна 

номенклатура». На 1925 р. обсяг підготовленої до друку частини 

рукописів становив 15 і 30 друкованих аркушів відповідно. Ці роботи не 

було видано, а доля їхніх рукописів невідома [453, с. 43]. Усього О. Яната 

написав понад 300 праць. 

Значна частина робіт О. Янати присвячена ботанічній термінології, 

зокрема: «Народное творчество в чистой и прикладной ботанике» (1910 

р.), «Спис рослин, зібраних добродієм Громегою в Черкаському повіті на 

Київщині» (1912 р.), «Значеніе мѣстной номенклатуры при 

популяризаціи естествознанія» (1913 р.), «Растение и его жизнь: 

краткий курс лекций по общей ботанике, читанный на курсах 

плодоводства Бахчисарайского отдела Рос. общества плодоводства» 

(1914 р.), «Народні українські назви рослин Північної Таврії» (1916 р.), 

«Сучасне становище і коротка історія розроблення української 

природничої термінології» (1920 р.), «За яким принципом треба укладати 

українську природничу номенклатуру» (1928 р.) та ін. [635 – 643].

У січні 1925 р. в Харкові відбувся Всеукраїнський з’їзд із вивчення 

продуктивних сил країни. З доповіддю «Українські назви рослин, їх 

походження та класифікація» виступив С. Іллічевський. Через два роки 

С. Іллічевський  передав статтю з аналогічною назвою Українському 

ботанічному товариству при ВУАН, і її матеріали були включені у 

словники й ботанічну номенклатуру [217]. За класифікацією С. 

Іллічевського всі народні фітоніми були розділені на 16 груп. Перші 

чотири групи назв рослин були отримані у спадщину від 

загальноарійської доби (береза, ялина, вільха та ін.), представлені 

загальнослов’янськими фітонімами (дуб, липа, берест та ін.) ін.), 
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тюркськими та «почасти –  невідомо якими…» [217, с. 65 –  66] (кермек, 

буркун, шандра та ін.), словами  східного походження (тюльпан, 

трандахил та ін.) та назвами із Західної Європи (капуста, виноград та 

ін.). П’яту групу фітонімів  він сформував на основі назв, запозичених від 

аптекарів та садівників (айстри, конвалія та ін.), а шосту –  від 

«українізованих» фітонімів, які важко пов’язати із властивостями рослин 

(васильки, барвінок та ін.).

Наступні групи назв мотивовані поетичними порівняннями без 

певного змісту (акульки, авдотки та ін.), повір’ями (Адамова голова, 

Петрів батіг та ін.), зоонімами (корівки, рачки та ін.), назвами предметів 

(черевички, калачики та ін.), словами на позначення кольору, смаку, 

запаху чи інших властивостей рослин (синяк, горицвіт та ін.), 

використанням та шкідливими властивостями (чистотіл, вередник та ін.), 

місцезнаходженням або походженням рослин (підсніжник, гречка та ін.), 

назвами інших рослин (польова кукурудзка, водяна цикута та ін.), 

назвами інших рослин у зменшувальній формі (пшеничка, сосонка та ін.), 

географічними назвами (ромен – від Ромни, комиш – від Комишно та ін.) 

[217, с. 67 – 70].

До грудня 1927 р. було завершено складання словника 1928 р. У 

ці часи деякі установи Харкова взялися до вивчення диких лікарських 

рослин шляхом експедиційного обстеження території. Експедиціями 

різних організацій 1927-1939 рр. було зібрано значну кількість 

українських народних назв рослин та грибів. Варто зазначити, що 

головним завданням зазначених експедицій було вивчення народної 

медицини, виявлення нових лікарських рослин, їх хімічного складу та 

фармакологічних властивостей. Виконання поставлених завдань 

здійснювали методом «праці в полі». Вивчали флору в околицях сіл та 

районних центрів. 

Основним джерелом народних назв було спілкування з жінкками, 

які збирали трави для лікування чи заготівельних контор. Зважаючи на 
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заборону надання медичної допомоги особам без фахової освіти, 

особливості лікування рослинами народні лікарі приховували, але 

народні фітоніми повідомляли без страху. Через цю обставину 

студентам для літньої польової практики не рекомендували проводити 

письмове анкетування: «Добування цих відомостей у людей дуже тяжке, 

воно потребує великої обережності і зовсім неможливо добути їх 

анкетним засобом» [105, с. 6].

Для студентів вищих навчальних закладів того часу були видані 

методичні посібники зі збирання лікарських рослин. Так, у 1926 р. Е. 

Вотчал у посібнику «Інструкція студентам Київського Медичного 

інституту для літніх робот-праць з лікарськими дієтичними, смаковими, 

отруйними та иншими, що зустрічаються в народнім вжитку, рослинами» 

рекомендує використати джерела народних знань. Він зазначає, що 

треба шукати відомості: «Це будуть –  знахарі, знахарки, повитухи, 

коновали, жінки, що торгують лікарськими травами на базарі в лавках, 

вдома і всякі бабки та діди, що лікують. Багато відомостей про різні 

отруйні та інші рослини є в пастушків, пасічників, у циган та циганок. 

...серйозних господинь та дідів. Цікаві бувають відомості у старих ченців 

і черниць» [105, с. 5 –  6]. У схемі запису рослин першим пунктом є 

народна назва рослини, почута від різних осіб і в різних місцях.

Термінологічну роботу в 1920 –  1930 рр. у країні вважали 

важливим всенародним завданням. Укладачі словника отримали 

етноботанічні матеріали від понад сотні респондентів із різних куточків 

України і з-за її меж. Тому у словнику для близько 2000 видів рослин і 

грибів записано понад 8000 їх українських назв. На підставі аналізу 

напрацьованого фонду  фітонімів було укладено систему української 

наукової номенклатури. У цій системі до мінімуму зведено іншомовні 

запозичення, враховано ступінь поширення назв, їх змістове 

навантаження й дохідливість, милозвучність та інші термінологічні 

вимоги [525].
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На основі зібраного фітонімічного матеріалу в 1928 р. Українська 

Академія Наук у Києві видала «Словник ботанічної номенклатури: 

проект» малим тиражем [520].  Він  став визначним надбанням 

української ботанічної науки  і послужив прототипом інших 

фундаментальних видань [525, с. 9] ]. У ньому до кожної латинської 

назви рослини підібрані українські наукові та народні фітоніми. Біля 

кожної назви зазначене літературне чи респондентське джерело її 

походження. 

Варто зазначити, що на той час словник ботанічної номенклатури 

був одним із перших зведень фітонімів українською мовою. Із великої 

кількості наукових і народних назв для рослини було вибрано, ухвалено 

чи рекомендовано найрозповсюдженішу і найвлучнішу. Усього в 

словнику систематизовано понад 10 тис. народних фітонімів. За оцінкою 

В. Гамалії словник і досі не має аналогів у науковій ботанічній літературі, 

а науковці посилаються на нього в сучасних бібліографіях [113, с. 98].

На думку одного з авторів словника 1928 р. Н. Осадчої-Янати, 

через 40 років проявилися деякі його недоліки. У «Доповненнях до 

словника 1928 р.» вказано, що для 1968 р. він уже застарілий. У 

ботанічній систематиці відбулося чимало змін у латинських назвах 

рослин, уточнено ареали їх поширення тощо [434, с. 14]. Словник 1928 р. 

містив дуже мало фітонімів із Лівобережної України. 

Крім назв рослин, у структурі словника 1928 р. був словник 

орнітологічної номенклатури «Назви птахів (проєкт)» М. Шарлеманя; 

словник української теріологічної, герпетологічної та батрахологічної 

номенклатури «Назви хребетних тварин. Mammalia. – Reptilia. – Amphibia. 

– Pisces», який уклали М. Шарлемань та К. Татарко; словник іхтіологічної 

номенклатури та назв окремих груп безхребетних «Риби. – Круглороті. – 

Безчерепні. –  Покривники. –  Кишкозябрі» укладач К. Татарко; словник 

зоологічних назв «Назви безхребетних тварин Evertebrata (проєкт)» 

укладачі І. Щоголів та С. Паночіні; словник української ентомологічної 
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номенклатури «Комахи (Insecta)» укладач І. Щоголів. Першим випуском 

були «Назви птахів», другим –  «Назви тварин хребетних» (крім птахів), 

третім – «Назви безхребетних тварин» [614 – 615; 631; 646]. 

У цих словниках після латинської назви тварини була українська 

номенклатурна та ряд народних. Фундаментальна праця пройшла 

редагування в Зоологічній секції Природничого відділу тогочасного ІУНМ 

УАН. Цей словник редагували відомі зоологи, секретар секції з 1920 р. та 

співробітник біологічної секції Постійної Комісії з вивчення природних 

багатств України фізико-математичного відділу АН України (1919 – 1920 

рр.) Л. Портенко [433, с. 96 –  97], співробітник інституту палеобіології 

Грузії, дослідник птахів Волині і Поділля (1928 –  1932 рр.) М. Бурчак-

Абрамович [433, с.129], перший голова Камянець-Подільського 

наукового товариства при УАН з 1925 р. В. Храневич (репресований) 

[433, с.100 –  101], співробітник біологічної секції постійної комісії з 

вивчення природних багатств України фізико-математичного відділу АН 

України М. Щербина та ін. [433, с. 98 – 99].

За видану в 1918 р. книгу «Охороняйте рідну природу» 

безпартійного М. Шарлеманя звинуватили в опортунізмі, «гнилому 

лібералізмі» і примусили «каятися» на партійному засіданні АН [433, с. 

73]. Слід визнати, що в добу «ідеологічного викриття і очищення 

української радянської природничої термінології від націоналістичних 

перекручень» М. Шарлемань був змушений дещо відійти від раніше 

обраних назв і поставити на перше місце в роботі «Птахи УРСР» (1938 р.) 

деякі інтернаціональні зо оніми: сплюшка, дупель, гаршнеп, бекас тощо 

[578, с. 4; 614]. Та все ж М. Шарлемань зазнав утисків і переслідуваль 

лисенківців у 40 –  50 рр. Його назвали «зрадником Батьківщини», 

звільнили з роботи, а Лісогосподарський інститут закрили [433, с. 74]. 

Позитивної оцінки заслуговують відомі вузькому колу фахівців 

роботи В. Ніколаєва «Матеріяли до української наукової терминольогії. 

Матеріяли до терминольогії по природознавству. Частина І. Назви звірів, 

41



птиць, комах та інших животин» (1918 р.) та матеріали до української 

термінології та номенклатури Інституту української наукової мови, 

зібрані Х. Полонським у праці «Словник природничої термінології 

(проєкт)» (1928 р.) [409; 459].

Важливим кроком у формуванні української номенклатури та 

наукової термінології в галузі зоології були праці М. Шарлеманя. Він 

зробив значний внесок у становлення зоогеографії та природничої 

номенклатури за роки діяльності в Академії наук України (1919 –  1941 

рр.). За неповним списком у період 1909 –  1969 рр. М. Шарлемань 

опублікував понад 300 робіт, серед яких – перша наукова орнітологічна 

стаття «Список птиц окресностей г. Києва» 1909 р.) та фундаментальна 

монографія «Птахи України. Матеріали до фауни» (1938 р.) [433, с. 73 – 

74]. 

Анатомічна, фізіологічна, медична та природнича термінологія 

цього історіографічного етапу репрезентовані роботами М. Висоцького 

«Очерки нашей народной медицины» (1911 р.), інструкції і програмі Г. 

Виноградова «К изучению народной медицины у русского населения 

Сибири» (1923 р.), працями Ф. Цешківського та О. Черняхівського 

«Nomina Anatomica Ucrainica [109; 96]. Анатомічні назви, прийняті в 

Базелі на ІХ-х зборах анатомічного товариства, перекладені на 

українську мову» (1925 р.), статті С. Верхратського «Заметки 

участкового врача» (1925 р.) та його монографії «Народнє акушерство на 

Україні» 1928 р., В. Ніколаєва «Матеріяли до української наукової 

терминольогії. Матеріяли до терминольогії по природознавству. Частина 

І. Назви звірів, птиць, комах та інших животин» (1918 р.) [90 – 91; 409]. 

Взявши за основу роботи «Російсько-український медичний 

словник» д-ра Галина, «Латинсько-Український словник» акад. О. 

Корчака-Чепурківського, «Словник ембріологічної термінології» проф. О. 

Черняхівського, «Українські  Медичні Вісті» видавництва медінституту, 

«Лікарський Вісник» видавництва українського лікарського товариства у 
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Львові, «Російсько-Український словник» М. Уманця та ін. та розвідки 

Одеської медичної секції природничого відділу Інституту української 

наукової мови, д-р В. Кисельов упорядкував «Медичний російсько-

український словник», який був виданий у 1928 р. Редагували його д-р О. 

Волянський, проф. М. Заєвлошин та проф. М. Семенів [377].

Розглядаючи шляхи творення термінології, акад. П. Тутковський 

рішуче критикував позицію вчених, які вважали, що української 

природничої термінології не існує і потрібно «кувати» нові терміни 

зусиллями вчених тієї чи іншої наукової галузі. Він доводив, що слова не 

повинні створюватися штучно. Природнича термінологія існує серед 

народу. У передмові до «Словника геологічної термінології (1923 р.) П. 

Тутковський зазначив: «Неможливо ігнорувати і занедбати словних 

скарбів, що безперечно існують в народній мові; в ній є дуже гарні і 

яскраві вирази; треба лише завдати собі труду –  ознайомитися з тими 

скарбами, пильно розшукати і науково-критично вивчити їх» [521, с. 5].

Серед робіт, які використав П. Тутковський для створення 

словника геологічної номенклатури, варто виділити розвідки з 

географічної термінології, упорядковані С. Рудницьким: «Начерк 

ґеографичної термінольогії» (1908 р.), «Причинки до ґеографичної 

термінольогії» (1913 р.), «Російсько-український словничок термінів 

природознавства і географії» упор. К. Дубняк (1917 р.) та «Географична 

термінольогія, зложена Природничою Комісією Українського Товариства 

Шкільної Освіти у Київі» (1917 р.) [499 –  500; 164; 115]. Перераховані 

праці містять цінний термінологічний матеріал із біологічної екології. 

Фізико-хімічна термінологія цього історіографічного етапу 

представлена у працях «Словник хемичної термінології» (упорядник О. 

Курило, 1923 р.). Для їх створення були використані матеріали, записані 

з народних уст та вибрані з літературних джерел: «Начерк термінольоґії 

хемічної» В. Левицького (1903 р.), «Уваги о термінольоґії хемічній» І. 

Горбачовського (1905 р.), «Основи хімії» Р. Кравс-Цегельского (1910 р.), 
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«Мінеральоґія і ґеольогія для середніх шкіл» М. Мельника (1911 р.) та ін. 

[527; 526; 363].

Отже, у цей історіографічний період у країні відбулися формаційні 

політичні зміни. З 1917 р. і впродовж першого десятиріччя 

функціонування радянської системи на платформі непу існував 

економічний плюралізм, певна свобода наукових дискусій, освітніх та 

культурологічних поглядів. Усе це позитивно впливало на розвиток 

гуманітарної сфери суспільства, у т. ч. й на становлення української 

природничої термінології.

ІV етап – 30 –90-і рр. ХХ ст.

Початок четвертого історіографічного етапу характеризується 

плановим нівелюванням термінологічних здобутків Інституту Української 

Наукової Мови Української Академії Наук. Усі ланки науки і освіти в 1930-

х рр. відчули на собі кампанію деукраїнізації, а ІУНМ був ліквідований. 

Укладачів ботанічної номенклатури О. Янату та О. Курило було 

репресовано. Матеріали Центрального державного історичного архіву 

України підтверджують, що нагляд охоронного відділення за О. Янатою 

(партійні клички – «Тарас», «Саша», «Садовод» та ін.) здійснювався ще з 

1907 р. [603, арк. 3]. Із 1931 р. термінологічною роботою опікувався один 

із відділів Інституту мовознавства АН України. Як ідеологічно 

контрольована структура Інститут мовознавства змушений був стежити 

за дотриманням офіційного курсу [525, с. 9 – 10].

Природнича термінологія розглянута у праці «Словник 

природничої термінології» (упорядник Х. Полянський), а роботи 

«Словник технічної термінології» (упорядники Ю. Трихвилів та І. Зубков, 

1930 р.), «Практичний словник виробничої термінології» (упорядник І. 

Шелудько, 1931 р.), «Словник гірничої термінології» (упорядники П. 

Василенко та І. Шелудько, 1931 р.) можуть бути використані для пошуку 

й аналізу термінів і понять щодо антропологічних екологічних чинників 
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та «Словник фізичної термінології», відредагований В. Фаворським (1932 

р.). [524; 468; 522; 124].

У цей час вийшли декілька галузевих термінологічних бюлетенів, 

що фактично були інструкціями для службового цензурування 

навчальних, наукових та популярних видань [275]. Термінологічні 

бюлетені визначали курс на уподібнення української термінології і 

номенклатури до російської. У них були поставлені чіткі завдання: 

«...очистити українську радянську термінологію від націоналістичних 

перекручень, знешкодити отруйний вплив націоналістичних словників» 

[57, с. 2]. Натомість у типовому положенні про основні напрями наукової 

діяльності науково-дослідних установ за 1931 р. йшлося про 

необхідність «проводити всю свою науково-дослідну роботу на основі 

неухильного використання марксистсько-ленінськогї методології» [594, 

арк. 5]. Відповідно у проблемно-тематичних планах лабораторій, 

зокрема фізико-хімічної при ВУАСГН (1934 р.), четвертий розділ має 

назву «Боротьба за Марксистсько-Ленінсько-Сталінську методологію в 

ґрунтознавстві» [595, арк. 5]. 

Показову дисциплінованість у виконанні вимог зазначених 

інструкцій можна прослідкувати в передмові до визначника «Флора 

УРСР» 1935 р. видання. Щодо української термінології тут зазначено: 

«...це ті ділянки, де протягом ряду років українські націоналісти вели 

контрреволюційну, шкідницьку роботу, яку вони спрямовували до 

відриву від СРСР Радянської України. ...через перекручення ботанічної 

термінології..., винищування в ботанічній українській термінології 

спільних з російською та іншими мовами Радянського Союзу слів, 

уживаних серед найширших українських трудящих мас... випинання 

всяких архаїзмів, вузьких провінціалізмів... намагання дискредитувати 

радянську наукову українську термінологію уживанням ... з 

петлюрівського жаргону назв рослин ... Ось ті лінії, якими йшла 

45



шкідницька «діяльність», що її в ботанічній ділянці вели шкідник Яната, 

Курилиха та ін.» [589, с. 5].

Контроль експедиційних обстежень ботаніків у цих роках, за 

спогадами  Н. Осадчої-Янати, НКВС здійснював постійно. «Перед виїздом 

інститути, які організували такі обслідування, мусіли звертатись до 

НКВД за дозволом для переведення експедиції та користування 

військовими мапами. Щойно одержавши дозвіл, експедиція могла 

виїхати. Не зважаючи на те, ми мусіли реєструватися в кожному селі у 

сільраді і часом у великих містах, як Шепетівка, Олевськ (е), Котовськ 

(е). Іноді доводилось переривати працю і їхати на виклик районного 

НКВД, де перевіряли наші мандати і маршрути» [434, с. 22]. Ті, хто 

відхилявся від партійного курсу, згодом зазнавали переслідувань. 

На основі матеріалів Центрального державного архіву вищих 

органів влади і управління України прослідковано типову для того часу 

схему та формулювання при звільненні з роботи, зокрема, «Директора 

Центральної сільськогосподарської бібліотеки т. Мельник Г.А. за 

припущення величезної засміченості апарату Бібліотеки класово-

ворожими елементами... зняти з роботи» [596, арк. 38].

Рекомендаціями Всесоюзної наради з питань розробки 

термінології та ін. документів у 50-х р. був проголошений принцип 

«зближення соціалістичних культур і радянських народів» та 

«мінімальних розбіжностей у термінології народів СРСР», згідно з яким 

віддавалася перевага інтернаціональним і російським назвам, термінам і 

поняттям [486; 56]. У цих умовах національні терміносистеми республік 

СРСР ставали вторинними, а термінологічна робота «не актуальною».

У 1957 р. при АН УРСР було створено Словникову комісію, яку 

пізніше перейменували на Комітет наукової термінології. Комітет 

слідкував за дотриманням проголошеного принципу «мінімальних 

розбіжностей». Усі роботи, у яких він був порушений, комісія не візувала, 

і їх друк та видання ставали неможливими. У такий спосіб здійснювалася 
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масова заміна природничих назв і термінів ішомовними кальками та 

транслітераціями [42; 281].

Більшість видань цього періоду  [588 – 590; 94 – 95; 427] їх автори 

були змушені приводити в певну відповідність до «ідеологічних вимог» 

Комітету наукової термінології. Окремі українські визначники, 

наприклад, [427] були видані в Києві російською мовою, а українські 

назви рослин автори подали у дужках. 

Щоправда, у цей період були й видання з українською 

номенклатурою та народними назвами. Серед них особливої уваги 

заслуговує робота В. Вовчанецького з проблем української номенклатури 

і термінології «Словник ботанічної термінології» (1932 р.) та праця В. 

Комендара «Лікарські рослини Карпат» (1971 р.), де міститься понад 10 

000 фітонімів, узятих із різних літературних джерел і зібраних під час 

експедиційної роботи [97; 267]. Слід відмітити працю С. Морозюк і В. 

Протопопової «Альбом з ботаніки» (Київ, 1979 р.). Альбом містить не 

лише українські наукові, а й народні фітоніми. Автори вдало пояснили 

взаємозв’язок назв рослин із їхнім кольором, запахом, територією 

поширення із легендами та міфами тощо [393]. У 1985 р. побачила світ 

робота А. Шамоти «Назви рослин в українській мові», де були висвітлені 

деякі аспекти етимології та вимовних особливостей українських 

фітонімів [609].

Значну роль у збереженні українських назв рослин мали 

публікації, видані за кордоном. Так, упродовж кількох десятків років 

(1877 – 1932 рр.) польський учений С. Маковецький збирав серед народу 

українські назви рослин на Поділлі поблизу Камянця-Подільського, 

Немирова, Брацлава, на Київщині та в Галичині. Із літературних джерел 

він використав словник М. Анненкова (Москва, 1859 р.) та український 

словник М. Мельника (Львів, 1922 р.) [647; 27; 380].

Варто зазначити, що через невеликий тираж словника М. 

Мельника і політичну обстановку на теренах України та в Європі зібрані 
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ним українські народні назви рослин брали з польських (словники С. 

Маковецького, Е. Маєвського) та російських джерел (словник М. 

Анненкова). Український словник  М. Мельника був відомий тільки С. 

Маковецькому, а Київський словник Термінологічної комісії 1928 р. не 

відомий за кордоном нікому [434, с. 37].

Проект латинсько-українського номенклатурного словника С. 

Маковецький передав до термінологічної комісії в Україні. За його 

підрахунками, рукопис містив 3 109 латинських і 11 553 українські назви 

рослин. Пізніше, у 1936 р., С. Маковецький видав латинсько-малоруський 

словник «Słownik botaniczny łacińsko małoruski» в Польщі [647]. Варто 

визнати, що, подаючи українські назви рослин польською мовою в 

абетковому порядку, С. Маковецький не зазначив, яку назву він вважає 

головною чи найпоширенішою в Україні. 

У 1939 р. Болгарська академія наук видала ботанічний словник Б. 

Давидова, А. Явашева «Матеріали за български ботаниченъ речникъ, 

допълнени и редакторани отъ А. Ахтаровъ». Крім болгарських назв 

рослин, тут зрідка подаються й українські, які взяті з «Ботанического 

Словаря» М. Анненкова 1878 р. Автори зазначають, що народні фітоніми 

потрібні не лише науковцям, а й лікарям, аптекарям, агрономам, 

лісівникам, письменникам, поетам, перекладачам [645].

У хронологічних рамках цього історіографічного етапу чеські 

дослідники проводили вивчення складу, походження, утворення чеських 

і словенських назв рослин. Їх цікавило споріднення чеських і 

словенських фітонімів з назвами інших слов’янських народів, у т. ч. і з 

українськими. У 1954 р. побачила світ праця В. Махека «Česka a 

Slovenská jmèna rostlin» [646]. Літературними джерелами українських 

назв рослин у цій роботі стали словники М. Анненкова (Москва, 1859 р.), 

Е. Маєвського (Варшава, 1889 – 1894 рр.), С. Маковецького (Краків, 1936 

р.).
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Не зважаючи на політичні обставини в країні, Н. Осадча-Яната 

продовжувала активні дослідження української ботанічної термінології – 

спочатку в Україні, а потім за кордоном. Вона суттєво доповнила 

колективні наукові здобутки Термінологічної комісії Інституту Української 

Наукової Мови Української Академії Наук і в 1973 р. в Нью-Йорку видала 

словник «Українські народні назви рослин» [434].

У процесі літературного аналізу цього словника автори дали різні 

параметри щодо кількості назв. Автор словника українських наукових і 

народних назв судинних рослин 2004 р. видання Ю. Кобів зазначає, що 

робота містить близько 2000 фітонімів [525, с. 10]. У передмові до 

словника Н.Осадча-Яната вказує, що в обстежених 158 місцевостях 

України пощастило записати українські назви 810 видів рослин [434, с. 

7]. За проведеними підрахунками й уточненнями Н. Осадча-Яната 

розглянула 815 видових та родових назв судинних рослин, 18 назв мохів, 

3 назви грибів і 2 941, 54 та 7 народних назв відповідно.

Вагомий внесок у вивчення поліської народної лексики зробили 

автори книги «Лексика Полісся», яка вийшла у видавництві «Наука» в 

1968 р. У ній зібрані тематичні словники поліських діалектів, які 

охоплюють землеробську, ботанічну, бджолярську та ін. термінологію. 

Матеріали для Поліського ботанічного словника підготувала Д. Бейліна 

[41]. За нашими підрахунками цей словник містить 115 латинських 

видових і родових назв і 262 народні назви рослин. Попри безсумнівну 

цінність роботи, необхідно визнати, що недоречністю є те, що всі 

українські народні назви тут записані російською мовою.

Серед праць, присвячених зоологічній номенклатурі й 

термінології, слід відзначити визначник О. Мигуліна «Звірі УРСР 

(матеріали до фауни)» (1938 р.), фундаментальну іхтіологічну роботу Л. 

Берга «Названия рыб и этнические взаимоотношения славян» (1948 р.), 

М. Воїнственського, О. Кістяківського «Визначник птахів УРСР» (1962 р.), 

працю І. Турянина «Риби карпатських водойм» (1982 р.), словник О. 
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Маркевича і К. Татарка «Російсько-українсько-латинський зоологічний 

словник. Термінологія і номенклатура» (1983 р.) та польовий визначник І. 

Марисової і В. Талпоша «Птахи України» (1984 р.) та ін. [381; 45; 98; 563; 

495; 372].

Найрадикальнішої  ревізії  українські  наукові  назви  птахів,  на  думку Г. 

Фесенка і А. Бокотея, зазнали у двох виданнях «Визначника птахів УРСР» М. 

Воїнственського  та  О.  Кістяківського  (1952,  1962  рр.).  У  ряді  Сивкоподібні 

зникли кілька  загальнородових українських автентичних назв  куликів,  у  двох 

випадках були замінені назви родин та пов’язані з ними назви рядів і родів. Ці 

термінологічні зміни були в основному збережені у випусках фундаментального 

видання цих років «Фауна України» О. Кістяківського «Птахи: курині, голуби, 

рябки, пастушки, журавлі, дрофи, кулики, мартини» (1957 р.), В. Зубаровського 

«Хижі  птахи»  (1977  р.),  Л.  Смогоржевського  «Гагари,  норці,  трубконосі, 

веслоногі,  голінасті,  фламінго» (1979 р.)  і  закріплені  в «Російсько-українсько-

латинському  зоологічному  словнику:  термінологія  і  номенклатура»  О. 

Маркевича і К. Татарка (1983 р.) та польовому визначнику «Птахи України» І. 

Марисової і В. Талпоша (1984 р.) [578, с. 4 – 5; 98; 252; 208; 531; 495; 372].

Походження значної кількості природничих назв і термінів було 

висвітлено в роботах мовознавців цього періоду. Варто відмітити 

словник народних назв Полісся М. Никончука «Полесские названия 

птиц» (1968 р.), цикл статей В. Усачової «Материалы для словаря 

славянских названий рыб (семейство Cyprinidae)» (1973, 1974, 1975, 

1976, 1978, 1980 рр.), надрукованих у журналі «Етимологія», статті і 

монографія В. Коломієць «Ихтиологическая номенклатура славянских 

языков как источник для исследования межславянских этнических 

взаимоотношений» (1978 р.), «Роль іхтіологічних назв у визначенні 

найдавнішої прабатьківщини слов’ян і напрямків їх розселення» (1978 

р.), «Происхождение общеславянских названий рыб» (1983 р.), три томи 

«Етимологічного словника української мови: в 7 т.» (1982, 1985, 1985 

рр.), та чотиритомне видання  Митрополита Іларіона (І. Огієнка) 
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«Етимологічно-семантичний словник української мови», (1979, 1982, 

1988, 1994 рр.). Перший том цього словника був виданий  за ред. Ю. 

Мулика-Луцика в Канаді через сім років від часу упокоєння Митрополита 

Іларіона, хоч робота над ним тривала понад п’ятдесяти років [407; 566 – 

570; 263 – 265; 175 – 177; 385 – 388].

У праці О. Попова «Лікарські рослини в народній медицині» (1965 

р.) розглянуто методи народної фітотерапії. Описи рослин тут 

супроводжуються їх місцевими назвами. Стан і особливості народних 

біологічних  знань Давньої Русі розглянуті в статті Б. Старостіна 

«Биологические знания» (1978 р.) [464; 538]. 

Отже, на четвертому історіографічному етапі наукова думка в 

царині природничого називництва еволюціонувала в рамках 

тоталітарної партійно-радянської системи. Природнича номенклатура, її 

творці та дослідники відчули на собі прес сталінських репресій, 

хрущовську «відлигу» і брежнєвський  «застій». Збереження і розвиток 

української природничої термінології і номенклатури забезпечували не 

лише вітчизняні, а й зарубіжні вчені.

Сучасний етап – з 1991 р.

Сучасний історіографічний етап розпочався з часу проголошення 

незалежності України в 1991 р. На цьому етапі помітно активізувався 

науковий пошук у галузі національної природничої номенклатури 

стосовно українських назв рослин і тварин. У 90-х рр., зазначає І. 

Івченко, нового імпульсу набули дослідження в галузі етноботаніки. 

Важливим аспектом термінологічного пошуку постала необхідність 

розрізнення питань появи й поступового формування назв рослин у 

різних регіонах Старого Світу та України, їх наукового дослідження і 

тлумачення, яке відбувалося й відбувається в кожній країні Європи та 

інших континентів. За таких умов ґрунтовними і всебічними 

етноботанічними досягненнями виявляться результати інтегрального 

поєднання історико-фольклорних даних багатьох народів [212, с. 337]. 
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Проблеми ботанічної номенклатури і термінології на цьому 

історіографічному етапі у своїх працях висвітлювали К. Ситник, Б. 

Заверуха, Д. Гродзинський, Ю. Кобів, Г. Смик, І. Івченко, В. Капустян, О. 

Кочерга, І. Сабодаш та ін. [508; 194 – 195; 131 – 132; 257 – 258; 530; 212 – 

213; 275; 506]. 

Упродовж останніх десяти років значний внесок у вивчення історії 

становлення природничої і сільськогосподарської термінології зробила 

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН. Із 2001 р. тут 

було започатковано діяльність Центру історії аграрної науки і техніки, 

очоленого з моменту створення професором В. Вергуновим. При 

бібліотеці плідно працює спеціалізована вчена рада із захисту наукових 

робіт зі спеціальності 07.00.07 –  історія науки і техніки, де захищено 

близько 80 кандидатських та докторських дисертацій.

За час свого існування ДНСГБ УААН та її Центр зробили вагомий 

внесок у систематизацію наукових досліджень з питань об’єктивного 

висвітлення історії науки і освіти України. У цей період побачили світ 

роботи дослідників історії сільськогосподарської і природничої науки В. 

Вергунова, О. Пилипчука, Р. Бурди, М. Шевери, С. Рудої, В. Гамалії, В. 

Дерлеменко, Д. Доброчаєвої, О. Рибалко, О. Братіної, А. Коробченко та ін. 

[73 – 74; 452 – 453; 441; 113].

У 1994 р. Б. Заверуха в роботі «Етноботаніка: народна і наукова 

фітоніміка» робить порівняльний аналіз народних і наукових назв рослин 

з погляду ботанічних принципів. Проаналізувавши велику кількість 

народних фітонімів, він дійшов висновку, що процес творення народних 

назв не має єдиного принципу чи правила формування. У народі 

спонтанно існує з десяток основних способів утворення назв [195, с. 168 

– 169].

На думку Б. Заверухи, найважливіші шляхи утворення народних 

фітонімів мотивовані місцем зростання або поширення, кольором квітів 

чи рослин, часом цвітіння або розвитку, особливостями смаку чи запаху, 
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подібністю із тваринами, певними духовними цінностями, 

запозиченнями, лікарськими та отруйними властивостями рослин. 

Народну ботанічну терміносистему він розглядає як складовий 

компонент етноботаніки [195, с. 165 – 166].

Серед праць 90-х рр., присвячених науковим і народним назвам 

рослин та шляхам розвитку української ботанічної термінології, слід 

відмітити словник-довідник народних назв Г. Смика «Корисні та рідкісні 

рослини України» (1991 р.), О. Кочерги «Деякі міркування про шляхи і 

манівці розвитку української наукової термінології» (1994 р.), І. Сабодаш 

«Атлас ботанічної лексики української мови» (1999 р.), Д. Гродзинського 

«Чотиримовний словник назв рослин» (2001р.) [530; 275; 506; 131].

У 2001 р. І. Івченком була видана монографія «Історико-науковий 

аналіз формування і розвитку таксономії і філогенії деревних рослин 

флори України в ХХ ст.», а у 2003 р. у співавторстві з В. Капустяном 

«Етноботанічні аспекти дослідження фіторозмаїття на прикладі 

деревних рослин флори України» [212 –  213]. Автори цієї роботи 

констатують, що фундаментального дослідження особливостей 

формування і розвитку таксономії та філогенії представників рослинного 

світу в регіональному аспекті досі не існувало, а в різних країнах  при 

вивченні історії систематики застосовують два підходи: хронологічний 

та аналітичний [213, с. 5]. 

У 2004 р. Ю. Кобів підготував фундаментальну працю «Словник 

українських наукових і народних назв судинних рослин», інтегрувавши 

ботаніку, етноботаніку, лексикографію та історію науки [525]. Автор 

словника опрацював значний масив фітонімічного і фольклорного 

матеріалу. Словник містить близько 33 000 народних фітонімів та 10 000 

наукових назв на позначення таксонів різного рангу. Ю. Кобів здійснив 

низку важливих узагальнень і підійшов до формування принципів 

створення системи науково обґрунтованих національних відповідників 

латинської наукової номенклатури вищих судинних рослин. 
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Автор словника зробив спробу відбору назв рослин і формування 

національної системи відповідників для видів, побудованих за 

біноміальною і триномінальною системою назвоутворення. Вони 

вживаються під час різного тлумачення обсягу таксонів видового та 

субвидового рангів. Ця особливість праці робить словник універсальним 

довідником щодо різних варіантів фітонімів у традиціях різних 

таксономічних шкіл. Робота такого рівня і обсягу аналізованого 

матеріалу, зазначено в передмові редакторів, не вдавалася жодному з 

його попередників [525, с. 3]

Зазначені вище праці узагальнюють цикл робіт, у яких були 

розроблені основи етнодендрологічного районування України на 

історико-краєзнавчому підґрунті разом з встановленням філогенетичних 

зв’язків між рядом рослин. Це дає змогу на основі кількох тисяч відомих 

назв рослин на порозі третього тисячоліття розпочати складання 

етноботанічно-філогенетичного родового спектра їх подальшого 

неополітипічного вивчення [213, с. 6]. 

Проблемам історії, теперішнього стану, науковим основам та 

правилам хімічної номенклатури й термінології присвячена методична 

робота М. Василеги-Дерибаса та А. Фурсенко «Номенклатура і 

термінологія в загальній та неорганічній хімії» (1991 р.) [65].

Широкий спектр зоонімів представлений у статті І. Турянина 

«Народні назви тварин» (1996 р.), короткому етимологічному словнику-

довіднику для студентів природничо-географічного факультету І. 

Марисової та В. Бойко «Світ пернатих Чернігівщини у назвах» (1998 р.), 

каталозі батрахо- і герпетофауни Бернської конвенції «Земноводні та 

плазуни України під охороною Бернської конвенції» та аналогічному 

каталозі теріофауни «Ссавці України під охороною Бернської конвенції» 

за ред. І. Загороднюка (1999 р.), словнику іхтіонімів В. Єрка та А. 

Кулинича «Назви круглоротих та риб прісних і солонуватих водних 

об’єктів України» (2000 р.) [562; 373; 205; 536; 182].
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Варто зазначити, що в цей час проблему українських наукових 

назв птахів активно вивчали в Західному відділенні Українського 

орнітологічного товариства ім. К. Кесслера. На базі Львівського 

державного університету ім. І. Франка відбувся колоквіум з української 

орнітологічної номенклатури й термінології. Тут була створена робоча 

група з питань термінології і номенклатури, яка готувала до 

перевидання праці українських учених-термінологів, власні наукові 

публікації про народні назви птахів та з історії науки. [578, с. 5].

У передмові до факсимільного видання словника зоологічної 

номенклатури 1927 –  1928 рр. директор Інституту зоології ім. І.І. 

Шмальгаузена НАН України І. Акімов зазначив, що в НАН України 

питаннями термінології й номенклатури опікується Комітет з наукової 

термінології, головою якого є академік НАН України Д. Гродзінський, а 

при  Інституті зоології працює Комісія із зоологічної термінології, яку 

очолює професор М. Зерова. Провідні українські зоологи дійшли 

висновку, що перевидання «Словника зоологічної номенклатури» 1927 – 

1928 рр. є єдино можливим відправним пунктом для розвитку сучасної 

української зоологічної номенклатури й термінології [614, с.5]. 

Факсимільне відтворення цього словника відбулося в 2005 р., і сьогодні 

це видання є справжнім науковим скарбом.

 Народна бджолярська термінологія детально розглянута у книзі 

В. Скуратівського «Кухоль меду» (2000 р.) [511]. Робота Г. Фесенка та А. 

Бокотея «Анотований список українських наукових назв птахів фауни 

України», їх польовий визначник «Птахи фауни України» (2002 р.) і 

посібник Є. Писанця для визначення амфібій України та суміжних країн 

«Земноводні України» (2007 р.), З. Ключко «Совки України», Ю. 

Некрутенка та В. Чиколовця «Денні метелики України» мають неабияку 

вагу не лише істориків науки, лінгвістів, а й для зоологів [578 – 579; 454; 

256; 400].
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Спеціальним дослідженням становлення народної анатомо-

фізіологічної термінології дітей є стаття Є. Грицака «Дитина в 

українських народних повір’ях і в  народному лісництві», яка побачила 

світ у 1995 р. Чимало важливої інформації з історії медицини можна 

почерпнути з навчального посібника С. Верхратського та П. 

Заблудовського «Історія медицини», який учетверте видано й доповнено в 

1991 р., та роботі П. Вербицького, П. Достоєвського і С. Рудика «Історія 

ветеринарної медицини України» (2002 р.) [130; 92; 72]. Через рік С. Рудик 

видав монографію «Мова українських тваринників» (2003 р.), у якій 

розглянуто еволюцію ветеринарної справи з часів Трипільської культури, 

записано назви й терміни з народної анатомії, фізіології тварин, 

лікувальної лексики й мови тваринників [498]. 

За останні двадцять років побачили світ близько 60 робіт В. 

Куйбіди з різних аспектів досліджуваної проблеми [282 –  343]. 

Критичний аналіз досліджень з питань ентомологічної, іхтіологічної, 

батрахологічної, герпетологічної, орнітологічної, теріологічної, 

анатомічної, фізіологічної, географічної, екологічної термінологій 

зроблено в наступних розділах.

На сучасному історіографічному етапі спостерігається тенденція 

до поглибленого вивчення історії окремих напрямів наукової і народної 

природничої термінології та природознавства. У цей час були захищені 

дисертації: у 1993 р. – «Лексико-семантичний аналіз назв хижих тварин 

в російській мові донаціонального періоду» Н. Адамчук; 1996 р. – 

«Мікротопонімія Чернівецької області в історичному аспекті (утворення 

на базі народної географічної термінології)» І. Чеховський; 1996 р. – 

«Способи номінації і словотворення у сучасній українській мінералогічній 

термінології» Н. Овчаренко; 1998 р. –  «Народна медична лексика 

російської мови в структурно-сематичному і функціональному аспектах 

(назви хвороб та хворобливих станів)» Л. Ріднева; 1999 р. – «Українська 

термінологія з генетики: походження, структура, системність» Т. 
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Соколовська; 2000 р. – «Медична номенклатура в українських пам’ятках 

ХVІ –  ХVІІ ст.» Г. Дидик-Меуш; 2001 р. –  «Формування української 

ветеринарної лексики» М. Дмитрук; 2002 р. –  «Формування української 

клінічної термінології» Н. Місник; 2003 р. –  «Історія становлення і 

розвитку української наукової ботанічної термінології» В. Гамалія; 2004 

р. –  «Українська фізична термінологія на зламі ХІХ –  ХХ століть» І. 

Процик; 2004 р. –  «Біологічна та медична лексика у лікарських 

порадниках ХVІ –  ХVІІІ ст.» Т. Файчук; 2006 р. –«Семантична 

стратифікація фітонімічної номенклатури східнослов’янських мов: 

порівняльно-історичний аспект» О. Пащенко; 2011 р. –  «Еволюція 

наукової думки про ґрунти (80-ті рр. ХІХ – ХХІ ст.)» О. Курок та ін. [3; 607; 

420; 490; 148; 150; 392; 113; 474; 571; 448; 349].

Важливим орієнтиром для дослідників в умовах методологічного 

плюралізму, багатофакторних впливів інформаційного суспільства є 

методологічні підходи в царині вітчизняної історії, історії науки і техніки, 

які відображені роботах В. Вергунова, М. Журби, В. Коцура, О. Курка, В. 

Орлика, О. Реєнта та ін.

Аналіз результатів пошуку дослідників у галузі наукової і народної 

термінології в системі природничих наук на різних історіографічних 

етапах до деякої міри розкривають процес становлення і деякі її 

характеристики. Здобутки вчених цього напряму підтверджують, що 

історія науки має потужний арсенал ідей і концепцій. За глибиною 

авторських узагальнень, якісним змістовим наповненням, 

методологічним і фактографічним рівнем ці дослідження відповідають 

пройденим етапам розвитку історичної науки та викликам часу, у якому 

відбувався процес становлення. Тому історія науки та її минулого, 

доводить В. Вернадський, має критично складатися кожним науковим 

поколінням і не тільки тому, що змінюються запаси наших знань про 

минуле, відкриваються нові документи або знаходяться нові способи і 

методики відновлення минулого. Необхідно знову переробляти історію 
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науки, повторно іти в минуле тому, що завдяки розвиткові сучасного 

знання в минулому набуває значення одне і втрачає інше. Кожне 

наступне покоління дослідників шукає і знаходить в історії науки 

відображення наукових течій свого часу. Рухаючись уперед, наука не 

лише створює нове, а й неминуче переоцінює старе, пережите [78].

Отже, на сьогодні конче визріла потреба в появі комплексної 

роботи, у якій було б розглянуто етапи розвитку фундаментальних 

природничих наук, процес еволюції уявлень про природу в історичному 

та індивідуальному розвитку людей, структуру народних та народно-

наукових  знань про живу природу, здійснено порівняльний аналіз 

наукових та народних назв, термінів і понять та описано їх еволюцію, 

провідні тенденції розвитку науки. Для більшості природничих назв і 

термінів не з’ясовний їх істинний зміст, хоч вони можуть дати багато 

цікавих відомостей не лише для ботаніка чи зоолога, а й для історика. 

Виконанню цих завдань присвячені наступні розділи дисертації.
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1.2. Джерельна база дослідження

Джерельну базу дослідження становить широке коло 

опублікованих і неопублікованих матеріалів та літературних джерел. У 

роботі були використані матеріали з фондів Національної бібліотеки ім. 

В.І. Вернадського НАН України, Державної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки УААН, Національної парламентської 

бібліотеки України, бібліотеки та архіву Інституту зоології ім. І.І. 

Шмальгаузена НАН України, бібліотеки та архіву Інституту ботаніки НАН 

України ім. М.Г. Холодного, бібліотеки Інституту археології НАН України 

та ін.

Дисертаційного аналізу зазнали документи, які зберігаються: –  в 

Центральному     державному     Архіві     Вищих     органів     влади     й     управління   

України     (ЦДАВО     України),   зокрема: Ф. 27, оп. 12, спр. 1269 «Проект 

типового положення і доповідь про основні напрямки наукової діяльності 

науково-дослідних установ (1931 р.)», арк. 5; Ф. 1055, оп. 1, спр. 1641 

«Проблемно-тематичний план лабораторії фізико-хемії при ВУАСГН на 

1934 рік», арк. 5; Ф. 1055, оп. 3, спр. 3 «Наказ №5 по Всеукраїнській 

Академії Сільськогосподарських Наук від 8/1-1934 року», арк. 38;

–    в     Центральному     державному     історичному     архіві     України,   

зокрема: Ф. 1235 «Грушевський М.С.», оп. 1, спр. 382 «Листи 

Верхратського І. Начало 9 червня 1896 р. Окончено 18 червня 1913 р.», 

арк. 2; Ф. 1235 «Грушевський М.С.»,  оп. 1, спр. 382. «Листи 

Верхратського І. Начало 9 червня 1896 р. Окончено 18 червня 1913 р.», 

арк. 5; Ф. 1235 «Грушевський М.С.», оп. 1, спр. 382 «Листи Верхратського 

І. Начало 9 червня 1896 р. Окончено 18 червня 1913 р.» арк. 11; Ф. 1235 

«Грушевський М.С.», оп. 1, спр. 382 «Листи Верхратського І. Начало 9 

червня 1896 р. Окончено 18 червня 1913 р.», арк. 13; Ф. 1235 

«Грушевський М.С.» оп. 1, спр. 382 «Листи Верхратського І. Начало 9 

червня 1896 р. Окончено 18 червня 1913 р» арк. 13; Ф. 1235 

«Грушевський М.С.», оп. 1, спр. 382 «Листи Верхратського І. Начало 9 
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червня 1896 р. Окончено 18 червня 1913 р» арк. 15; Ф. 1235 

«Грушевський М.С.», оп. 1, спр. 382  «Листи Верхратського І. Начало 9 

червня 1896 р. Окончено 18 червня 1913 р.» арк. 17; Ф. 1235 

«Грушевський М.С.», оп. 1, спр. 382 «Листи Верхратського І. Начало 9 

червня 1896 р. Окончено 18 червня 1913 р.» арк. 20; Ф. 268, оп. 1, спр. 

206 «Начальник Николаевского охранного отделения, г. Николаевь, 

Херсонской губернии. Октября 4 дня 1907 г. (донос на Янату А.А.)» арк. 

37;

–    в     Інституті     Рукопису     Національної     бібліотеки     України     ім.   

В.І.     Вернадського  , зокрема: Ф. 10. «Звіт про науково-дослідну роботу 

установ Академії наук УРСР за 1938 рік по відділу біологічних наук», оп. 

3, спр. 30365 «Зміни в структурі АН УРСР за 1938 рік», арк. 34 – 42; Ф. 10. 

«Звіт про науково-дослідну роботу установ Академії наук УРСР за 1938 

рік по відділу біологічних наук», оп. 3, спр. 30365 «Кадри АН УРСР по 

відділах на І.ІV.1939»,  арк. 43; Ф. 10. «Звіт про науково-дослідну роботу 

установ Академії наук УРСР за 1938 рік по відділу біологічних наук», оп. 

3, спр. 30365 «Рух кадрів АН УРСР по відділах», арк. 44 –45; Ф. 10. «Звіт 

про науково-дослідну роботу установ Академії наук УРСР за 1938 рік по 

відділу біологічних наук», оп. 3, спр. 30365 «Кількість наукових 

співробітників АН УРСР що одержали наукову ступінь», арк. 51; Ф. 10. 

«Звіт про науково-дослідну роботу установ Академії наук УРСР за 1938 

рік по відділу біологічних наук», оп. 3, спр. 30365 «Кількісні показники 

виконання тематичного плану АН УРСР на 1938 р.», арк. 52 –53; Ф. 10. 

«Звіт про науково-дослідну роботу установ Академії наук УРСР за 1938 

рік по відділу біологічних наук» ,оп. 3, спр. 30365 «Кількість проблем і 

тем, що опрацьовувались інститутами АН УРСР в 1934 –  1938 рр.», арк. 

54; Ф. 10. «Звіт про науково-дослідну роботу установ Академії наук УРСР 

за 1938 рік по відділу біологічних наук», оп. 3, спр. 30365 «Випуск 

видань АН УРСР за 1937 і 1938 рік (за даними видавництва АН)», арк. 55; 

Ф. 10. «Звіт про науково-дослідну роботу установ Академії наук УРСР за 
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1938 рік по відділу біологічних наук», оп. 3, спр. 30365 «Здача наукових 

робіт до друку по відділах АН УРСР», арк. 56;

–    в     Інституті     Архівознавства     Національної     бібліотеки     України     ім.   

В.І.     Вернадського  , зокрема: Ф. 7, оп. 3, спр. 130 «Про завдання науки в 

післявоєнні роки [1940-ві рр.]», 4 арк.; Ф. 7, оп. 3, спр. 3 «Бродский А.И. 

[Доклад] о деятельности ИФХ им. Л.В. Писаржевского АН УССР за 20 лет 

(1922 –  1942гг.)», 1 арк; Ф. 7, оп. 3, спр. 70 «Доклад А.И. Бродского о 

работе в комитете Содействия обороне АН УССР 21 августа 194[2] г.», 5 

арк.; Ф. 7, оп. 3, спр. 112 «Запрошення О.І. Бродському на засідання 

Секції історії хімії і хімічної технології українського відділення 

радянського національного об’єднання істориків природознавства і 

техніки», 1 арк.; Ф. 7, оп. 3, спр. 9 «Матеріали про зв’язки Інституту 

фізичної хімії із вищими навчальними закладами: 12 листопада 1951 – 

1962 рр.», 33 арк.; Ф. 7, оп. 3, спр. 4 «Річні звіти про роботу в Інституті 

фізичної хімії (1942–1968 рр.) складені О.І. Бродським», 261 арк.; Ф. 7, оп. 

3, спр. 82 «Пропозиції з перспектив розвитку науки на 1959 –  1975 рр.: 

Галузь науки –  фізична хімія: Доповідна записка О.І. Бродського в 

Президію АН УРСР 1959 р.», 13 арк.; Ф. 7, оп. 3, спр. 94 «Тезисы доклада 

А.И. Бродского на республиканском пленуме Менделеевского общества 

о связях общества с химической промышленностью.  24 мая 1963г.», 1 

арк.; 

–    в     Архіві     Президії     Національної     Академії     наук     м.     Києва  , зокрема: 

Звіти про наукову діяльність АН Української РСР за 1957 –  1991 рр. та 

Академія наук України: короткі річні звіти за 1992 –2011 рр.

Особливе місце у виконанні поставлених завдань дослідження 

посіли Міжнародні кодекси номенклатури рослин, тварин, хімічних 

сполук, словники народних природничих назв різних століть, зведення 

та визначники флори і фауни України тощо.

Для аналізу історії становлення принципів та правил 

номенклатури і термінології були використані: «Міжнародний кодекс 
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ботанічної номенклатури» (1980 р.), «Міжнародний кодекс зоологічної 

номенклатури», який був прийнятий ХХ  Генеральною асамблеєю 

Міжнародного союзу біологічних наук (1988 р.), рекомендації 

номенклатурної комісії IUPAC (Міжнародної спілки  з чистої і практичної 

хімії) та Української національної комісії з хімічної термінології і 

номенклатури (УНКоХіТерН), збірник математично-природописно-

лікарської секції наукового Товариства ім. Т. Шевченка «Українська 

номенклатура висших ростин» (М. Мельник, 1922 р.), праці 

«Ботаническая номенклатура» (Е. Алексеев та ін., 1989 р.), 

«Номенклатура і термінологія в загальній та неорганічній хімії» (М. 

Василега-Дерибас та ін., 1991 р.), «Додаточокъ галицко-русскои 

номенклятуры ботаничнои» (М. Новицкій, 1861 р.) та «Рекомендации 

Всесоюзного совещания по разработке терминологии в литературных 

языках народов СССР» (1959 р.) тощо.

Історію розвитку, еволюцію природничих терміносистем, 

характерні особливості та порівняльний аналіз наукової і народної 

термінології можна вивчали, лише проаналізувавши значний пласт 

природничих назв різних епох і часів. Основою джерельної бази в цьому 

контексті стали «Ботанический словарь» (Н. Анненковъ, 1878 р.), 

«Полесская терминология пчеловодства» (М. Никончук та ін., 1968 р.), 

«Списъ важнѣйшихъ выразівъ рускои ботанічнои термінольоґіѣ и 

номенклятуры зъ оглядом на шкільну науку въ высшихъ клясахъ 

ґімназіѣ» (І. Верхратскій, 1892 р.), «Знадоби для пізнання 

угорськоруских говорів» (І. Верхратський, 1902 р.), «Нові знадоби 

номенклятури і термінольоґії природописної, народної, збирані між 

людьми» (І. Верхратський, 1908 р.), «Початки до уложення 

номенклятури и терминологиі природописноі, народнёі и замітка о 

волоськімъ-павуку» (І. Верхратський, 1864 р.), «Опытъ толковаго 

словаря народной технической терминологіи по Полтавской губерніи: 

отдѣлъ І-й, ІІ-й и ІІІ-й. Кустарные промыслы, сельское хозяйство и 
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землевѣдѣніе, народныя поговорки и изреченія» (В. Василенко, 1902 р.), 

«Словник ботанічної термінології» (В. Вовчанецький, 1932 р.), «Список 

растеній съ народными названіями и этнографическими примѣчаніями» 

(Ф. Волковъ, 1873 р.), «Очерки нашей народной медицины« (Н. Высоцкій, 

1911 р.), «Чотиримовний словник назв рослин» (Д. Гродзинський, 2001 

р.), «Назви круглоротих та риб прісних і солонуватих водних об’єктів 

України» (В. Єрко та ін. 2000 р.), «Малоруско-німецкій  словаръ» (Е. 

Желеховський та ін., 1886 р.), «Світ пернатих Чернігівщини у назвах» (І. 

Марисова та ін., 1998 р.), «Словарь народных географических терминов» 

(Э. Мурзаев, 1984 р.), «Полесские названия птиц» (Н. Никончук, 1968 р.), 

«Українські народні назви рослин» (Н. Осадча-Яната, 1973 р.), «Опытъ 

словаря народныхъ названій растений Юго-западной Россіи, съ 

нѣкоторыми повѣріями и разсказами о них« (А. Рогович, 1874 р.), 

«Російсько-українсько-латинський зоологічний словник» (О. Маркевич та 

ін., 1983 р.), «Словник ботанічної номенклатури» (Н. Осадча-Яната та ін., 

1928 р.), «Словник українських наукових і народних назв судинних 

рослин» (Ю. Кобів, 2004 р.), «Анотований список українських наукових 

назв птахів фауни України» (Г. Фесенко та ін., 2002 р.), «Назви хребетних 

тварин: (проект) (М. Шарлемань та ін. 1927–1928 рр.), «Спис рослин, 

зібраних добродієм Громегою в Черкаському повіті на Київщині» (О. 

Яната та ін., 1912 р.), «Народні українські назви рослин Північної Таврії» 

(О. Яната, 1916 р.) та ін.

Без атласів, визначників, гербарних зразків рослин утруднюється 

ідентифікація і співвіднесення з номенклатурними науковими 

позначеннями видів та інших таксонів, зібраних нами, шляхом 

анкетування народних анатомічних, фізіологічних термінів, діалектних 

слів на позначення патологічних станів і хвороб тварин і людей, назв 

рослин і тварин. Серед них: «Атлас комах України» (В. Гусєв та ін., 1962 

р,), «Визначник рослин України» (за ред. Д. Зерова, 1965 р.), «Визначник 

птахів УРСР» (М. Воїнственський та ін., 1962), «Короткий визначник 
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амфібій і рептилій Закарпатської області УРСР» (І. Колюшев, 1971 р.), 

«Визначник звірів УРСР« (О. Корнєєв, 1965 р.), «Птахи України: польовий 

визначник» (І. Марисова та ін., 1984 р.), «Визначник прісноводних риб 

УРСР» (О. Маркевич та ін., 1954. р.), «Звірі УРСР» (О. Мигулін, 1938 р.), 

«Земноводні України: посібник для визначення амфібій України та 

суміжних країн» (Є. Писанець, 2007 р.), «Птахи фауни України: польовий 

визначник» (Г. Фесенко та ін., 2002 р.) та багато ін.

З опублікованих джерел слід зазначити монографії, збірники 

наукових робіт, вибрані філософські та термінологічні твори, 

бібліографічні покажчики, ювілейні видання відомих учених. Для 

пояснення семантики народних назв тварин постійно використовувалися 

етимологічні, етимолого-семантичні, тлумачні, міфологічні словники та 

словники символів. У процесі досягненя поставленої мети найчастіше 

використовувалися відомі словники В. Даля, Б. Грінченка, М. Фасмера, 

«Етимологічний словник української мови: в 7 т.» за ред.. О. Мельничука, 

«Етимологічно-семантичний словник української мови»  Митрополита 

Іларіона тощо. Важливим джерелом інформації залишаються твори 

любителів і знавців природи, якими були С. Аксаков А. Сабанєєв та ін.

У процесі з’ясування еволюції уявлень про природу в історичному 

та індивідуальному розвитку людства були опрацьовані фрагменти робіт 

Арістотеля, П. Старшого, Страбона, Г. Боплана за дослідженнями В. 

Латишева «Известия древних писателей о Скифии и Кавказе». Значне 

місце склала робота з історичними, культурологічними, філософсько-

психологічними працями, енциклопедіями, енциклопедичними 

збірниками різних століть, такими як: «Памятникъ рѣдкостей, или 

Описанїе самыхъ рѣдкихъ и удивительныхъ, естественныхъ, и 

художественныхъ произведенъй, находящихся во всѣхъ частяхъ Свѣта, 

собранное изъ достовѣрныхъ и новѣйшихъ путешествователей» 

(присвячених «Милостивому Государю Никитѣ Никитичу Демидову» 1793 

р.), «Дѣтский музеум, или собранїе изображенїй животных, растѣнїй, 
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цвѣтовъ,     плодовъ, минераловъ, одеждъ разных народов въ 

свойственном ихъ видъ, древностей и другихъ предметовъ, служащихъ 

для наставленїя и забавы юношества, составленное и гравированное по 

лучшимъ образцамъ, съ краткимъ изъяснениемъ, соотвѣтственнымъ 

понятїю дѣтей, (1817, 1822, 1824, 1825, 1827, 1828 рр.), «Малорусскія 

народныя преданія и разсказы» М. Драгоманова (1876 р.), «Начало 

цивилизации. Первобытное состояние дикарей» Д. Леббока (1889 р.), 

багатотомник «Вселенная и человѣчество. Исторія изслѣдованія 

природы и приложенія ея силъ на службу человѣчеству» за заг. ред. Г. 

Кремера, «Животное въ античномъ и современномъ суевѣрыи» В. 

Клингера (1911 р.), «Історія культури» Ю. Ліпперта (1922 р.), 

«Первобытное мышление» Л. Леви-Брюля, (1930 р.), «Жизнь животных: в 

6 т» (1968, 1968, 1969, 1969, 1971, 1987 рр.), «Нарис історії України» М. 

Поповича (1998 р.), «Історія Української культури: у п’яти томах» (гол 

ред. кол. Б. Патон, 2001 р.), «Філософський енциклопедичний словник» 

(ред. кол. В. Шинкарук та ін., 2002 р.) тощо.

Частину джерельної бази роботи склали журнали ХІХ –  ХХ ст., у 

яких надруковані статті відомих учених у галузі природознавства, 

термінознавства, філософії та історії науки. Часто напередодні видання 

певного словника термінів з ботаніки, зоології тощо автори словників чи 

зведень публікували статті в журналах. В історії науки траплялося, що 

словник народних природничих назв з певних причин продовжив життя 

в рукописі і навіть втрачався, а журнальні публікації дійшли до наших 

днів.

Специфіка досліджуваної проблематики вимагала глибокого 

аналізу не лише наукових і науково-методичних журналів, а й науково-

популярних та популярних періодичних видань, де друкувалися народні 

природничі назви. Серед них –  журнали «Кіевская старина. 

Ежемѣсячный историческій журналъ», «Вестник древней истории», 

«Сборникъ Харьковскаго Историко-Филологическаго Общества», 
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«Основа. Южно-русский литературно-ученый вѣстникъ», «Вісник 

Інституту Української Наукової мови», «Бюлетень Центральної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки УААН», «Наукові записки з української 

історії», «Український ботанічний журнал», «Львовянинъ», «Збірник 

праць зоологічного музею», «Український медичний архів», «Экология», 

«Хімія. Біологія», «Природа», «Зелені Карпати», «Світ рибалки», 

«Полювання та риболовля», «Беркут», «Дзвін», «Неопалима купина», 

«Мандрівець», «Етимологія», «Мовознавство», «Советская этнография», 

«Русская Мисль», «Вопросы терминологии» та ін.

Джерелом народних природничих назв подекуди ставали не лише 

авторські публікації, а й редакційні пояснення  та тлумачення 

діалектних слів, виразів, народних назв, термінів у періодичних 

виданнях. Так, у жовтневому номері журналу «Основа. Южно-русский 

литературно-ученый вѣстникъ» за 1862 р., у рубриці «Объясненіе 

неудобопонятныхъ южнорусскихъ словъ содержащихся въ 9-й книжкѣ 

«Основы»», дано тлумачення таких народних природничих назв: зела 

«трави», нужа «воші», осичина «осикове дерево або ліс», плосконь, 

плоскінь «жіноча рослина конопель», припутень «крупний дикий голуб», 

рябці, половики «шуліки», стрибулькувата гора «полога, не крута гора», 

трута «отруйна рослина» тощо [617, с. 126 – 129].

Отже, дослідження обраної теми ґрунтується на широкій 

джерельній базі, до якої ввійшли архівні документи, Міжнародні кодекси 

номенклатури рослин і тварин, словники народних природничих назв 

різних століть, зведення та визначники флори і фауни України, 

монографії, збірники наукових робіт, вибрані філософські та 

термінологічні твори, бібліографічні покажчики, ювілейні видання 

відомих учених. Для пояснення семантики народних назв тварин 

використовувалися етимолого-семантичні, тлумачні, міфологічні 

словники, історичні, культурологічні, філософсько-психологічні праці та 

енциклопедії різних століть. Специфіка досліджуваної проблематики 
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вимагала глибокого аналізу не лише наукових і науково-методичних 

журналів, а й науково-популярних та популярних періодичних видань 

ХІХ –  ХХ ст., у яких надруковані статті відомих учених у галузі 

природознавства, термінознавства, філософії та історії науки. Джерелом 

народних природничих назв подекуди ставали не лише авторські 

публікації, а й редакційні пояснення та тлумачення діалектних слів, 

виразів, народних назв, термінів у кінці журналів. Усе це дає змогу 

розв’язати комплекс завдань, пов’язаних з науковою із народною 

термінологією в системі природничих наук, її становленням, 

характеристикою та порівняльним аналізом.
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1.3. Методологія дослідження

У теорії пізнання для всіх галузей науки виділяють три основні 

пласти знань: про об’єкти, проблеми та методи. Об’єкт виступає 

складовою пізнавального процесу й характеризується як взаємодія 

об’єкта із суб’єктом. За субстанційною основою та способом побудови в 

науковому пізнанні існують декілька типів об’єктів. Предметом знань 

наук можуть бути об’єкти різних типів –  реальні, абстрактні та 

ідеалізовані. У народних знаннях завжди домінують реальні явища (речі, 

процеси, події), які відбуваються в певному місці і в певний час.

Наступним видом наукового знання є знання про проблеми або 

«знання про незнання». Проблемні ситуації є джерелом проблем. Вони 

завжди виникають у повсякденній практиці та всередині самої науки. 

Проблемні ситуації, які живлять народні знання, знаходяться поряд у 

повсякденній практиці: рибальстві, полюванні, збиранні та вирощуванні 

рослин, харчуванні, лікуванні хвороб, механічних, фізичних, біологічних 

технологіях, захисті від стихій, соціальній сфері тощо. Спеціальна 

підготовка та навчання суб’єкта пізнання й генератора знань про 

знання, поява професій наукового працівника, професійна діяльність із 

виробництва нового знання виникають після трансформації народних 

знань у наукові. Згодом з’являються й вирішуються нові види 

ендонаукових проблемних ситуацій.

З часу завершення постановки проблеми виникає необхідність її 

методичного вирішення. Так з’являється третій вид наукового знання – 

знання про методи. Із решти галузей знань методичні науки 

виокремлюються тому, що методична діяльність суттєво відрізняється 

від пошуку знань про об’єкт. Завданням методичних наук є розробка 

методів, а їх кінцевим продуктом – отримані методи. 

У процесі створення методів аналізу виступає інша дійсність та 

діяльність, ніж у процесі вивчення явищ природи «звичайними» науками. 

Іншою особливістю дисциплін про методи вважають характер їх завдань 
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і кінцевого продукту. Якщо за відношенням до продукту звичайної науки 

(знання про об’єкт)  справедливим є питання про істинність чи 

помилковість уявлень і всього знання, то при оцінці методів як кінцевого 

результату цих дисциплін вони набувають іншого характеру. 

Методи не можуть бути істинними чи помилковими, вони можуть 

працювати добре чи неефективно, функціонувати або ні. Наука є витвір 

життя, з навколишнього життя наукова думка бере матеріал, що 

приводиться нею у форму наукової істини, зазначає В. Вернадський у 

роботі [78].

За Р. Декартом, метод –  це порядок і послідовність пізнавальних 

дій, що їх свідомо обґрунтовують та цілеспрямовано застосовують. 

Загальні особливості знання проявляються через наявність трьох рівнів 

пізнання: емпіричного, емпірично-теоретичного і теоретичного. Кожна 

наука виробляє свої спеціальні методи, пристосовані до її об’єктів 

дослідження. Такими, наприклад, у біохімії є методи хроматографії, 

центрифугування, в імунології – радіоізотопний, у зоології – кільцювання, 

у ботаніці – електронно-мікроскопічний тощо. 

Дисертаційна робота має комплексний міждисциплінарний 

характер і ґрунтується на методологічних принципах, загальних для всіх 

галузей історичної науки. Методологічні підходи до розкриття проблем 

еволюції, особливостей і порівняльного аналізу наукової і народної 

термінології в системі природничих наук  визначалися специфікою 

об’єкта і предмета дослідження, його метою та завданнями. З’ясування 

методологічних принципів дисертаційної роботи в сукупності з аналізом 

її історіографії та джерельної бази дало можливість обрати напрям та 

шляхи розв’язання поставленої проблеми.

Методологічну основу дисертаційного дослідження склали 

фундаментальні теоретичні розробки про природу історичного пізнання, 

соціальні аспекти історії науки і техніки, етика вченого та основні етапи 

розвитку історіографії. Визначальними у процесі дослідження стали такі 
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принципи: історизму –  розгляд розвитку природознавства та його 

термінології як предмета дослідження і процесу, що виникає, 

розвивається, змінюється впродовж свого існування в часі, зумовлений 

усією сукупністю попередніх трансформацій на засадах історичного 

підходу щодо конкретної історичної ситуації; об’єктивності й науковості 

–  неупереджене вивчення еволюції знань про природу в 

онтогенетичному і філогенетичному розвитку людини, розкриття 

особливостей становлення народної і наукової термінології, періодизація 

фундаментальних природничих наук на основі вірогідних фактів і їх 

інтерпретації для формування цілісної наукової картини та світогляду 

незалежно від суб’єктів, суб’єктивних чинників чи індивідуальної 

свідомості, спростування сфальсифікованих тверджень і застарілих 

стереотипів; системності –  вивчення еволюції природничої 

терміносистеми у взаємозв’язку та протиріччях розвитку природної і 

соціально-антропокультурної його складових, зовнішніх соціально-

політичних впливів на основі полісистемності та загальнонаукової 

методологічної концепції системного підходу в цілому; цілісності – 

забезпечення системної спрямованості наукового дослідження, згідно з 

якою його об’єкт виступає як щось розчленоване на окремі частини і 

органічно інтегроване в єдине ціле на основі примату цілого над його 

складовими частинами та ієрархічності; гуманізації –  розкриття 

особливостей руху наукової думки в галузі еволюції природознавства і 

термінотворення через систему світоглядних орієнтацій, центром котрих 

є людина, її самість, загальнолюдські цінності та її духовно-практична 

діяльність і вільна самореалізація; інтеркультурності –  виконання 

поставлених завдань на ґрунті концепцій загальнолюдських цінностей і 

цивілізаційних стандартів якості життя, діалогу та взаємозбагачення 

культур, інтелектуальних надбань народів і вчених різних країн, 

багатовимірності інтелектуального простору минулого й сучасного з 

метою збереження самобутності та зміцнення тенденцій до 
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взаєморозуміння культур; альтернативності, поліперспективності і 

плюралізму –  вивчення структури народних природничих знань, ролі й 

перспектив термінології, змалювання цілісної картини становлення наук 

і терміносистем, що обслуговують природознавство в просторі й часі на 

основі розгляду різних думок і гіпотез  учених, які можуть виключати 

одна одну або вступати в протиріччя між собою, можливості їх вибору із 

множинності з метою недопущення заангажованості; рефлексивності – 

засвоєння емпіричних, емпірично-теоретичних і теоретичних 

термінологічних здобутків минувшини шляхом розумової діяльності, яка 

спрямована на осмислення культури та її складових: науки, мистецтва, 

релігії тощо, самопізнання, розкриття специфіки душевно-духовного 

світу людини для освоєння багатств культури, реалізації її продуктивних 

можливостей та вирішення завдань сучасності; інтегративності – синтез 

наукових надбань істориків суспільних наук і природознавстіва для 

розкриття завдань наукового пошуку,  формулювання ідей, гіпотез, 

основних положень і висновків дослідження, вирішення поставленої 

проблеми на основі деідеологізованого підходу для подолання низки 

застарілих історіографічних стереотипів.

У дисертації використано комплекс методів, зокрема, для 

дослідження зведень природничої номенклатури і термінології, атласів, 

визначників, гербарних зразків ХІХ –  початку ХХІ ст. –  пошуково-

бібліографічний метод; визначення місця народної природничої 

терміносистеми у загальній українській лексичній системі – синтезу, 

систематизації і класифікації; розкриття історичного минулого і 

характерних тенденцій природничого термінотворення в ХVІІ –  на 

початку ХХІ ст. –  ретроспективний; з’ясування ролі вчених і напрямів 

їхньої наукової діяльності –  персоналістично-біографічний; вивчення 

основних етапів, структури та функцій народної, незрілої та наукової 

зоології –  проблемно-хронологічний; зіставлення поглядів дослідників 
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різних епох, відслідкування особливостей, надбань і недоліків наукового 

пошуку в природознавстві – порівняльно-історичний; 

Окрім того в дисертаційному дослідженні було використано 

загальнонауковий метод класифікації, який дов змогу визначити 

найважливіші групи ботанічних, зоологічних, екологічних, анатомо-

фізіологічних, ветеринарно-медичних та ін. термінів, згрупувати 

використані джерела й літературу, наукові праці дослідників в певні 

історіографічні періоди.

Підсумовуючи аналіз теоретико-методологічних засад 

дисертаційної роботи, слід зазначити, що сучасний стан теоретико-

методологічної бази досліджуваної теми передбачає поєднання існуючих 

і розробку нових підходів і методів. На етапі сучасної історичної науки 

пропагуються нові орієнтири, що націлюють науковців на 

неупереджений розгляд певної проблеми. Усе це в сукупності сприяє 

підвищенню наукового рівня досліджень вітчизняних істориків науки і 

техніки, підносить їх на якісно новий щабель і розвиває науку в цілому.
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РОЗДІЛ 2

 ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ЛЮДИНИ ПРО ПРИРОДУ В КОНТЕКСТІ 

ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

2.1. Народна зоологія: становлення, рівень об’єктивності, 

структура та значення

Основними періодами формування початкових природничо-

технологічних знань були: 1 – часи верхнього палеоліту і мезоліту (доба 

привласнювального господарства); 2 –  неоліту (поширення 

спеціалізованого рибальства та ранніх форм землеробства і скотарства), 

енеоліту, бронзи (доби палеометалів) і ранньозалізного віку (поява й 

поширення чорної металургії та витіснення кам’яних і мідно-бронзових 

знарядь праці залізними). У цей час поступово утверджувалося 

відтворювальне господарство, землеробство і скотарство, закладалися 

підвалини цивілізаційного життя [441, с. 17].

Народні природничі знання є не лише складовою 

природознавства, а й часткою культури народу. Вони пов’язані з 

різноманітною господарською діяльністю і ґрунтуються на 

спостереженнях над природою й навколишнім середовищем. Уже давні 

люди розуміли: вони частка Всесвіту і їхнє життя підкоряється діючим у 

ньому закономірностям. І нині ми бачимо, що не тільки цілий ряд умов 

нашого життя, а й саме існування земної цивілізації залежить від того, 

що являє собою наш Всесвіт, як він розвивається, які закони в ньому 

діють, які фізичні, хімічні та біологічні процеси протікають. Здавна  на 

підставі спостережень народу склався землеробський календар, 

сформувалося вміння передбачати погоду, лікувати людей та домашніх 
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тварин тощо. Сформувалися цілі галузі народних знань: народна 

астрономія, народна метеорологія, народна математика, народна 

ботаніка, народна зоологія, народне землезнавство, народна екологія, 

народна медицина, народна педагогіка,  народне  мистецтво та ін.,  які  в 

широкому розумінні стали надбанням національної культури. 

Осмислюючи структуру народних знань Малоросії, М. Драгоманов виділяє 

народне природознавство, народну теологію, народну соціологію, індивідуальну 

психологію  народну,  народні  науки,  знання  і  поняття [163]. Поняття  народні 

знання та  народні  науки для  М.  Драгоманова  тотожні,  але  в  передмові  до 

фундаментальної роботи «Малорусскія народныя преданія и разсказы»  він 

переважно користується терміном  народні науки: «Такимъ образомъ содержаніе 

І-Х отдѣла нашего изданія  представляетъ матерьялы народной науки, знаній и 

понятій, хотя бы иногда и выраженныхъ въ художественой полуфантастической 

формѣ» [163, с. 21]. У передмові до довідника-визначника з орнітології А. 

Голубєв також використовує поняття народна наука: «Орнітологія 

перестала бути сферою зацікавлень лише професіоналів-зоологів  та 

екологів, а стала справді народною наукою» [144, с. 4 ].

У цьому розділі зроблено спробу зіставлення етапів розвитку 

природничих наук (на прикладі зоології) з еволюцією уявлень про 

природу в історичному, індивідуальному розвитку й еволюцією мислення 

у філогенезі та онтогенезі. Власна загальна схема етапів розвитку 

природничих наук на прикладі зоології має такий вигляд: 
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Рис. 2.1. Періодизація становлення і розвитку зоології

Окремі аспекти народних знань розглядалися в попередніх 

роботах автора [284 –  293]. Не викликає сумнівів факт, що людство 

пізнавало світ і мало свої уявлення про нього задовго до виникнення 

науки. Знання, які набувалися ще з давнини, акумулювалися у пранауках 

про природу, людину та суспільство: народній ботаніці, зоології, 

землезнавстві, метеорології, екології, медицині, агрономії, ветеринарії, 

математиці, астрономії, антропології, педагогіці, психології, філософії 

тощо. У цьому вигляді вони існували й використовувались у всьому світі. 
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І етап 
Народна зоологія 

(народні знання, які виникли з появою людності й існують дотепер:  уявлення, 
термінологія,  прикмети,  міфи, символіка,  релігійна світоглядна система – 
знання про тварин не завжди осмислені теоретично, подекуди 
розходяться із сучасними уявленнями)

ІІІ етап
Зоологія як наука

(ХVІІ ст. – до сьогодення)
(«батьком» науки зоології вважають Арістотеля 
(384–322 рр. до н.е.); знання  про тварин 
осмислюються теоретично, здійснюється 
концептуальне, термінологічне, соціальне 
утвердження науки)

ІІ етап 
Народно-наукова або незріла зоологія 

(ІV ст. до н. е. – ХVІІ ст. н. е.) 
(змішане народно-наукове бачення й розуміння 
фауни, взаємозв’язків у природі)



З кожною наступною добою «уявна світова картина» ставала все 

об’єктивнішою й реальнішою. Адже, як вказує відомий український 

філософ В. Крисаченко, завжди існує різниця між тим, яким є світ 

насправді, і нашими уявленнями про нього [280]. 

Науковий факт про обертання Землі навколо Сонця сьогодні не 

має заперечень, він може перевірятися різними способами, – зазначає В. 

Вернадський у роботі «Про науковий світогляд». Цей факт відповідає 

науковій істині. Проте до ХVІІ –  ХVІІІ ст., до праць Коперника, Кеплера і 

Ньютона панували інші уявлення, які входили до наукового світогляду. 

Вони також були науковими, але не відповідали дійсності. Науковий 

світогляд, релігійні чи філософські системи, вважає В. Вернадський, не є 

синонімом істини. Вони є лише підходами до неї, різними проявами 

людського духу [78, с.14].

Думки про відмінності між уявленням про світ і реальним світом 

висловлювалися німецьким мислителем, засновником феноменології Е. 

Гуссерлем у доповіді, прочитаній ним 7 –  10 травня 1935 р. у Відні. 

Природа Стародавньої Греції для греків була їх уявленням про неї; ця 

природа, зазначав він, не є природою в розумінні природознавства, але є 

тим, що стародавні греки вважали за природу, тим, що вони мали 

навколо себе перед очима як природну дійсність. Точніше кажучи: 

історичний навколишній світ греків не є об’єктивним світом у нашому 

розумінні, а є їхнім «уявленням про світ», тобто їхньою власною 

суб’єктивною  значимістю зі всіма притаманними їй значимими реаліями, 

як-от боги, демони тощо [136]. Об’єктами пізнання академічної науки із 

властивими їй атрибутами: інститутами, університетами, лабораторіями, 

теоретичним осмисленням об’єктів та явищ і т. д. народні науки стають 

лише на певному історичному етапі розвитку суспільства. 

Тривалий час людство мало уявлення про природу не з наукових 

джерел, а з власного життя, практики. Розвиток рослинництва вимагав 
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знання основ ботаніки, фізіології рослин, ґрунтознавства, відбору рослин 

для розмноження та інших методів селекції, метеорології. Для 

становлення тваринництва було конче  необхідним знання основ 

зоології, анатомії, фізіології, лікування тварин, вимог до їх розведення та 

утримання. 

Переміщення по території, походи, експедиції тощо розширювали 

географічний кругозір людей. Будівництво жител не могло розвиватися 

без елементарних знань про деревні породи, властивості порід та 

мінералів, певні геометричні й механічні закономірності. Виникнення 

ремесла стало можливим лише на основі обізнаності з основами фізики й 

хімії. Постійна потреба в лікуванні травм, хвороб сприяли зародженню 

народної анатомії, фізіології, хірургії. Народне акушерство та інші 

традиційні медичні галузі існували з моменту появи людства. У постійній 

і життєво необхідній практичній діяльності людства розвиваються його 

перші форми мислення, а разом з ними виникають народні знання про 

природу. На подальших щаблях розвитку з практичної діяльності 

людини виділяється мислення як самостійна теоретична діяльність. 

Стрибок у розвитку мислення стає основою для виникнення науки. 

Кожен народ у своїй історії мав особливу епоху першотворення, або 

міфічне минуле. Епоха першопредметів, першодій та міфічний час 

передували початку емпіричного часу. Однак об’єктивність народних 

наук через домішки міфічності в народних уявленнях про природу не 

повинна піддаватися сумніву тільки через це. У системі народних 

уявлень  глибокі, істинні висновки про природу існують поряд із їх 

казковістю так, як  у мисленні наших далеких предків паралельно 

існують протилежності: допричинність –  причинність, донаслідковість – 

наслідковість, алогічність –  логічність тощо. Залежно від того, яка 

частина народних уявлень про природу береться до уваги, можна 

говорити про реальні чи нафантазовані картини народних наук. 

Зосереджуючи свою увагу на світорозумінні первісних народів, Л. Леві-
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Брюль, Е. Блейлер та ін. характеризують їх мислення як дологічне, 

містичне, а інші, як, наприклад, А. Вебер, Е. Леруа, А. Рей – як об’єктивне 

[303].

Корені сучасних природничих наук знаходяться в «тілі» народних 

знань, у т. ч. й у міфології. По суті, зазначає О. Іванова-Казас, міфологія і 

зоологія –  рідні сестри, вони відповідають двом стадіям пізнання 

навколишнього світу людиною. Тому зівставлення образів, уявлень та 

подій у міфології й реальному житті  має неабиякий історичний інтерес 

[209, с. 3]. У міфофауні та міфофлорі кожного народу відбиті 

першоуявлення людей про навколишній світ, а пізніше в міфах тісно 

переплелись історія, релігія, філософія, поезія та мистецтво давніх 

народів, і через це вони мають бути предметом серйозного наукового 

дослідження.

У народних природничих науках можна легко ідентифікувати 

цінне, істинне, знявши плівку ранніх народних фантазій, вигадок і міфів. 

Найвідоміший антрополог нашого часу К. Леві-Строс відкрив приховану 

логіку у «примітивних» міфах. Хоча міфи мають вигляд абсурдних 

розповідей, –  зазначає він, –  взаємозв’язок  між їх абсурдністю має 

приховану логіку – логіку, яка є чіткою, як сучасна наука [358 – 360]. 

Слід визнати, що й сьогодні науковий світогляд не позбавлений 

нафантазованого, а логічне мислення повністю не витіснило міфічного. 

Його сліди продовжують непомітно існувати у значній кількості понять 

та уявлень. Для їх зникнення необхідно, щоб усі поняття, якими ми 

користуємося повсякденно, виражали виключно об’єктивні властивості 

живих істот та явищ неживої природи. Насправді таким вимогам 

відповідає лише частина чітко встановлених і багаторазово перевірених 

практикою наукових понять. Інші несуть відбиток колективних уявлень 

пралогічного мислення. Для прикладу достатньо проаналізувати 

поняття: народження, життя, смерть, метаморфоз, душа та ін. або 

розглянути думку  члена французької академії Л. Леві-Брюля про 
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існування міфічних уявлень у сучасному світогляді: «Несумісне із 

законами природи, –  пише він, –  щоби труп чи хімічні тканини, які 

втратили здатність до життя, могли воскреснути, а між іншим, значна 

кількість освічених людей і зараз беззаперечно вірить у воскресіння 

Лазаря. Достатньо, щоб їх уявлення про сина божого мало здатність 

творити чудеса..., але для пралогічного мислення ніщо не здається 

неможливим чи безглуздим» [357, с. 314]. 

Варто зазначити, що у всі часи і до наших днів пізнання дітей про 

природу розпочиналося не з Ч. Дарвіна, Ж. Ламарка чи К. Ліннея, а з 

материнських забавлянок, продовжувалося власними дитячими 

спостереженнями, які підкріплювалися і корегувалися досвідом старших 

і підсилювались у дитячих іграх, закличках, примовках, колядках, 

щедрівках, прозивалках, лічилках, звуконаслідуваннях, скоромовках, 

загадках, шарадах тощо, де головними героями є рослини, тварини, 

об’єкти неживої природи. Цей етап пізнання природи був сто, двісті, 

триста років тому, залишається він і тепер. 

Сукупність народних знань про тварин, що виникли у практичній 

діяльності, змінювалися й передавалися із покоління в покоління до 

сьогодні переважно усним, у т. ч. й фольклорним шляхом, можна 

вважати, народною зоологією, про рослини –  народною ботанікою, про 

природу земної поверхні та географічні явища –  народною географією, 

або народним землезнавством, про взаємозв’язки живих організмів із 

неживою природою та між собою – народною екологією тощо.

Колективні народні знання в дописемний період передавалися 

шляхом усних родових переказів, легенд, чисельних заборон, 

рекомендацій, наказів, які орієнтували давню людину в навколишньому 

середовищі. Усний шлях передачі народних знань тривалий час був 

єдино можливим і мав цілий ряд недоліків, властивих донауковому 

періоду. Проте в окремі періоди історії від пожеж, війн гинули письмові 

культурні цінності, їх необхідно було створювати заново, а усні 
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залишалися. З появою писемності народні знання передавалися 

наступним поколінням двома каналами: усним і письмовим.

Зачатки природничих наукових уявлень заклалися у прадавні 

часи. У рабовласницькому та ранньофеодальному суспільстві, на думку 

М. Громова, вони інтегрувалися в багатогранний і складний комплекс 

знань, який у різних народів мав різні назви, зокрема, на Русі це була 

народна «мудрість» –  узагальнені знання про світ у цілому [133, с. 29]. 

Народне природознавство стало однією з форм вираження суспільної 

свідомості, пізнання й відтворення світу, безцінним витвором народу. 

Адже й справді за свою багатовікову історію народ нагромадив 

колосальну суму знань, які охопити в повному обсязі одній людині 

неможливо. Це може зробити тільки все покоління. 

Паралельно з народною зоологією, ботанікою, землезнавством, 

екологією та ін., але дещо пізніше, розвивалися природничі науки на 

якісно вищому науковому рівні. Як природничі науки вони знаходили 

своє відображення в наукових рукописах, трактатах, книгах учених, але 

на  другому етапі вони ще існували як «незрілі науки». Паралельне 

існування різних уявлень про силу як причину руху, швидкий рух у 

механіці, на думку В. Вернадського, зумовлене одночасним їх 

виникненням у різних середовищах: «...ці ідеї, які проникають в сучасну 

науку, виникли в чужому їй середовищі. Вони проникли у неї з життя, з 

майстерень, від техніків, від людей, які звикли стріляти і виконувати 

механічну роботу. Абстрактні уявлення про рух як наслідок і властивість 

певного середовища або форми ніколи не могли знайти там 

застосувань» [78, с. 23].

Подібна паралельність розвитку притаманна не лише народним та 

науковим знанням, а й національному мистецтву. Національне 

мистецтво також представлене народним та професійним 

компонентами. За схемою К. Скалацького народне мистецтво 

репрезентують «селянські митці, позацехові ремісники, кустарі, 
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примітив, самодіяльна творчість, художники-любителі, а професійне 

мистецтво – цехові майстри та вчені художники» [509, с. 40].

Народні природничі знання забезпечили методологічний перехід до 

власне природничих наук. На думку Е. Гуссерля, велич природничих 

наук полягає в тому, що вони не опікуються наочною емпірією, оскільки 

для них будь-який опис природи має слугувати лише методичним 

переходом до точного, у кінцевому підсумку фізико-хімічного пояснення. 

З їхнього погляду, «суто описові» науки прив’язують нас до кінечного в 

земному середовищі, тоді як математично точне природознавство, 

навпаки,  охоплює своїми методами безкінечність у її дійсності та 

реальних можливостях. Воно споглядально дане лише як суб’єктивно-

релятивне явище і вчить досліджувати саму позасуб’єктивну 

(«об’єктивну») природу через систематичні наближення до її безумовних 

усезагальностей в елементах і в законах. Водночас воно вчить 

пояснювати всі дані у спогляданні конкретності –  людей, тварин чи то 

небесні тіла – з остаточно сущого, а саме: з відповідних фактично даних 

явищ виводяться майбутні можливості й вірогідності в такому обсязі та з 

такою точністю, що переважають будь-яку пов’язану зі спогляданнями 

емпірію. Послідовне вдосконалення  точного природознавства в Новий 

час спричинило справжню революцію в технічному опануванні природи 

[136].

Народне природознавство з його колективним міфічно-релігійним 

забарвленням окремих аспектів сприймання природи, уявлень про 

світобудову мало певну систему, свої перші народні класифікації [296]. У 

статті «Іван Огієнко і українська природа» О. Пилипчук зазначає: 

«...первісна людина широкими очима дивилась на своє довкілля, на все 

те, що панувало над певними  своїми ділянками. А природу первісна 

людина знала досконало – ліси, поля, річки, звірів, птахів, дерева, зілля і 

ін.» [452, с. 25]. Усе це забезпечувало можливість цілісного пізнання 

81



природи. Ще Г. Сковорода у свій час говорив: «А якщо ти хочеш знати, 

то знай, що так бачимо людей, начебто хтось показував тобі одну 

людську ногу чи п’яту, закривши тіло і голову; без тієї пізнати людину не 

можливо» [37, с. 3].

У «череві давніх уявлень про природу» на основі ранніх форм 

мислення людей поступово закладаються основи наукового 

світобачення. Колективне міфічно-релігійне світосприймання поступово 

деміфологізується, стає абстрактним, аналітичним. Релігійно-міфологічні 

мотиви і релігійно-міфологічна практика були властиві –  ще до 

виникнення й розгортання грецької філософії, а отже, й наукового 

світогляду –  кожній людності, що жила природно. Міфо-релігійна 

настанова полягає в тому, що світ тематизується як цілісність, а саме – 

практично; світ означає тут традиційно значимий, а отже, містично 

сприйманий світ відповідної людності (на зразок нації). У цьому світі 

міфо-релігійна настанова заздалегідь охоплює не тільки людей і звірів, 

але й інші долюдські й дотваринні істоти, а також надлюдські [326, с. 

193]. У міфічно-реалістичному, практичному світоспогляданні  та 

світорозумінні з’являються і науково зважені знання про фактичний світ. 

У цій спочатку неминучій наївності потопають усі науки, що беруть свій 

початок в античності. Вивчаючи історію науки, академік В. Вернадський 

переконався, що джерела найважливіших сторін наукового світогляду 

виникли поза сферою наукового мислення, проникли в нього ззовні [78]. 

Народні природничі знання у традиційних галузях формувалися за 

єдиним або схожим планом. Зокрема народні знання про рослинний світ 

К. Ситник та ін. провідні ботаніки розглядають через призму однієї із 

галузей ботанічної науки  –  етноботаніки. У роботі «Етноботаніка: 

народна і наукова фітоніміка» Б. Заверуха представляє етноботаніку як 

«погранично суміжний» комплексний напрям між етнографією та 

ботанікою: «вона вивчає особливості зв’язків людської практичної 
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діяльності, традицій духовної культури і побуту зі світом рослин у різних 

народів і груп населення на різних історичних ступенях розвитку 

суспільства» [195, с. 165]. Народна ботаніка репрезентована рядом 

розділів: теоретична, номенклатурна, прагматично-побутова, 

фітотерапійна, духовно-культурна, фітосинантропно-генезисна 

етноботанка, палеоетноботаніка, або археоетноботаніка, 

неоетноботаніка [195].

Варто наголосити, що для комплексного вивчення народних 

природничих наук конче потрібно знати не лише біологію, а й 

лінгвістику, етнографію, історію науки, фольклористику, стародавні 

біотехнології, мисливство, рибальство, збиральництво та факти інших 

галузей знань і практики. Народне природознавство має неоднорідну 

структуру і по суті є комплексним науковим напрямом. Кожен 

компонент народних знань є результатом різних типів мислення і 

характеризується  неоднаковим рівнем їх об’єктивності. На нашу 

думку, народна зоологія в основному має таку ж  структуру, як і 

народна ботаніка. У роботах автора, які передували виходу дисертації, 

були розглянуті зазначені нижче структурні компоненти народної 

зоології [283 – 285; 290 – 293; 299 – 302; 304; 306 – 310; 316 – 317; 326 – 

327; 338; 340 –  341; 343 –  344], які розташовані за зменшенням 

відповідності сучасним науковим трактуванням. 

Структура народної зоології

• Народні     уявлення     про     тварин   –  мисливців (бобровники завжди 

знали про спосіб життя, поведінку бобрів, властивості їхнього хутра, 

секрети «бобрового струменя» тощо), рибалок (навіть сьогодні 

досвідчені рибалки без спеціальної біологічної освіти мають знання про 

нерест, особливості живлення окремих видів риб, їх смакові якості 

тощо), пасічників (потомственні бджолярі вміло використовують 

біотехнологію, що ґрунтується на знанні біології виду, деякі секрети 

народних ентомологів і сьогодні в деталях не відомі науковцям), 
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пастухів та тваринників (знання про годування, розмноження, умови 

життя домашніх тварин, їх лікування були обов’язковою умовою 

отримання м’яса, хутра, молока і почасти забезпечували виживання 

людей), лісників (працівники лісу знали рослини, видовий склад 

тварин, місця їх поселення, сезонні явища в житті тварин тощо), 

народних цілителів (вони мали певні знання про анатомію, фізіологію 

тварин і людей, хвороби та засоби корекції здоров’я не лише травами, 

а  й ліками тваринного походження) та всіх людей, які жили в тісному 

природному оточенні й були змушені знати окремі аспекти біології, 

поведінки тварин заради власної безпеки чи за родом діяльності; 

частина народних знань про тварин, які не розходяться із сучасними 

уявленнями, увійшли в академічну та навчальну зоологію і стали 

однорідним компонентом наукових та навчальних програм.

• Народні     назви     тварин     чи     народна     зоологічна     номенклатура   –   у 

більшості народних назв точно  відбиті  певні характеристики анатомії, 

морфології, поведінки та інших біологічних характеристик того чи 

іншого виду. 

• Наукові     назви     тварин     (латинські     та     національні),     які     походять     від   

міфів –  міфологічні  традиції  виявилися такими могутніми, що знайшли 

своє відображення не лише в архітектурі, живописі, музиці, скульптурі, 

театрі, кіно, художній літературі, а й у науковій термінології. Давня 

культура породжувала міфи у вигляді живих істот, у яких людські та 

біологічні характеристики поєднуються з природними. На всіх стадіях 

свого розвитку і сьогодні наука зберігає міфологічні релікти в 

прозорому та прихованому вигляді. Аналіз анатомії, фізіології, етології, 

екології тварин переконливо доводить тісний взаємозв’язок між 

виникненням латинських, українських, російських чи інших 

національних наукових назв безхребетних і хребетних тварин та 

міфами. Походження частини наукових назв пов’язане з легендами, 

переказами, повір’ями та іншими елементами фольклору. Такі зооніми є 
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предметом народної й одночасно наукової зоології. Вони розглянуті в 

цій роботі для кожної систематичної групи тварин.

• Народна     зоотерапія   –  у різні часи для лікування використовували 

не лише трави чи мінерали, а й тварин чи продукти їх життєдіяльності: 

жир борсука (при простудах, опіках); пантокрин (настій із пантів чи 

молодих ріг марала, ізюбра та інших оленів проявляв адаптогенні 

властивості); розтерту суху шкіру жаб (для лікування шкірних хвороб) 

та внутрішній покрив шлунка гуски, півня (при розладах травної 

системи); сушені шпанські мушки та ін. наривники (для виготовлення 

наривного пластиру); продукти бджільництва (мед, маточкове 

молочко, перга та ін.), отруту змій, бджіл (для розтирань); молоко й 

молокопродукти різних тварин (кумис, молочна сироватка і т. д.) тощо. 

Зоотерапія притаманна і народній ветеринарії. У первісній народній 

медицині існував напрям –  народна органотерапія. Спочатку він 

ґрунтувався на уявленнях, що в живому тілі не одна душа, а декілька, і 

кожна  поміщається  в окремому органі. Споживаючи орган тварини, 

людина зазнавала подвійного лікувального ефекту: речовинами та 

душею тварини. Згодом терапевтичну дію встановлювали шляхом проб 

і помилок, а ще пізніше –  на основі знань про тварин, властивостей 

препаратів із них та про біологічні механізми дії.

• Одомашнення     тварин     та     народна     селекція   –  перша практика 

доместикації (domesticus «домашній»), її прийоми та деякі 

закономірності були впроваджені не науковцями, а простими людьми. 

Головними центрами одомашнення стали місця найдавніших 

цивілізацій. Доместикація проходила на основі імпритингу у тварин 

шляхом відбору, насильного приручення за допомогою голоду та їх 

утримання в штучних умовах. Вони зазнали інтенсивного штучного 

добору та відбору пар для схрещування. В основі добору та відбору 

були продуктивні чи інші характеристики тварини, які визначила 

людина (вихід м’яса, молока, хутра, яєць, шовку, меду, поведінка на 
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полюванні або під час транспортування вантажів тощо). Навіть у 

сучасній селекції використовують породи колись диких тварин, 

створені народною селекцією.

• Прагматично-побутова     зоологія     минулих     історичних     епох     та   

сьогодення –  використання народних анатомічних, фізіологічних, 

етологічних, зоотехнічних, ветеринарних та ін. знань у тваринництві, 

технологіях пошиття шкіряних, хутряних та побутових виробів, одягу 

(виготовлення жіночих капелюшків, комірців та різних прикрас із 

шкурок гагари, пір’я чапель, з натуральної шовкової тканини із коконів 

шовкопрядів). Використання простих харчових біотехнологій 

(приготування бринзи в шлунку (сичугу) овець навіть сьогодні 

практикують на Поділлі; колись для запобігання скисанню молока, яке 

брали із собою в поле косарі, у глечики вкидали жабу-джерелянку та 

ін.). З метою перевезення вантажів, виконання сільськогосподарських 

робіт у гірських та сільських районах, охорони об’єктів, осель, стад 

домашніх тварин, на полюванні та розшуковій роботі як основу 

біологічного методу боротьби із шкідниками успішно використовували 

тварин. Для цього необхідно було добре знати зоопсихологію звірів, 

птахів та інших тварин. Протягом століть писали секретом-сепією 

молюсків-каракатиць, до розвитку хімічної промисловості 

використовували чорнила, отримані з дубових гал комах- горіхотворок, 

а до ХХ ст. червону фарбу кармін добували із самок комах – кошенілі. 

Мускусних вусачів використовували для надання певних запахів 

тютюну, а веснянок, личинок комарів та інших безхребетних –  як 

принаду для рибної ловлі. Тривалий час шкури куниці, соболя, білки 

заміняли грошові одиниці, зокрема, у Давній Русі в обігу була грошова 

одиниця ногата, а в приморських країнах раковини молюсків-ципрей 

використовували як гроші. Із благородного, чорного та інших коралів 

виготовляли різноманітні прикраси, а найчастіше – намисто чи коралі.
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• Певні     народні     прикмети   в комплексі з іншими відображають 

закономірності у взаємозв’язках біології тварин та їх поведінки зі 

зміною погоди, можливістю появи різних явищ в атмосфері (дощ, сніг, 

похолодання, потепління та ін.), гідросфері (шторм, ураган, цунамі 

тощо), літосфері (виверження вулканів, землетруси та ін.); народні 

знання про адаптації тварин до змін освітленості, температури, тиску, 

вологості, хімічних показників різних сфер біосфери, екосистем та 

інших умов навколишнього середовища інтегрувалися в сучасну 

біоекологію, ботаніку, зоологію, землезнавство та інші науки й 

навчальні програми.

• Народний     хліборобський     календар     та     метеорологія     за     церковним   

календарем ґрунтуються на особливостях біології тварин і зміні їх 

поведінки у взаємозв’язку з циклічними змінами у природі та датами 

релігійних свят; на цій основі визначається початок різноманітних 

землеробських процесів (сівби, етапів дозрівання 

сільськогосподарських рослин, часу збирання врожаю тощо) та змін 

погоди в певному географічному регіоні. 

• Топоніми     та     антропоніми,     які     походять     від     назв     тварин,   увійшли до 

складу географії та ономастики –  розділу мовознавства, що вивчає 

власні назви.

• Народні     та     релігійні      класифікації     тварин.  

• Духовно-культурологічна     народна     зоологія   –  релігійні та побутово-

культові обряди, легенди, билини, повір’я, замовляння, сонники, 

загадки, шаради, прислів’я, весела народна мудрість, крилаті вислови, 

орнаменти, вишивки, різьблення тощо, у яких дійовими особами є 

тварини. Серед основних способів освоєння емпіричного матеріалу 

тривалий час були художній та символічний методи – символіка     тварин   

посідає особливе місце в народних знаннях. Тварини-символи ще й 

зараз залишаються основою  для створення художніх образів у 

мистецтві, геральдиці, вони займають чільне місце в міфології.
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• Дитячий     фольклор   –  казки, скоромовки, повільномовки, пісеньки, 

забавлянки, заклички, примовки, прозивалки, колядки, щедрівки, 

каламбури, нісенітниці, лічилки, ігри тощо, у яких дійовими особами є 

тварини.

Отже, тривалий час людство мало уявлення про природу не з 

наукових джерел, а з власного життя, практики. Сукупність народних 

знань про тварин, що виникла у практичній діяльності, змінювалася й 

передавалася з покоління в покоління до сьогодні переважно усним, у т. 

ч. й фольклорним шляхом, складають народну зоологію, про рослини – 

народну ботаніку, про природу земної поверхні та географічні явища – 

народну географію, або землезнавство, про взаємозв’язки живих 

організмів із неживою природою та між собою – народну екологію тощо. 

Народне природознавство має неоднорідну структуру і по суті є 

комплексним науковим напрямом. Кожен компонент народних знань є 

результатом різних типів мислення і характеризується  неоднаковим 

рівнем їх об’єктивності. Народні знання були фундаментом, на якому 

формувалася наука.
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2.2. Етап незрілої зоології: характеристика, зміна 

методологічних підходів у трактуванні подій, явищ, наукових 

фактів

Період від ІV ст. до н. е. до ХVІІ ст. був другим етапом розвитку 

природознавства, зокрема зоології. Для цього етапу розвитку наук про 

природу характерне змішане міфічно-наукове бачення й розуміння 

природи та взаємозв’язків у ній. Поряд із фундаментальністю й різким 

проривом вперед у поглядах на окремі питання в «ранній науці» 

вживаються елементарні помилки, позбавлені логіки висновки й 

погляди. Існування етапу еволюції переднауки чи народно-наукової 

зоології К. Рульє вбачав значно пізніше – у ХІХ ст. Свої міркування з цього 

приводу він висловив у роботі з красномовною назвою «Сумніви в 

зоології як в науці» (1841 р.) [492, с. 7 ].

Відповідно до прийнятих етапів у розвитку суспільства Ю. Павленко, 

С. Руда, С. Хорошевата, Ю. Храмов переднауку «передісторію науки» (VІ 

ст. до н. е. – ХVІІ ст.), поділяють на античність (VІ ст. до н. е. – V ст. н. е.), 

середні віки (VІ – ХІV ст.) та Відродження (ХV – ХVІ ст.) [452, с. 147]. Вони 

зазначають, що паралельно з високою філософсько-науковою, подекуди 

містичною й завжди теологічною свідомістю існувала масова свідомість, 

яка задовольнялася досить примітивними, популярно-вульгарними 

компіляціями, які відповідали запитам малоосвічених пересічних людей. 

Їх автори розповідали правдиві, напівправдиві і взагалі фантастичні 

байки про дивовижні країни, рослини, про тварин тощо [452, с. 35; 352 – 

355]. 

Тривалий  час  народна  біологія  не  відділялася  від  медицини,  сільського 

господарства, ремесел і виробництв, де використовувалися біологічні об’єкти чи 

процеси. На кожному історичному етапі суспільного розвитку людство мало свої 

біологічні знання – сукупність уявлень про живу природу, які існували в певний 

час, незалежно від їх відповідності чи невідповідності сьогоднішній науці.
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У  середні  віки,  на  думку  Б.  Старостіна  [538,  с.87],  те,  що  ми  зараз 

називаємо «біологічним фактом», саме по собі існувати не могло: були або  факти 

історії (наприклад, повернення голубів від Ольги в їх голуб’ятні – частина історії 

воєн із древлянами), або надчасові емблеми (наприклад, покора левів і ведмедів 

святим у житіях). Звідси і «псевдоморфність»  середньовічної біології як системи 

знань-вірувань,  яка  не  могла  виступати  у  формі  науки  навіть  на  рівні  чистої 

емпірії  [538, с.  87]. Серед інших природничих дисциплін стан біології  в цьому 

аспекті, був особливим. Географічні чи астрономічні знання тісніше впліталися в 

панівну  систему  природничих  уявлень,  що  ґрунтувалися  на  «Християнській 

топографії» К. Індикоплова. Певний прогрес у «становленні біологічних фактів» 

відбувався на матеріалах «Фізіологів» – збірників символічних притч про звірів.

Не пізніше ХV–ХVІ ст. в біологічних знаннях Давньої Русі відокремилися 

два комплекси уявлень про живу природу, дві системи біологічних знань [538]. 

Перша  система  –  книжне  знання  про  тварин  і  рослин,  яке  зосереджувалося  в 

слов’янських  перекладах  «Шестодневів»,  «Фізіологів»,  «Бестаріїв»  та  інших 

збірників.  Її  недоліками  були  відірваність  від  навколишньої  природи, 

екзотичність, яка була необхідною умовою для визнання «вченості» твору. 

Паралельно з першою функціонувала друга система природничих знань – 

народна. У її структурі – народні уявлення про рослини, тварин, сезонні явища у 

природі  тощо  мисливців,  рибалок,  пасічників  та інших людей, які жили в 

тісному природному оточенні й були змушені знати окремі аспекти 

ботаніки, біології, поведінки тварин заради власної безпеки чи за родом 

діяльності. У цій системі,  також було багато елементів фантастики, але 

чимало й глибоких знань. На думку Б. Старостіна, у народній системі 

знань були повністю     відсутні     зародки     систематизації,   представлені в 

першій системі [538, с. 93 – 94]. 

Хибність твердження Б. Старостіна підтверджує досліджене в 

дисертації й опубліковане раніше в посібниках «Народна зоологія», 

«Народна ботаніка», «Народне землезнавство» існування зародків 

класифікації рослин і тварин у народному природознавстві, які 
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розглянуті в розділі «Об’єкти, проблеми та методи народних 

природничих наук».

Відбитки народно-наукового етапу в розвитку зоології ми 

знаходимо і значно пізніше. Відомий французький інженер і картограф Г. 

Левассер де Боплан в «Описах України...» (1650 р.) переконує зі слів 

місцевих жителів, що «...на крилах сарани написано халдейськими 

літерами «Попуст божий». Так говорили ті, хто знає халдейську мову» 

[117, с. 17 –  114], а мандрівник із м. Халеба архідиякон П. Халебський 

(1654 р.) вважав, що, поза всякими сумнівами, в українських свинях 

сидять чорти і через це їх дуже важко зловити та втримати: [62, 119 – 

129].

Ректор Києво-Могилянського академії Ф. Прокопович у творах з 

натурфілософії або фізики в розділі «Проблеми, що стосуються 

виникнення і знищення» процес зародження черв’яків у мертвих тілах 

розглянув з позицій самозародження. Відповідаючи на поставлене 

запитання, він доводить, що черв’яки народжуються тоді, коли з гнилого 

трупа виходить уся волога. Зовнішнє тепло, приєднуючись до малої 

кількості решти вологості, робить із неї немовби якийсь розчин і, 

обмеживши його властивості до певного співвідношення, породжує живу 

істоту. У такому ж ключі професор академії прояснює появу 

ендопаразитів у тілі людини. У животі людини і тварин існує дещо 

непов’язане з людським життям: рідини, перетравлена й 

неперетравлена їжа, різні виділення й тому подібне. Для цього всього 

живе тепло служить замість зовнішнього. Унаслідок певного 

неправильного харчування й дії цього тепла трапляються випадки 

гниття неперетравленої їжі або рідини, і тоді виникають черв’яки [473].

Результати дослідження української та російської зоологічної 

термінології на матеріалі назв хижих тварин родини куницевих та 

собачих Н. Адамчук [3] підтверджують наявність народно-наукового 
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етапу в розвитку зоології. У першому висновку дисертаційної роботи 

вона зазначає: «Формування наукової термінології російської та 

української мов почалося ще у давньоруську добу. Наступний період у 

розвитку споріднених мов характеризувався процесом становлення 

зоологічної номенклатури, який закінчився, в основному, до кінця ХVІІ 

століття» [3, с. 14]. Отже, фактично існує протиріччя між проголошенням 

появи науки зоології Арістотелем за три століття до н.е. та відсутністю 

наукової термінології – однієї з необхідних ознак науки. 

Сходження в пізнанні природи реалізувалося через процес 

мислення людини, формування уявлень, образів, понять про світ. У 

природничих науках систематизували накопичені тисячолітнім досвідом 

знання, які доведені певними фактами і явищами, науково обґрунтовані, 

без помилок і якихось хибних уявлень. Проте деякі хибні уявлення 

передавалися наукою та навчально-пізнавальною літературою протягом 

століть. 

У процесі пошуку аргументів на користь існування народно-

наукового етапу автором дисертаційного дослідження було засвідчено, 

що в багатотомному енциклопедичному виданні [151 –  157], яке 

побачило світ на початку ХІХ ст., використані перекази чи байки про 

зозуль різних країн. Навіть не фахівець із біології помітить хибність 

деяких описів у дванадцятому томі цієї роботи, зокрема, що нібито 

зозуля перетворюється в кібчика [153, с. 8–9]; яструб приносить її до нас 

на спині, а вона випускає слину на рослини, з якої народжуються 

комахи, відкладає у гнізда інших птахів по одному яйцю, яке за 

кольором таке ж, як і яйця цих птахів, чим зозуля й обманює їх, що 

молода зозуля з’їдає матір, яка її висиділа та ін. У 5-ій частині 

енциклопедії [151, с. 23] до розділу «Земноводныя» віднесені «Страшные 

змѣи» із представником Удав звичайний Boa constrictor L., позначений як 

казковий вид «Змѣй великанѣ або «Удавъ, идолъ, царь-змѣй», хоч 

удавів відносять до класу не земноводних, а плазунів [151, с. 23].
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Помітним є фольклорний характер наукових герпетонімів, які 

супроводжуються загальноприйнятою латинською назвою Boa constrictor. 

Крім змішаного народно-наукового називництва, тут описані нереальні 

прийоми полювання удавів. Свою здобич (козуль, молодих буйволів, сайг 

та ін.) вистежує, душить, «потомъ высасываетъ всю кровь, обливаетъ 

животное слиною, выходящею изъ его пасщи, и наконецъ поглощаетъ 

цѣлое» [151, с. 24]. Варто вказати, що ротовий апарат удавів не є колючо-

смоктальним, як у комарів, чи гризучо-смоктальним, як у джмелів, він не 

має м’яких губ, як у ссавців, і не пристосований до висмоктування крові з 

тіла жертви. Змії використовують зуби для захоплення й утримання 

здобичі; з їх допомогою подрібнюються зовнішні покриви, наприклад, 

хітинові покриви комах. Будова щелепного апарату допускає широке 

розкривання пащі і проковтування здобичі, яка за розмірами перевищує 

розміри змії. У ротовій порожнині розташовані слинні залози, слизовий секрет яких 

змочує  їжу  й  полегшує  її  проковтування.  Отже,  очевидним є  те,  що  опис 

зроблено з «нальотом»  казково-міфічних сюжетів давнини. Очевидної помилки 

допустили автори щодо морських зірок. Так, у 12-ій частині  енциклопедії 

зазначено, що тіло безхребетних морських зірок складається із хребців та 

кісткових частин, але ця особливість притаманна хребетним тваринам: 

«все тѣло ихъ составлено изъ чрезвычайнаго множества позвонковъ и 

костеобразныхъ частицъ, вмѣстѣ  соединенныхъ и покрытыхъ твердою и 

ноздреватою кожею» [153, с. 74].

Влучну характеристику тривалому народно-науковому етапу в 

розвитку природознавства знаходимо в «Історії дослідження природи... 

Всесвіт і людство»  (1896 р., розд. «Изслѣдованіе моря») за загальною 

редакцією Г. Кремера, перекладеній з німецької мови російською 

відомим ученим –  проф. А. Догелем. «О сколько-нибудь 

систематическомъ изученіи біологіи моря въ научномъ смыслѣ  слова 

можетъ идти рѣчь только съ 1711 года, со времени появления «Histoire 

physique de la mer» графа Людовика Фердинанда Марсильи. Въ 
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подобныя работы, постоянно проскальзываетъ –  и это повторялось 

вплоть до 19-го столѣтія –  много баснословныхъ разсказовъ  и 

фантастическихъ изображений; передаваясь по наслѣдству отъ столѣтія 

кѣ столѣтію и уснащаясь все новыми изощрениями фантазии, эти басни 

довольно часто совершенно отодвигаютъ на второй планъ собственныя 

наблюденія и взгляды авторовъ, если о таковыхъ вообще можетъ идти 

рѣчь. Если въ прошломъ столѣтиі въ ученыхъ и вообще образованныхъ 

кругахъ исходили изъ вышеизложеннаго взгляда, то, собственно говоря, 

почвой для него служили лишь теоретическія разсужденія и нѣкоторыя 

частью невѣрныя, частью поспѣшно обобщенныя наблюденія 

естествоиспытателей» [106, с. 259 – 260].

Міфічно-науковим є опис невеликих рибок Морських коників 

Hippocampidae: «…голова и шея были покрыты гривой, спереди – 

лошадиныя ноги, но вмѣсто копытъ у нихъ были похожія на плавни руки, 

пальцы которыхъ соединялись плавательной перепонкой, а сзади тѣло 

ихъ было вытянуто въ подвижной, извивающійся рыбій хвостъ» [106, с. 

262]. Переконливо-міфічні характеристики морських коників дає «Олаусъ 

Магнусъ»: «Олаусъ Магнусъ сообщаетъ по поводу морскихъ коней, что 

ихъ часто можно видѣть между Британіей и Норвегіей, будто у нихъ 

головы, какъ у лошадей, а копыта расчеплены, какъ у коровъ, будто они 

умѣють ржать и выходятъ иногда на сушу, но что ихъ рѣдко удавалось 

поймать. Они достигаютъ размѣровъ вола и обладаютъ вилообразно 

развѣтвленнымъ рыбьимъ хвостомъ. Еще во времена Понтоппидана 

норвежскіе рыбаки разсказывали, что морской конь достигаетъ 10 –  12 

локтей въ длину, что у него имѣется голова, шея и грива, которыя онъ 

обычно высовываетъ изъ воды, совершенно такъ, какъ обыкновенная 

лошадь. Цвѣта онъ бѣлоснѣжнаго» [106, с. 265 – 266].

Віра в існування тваринних чудовиськ була досить сильною, тому 

навіть у 1782 р. спеціаліст-зоолог де-ля-Кудреньєр зробив повідомлення 

про так звану «морську свиню» в науковому журналі «(de-la-Coudreniere), 
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въ весьма серьезномъ журналѣ (Journal de Physique) рѣшился описывать 

подобное существо, живущее, яко-бы, на далекомъ сѣверѣ въ моряхъ, 

омывающихъ берега Гренландіи, Европы и Азіи. Размѣры этого чудовища 

были очень велики, у него было четыре ноги, видомъ оно напоминало 

громаднаго медвѣдя, болѣе 30 футовъ длины и одѣтаго длинными 

черными волосами. Рѣчъ здѣсь идетъ, по всей вѣроятности, о «медвѣдѣ», 

о которомъ гренландцы, желая подтрунить надъ какимъ-нибудь 

миссіонеромъ или китоловомъ, понаразсказывали ему всякихъ небылицъ, 

а отголоски этихъ басенъ достигли ушей де-ла Кудреньера» [106, с. 265 – 

267].

Особливу групу морських істот представляють так звані «морські 

люди», а інформація про них потрапляла навіть до енциклопедій: «Въ 

«Энциклопедическомъ лексиконѣ исскуствъ и наукъ» Яблонскаго мы 

находимъ статью, изъ которой заимствуемъ слѣдующія строки: «Морской 

человѣкъ, морская женщина, Meerminen, сирены, называемыя дикарями 

ambisianguso, а также pensiengoni, а португальцами –  pezz muger (рыба-

женщина), –  рыба, которую иногда видятъ и ловятъ въ моряхъ, а также 

въ нѣкоторыхъ рѣкахъ полуденной Африки, а равно и въ Индіи, на 

Филиппинскихъ и Молуккскихъ островахъ, также у береговъ Бразилии и 

въ европейскомъ Сѣверномъ морѣ. Засимъ слѣдуетъ описаніе, по 

которому морской человекѣ обладаетъ круглою, слегка удлиненною 

головою съ человѣческимъ лицомъ, но съ плоскимъ носомъ. Подбородка и 

ушей нѣтъ. Переднія конечности у него короткія, на рукахъ имѣется по 

четыре пальца, соединенныхъ плавательной перепонкой….» [106, с. 269].

Чимало природних див описано в роботі цього ж періоду 

«Памятникъ рѣдкостей, или Описанїе самыхъ рѣдкихъ и удивительныхъ, 

естественныхъ, и художественныхъ произведеній, находящихся во всѣхъ 

частяхъ Свѣта, собранное изъ достовѣрныхъ и новѣйшихъ 

путешествователей» (1793 р.). Будові страуса (струсъ или струфокамилъ) 

приписується наявність розділених копит і здатність кидати ними камені 
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у ворогів: «Ежели кто за нимъ гонится, онъ хватаетъ каменья и бросаетъ 

ихъ назадъ съ великою силою» [445, с.74 – 75]. Морський кінь, як у казці, 

може виходити на поля та топтати людей: «Морской конь находится въ 

Еθїопїи и приходитъ вдолъ по берегу рѣки Нила въ веръхнїй Египетъ, 

опустошаетъ поля, поѣдаетъ и мнетъ жатвы; а особливо не спускаетъ 

людямъ, топчетъ ихъ, давитъ ногами… Онь столько великъ, что ежелибъ 

поставитъ у него въ брюхѣ человѣка, то не могъ бы онъ достать его 

рукою до крестца» [445, с. 85].

Помітивши, що пірникоза може переносити своїх пташенят на 

спині чи під крилами, люди приписали птаху здатність висиджувати яйця 

не в гніздах, а під крилами: «Большой Сѣверной нырокъ находится въ 

Норвегии. Онъ примѣчанїя достоинъ своими особливостями. Увѣряютъ 

что подъ крыльями у него есть два рода мѣшечковъ, кои столь широки и 

глубоки, что можно всунуть кулакъ; въ каждомъ изъ оныхъ прячетъ 

самка свои яица и высиживаетъ утять столь же совершенно, но съ 

меньшимъ трудомъ, нежели другїя птицы въ гнѣздахъ» [445, с.102].

Народно-наукові уявлення про тварин були поширені в різних 

частинах світу та народів. Вони мали спільні риси, про що свідчить 

характеристика перехідної від народної до наукової зоології Китаю: «ихъ 

«Зоологіи» содержатъ преимущественно описанія и изображенія 

всевозможныхъ сказочныхъ существъ: рыбъ съ одной единственной 

головой и десятью туловищами, летающихъ рыбъ съ пятью парами 

переднихъ плавниковъ, изображаемыхъ въ видѣ крыльевъ птицъ и т. 

д.» [106, с. 264].

Загальні закономірності трансформації народних знань у науку притаманні 

багатьом давнім галузям пізнання природи й суспільства. Три етапи в розвитку 

науки у Відні ще 1876 р. виділив М. Драгоманов. За ступенем об’єктивності в 

процесі  розвитку  історичної  науки  він  вибудовує  еволюційний  ряд:  казки  → 

билини → історичні наукові факти. Билини є проміжним етапом між казками та 
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історичними науковими фактами, як і народно-наукова зоологія розділяє народну 

й наукову зоологію.

Характеризуючи билини в зібранні «Малорусскія народныя преданія и 

разсказы», М. Драгоманов зазначає:  «Въ  значительной  степени  они 

принадлежатъ къ  числу  переходящихъ повѣстей,  какъ  и  сказки.  Но въ  глазахъ 

народа они не такая ложъ, какъ сказки, а представляются былью (былиця) и даже 

привязываются къ историческимъ лицамъ и эпохамъ. Потому мы и назвали ихъ 

былинами;  да  они  и  дѣйствительно  весьма  аналогичны  съ  великорусскими 

былинами.  Это  матерьялъ  переходный между матерьяломъ народнаго  знанія  и 

памяти объ историческихъ лицахъ и плодами фантазіи, мѣстными и захожими» 

[163, с. 12].

Для народно-наукового етапу в дисертаційній роботі вперше 

виділені і ширше розглянуті у статті «Методологічні недоліки народно-

наукового природознавства» (2012 р.) загальні методологічні недоліки, 

які ставали причиною розходжень або помилок у трактуванні наукових 

фактів, подій, явищ. 

1. Паралельне,     нероздільне     співіснування     художнього,     символічного       

й     наукового     методів     пізнання     в     епоху     незрілої     науки  . Методи пізнання 

перебували на різних етапах розвитку й об’єднувалися в різних 

пропорціях. Залежно від цих пропорцій твір мав художній, символічний чи 

близький до наукового характер, а один і той же вислів залежно від 

контексту міг сприйматися як «слово-образ», «слово-символ» чи «слово-

поняття».

2. Відсутність     цілісного     комплексного     підходу     у     вивченні     та     описах       

об  ’  єктів,     явищ     природи.   Показовими є приклади гідрологічних описів, коли 

одні автори давали характеристику річці на основі побаченого в районі 

витоку, а інші –  на основі гирла. У роботі «Северное Причерноморье в 

описании Плиния Старшего» М. Скржинская зазначає: «Грецькі автори до 

І ст. н. е. знали лише нижню течію Дунаю під назвою Істра. Уперше вона 

згадується в «Теогонії» Гесіода [вірш 338], а потім в Есхіла, Піндара, 
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Геродота, Арістотеля. Знаючи лише нижню течю Істра, давньогрецькі 

автори висловлювали абсолютно неймовірні передбачення про витоки цієї 

річки. Наприклад, Геродот шукав їх в Іспанії, а Арістотель –  у Піренеях. 

Тільки в І ст. н. е. античні географи зробили правильний опис витоків і 

верхньої частини Дунаю, після того як римляни побували там у 15 р. до н. 

е. під час походу Тиберія проти нескорених альпійських народів» [510, с. 

28 – 29]. 

3. Використання     проміжних     літературних     джерел     та     сприйняття       

фактів     на     слух     було     суттєвим     недоліком     народно-наукового     етапу     в       

розвитку     природознавства.     Подекуди й сьогодні в науковій літературі 

зустрічаються подібні недоліки. Відомо, що свідчення Теофраста про 

рослини П. Старший частково почерпнув через проміжне джерело, але 

в більшості випадків можна з точністю стверджувати, що він 

безпосередньо знайомився з працями «батька ботаніки» – Теофраста 

[510].

4. Помилкове     розуміння     текстів,     заміна     наукових     фактів     домислами       

є     одним     із     недоліків     народно-наукового     етапу     в     розвитку       

природознавства. Приклади помилкового розуміння текстів П. Старшим 

проаналізовані в дисертації Л. Реньє в 1898 р. Недостатньо обґрунтоване 

ставлення до першоджерел призвело до введення ним у науковий 

обіг помилкових тверджень та повідомлень: «Розповідаючи, із 

посланням на Філарха, про скіфських чаклунів, він повідомив, що у них 

в очах є зображення коня. Дійсно з грецької ίππος означає «кінь», але в 

даному випадку воно було використане в рідкісному значенні – «порок 

ока», тому твердження про зображення коня в очах чаклунів – домисел 

Плінія» [510, с. 33].

5. Використання     історично     первинних     форм     світогляду     і     знань   –   

міфічних     уявлень   –    у     пранауках     про     природу,     переказах     та     легендах.   У 

міфі дуже складно відокремити природне від символічного, реальне від 
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фантастичного, наявне від бажаного, а для своїх носіїв  він поставав не 

просто думкою чи розповіддю, а самою реальністю. Для поколінь людей із 

міфологічною свідомістю не існувало окремо дійсності, а окремо – міфу, він 

був єдиною можливою дійсністю. Між нашими предками та світом 

природи не було чітких якісних меж, тому вони, з одного боку, розглядали 

себе як частину природи, а з іншого, –  переносили на природу свої 

особисті властивості і силу, одухотворювали природу, бачили у природних 

явищах мораль, наміри, бажання, прагнення тощо.

6. Залежність     здобуття     знань     від     суб  ’  єкта,     що     пізнає,     авторитету       

попередників,     який     не     оцінюється     критично  . Переконливим доказом цієї 

тези є прикра помилка щодо кількості ніг в одноденок, зроблена 

Арістотелем у 384 – 322 рр. в роботі «Історії про тварин». Відомо, що у всіх 

комах (у т. ч. й одноденок) не чотири, а шість ніг. Через три століття П. 

Старший у своїй енциклопедії повторює цю та інші помилки Арістотеля, 

хоч, здавалося б, досить просто перевірити кількість ніг у комах. Значно 

пізніше в наукових журналах періоду Просвітництва ХVІІІ ст. 

зустрічаються повідомлення «очевидців» про фантастичних істот чи 

неймовірні дивовижні способи впливу на фізіологічні процеси в людей. 

Серед них –  морські чудовиська, семиголові гідри, русалки, рецепти для 

прискорення прорізування зубів після змащування піднебіння заячим 

мозком тощо [538, с. 89]. 

7. Відсутність     єдиних     стандартизованих     одиниць     вимірювання,       

номенклатурної     системи     в     певній     галузі,     які     з  ’  являються     на     стадії     зрілої       

науки. При вимірюванні відстаней і величин тривалий час автори 

використовували різні одиниці. Більшість лінійних мір були пов’язані з 

рухами (розведенням пальців, розмахом рук), із частинами людського тіла 

(ліктем, п’ятою, пальцями, ступнею), фізичними можливостями людини 

(відстань кинутого каменя), звуковими характеристиками (відстань 

голосу) тощо, які в різних народів були неоднаковими. У часи Київської 

Русі міра довжини «лікоть» дорівнювала відстані між ліктьовим суглобом 
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до кінця стиснутого кулака людини середнього зросту і становила 45 – 50 

см, а «литовський лікоть» складав 61,6 см і був поширений на Поліссі. При 

описах місць мешкання тварин, характеристиці рік, озер, морів, островів 

тощо грецькі автори використовували «стадії», але вони були різні: іонічні 

(210 м), персидські (198 м), олімпійські (192 м), аттичні (177 м). У зв’язку із 

цим виникали значні розходження при цитуванні праць різних авторів або 

використанні нестандартизованих одиниць. 

8. Недостатня     робота     з     першоджерелами,     посилання     на     автора       

через     інших,     використання     ненаукових     літературних     джерел  . У роботі 

«Северное Причерноморье в описании Плиния Старшего» М. Скржинська 

стверджує, що відомості про довжину берегів Азовського моря Пліній 

Старший  запозичив у  римського географа Артемідора і припускає, що він 

не читав праць цього автора, а посилався на нього через іншого 

природодослідника –  Ерастофена [510, с. 78 –  79]. Крім того, незначні 

віддалі у «Природничій історії» П. Старший давав без посилань на 

джерело, а інколи вони були взяті із практичних навігаційних путівників 

різних часів, бесід із послами, заручниками, купцями, а не із теоретичних 

праць з географії [510, с. 85]. На етапі незрілої науки ще не були 

сформовані основні принципи наукової етики.

Отже, період від найдавніших часів до ХVІІ ст. був передісторією 

природничої науки, зокрема зоології, та другим етапом її розвитку. Для 

нього характерне змішане міфічно-наукове бачення й розуміння природи 

та взаємозв’язків у ній та методологічні недоліки, які ставали причиною 

розходжень або помилок у трактуванні наукових фактів, подій, явищ. 
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2.3. Еволюція уявлень про природу на тлі історичного 

розвитку людства

Еволюцію уявлень про природу на тлі історичного розвитку 

людства розглянуто на прикладі зоології. Вона оформилася в незрілу 

наукову дисципліну після появи у світ описів про тварин: «Історія 

тварин», «Виникнення тварин», «Про частини тварин» геніального 

філософа і природодослідника Давньої Греції Арістотеля. 

Основоположником ботаніки є старогрецький природознавець, учень 

Арістотеля, Теофраст (372 –  287 р. до н. е.). Він уперше зробив спробу 

систематизувати накопичені багатовіковим досвідом греків та інших 

народів «народні знання» про рослини в єдину систему –  в переднауку 

«ботаніку». Назву природничій галузі географія дав ще один 

старогрецький учений –  Ерастофен, а термін екологія запропонував у 

1866 р. німецький біолог Е. Геккель, хоч формування екології як науки 

відбувалося на початку ХХ ст. У всіх перерахованих наук є свій 

засновник, а в народної зоології, ботаніки, географії, екології 

засновником є народ. З часу виникнення науки знання про тварин 

осмислюються теоретично, здійснюється концептуальне, термінологічне, 

соціальне утвердження зоології.

Наука – це знання, які відображають певну сферу буття (зоологія – 

наука про тварин) у системній і субординованій формі, систематизоване 

пізнання навколишнього світу, що відтворює істотну й закономірну 

дійсність в емпіричній та абстрактно-логічній формі понять, категорій, 

законів, принципів тощо. У структурі зоології та інших природничих 

дисциплін виділяють емпіричний, емпірично-теоретичний та 

теоретичний рівні. Емпіричному пізнанню притаманні описи тварин, збір 

фактів, первинне узагальнення. Теоретичний рівень характеризується 

переважанням у відображенні навколишнього світу у свідомості людини 

наукових узагальнень та висновків, понять, теорій, законів, принципів. 
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У розвитку будь-якої галузі науки І. Надольний та ін. виділяють 

чотири фази [582, с. 578]. Перша фаза є латентною й починається з 

виникнення «зародкових» робіт. Початкове оформлення й розвиток ідей 

проходить у період другої фази. У цей час спостерігається «вибухове» 

зростання інформації та поступове збільшення кількості авторів. Потім, 

настає період експлуатації ідей – третя фаза. Галузь стає доступною для 

освоєння широкому колу науковців. Помітно зростає кількість авторів і 

публікацій, але темпи цього зростання знижуються порівняно з 

попереднім етапом. Виникають можливості для зародження «гарячих 

наукових точок», із яких утворюються самостійні галузі досліджень. 

Четверта фаза названа періодом насичення: галузь вичерпує себе, 

основні ідеї переходять у навчальні підручники. Далі можливий розпад її 

на декілька галузей або зникнення.

Варто зазначити, що з появою науки зоології народні знання не 

зникли, вони стали існувати паралельно. Навіть у деяких розділах 

зоології помітним є ренесанс народних знань. Зокрема А. Голубєв у 

передмові до довідника-визначника «Птицы Европы» зазначив: «У Європі 

сьогодні орнітологія перестала бути об’єктом дослідження лише 

професіоналів-зоологів та екологів, а стала справді народною наукою» 

[144, с. 4 ].

Сходження в пізнанні природи реалізувалося через процес 

мислення людини, її уявлень, образів, понять про світ. У цьому зв’язку 

видалося необхідним зіставлення еволюції уявлень про природу в 

історичному (філогенезі) та індивідуальному (онтогенезі) розвитку 

людини. Результати розробки проблем дисертаційного дослідження 

дали необхідні підстави для зближення еволюційних процесів мислення, 

відбитими в образах, уявленнях і поняттях людини, з еволюцією її тіла, 

розробленою в біогенетичному законі.

Наука й науковий світогляд і сьогодні розвиваються в тісній 

взаємодії з народними знаннями та іншими сторонами життя людства. 
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Академік В. Вернадський зазначав: «Відокремити науковий світогляд і 

науку від такої, що відбувалася одночасно чи раніше діяльності людей у 

галузі релігії, філософії, суспільного життя або мистецтва, неможливо. 

Усі ці прояви людського життя тісно переплетені між собою, і їх можна 

розділити тільки уявно. Знищення чи припинення якої-небудь однієї 

діяльності людської свідомості гнітюче відбивається на іншій 

діяльності... вони є тим живильним середовищем, звідки вона черпає 

життєві сили, тією атмосферою, в якій проходить наукова діяльність» 

[78, с. 24].

Зіставляючи зародковий розвиток представників  різних класів 

хребетних (ссавців, птахів, плазунів, земноводних, риб), академік 

Петербурзької Академії наук К. Бер у своїй основній праці «Історія 

розвитку тварин. Спостереження і міркування» (1828 –  1837 рр.) 

сформулював ембріологічний закон. Через його зміст розкривається 

подібність зародків різних класів у межах типу тварин. Пізніше Ч. Дарвін 

назвав його законом зародкової подібності. Він вважав, що до певної 

міри зародок можна розглядати як «свідка» тих станів, через які в 

процесі історичного розвитку пройшов вид. 

У всіх навчальних книгах для середніх та вищих закладів освіти 

зображувався малюнок про подібність зародків: риби, ящірки, кроля, 

людини («Загальна біологія» за ред. Ю. Полянського, 1987 р., с. 52); 

риби, саламандри, черепахи, пацюка, людини –  («Загальна біологія» М. 

Кучеренка та ін. 1998 р., с. 376); черепахи, курки, кролика –  (на 

обкладинці 3-го тому «Биологии» за ред Р. Сопера, 1990 р.) та ін. Впадає 

в око дивовижна подібність усіх цих зародків: форма тіла, наявність 

хвоста, зачатки кінцівок, зяброві кишені по боках глотки. У всіх спочатку 

є хорда, хрящовий хребет, кровоносна система з одним колом кровообігу 

тощо.

Проблему співвідношення індивідуального (онтогенезу) та 

історичного (філогенезу) розвитку вивчали І. Меккель, М. Ратке, Ф. 
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Мюллер та ін. Досліджуючи філогенез ракоподібних, Ф. Мюллер звернув 

увагу на подібність деяких сучасних личинкових форм із формами їхніх 

вимерлих предків. На підставі цих спостережень він зробив висновок про 

те, що ракоподібні, які живуть зараз, в ембріогенезі ніби повторюють 

шлях, пройдений в історичному розвитку їхніми предками.

У 1866 р. відомий німецький зоолог-еволюціоніст Е. Геккель 

сформулював біогенетичний закон, відповідно до якого кожна особина в 

індивідуальному розвитку повторює історію свого виду, тобто онтогенез 

є коротким і швидким повторенням філогенезу. Наукова й навчальна 

література дає чимало прикладів, які підтверджують біогенетичний 

закон. Так, у пуголовків жаб розвивається хвіст, зябра, бічна лінія –  і 

вони ніби повторюють своїх попередників – риб. Личинки багатьох комах 

нагадують черв’яків (гусениці метеликів, личинки мух і т. д.). У цьому 

вбачають повторення рис будови їхніх червоподібних предків. Російські 

вчені О. Ковалевський, О. Сєверцев, І. Шмальгаузен та ін. вказували на 

слабкі місця біогенетичного закону і внесли істотні поправки в його зміст 

(зокрема вчення О. Сєверцева про філембріогенез). Сучасні уявлення про 

співвідношення онтогенезу й філогенезу не спростовують, а тільки 

уточнюють біогенетичний закон.

Відомі зарубіжні психологи С. Холл, Дж. Болдуїн, К. Бюлер, В. 

Штерн, А. Фер’єр, Ж. Піаже та ін. поширили біогенетичний закон Е. 

Геккеля і Ф. Мюллера на весь процес онтогенезу людини, її психіки і 

знайшли в ньому аналогії з філогенезом людства. Факти, які свідчать про 

те, що людина у своєму індивідуальному розвитку повторює розвиток 

предків, об’єктивні й беззаперечні. Вони стосуються не лише 

ембріональної схожості людини й тварини, а й психічного розвитку 

дитини. Насамперед це прослідковується на сприйманні, мисленні, 

мовленні, емоціях та інших психічних процесах. Можна сказати, що 

повторення, рекапітуляція є одним із законів індивідуального розвитку 
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психіки, який допомагає людині зрозуміти природу і сутність цього 

процесу. 

Один з основоположників української психології Г. Костюк 

критикує пояснення повторюваності, яке давалося біогенетистами в 

педагогіці і психології, за їх твердження, ніби діти послідовно проходять 

у своєму розвитку етапи дикунства, полювання, скотарства, 

хліборобства, торгівлі й промисловості і скорочено повторюють основні 

етапи переходу людства від рабовласницького до капіталістичного 

суспільного ладу. 

Очевидно, панівні ідеологічні догми епохи соціалізму не залишили 

можливостей видатному вченому-психологу більшою мірою погодитися з 

визнанням успадкування історично набутих людьми психічних 

властивостей, у тлумаченні спадковості як «пам’яті про те, що робили й 

переживали предки» індивіда. Проте чимало науковців, у т. ч. і Г. 

Костюк, визнають, що аналогії між онтогенезом та історією людства 

існують. Такі аналогії дійсно є. Вони мають місце в розвитку пізнавальної 

діяльності дитини, зокрема її сприймання, пам’яті, уяви, мислення, в 

генезисі у неї мовлення, емоцій та інших психічних процесів. Тому 

лінгвісти, наприклад, використовують дані дитячої психології про 

генезис мовлення в дітей як матеріал для з’ясування  історичного 

походження мови. Завдання полягає не в тому, щоб заперечувати ці 

елементи повторень історії предків в індивідуальному розвитку, а в 

тому, щоб їх чітко описати й науково пояснити [274].

Досліджуючи міфологію греків та римлян, А. Петискус торкається 

проблеми взаємозв’язку розвитку уявлень в онтогенезі та філогенезі 

людства. На його думку, жодна людина і жоден народ на зорі свого 

життя зразу не стали на найвищу сходинку духовного й культурного 

розвитку. Вони проходять етапи дитинства, юності, упродовж яких 

розвиваються розумові й духовні здібності, уява та фантазії, 

розширюється й перевіряється практикою світогляд. Людина поступово 
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звільняється від помилкових уявлень та міфів. Світоглядне сходження 

окремої людини й народу здійснюється за аналогічною схемою. «Такой 

же ходъ развитія переживаютъ и цѣлые народы, представляющіе въ 

дѣйствительности собраніе отдѣльныхъ личностей. Какъ человѣкъ, такъ 

и народъ проходитъ отъ юности до старости различныя ступени 

духовнаго и умственнаго развитія» [451, с. 5].

Усесторонній аналіз цієї проблеми дав підстави повторно висунути 

припущення, що становлення уявлень про природу в індивідуальному 

розвитку людини та філогенезі здійснювалося поетапно і в основних 

рисах може бути  представлене спрощеними схемами. 

Рис. 2.2 .Становлення уявлень про природу в індивідуальному 
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І етап 
Дитинне світобачення, одночасно казкове й реалістичне, 

природосприймання на основі народного природознавства. 

ІІ етап 
Змішане народно-наукове бачення й розуміння дітьми 

природи та взаємозв’язків у ній.

 ІІІ етап
Поява наукових уявлень про природу на основі 

абстрактного, аналітичного та ін. типів мислення учнів. 
Диференціація уявлень про природу на народні і наукові. 
Наукові уявлення про природу стають основою навчальної 
діяльності, а народні витісняються.



розвитку людини

Рис. 2.3. Еволюція  уявлень про природу в історичному 

розвитку 

людства (філогенезі)

Певні народні поняття та уявлення про природу в 

індивідуальному та історичному розвитку людства формувалися на 

основі мислення. Рівень їх об’єктивності і глибини залежать від типів та 

особливостей мислення. У зв’язку з цим конче необхідним є аналіз 

розвитку відомих типів мислення в онтогенезі і філогенезі в плані їх 

зіставлення та порівняння.

Розвиток мислення в онтогенезі людини

І етап. Наочно-дійове мислення

Початкові прояви мислення дитини з’являються в останній 

чверті першого року її життя в процесі маніпуляцій з іграшками, 

предметами –  їх розгляду, обмацування, облизування, інших 

способів сприймання. Граючись із розбірною пірамідкою, дитина 

одягає кільця на стрижень з тоншого боку, коли декілька спроб 
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І етап 
Одночасне існування казкового, міфологічного, 

реалістичного бачення природи і взаємозв’язків у ній на основі 
існуючих типів мислення і сприймання древніх людей. 
Становлення народного природознавства.

ІІ етап 
Змішане народно-наукове бачення і розуміння природи 

та взаємозв’язків у ній.

ІІІ етап
Поява наук про природу на основі абстрактного, 

аналітичного та ін. типів мислення. Диференціація уявлень про 
природу на народні і наукові. Наукові уявлення про природу 
стають основою освітньої діяльності, а народні витісняються.



одягнути це кільце на товщий кінець закінчуються невдачею. 

Засвоївши цю операцію, вона може переносити свій досвід на нові 

ситуації: одягати кільце на ложку, палець руки, іграшки. Отже, на 

першому етапі розвитку в дитини виникає найелементарніше 

наочно-дійове мислення, яке ґрунтується на основі     сприймання   

предметів     і     практичних     дій     з     ними.   Цей тип мислення С. Рубінштейн 

визначає ще як «сенсомоторний інтелект» [496]. Специфічні риси 

раннього дитячого мислення зумовлені тим, що воно підкоряється 

«логіці» сприймання, в котре воно включене і з якого виникає та 

виділяється.
ІІ етап. Наочно-образне мислення

З розвитком мовлення мислення в дітей дошкільного віку 

підноситься на новий ступінь розвитку. Воно стає наочно-образним і 

перетворюється на розумову дію, реалізується спочатку вголос, а 

потім і «про себе». Дошкільник  уже мислить, спираючись на 

уявлення. Його мислення відділяється від сприймання і може 

ставати відносно самостійним процесом. Одночасно воно 

відділяється і від практичної дії. Дитина     починає     думати     про   

предмети,     яких     не     бачить,     не     чує,     яких     не     торкається,     про     події,     що   

відбулися     вчора     й     можуть     статися     завтра.   Але простіше їй 

здійснювати мисленнєві операції, розповідати про те, що має 

наочну     опору  , наприклад, малюнок. Згодом її мислення стає менш 

залежним від сприймання, наочності.
ІІІ етап. Поняттєве, абстрактне або наукове мислення

Дитина вже мислить, не діючи на предмети, подумки 

встановлює зв’язки між ними. З’являються роздуми, міркування – 

мислення поступово стає поняттєвим. У молодшого школяра 

відбувається перехід до конкретного     поняттєвого     мислення,     де   

переважає     фактичний,     описовий     бік     пізнаваних   ними предметів і 

явищ. У середньому шкільному віці конкретно-поняттєве мислення 
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поступово стає абстрактно-поняттєвим. Формування абстрактних 

понять стає можливим на основі тих конкретних уявлень, які 

виникають раніше. Поняття й уявлення проходять тривалий шлях 

розвитку, власну еволюцію. Зокрема ботанічні поняття про насіння, 

плід, рослину, ліс з’являються в дошкільному, збагачуються 

істотними властивостями в молодшому (курс «Природознавство»), 

далі змістовно поглиблюються в середньому («Ботаніка») і 

старшому («Загальна біологія») шкільному віці.

Еволюція мислення в історичному розвитку (філогенезі) 

людини

І етап. Наочно-дійове мислення

Мислення є у вищих тварин, зокрема людиноподібних мавп, 

які здатні пізнавати деякі істотно важливі для них зв’язки 

найближчих об’єктів і керуватися ними у своїх діях. Тварини 

доходять до нього на основі попереднього досвіду поступово, 

шляхом спроб і помилок. Їхні істинні асоціації підкріплюються, 

проходять своєрідний відбір, а хибні, не знаходячи підкріплення, 

гальмуються, зникають. Характерною рисою такого мислення є те, 

що воно відбувається в     практичних     діях   і за їх допомогою. Відомий 

фізіолог І. Павлов з цього приводу зазначає: «Уся діяльність, коли 

мавпа пробує і те, і інше, –  це і є мислення в дії, яке ми бачимо 

власними очима» [443, с. 430]. Розвинутіше мислення було властиве 

предкам людини. У зв’язку з переходом до виготовлення знарядь 

праці, землеробства, скотарства праця потребувала поглибленого 

відображення основних властивостей речей і процесів свого 

природного й суспільного оточення. Людина вчилася думати, 

практично змінюючи природу. Отже,   спочатку     людина     думала,     діючи   

практично.     Її     мислення     не     ставало     самостійною,     специфічною   
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діяльністю.

Перший етап в еволюції мислення влучно ілюструє приклад 

лічби в культурно відсталих народностей. Здобуті етнографами дані 

показують, що в найменш розвинених племен лічба, потрібна для 

обміну предметами, здійснювалася в такий спосіб: обмінювані 

предмети клались один проти одного і таким наочно-дійовим 

шляхом установлювалася кількісна однаковість двох обмінюваних їх 

груп, усвідомлення цієї однаковості фіксувалося в певному слові. Тут 

практична дія з предметами (їх розставляння, збирання докупи) 

була засобом абстрагування та узагальнення їх кількісної 

однаковості [274].
ІІ етап. Наочно-образне мислення

З розвитком мовлення в людей мислення підноситься на 

новий ступінь розвитку. Поряд з опорою на предмети, дією на них: 

зміною форми, розкладання на частини, об’єднання, створення 

нових комбінацій –  людина могла використовувати наочність або 

слово. Основні мисленнєві операції (порівняння, аналіз, синтез, 

узагальнення, конкретизація тощо) уже могли  здійснюватися     за   

допомогою     мови     з     образами     й     уявленнями,     поняттями     про     предмети,   

явища в природному і суспільному житті, але     з     наявною     наочною   

опорою.

Другий етап еволюції мислення доступно показаний на 

прикладі згадуваного вище етнографічного матеріалу. «Новим, 

вищим ступенем розвитку лічби явився той ступінь, на якому 

визначення кількості об’єктів здійснювалося за допомогою інших 

матеріальних об’єктів (пальців, камінчиків) і слів. У багатьох 

народностей основним засобом при цьому були пальці рук і ніг та їх 

словесні означення. Самі назви чисел походять у них від назв 

пальців рук і ніг» [274, с. 199]. Слід відмітити, що з розвитком 

наочно-образного наочно-дійове мислення як генетично ранній 
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попередник не витісняється, а набирає вищих форм.

ІІІ етап. Поняттєве, абстрактне або наукове мислення

Потреби людей невпинно зростають, а досвід збагачується й 

передається з покоління в покоління засобами мови. Людина могла 

розуміти й вивчати певні об’єкти, абстрагуючись від несуттєвого 

задовго до того, як впливала на них, оперуючи     поняттями,   

категоріями,     законами  . Функції мови розширювалися, і тепер вона 

ще більше ставала засобом пізнання. Подальша еволюція мислення 

людини проходила в мовній формі.

Третій етап розвитку мислення ілюструється прикладом 

формування лічби в культурно відсталих народностей. «Дальший 

розвиток лічби характеризувався тим, що люди навчилися лічити 

наявні об’єкти без допомоги пальців та інших предметів, а тільки 

словами-числівниками, визначати кількість не тільки безпосередньо 

сприйманих, а й уявлюваних об’єктів, відволікатися при її визначенні 

не тільки від властивостей предметів, а й від самих предметів. 

Перехід людей до таких лічильних дій свідчить про те, що вони 

володіють вже здатністю абстрагувати при розгляданні цих 

предметів від усіх інших їх властивостей, крім числа, а ця здатність є 

результат довгого, що спирається на досвід, історичного розвитку» 

[274, с. 199]. На думку Г. Костюка перехід до найвищого ступеня 

інтелекту супроводжується підвищенням рівня попередніх видів 

мислення на І і ІІ етапах розвитку. Розвиток мислення не йде сам 

собою, а розвивається власне людина з усіма сторонами пізнання, 

свідомості. В індивідуальному та історичному розвитку людини 

мислення еволюціонувало у три етапи.
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Рис. 2.4. Етапи розвитку мислення в онтогенезі і філогенезі 

людини

Отже, у процесі розвитку усталених природничих наук можна 

виділити три етапи: народний, народно-науковий та науковий. Уявлення 

про природу в індивідуальному та історичному розвитку в основних 

рисах повторюються, що пов’язано з подібністю етапів розвитку 

мислення в онто- і філогенезі.
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2.4. Витоки і взаємозвязки міфологічної та зоологічної 

термінології

Світ зооміфів не вигаданий сьогодні, а стихійно виник у процесі 

пізнання природи нашими далекими предками. У них відбита дитяча 

стадія розвитку наукової зоології. Зародження сучасних природничих 

наук бере початок від народних знань, у т.ч. й міфології. По суті, 

зазначає О. Іванова-Казас, міфологія і зоологія –  рідні сестри, вони 

відповідають двом стадіям пізнання навколишнього світу людиною. Тому 

зівставлення образів, уявлень та подій у міфології й реальному житті має 

неабиякий історичний інтерес [209, с. 3]. 

У міфофауні та міфофлорі кожного народу відбиті першоуявлення 

людей про навколишній світ, а пізніше в міфах тісно переплелись історія, 

релігія, філософія, поезія та мистецтво давніх народів, і через це вони 

мають бути предметом серйозного наукового дослідження.

У роботі «Культ животных в религиях» З. Соколова розглянула 

проблему морфологічної еволюції міфів на прикладі образу Пана. 

Спочатку його уявляли цапом із бородою, рогами, ратицями і хвостом. 

Потім верхня частина тіла стала людською, проте з рогами, а нижня 

залишилася цаповою. Таким був давньослов’янський Пан –  син Вія. 

Урешті-решт цей тваринний образ зник, і про його походження 

нагадували лише маленькі ріжки на голові [532].

На рівні гіпотези можна припустити, що процес міфоеволюції 

пов’язаний зі становленням міфологічної, народної і наукової зоологічної 

терміносистем. Аналізу взаємозв’язків, взаємопроникнення між назвами 

міфічних істот та зоонімами присвячено цей розділ.

На першому етапі виникнення міфів тварина-тотем була 

родоначальником і покровителем певного роду. Її обожнювали, 

з’являлося табу на забій чи поїдання цієї тварини. У цей період 

міфофауну наділяли надприродними силами, і міфи мали зооморфний 
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характер. На основі схожості міфічних істот із певними тваринами 

останні отримували їх первісні народні назви. Пізніше спостерігався 

зворотний процес, і в народному зоологічному називництві були 

використані назви істот із міфології, легенд та казок: Виз, Веретюничка, 

Гаспид, Земське песя, Зінське щеня, Золота рибка, Ісусове Потя, 

Ключниця, Стерляжий цар та ін. Джерелом міфічних та зоологічних назв 

є –  народ. З виникненням зоології-науки назви міфів у систематиці 

трансформували в персоніфіковані латинські та національні наукові 

зооніми, такі як: Амфісбена, Аспід, Василіск, Гіпокамп, Грифон, 

Саламандра, Химера та ін. Після родової й видової наукової латинської 

назви зазначають скорочений варіант прізвища вченого, який її 

запропонував. Із зооніма Химера звичайна Chimaera monstrosa L. видно, 

що автором назви риби є К. Лінней. 

З розвитком мислення уявлення людей про природу та 

світобудову ставали глибшими й точнішими. На другому етапі 

міфотворення з’явилася певна пізнавальна впевненість. Через це уявні 

надприродні можливості тварин зменшувалися, а міфічні істоти 

поступово ставали зооантропоморфними. У язичницькому пантеоні 

з’явилися тваринно-людинні химери. Міфогенними факторами цього 

етапу можуть бути: а) побачені у природі тварини з незвичайною 

будовою (риба химера має хобот і хвіст пацюка; риба вугор може 

переповзати з водойми у водойму по суші, як змія; ссавець качконіс має 

дзьоб птаха і т.д.); б) тварини, які у своєму розвитку зазнають 

метаморфозу (гусінь –  лялечка –  метелик; ікринка –  пуголовок –  жаба; 

яйце –  змія чи птах тощо); в) народжені з порушеннями спадковості 

люди і тварини: люди з хвостом, лускою, тілом, яке повністю покрите 

волоссям, шестипалі, двоголові, триногі тварини тощо; г) нічні, добре 

замасковані чи погано побачені види, домальовані фантазією; д) 

знайдені скелети, кістки, черепи, роги вимерлих тварин, скам’янілі 

відбитки раковин, панцирів, окремі частини тіла, наприклад, «чортові 
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пальці» белемнітів, на основі яких відбувалася народна й народно-

наукова реконструкція живих тварин; е)  образи із сновидінь; образи-

продукти особливого стану психіки, які виникають під час магічних 

ритуалів, переляку, сп’яніння, уживання галюциногенів, наркотичних 

засобів тощо. При комбінації різних частин тіла та органів людини і 

тварин були створені зооантропоморфні міфологічні істоти, зокрема 

Алкіон, Ангели, Велес, Гарпія, Єхидна, Медуза, Молох, Русалка, Сфінкс, 

Тритон, Чорт та ін. Знову виникали відповідні назви на їх позначення і 

взаємообміну у міфологічному та зоологічному називництві.

На останньому етапі творення міфів, поряд з існуванням незрілих 

природничих наук, залишаються попередні зоо- та зооанторопоморфні 

істоти й виникають антропоморфні, наприклад: Аполон, Мнемозина, 

Аталанта, Атропа, Водяний, Гера, Геркулес, Марена, Мокош, Сварог, 

Циклоп та ін. З виникненням монорелігій образи людиноподібних богів в 

основному завершують свою еволюцію. 

На етапі стрімкого технічного прогресу, проникнення в життя 

людей роботів, комп’ютерних систем, біотехнологій утверджується 

суспільна думка про розумні машини. З’являються і проникають у 

літературу, кінематограф, мультфільми, комп’ютерні ігри, дитячі 

іграшки тощо нові міфи, які є химерою людини і машини. Антропо-

техноморфні роботропи, робокопи живуть чи функціонують, мають 

людське життя, так як і всі попередні міфічні істоти, і «технічним». Їх 

акумулятори, батареї, комп’ютерні програми необхідно додатково 

поновлювати, окремі блоки міняти тощо, тобто здійснювати 

техобслуговування. З подальшим ростом можливостей техніки з’явиться 

нове покоління техноморфних міфічних істот.

Зооморфні міфічні істоти і назви тварин

Веретенця (міфічна гадюка) –  вважали, ніби ця міфічна істота 

може плести нитку людського життя [528, с. 312]. Безнога ящірка 

Веретільниця ламка Anguis fragilis L. має аналогічні народні назви 
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веретільникъ, веретільниця, веретенниця, вертій [85]. Вони 

пов’язані з дієсловом вертітися за властивістю безногої ящірки 

звиватися коли, вона «вигвинчує» дощових черв’яків із нірок, і походять 

від веретено «дерев’яна, точена паличка, яка загострена з одного кінця і 

товща з іншого, для ручного прядіння».

Гіпокамп (кінь + дельфін) –  морський кінь зі свити бога морів 

Посейдона мав передню частину тіла таку, як у коня, а задню – схожу на 

хвіст дельфіна, який закінчувався плавниками, подібними до пучка пір’я 

[209, с. 68].  Латинською назвою Hippocampus позначені риби Морські 

коники. Передня частина морського коника схожа до шахового коня, а 

задня представлена витягнутим хвостом. Від хвоста і тіла Кошлатого 

коника австралійського, або ганчірника Phyllopteryx eques Gunther, 

ніби пір’я, відростають шкірясті стрічки. Міфогенність морських коників 

посилюється ще трьома факторами: 1) їхнє тіло покрите панциром із 

кістяних кілець, як це робили для захисту бойових коней; 2) очі коника 

рухаються в різні сторони незалежно одне від іншого, що сприймалося 

як своєрідне диво серед риб; 3) трубчастий рот риби не хапає дрібних 

рачків щелепами, а втягує за рахунок роздування щік, як піпетка. 

Гідра (змія + голова звіра) [209] – міфічна змія із сімома головами, 

яку Геракл намагався перемогти, але на місці кожної відрубаної голови 

виростала  нова [528, с. 312]. Представники роду Гідра Hydra L. мають 

виняткову здатність до регенерації. Із розрізаних поздовж чи впоперек 

частинок гідри відновлюється цілий організм. У середині ХVІІІ ст. 

Трамбле експериментально видалив щупальця в гідри. На місці кожного 

відрізаного щупальця з’являлося нове, ніби в міфічної гідри [187, с. 270].

Зінське щеня (ссавець) –  міфічна істота, яку автори словника-

довідника «Слов’янський світ» небезпідставно пов’язують із кротом [528, 

с. 315]. На наш погляд, є декілька міфічних істот, яких пов’язують із 

риючими чи норними  ссавцями. Народними назвами земське песя [85]; 

землевий песикъ [88] позначають Хом’яка звичайного (рябого) 
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Cricetus cricetus L. Вони походять від пес «собака» і мотивовані схожістю 

поведінки хом’яка та пса. Хом’як –  зла тварина: він не тільки добре 

обороняється від ворога, а й часто першим кидається на значно більших 

від себе тварин і навіть на людину. Під час сильного збудження, або 

коли хом’як загнаний у кут, він голосно клацає зубами, ніби гарчить, 

звідки, очевидно, й теріонім гарчак [73]. Комахоїдного Крота Talpa 

europaea L. серед людей називають  богацьким сином [88]. Теріонім 

зумовлений народними уявленнями про крота як тварину-перевертня 

[61, с. 343]. За схожим зовні до крота, але рослиноїдним гризуном – 

Сліпаком звичайним Spalax microphthalmus Guld. закріпилася назва 

зінське щеня [85; 169; 61, с. 344; 176, с. 264] та ін. Народна назва 

пов’язана з лексемою зіньки «очі» й мотивована уявленнями, нібито ці 

тварини замість очей мають тільки зіниці. За Г. Булашевим, сліпаки, або 

зінські щенята, – жіночі щенята, які народжені жінкою за її гріхи. «Вони 

страшенно злі й дуже отруйні, через що Бог позбавив їх зору, аби вони 

не завдавали надто вже багато шкоди. Якщо б у них були здорові очі, 

вони б і людей їли». За іншою легендою, «Зінське щеня просило у Бога 

таких очей, як у вола. Бог сказав йому: «Нарий стільки купок, скільки 

зірок на небі, тоді дам. З того часу воно й намагається якомога  більше 

нарити купок, щоб отримати такі очі, як у вола» [61, с. 344]. 

Пегас (кінь + крила) –  крилатий кінь, що бігає й літає. На ньому 

Беллерофонт убив Химеру. У слов’янській міфології йому відповідає кінь 

Кологрив. На крилатому Кологриві Дажбог бився з Чорним Змієм [209, 

с. 140-141]. У тропічних водах Індійського океану живуть  невеличкі риби 

роду Пегаси Pegasus L. Як і морські голки та коники, вони мають 

«лицарський» панцир із кісткових пластинок. Грудні плавники риб дуже 

подібні до крил. За схожість із міфічним конем К. Лінней назвав цих риб 

Пегасами [190, с. 598-599].

Химера (лев + коза + змія) –  триголова та тритулубова міфічна 

істота з лев’ячим передом, зміїним задом і козячими рогами, яка 
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відригувала вогонь і спустошувала країни  [391, с. 592]. Серед 

глибоководних морських риб відома Химера звичайна  Chimaera 

monstrosa L. та ін. Широкі грудні плавники риби нагадують крила, 

великий отруйний шип на першому спинному плавнику зближує її з 

міфічним чортом, а нитчастий хвіст химери подібний до хвоста пацюка. У 

Німеччині її називають риба-пацюк [556, с. 50]. Серед химер 

зустрічаються носаті та хоботнорилі види.

Зооантропоморфні міфічні істоти і назви тварин

Ангели –  у різних віросповіданнях та в різні історичні періоди їх 

уявляли неоднаково (людина + птах); (людина + птах + лев); (людина + 

птах + бик) [209, с. 32 – 33]. Зоонім ангел зустрічається в тих випадках, 

коли тварина має вирости, схожі на крила міфічного ангела, наприклад, 

Акули-ангели Squatina Dumeril, сім родів Риб-ангелів (Pomacanthus, 

Centropyge та ін.).

Велес, Волос (людина + корова) –  слов’янська міфічна істота – 

рогатий син Небесної Корови Земун і бога Рода; давньоруський 

язичницький бог худоби [209, с. 50]. Народними ентомонімами очняк, 

оболочок велес [631] позначена комаха Юртина Epinephele jurtina L. 

Назва очняк – похідне утворення від очі, зумовлене чорними кільцями на 

бурих крилах у самця й на жовтій цятці бурих крил у самки метелика, які 

асоціюються з очима. Можна припустити, що ентомонім оболочок велес 

походить від слова оболок у значенні «контур, вікно» Велеса або Волоса, 

який навчив людей зіркової мудрості, пор. орнітонім Кропивник, або 

Волове очко Troglodytes troglodytes L., ентомонім Павичеве очко 

денне Vanessa io L. Зазначене припущення підсилюється іншою назвою 

цього метелика – Волове око Maniola jurtina L.

Медуза Горгона (людина + плазун) –  грецька міфічна крилата 

істота із жіночим обличчям, у якої на голові замість волосся були змії) 

[209, с. 71 – 75]; слов’янське Горгонія, дівиця Горгонія «має обличчя, і 

перси, і руки, людські, а ноги і хвіст має як у коня; на голові замість 
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волосся гадюк має» [528, с. 312]. Медузами названі морські безхребетні 

тварини, у яких тіло складається з парасольки та щупалець, що 

нагадують змії-волосся міфічної Горгони. 

Русалка (дівчина + риба) – за слов’янською міфологією русалка – 

жителька води, вродлива дівчина з розпущеним волоссям, яка вабить до 

танцю парубка й залоскочує його до смерті або топить [209, с. 147]. 

Серед русалок розрізняли купалок, водяниць, лоскотух, лобаст та ін. 

[391, с. 390], а їх іменами в народі називали мешканців водойм, берегів 

ставків та інших вологих біотопів. Так, русалкою хорошою, русалкою 

блаватаскою [631] названа бабка Красуня-дівчина Agrion virgo L. 

Можна припустити, що ентомоніми русалка жалоба [631] на 

позначення метеликів Жалібниці Vanessa antiopa L. та русалка 

цецятка [631] на позначення Кутокрилки С-біле Polygonia «C»-album L. 

пов’язані із лісовими русалками. В етимологічному словнику української 

мови ентомоніми русалка, русавка [179] на позначення Vanessa Fabr. 

та Бабки Libellula розглядають як результат перенесення на комах 

назви русалка «водяна німфа» і пов’язують з давніми віруваннями про 

перевтілення душ померлих не тільки в інших людей, а й у тварин, 

комах тощо.

Сфінкс (лев + людина) – крилате чудовисько з лев’ячим тулубом, 

жіночим обличчям та грудьми [209, с. 168]. Ентомонімом  сфінкс [631] 

названі метелики Бражники Sphinx L. На скульптурах, гравюрах, 

малюнках міфічну істоту зображували з гордо піднятою головою та 

характерною позою «сфінкса». Потурбовані гусениці багатьох видів 

бражників піднімають і потовщують передній кінець тіла, замираючи в 

позі «сфінкса», звідси українська й латинська назви.

Тритон (людина + риба) –  грецька міфічна істота з тулубом 

людини і хвостом дельфіна, якого вважали рибою. Згідно з іншими 

уявленями цей мешканець морських глибин мав ще й зовнішні зябра та 

лапи жаби [209, с. 177]. До хвостатих земноводних, які зустрічаються в 
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невеликих водоймах і на ранніх етапах метаморфозу мають зовнішні 

зябра, належать представники Тритонів Triturus Rafinesque. Зближення 

зовнішнього вигляду жабоногої міфічної істоти із тритонами зумовлене 

схожістю чотирипалих передніх лап жаб і тритонів.

Антропоморфні міфічні істоти і назви тварин

Аполлон (людина) –  грецький бог сонця і світла. Народними 

ентомонімами кільцевець Аполь, Аполо [631] позначений метелик 

Аполлон Parnassius apollo L. Народні, наукові латинська та українська 

назви пов’язані з іменем бога сонця і світла Аполлона (інше ім’я –  Феб, 

що означає «блискучий»). Давні греки зображували Аполлона 

прекрасним юнаком із луком або з кіфарою в руках. Особлива 

сонцелюбність метелика зумовила появу ентомоніма Аполлон. Метелик 

літає сонячними днями, а його гусениці живляться лише листям очитка 

(рослина росте на сонячних місцях) тільки за сонячної погоди. Птахи 

«божественних» аполлонів не чіпають. Про свою «неїстівність» метелик 

попереджує демонстративною поведінкою. Він падає на землю, 

розкриває крила й демонструє червоні сонячні плями-очі. Походження 

ентомоніма мнемозина на позначення Аполона чорного Parnassius 

mnemosyne L. зумовлене ще одним грецьким міфом про Мнемозину. 

Мнемозина –  богиня пам’яті, дочка Урана і Геї. Її дітей називали 

титанами. Колись титани повстали проти Зевса, зазнали поразки й були 

скинуті в темне підземне царство Аїда. В Аполлона чорного на крилах 

немає червоних вічок. Гусениці живляться листками родини рястових та 

рутки лікарської тільки вночі, ніби вони залишилися в царстві Аїда.

Атропа (людина) – у грецькій міфології одна із трьох сестер Мойр. 

Народними ентомонімами паморка мертвоголовка, труп’я головка, 

морош мертвоголовець [631] позначений метелик Мертва голова 

Acheontia atropos L. Народна назва найбільшого бражника Європи 

пов’язана з особливостями кольору спинної частини метелика. Чорний 

фон його спини прикрашений малюнком із людським черепом і 
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перехрещеними кістками. Із ним було пов’язане повір’я про метелика – 

провісника смерті. Видова латинська назва atropos походить від назви 

грецької міфічної істоти Атропи, або Атропос. Атропа –  одна із трьох 

мойр (рим. парки) –  богинь людської долі, з якими пов’язувалося все 

життя кожної людини. Мойр зображували у вигляді трьох бабусь, які 

прядуть нитку людського життя. Клото (Прядильниця) пряде нитку 

людського життя, Лахесіс (Дарувальниця) веде її крізь усі «вибрики» 

долі, Атропа (Невідворотна) перетинає нитку, і тоді настає смерть. 

Родова латинська назва acheontia пов’язана з гідронімом Ахеронт – 

міфічною рікою в підземному царстві мертвих. Ентомоніми паморка, 

морош походять від лексеми морок «темрява; смертельний жах; 

страждання; потемніння в очах» і мотивовані темним кольором 

забарвлення, нічним способом життя метелика, зазначеними повір’ями 

та міфами про цього бражника.

Геркулес (людина) –  римський бог і герой, подібно Гераклу у 

грецькій міфології. Народними ентомонімами геркул, жук великан, 

туровець велетень [631] позначений жук Жук-геркулес антільський 

Dynastes herculeus L. Назви зумовлені тим, що самці цього виду є 

велетнями серед жуків (досягають 15 – 18 см) і прирівнюються до героя 

великої фізичної сили, богатиря Геркулеса.

Марена в українській міфології – солом’яне опудало жінки [528, с. 

213]. Спочатку її уявляли як богиню весни та води і пов’язували з 

Купайлом. Марену ототожнювали із сезонним умиранням та 

воскресінням природи, обрядами викликання дощу. Вона може 

поставати у двох іпостасях: то сердитою царицею-водицею, то 

прекрасною супутницею бога Купайла. Марена –  богиня, яка втілює в 

собі красу і грацію. Особливо красивою вона стає, коли навесні, 1 

березня, проганяє зиму, і в ніч із 23 на 24 червня. Згодом в уяві народу 

Марена переродилася на богиню зла, темної ночі, страшних сновидінь, 

привидів, хвороб, мору. Тому щовесни слов’яни робили опудала Марени і 
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спалювали їх або топили у воді. В Україні  мареною [182] здавна 

називають рибу Вусача звичайного Марена Barbus barbus L. Як і уявна 

богиня весни, риба має струнке, витягнуте тіло з прямою лінією черева. 

Її ікру в багатьох місцевостях вважають отруйною і не вживають у їжу. 

Водночас не зовсім зрозумілою є мотивація схожих народних назв, 

наведених в етимологічному словнику української мови: маренька –  на 

позначення Гольяна Phoxinus phoxinus L., меренька –  на позначення 

Гольяна озерного Phoxinus percnurus Pall., марина –  на позначення 

Сига звичайного Coregonus lavaretus L. та ін.

Мокош –  слов’янська язичницька богиня, яку називали ще й 

Мокоша, Цариця Води, Водяниця –  уявлялася як жінка з великою 

головою й довгими руками, що вночі пряла куделю. Після прийняття 

православ’я Мокош стала Параскевою П’ятницею, якій приносили в 

жертву куделю чи пряжу, кинуті у криницю, а обряд називали мокрида. 

[391, с. 169]. Народною назвою мокош [631] позначена комаха Осміл 

звичайний Osmylus chrysops L. Ентомонім мокош пов’язаний із мокрий, 

мокнути і походить від імені богині води, дощу, матері русалок у 

дохристиянських віруваннях. Личинки осмілів живуть у воді або біля 

води під камінням та у ґрунті. У них є дрібні дихальця, але газообмін 

може відбуватися не лише в повітряному середовищі, а й у воді, через 

ніжні покриви. Личинок осмілів, у повному розумінні цього слова, 

вважають земноводними. Дорослі сітчастокрилі осміли також живуть 

біля водойм. 

Сварог (людина) –  слов’янський батько сонця й вогню, опікун 

ковальства й ковалів. Ентомонімом пасманець сварожич [82] 

номінована комаха Чорнявка темно-бура Neptis aceris Lep. Видонім 

сварожич пов’язаний із дохристиянським Сварогом –  опікуном 

ковальства й ковалів та його сином Сварожичем –  богом сонця [528, с. 

193 –  194]. За народними уявленнями Сварог навчив людей варити  й 

кувати мідь та залізо, будувати кузні, викував перший плуг. Слід 
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зазначити, що чорнявки, ніби діти Сонця, полюбляють грітися на сонці, а 

їхні чорно-бурі крила викликали асоціацію схожості із покритими 

кіптявою, задимленими ковалями та кузнями.

Отже, процес міфоеволюції пов’язаний із становленням 

міфологічної, народної і наукової зоологічної терміносистем. У своєму 

історичному розвитку міфічні істоти пройшли зооморфний, 

зооантропоморфний, антропоморфний, антропотехноморфний та 

техноморфний етапи становлення. На першому етапі за схожістю уявної 

істоти з певною твариною міфічні герої отримували первісні народні 

назви тварин. Пізніше відбувався зворотний процес, і в народному 

зоологічному називництві були використані назви істот із міфології, 

легенд та казок. З виникненням зоології-науки назви міфів у систематиці 

трансформувалися в персоніфіковані латинські та національні наукові 

зооніми.
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РОЗДІЛ 3

НАУКОВА І НАРОДНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В СИСТЕМІ 

ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ

3.1. Об’єкти, методи народних природничих знань, ознаки науки 

Наука –  особлива сукупність знань, виду діяльності та галузь 

громадської праці. Природознавство як система наукових дисциплін 

представлене окремими науковими галузями: фізикою, хімією, біологією, 

географією та ін. Кожна з них має свої складові: хімія –  загальну, 

неорганічну, органічну, біологічну; біологія –  ботаніку, зоологію, 

мікологію, мікробіологію тощо. У кожній з існуючих сьогодні наук 

виділяють три основні пласти знань: про об’єкти; про проблеми; про 

методи.

Науки та народні природничі знання мають спільні витоки, 

характерні ознаки та особливості. У цьому розділі здійснено спробу 

зробити порівняльний аналіз знань про об  ’  єкти,     проблеми,     методи   

природничих     наук     та     народних     природничих     знань.  

У теорії пізнання об’єкт виступає складовою пізнавального 

процесу, що характеризується як взаємодія об’єкта й суб’єкта. За 

субстанційною основою та способом побудови в науковому пізнанні 

існують декілька типів об’єктів. Предметом знань наукової галузі можуть 

бути об’єкти різних типів: реальні, абстрактні та ідеалізовані. У народних 

знаннях у минулому й тепер домінують реальні явища (речі, процеси, 

події), які відбуваються в певному місці і в певний час. Так, уже в 

хімічних технологіях первісних народів К. Вейле виділив такі реальні 

речовини та процеси, що на основі досвіду виокремилися в окремі галузі: 

хімія власного тіла, вогонь на службі в людини, консервування, 

124



дублення, фарбування, освітлення, техніка бродіння, примітивна 

агрохімія, отрути, вапно та глина, металургія [70], а в механічній 

технології застосовувалися такі реальні об’єкти як дерево та камінь, 

провідність, атмосферний тиск, найпростіші машини (блок, прес, плуг), 

пружність, інерція тіл, світло, звук, капілярність та ін. [71].

Знання та досвід, отримані в результаті вивчення певної 

речовини, окремого виду рослин чи тварин, одиничного природного 

процесу, людина намагається поширити на інші подібні, використовуючи 

узагальнюючу інтерпретацію. Поодинокий предмет, явище природи 

розглядається як «типовий екземпляр», представник певної групи, 

класу. Увага зосереджується переважно на загальних для всіх 

характеристиках. На цьому рівні досить часто народні науки дають точні 

описи, характеристики, істинні картини. За допомогою узагальнюючої 

інтерпретації реальний об’єкт набуває загальних рис, а згодом і 

остаточно перетворюється в абстрактний образ реального об’єкта, який 

несе лише ті ознаки, що характерні певній групі. Прикладом може 

слугувати давній донауковий поділ усіх рослин на узагальнені групи: 

трави, кущі, дерева. 

Абстрагування виявляється у примітивному народному 

згрупуванні тварин на основі моделі дерева життя. В основі моделі світу 

і людини було світове дерево. Воно ототожнювалося із 

трикомпонентною будовою Космосу, де крона дерева символізувала 

духовний світ богів, стовбур – земне життя людей, а коріння – підземний, 

потойбічний світ. Поділ світу на три частини ставав основою народної 

зоологічної класифікації. У народній систематиці тваринний світ 

поділявся на «верхній, середній та нижній». «Верхній» світ був 

представлений птахами; «середній» –  переважно класом ссавців: 

собаками, вовками, кабанами, ведмедями, биками, оленями, ослами, 

козами, левами та ін., а «нижній» –  плазунами, водяними тваринами, 
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комахами. У групах спостерігався поділ на ритуально близьких людині 

тварин і ритуально віддалених. 

Український філософ М. Попович серед ритуально близьких 

людині тварин «середнього» світу виділив вовків і ведмедів. Він 

зазначав, що найбільшу близькість до ведмедів можна спостерігати в 

германо-балто-слов’янському колі. Близькість означала наявність 

ритуалів перетворення на вовка чи ведмедя, супроводжуваних 

одяганням у їхні шкури. З вовками асоціювались особливо люті дружини 

воїнів, що входили під час битви. Окрема градація існувала для 

свійських тварин. Тут найближчим до людини був кінь (а також осел). 

Далі за ступенем близькості слідували корова (бик), вівця, козел. 

Ритуально чужими були собака, свиня, кішка [464]. Водоплавні птахи 

символізували зв’язок нижнього світу з верхнім, тому досить часто у 

фольклорі зустрічаються випадки перетворення жінки в чайку, лебедя, 

качку тощо. 

Первісні класифікації охоплювали не лише живих тварин, а й 

«тварин-душ» (за давніми уявленнями після смерті людини її душа 

перетворювалася на  тварину). Усі «тварини-душі» входили до трьох 

груп: перша –  тварини повітря (в основному птахи і комахи); друга – 

тварини землі (в основному плазуни і дрібні гризуни, які живуть у землі); 

третя –  тварини ночі (м’ясоїдні чотириногі тварини). На думку відомого 

дослідника ролі тварин в античних і сучасних повір’ях В. Клінгера, ця 

класифікація не відповідає вимогам логічного поділу на групи. Так, нічні 

птахи належать одночасно до першого й до третього класів і не мають 

нічого спільного із зоологічною спорідненістю. Проте вона ілюструє 

своєрідність логіки примітивного мислення: «Классификація эта 

отвѣчаетъ, по-видимому, своеобразной логикѣ примитивнаго мышленія, 

будучи основана на нѣкоторыхъ чертахъ, полныхъ для предковъ нашихъ 

глубокаго значенія, –  и съ этой точки зрѣнія она не лишена для насъ 

извѣснаго интереса» [255, с. 38].
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Існує й модель упорядкування світу не за трьома, а за чотирма 

координатами. Ця модель знайшла своє відображення у близькій до 

народної релігійній світоглядній системі і реалізувалася спробами 

«зоологічної біблійної систематики», описаної в навчальному посібнику 

«Народна зоологія» [285]. Біблійний поділ тварин на групи наближається 

до наукового. Він в окремих випадках хибний, але в цілому не 

суперечить принципам зоологічної систематики. Тварини в Біблії 

поділені на чотири групи: 1) тварини, що живуть на суші, чотириногі, 

великі і малі; 2) риби морські; 3) птахи небесні; 4) плазуни. 

Кожна група поділяється на чистих (тварини, м’ясо яких уживали 

як їжу) і нечистих (ті, м'ясо яких не споживали). У Левиті (11. 3 – 8) для 

поділу тварин першого класу на чистих і нечистих взяті до уваги такі 

ознаки: «Кожну з худоби, що має розділені копита і що має копита, 

роздвоєні розривом, що жує жуйку, –  її будете їсти. Тільки цього не 

будете їсти з тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита: 

верблюда, бо він жує жуйку, та розділених копит не має – нечистий він 

для вас. І тушканчика, бо він жує жуйку, та не має розділених копит, – 

нечистий він для вас. І свині, бо вона має розділені ратиці і має ратиці, 

роздвоєні розривом,  та жуйки не жує –  нечиста вона для вас. Їхнього 

м’яса не будете їсти, а до їхнього падла не будете доторкатися – 

нечисте воно для вас». 

Водних тварин можна було вважати чистими, якщо вони мали 

плавці й луску. У «Законі про чисте і нечисте» не поданий список певних 

видів риб. Усі водні жителі без плавців і луски вважалися гидотою. У 

третій групі до нечистих були віднесені хижі птахи: орли, грифи, соколи, 

круки, сови, яструби, а також лебеді, пелікани, лелеки, чаплі, одуди та 

інші, які живилися м’ясом, рибою, падлом. Назва «птахи» давалася всім 

істотам, що літали, в т. ч.  летючим мишам і крилатим комахам. Закон 

нараховував 19 (за Левитом 11. 13 –  19) чи 20 (за п’ятою книгою 

Мойсеєвою 1. 13 –  20) нечистих літаючих. Загальних ознак нечистоти 
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цих птахів Біблія не вказує. Це намагається зробити «зоологія Талмуда». 

У загальних рисах там існують такі правила: будь-який птах, що терзає, 

розділяє свої лапи, який сідаючи на гілку, відділяє два пальці вперед, а 

два назад, має шлунок, який легко віддирається, живе серед нечистих і 

схожий на нечистих, – нечистий.

До групи плазунів були віднесені комахи з назвою гадина летюча. 

Із них можна було вживати в їжу тільки сарану. Нечистими визнавалися 

тварини, помилково зараховані до плазунів (кріт, миша, ховрах, щур, 

їжак, тхір – ссавці; слимак – молюски), і плазуни: ящірки, хамелеони.

Слід зазначити, що навіть у первісних формах мислення Л. Леві-

Брюль знаходив елементи узагальнень. Пракласифікації в первісних 

формах мислення виконують функції категорій у логічному мисленні. У 

роботі «Первобытное мышление» Л. Леві-Брюль описує цікаві приклади 

первісних класифікацій: «У этого племени весь мир делится, если можно 

так сказать, на группы в виде двух главных классов и четырех 

подклассов. Два главных класса суть маллера и вутера: значит, все 

предметы являются либо маллера, либо вутера. Этот навык мышления 

доходит до того, что, например, колдун, который является маллера, 

может пользоваться для своих магических операций лишь такими 

предметами, которые принадлежат к тому же классу, что и он. Кроме 

того, когда он умирает, тот помост, на который кладется его тело, 

об’язательно должен быть изготовлен из дерева, принадлежащего к 

классу маллера» [357, с. 304 ]. 

У розумінні абстрактних об’єктів наукова думка випереджує 

народні знання. Дослідник у кожній науковій галузі намагається 

виділити не тільки загальні, однакові риси доступних у досліді явищ, але 

й суть цих явищ, інтимні, фундаментальні, невидимі характеристики 

шляхом ідеалізації. Так виникають ідеалізовані об’єкти, теоретичні 

моделі, наприклад: у механіці –  «точкова маса», в фізиці та хімії – 

«ідеальний газ», у генетиці та молекулярній біології – «модель оперона» 
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тощо. Подібні об’єкти існують не в реальності, а лише в думці. Окремі їх 

параметри, ознаки, характеристики, збільшуються, зменшуються або 

наділяються уявними властивостями, яких не має реальний об’єкт. Так, 

при визначенні відносної атомної маси хімічного елемента в 

молекулярній фізиці та загальній хімії беруть до уваги лише складові 

ядра (нейтрони і протони), нехтуючи досить незначною масою реально 

існуючих електронів. 

Таким способом дослідник «очищає» свої уявлення про об’єкт від 

характеристик, які затінюють його внутрішню суть, а її від самого 

предмета чи явища. Надалі на основі одних ідеалізацій будуються інші, 

виникає багаторівнева система з ієрархією ідеалізованих об’єктів різної 

складності –  від простих аж до рівня кібернетичних моделей пам’яті, 

мислення, мозку тощо. Ідеалізований об’єкт неминуче виявляється 

однобічним і завжди залишається моделлю. Кожне зіставлення реальних 

об’єктів з їх ідеалізованою, логічно несуперечливою моделлю виявляє 

нові  її недоліки й обмеження та вимагає чергових уточнень і подальших 

досліджень.

Народним галузям пізнання природи не притаманний вищий 

рівень знань про ідеалізовані об’єкти, а ідеалізація як спосіб мислення 

не практикується. Отже, знання про об’єкт для народних знань можна 

уявити собі у вигляді піраміди. Основу піраміди народних природничих 

знань складають реальні об’єкти (вони заповнюють більшість її об’єму і є 

основною цінністю), далі йдуть абстрактні об’єкти і вершина піраміди – 

зародкові праідеалізовані об’єкти. У науках вивчення реальних об’єктів 

не є самоціллю й найвищою цінністю, вони слугують для побудови 

абстрактних та ідеалізованих наукових об’єктів. Між розглянутими 

типами об’єктів не існує різкого розмежування, вони можуть бути й 

проміжними. Проміжним об’єктам притаманні риси різних типів – 

абстрактного, ідеалізованого тощо.
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Другим видом народної і наукової галузей пізнання є знання про 

проблеми, або «знання про незнання». Джерела проблем знаходяться у 

проблемних ситуаціях, а проблемні ситуації завжди виникають у 

повсякденній практиці та всередині самої науки. Проблемні ситуації, які 

живлять народні знання, існують в повсякденній практиці (рибальстві, 

полюванні, збиранні та вирощуванні рослин, харчуванні, лікуванні 

хвороб, механічних, фізичних, біологічних технологіях, захисті від стихій, 

соціальній сфері і т. д.). Оскільки спеціальна підготовка та навчання 

суб’єкта пізнання і генератора знань про знання, поява професії 

наукового працівника, професійна діяльність із виробництва нового 

знання виникають після трансформації народних знань у наукові, 

внутрішньонаукові проблемні ситуації з’являються в науці й 

розвязуються пізніше. Наприклад, проблема вивчення 

напівконсервативного механізму реплікації ДНК виникає і розв’язується 

після виникнення молекулярної біології. З урахуванням актуальності, 

значимості, можливості для  вирішення проблемних ситуацій 

створюються програми наукових досліджень, виникають нові галузі 

науки: генна інженерія, біотехнологія, біохімічна екологія та ін.

Отже,  проблемні  ситуації  як  основа  уявлень  про  проблеми  в  народних 

знаннях існують у повсякденній практиці, а в науці – у повсякденній практиці  і 

всередині самої науки.

Після постановки проблеми виникає необхідність її методичного 

розв’язаня. Так з’являється третій вид наукового знання –  знання     про   

методи. Методичні науки виокремлюються тому, що методична 

діяльність суттєво відрізняється від пошуку знань про об’єкт. Завдання 

методичних наук –  розробка методів, і, відповідно, продукт –  отримані 

методи. Під час створення методів аналізу зазнає інша дійсність та 

діяльність, ніж у процесі вивчення явищ природи «звичайними» науками. 

Ще однією особливістю дисциплін про методи є характер їхніх завдань і 

кінцевого продукту. Якщо за відношенням до продукту звичайної науки 
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(знання про об’єкт) справедливим є питання про істинність чи 

помилковість уявлень і всього знання, то при оцінці методів як кінцевого 

результату цих дисциплін вони набувають іншого характеру. Методи не 

можуть бути істинними чи помилковими, вони можуть працювати добре 

чи неефективно, функціонувати або ні.

За Р. Декартом, метод –  це порядок і послідовність пізнавальних 

дій, що їх свідомо обґрунтовують та цілеспрямовано застосовують. 

Загальні особливості знання проявляються через наявність трьох рівнів 

пізнання: емпіричного, емпірично-теоретичного і теоретичного. Основне 

завдання емпіричного пізнання –  здобуття, акумуляція, первинна 

обробка фактів. Подія чи явище можуть стати фактом лише після 

специфічного фіксування певним інструментарієм науки, описані 

науковою термінологією. Кожна наука виробляє свої спеціальні методи, 

пристосовані до її об’єктів дослідження. Такими, наприклад, у біохімії є 

методи хроматографії, центрифугування, в імунології – радіоізотопний, у 

зоології – кільцювання, у ботаніці – електронно-мікроскопічний тощо.

На сьогодні відомі такі методи емпіричного знання: 

спостереження –  безпосереднє та опосередковане; порівняння; 

вимірювання –  пряме та непряме; описування –  1) як класифікація 

зібраних даних та 2) формулювання теоретичних положень; 

експеримент –  пошуковий, перевірочний, здійснюючий. Вони складають 

основу всіх народних природничих знань, а також використовуються в 

кожній природничій науці. У царині народних знань домінують якісні, 

кількісні експерименти, зароджуються й утверджуються мисленнєві. 

Широке впровадження мисленнєвого експерименту в народних знаннях 

обмежується тим, що на відміну від чуттєво-предметної діяльності з 

реальними об’єктами провідними тут є імітація реального експерименту, 

ідеальні дії та операції, які можливі при наявності наукових теорій. 

Наука використовує ширший набір експериментів. Крім якісних, 
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кількісних та мисленнєвих експериментів останнім часом  великого 

значення набувають комп’ютерні.

Сучасне природознавство характеризується широким 

використанням методу формального моделювання. Він дає змогу 

отримати кількісні результати, позбавляє від необхідності обдумування 

кожного кроку в розмірковуванні, допомагає точно вирішити проблему 

існування (не існування) деяких рішень. Проте використання методу 

моделювання викликає певні труднощі, –  часто не зрозуміло, яким є 

реальний прототип абстрактного об’єкта, що вводиться в теорію 

формальним чином. 

В. Швирьов [618] вважає, що розробка і впровадження методів не 

завжди пов’язана з науковою раціональністю в прямому розумінні цього 

терміна. Можна говорити про існування методів уже в давніх 

цивілізаціях, у яких іще не було теоретичної науки в сучасному 

розумінні, а існувало донаукове рецептурно-технологічне мислення, 

донаука, наприклад: методи землемірства, методи розрахунку 

будівельних конструкцій, арифметичні методи обчислень тощо. Уже 

первісні люди, зазначає М. Громов, у важкому протиборстві з 

природними стихіями виробляли свої методи освоєння світу. Вони мали 

головним чином емпірично не усвідомлений прикладний характер [133, 

с. 29]. Окремих сторін сучасного наукового світогляду, вважає академік 

В. Вернадський, було досягнуто не на шляху наукового пошуку чи 

наукової думки. Вони увійшли в науку ззовні: із релігійних ідей, із 

філософії, із суспільного життя чи народних знань, із мистецтва –  і 

утрималися в ньому тільки тому, що витримали випробування науковим 

методом [78]. 

Основними способами освоєння емпіричного матеріалу були й 

залишаються художній, символічний і науковий методи, які співіснували 

паралельно й нероздільно [133]. Їх використання мало несвідомий 

характер. Власне методи були невіддільні від конкретного матеріалу; 
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вони ніби виростали з нього. Художній метод як один із найдавніших 

сформувався на основі образно-поетичного світосприймання і досяг 

порівняно високого рівня досконалості ще в дописемний період. У ньому 

знайшли широке використання образність та виразність, уживання 

метафор і порівнянь тощо. Природою художнього методу зумовлюються 

його недоліки. Найсуттєвішими з них вважають нечіткість визначень і 

значень «слова-образу», яке допускає багатозначність тлумачення, 

суб’єктивність та емоційність у поясненні подій і явищ.

Усі, зазначені вище особливості надають мистецтву виразності, але 

у сфері об’єктивного відношення до буття вони з позитивних якостей і 

переваг перетворюються у свою протилежність. Образно-поетичний спосіб 

відображення світу не може замінити об’єктивний науковий метод із його 

науковою мовою, спрямуванням до однозначності термінів і понять, 

здобуттям знань у логічній структурно впорядкованій системі 

взаємовідносин. Художній метод шляхом створення яскравих образів та 

уявлень доповнює науковий, розвиває багатство асоціативного мислення, 

стимулює творчість, втілює у пластичних та відчутних формах абстрактні 

поняття, створені науковим мисленням. 

Алегорійно-символічний спосіб викладення думок був 

загальноприйнятим для пояснення абстрактних понять. Людській 

свідомості притаманна здатність сприймати світ не тільки в реально 

видимих формах, а й через аналогію чи уподібнення одного явища 

іншому. Навіть для давніх людей усі речі і явища мали подвійний смисл: 

повсякденний емпіричний і символічний. Термін символ бере початок від 

гр. symbolon «знак», а дієслово з таким же коренем означає «з’єднувати, 

зіштовхувати, порівнювати» [310, с. 265]. 

Символами умовно позначали певні предмети, терміни, поняття, 

думки, явища, процеси тощо. Наприклад, звичайний череп людини був і 

залишається не лише частиною тіла людини, а й символом смерті, 

зрозумілим для  різних народів. Символізм виступає як замінник 
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теоретичного мислення, доступним різним прошаркам населення. У 

сучасних класифікаціях символу визначають такі його розряди: 

переосмислені явища, пов’язані з природою, суспільством, людиною, 

релігією, міфами, художніми образами, наукою. Таким чином, самобутній 

емпіричний матеріал народних природничих знань освоювався в рамках 

трьох основних методів: художнього, успадкованого від уснопоетичної 

традиції, символічного, що брав початок від первісної магії, і наукового, 

який поступово вдосконалювався. Останній розвивався переважно як 

емпірично неусвідомлений, без серйозного теоретичного обґрунтування, 

тісно переплітався з елементами ненаукового характеру, як це було в 

середньовічній алхімії, і досягнув сучасного стану.

Використання емпіричних методів веде до здобуття певних 

фактів. Надалі ці факти впорядковуються й осмислюються на основі 

загальнологічних інтелектуальних процедур. Для опрацювання фактів 

використовують основні методи раціонального мислення: порівняння 

пізнаваних об’єктів (наочно даних чи уявлюваних, ідеалізованих), 

класифікація, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, 

дедукція, ідеалізація, формалізація тощо. Зазначені методи досить часто 

використовуються в народних знаннях та повсякденному житті. Вони 

сприяють до виникненню теоретичного рівня наукового пізнання з його 

результатами –  системою раціонально-логічних тверджень, понять, 

принципів, законів та наукових теорій. Теоретичне пізнання не може 

бути реалізоване на рівні народних знань, адже воно здійснюється за 

рахунок специфічних наукових методів, серед яких –  аксіоматичний, 

теоретичного моделювання, гіпотетико-дедуктивний, сходження від 

абстрактного до конкретного, поєднання історичного та логічного, 

системно-структурний та ін.  

Наука другої половини ХІХ ст. зазнала докорінних змін. Стало 

можливим проникнення в таїну явищ мікросвіту, які, на відміну від 

макросвіту, не були досяжними для народних знань. Ця обставина 
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підняла на новий рівень значимість теоретичних методів та їх взаємодії з 

методами емпіричного пізнання. У сучасній науці, за С. Ілларіоновим, 

метод експерименту, метод індукції і метод гіпотез утворюють складний 

єдиний комплекс, у якому окремі частини різко не виділяються одна від 

одної [210].

Становлення універсально-теоретичних методів є необхідною 

умовою розвитку науки як форми раціонально-теоретичної свідомості на 

відміну від «рецептивно-технологічного» характеру донауки, 

безпосередньо вписаної в практичну діяльність людей. У процесі 

порівняльного аналізу давньогрецької геометрії та методів землемірства 

В. Швирьов доходить висновку, що відмінності давньогрецької геометрії, 

яка знайшла своє вираження в «Началах…» Евкліда і стала на тривалий 

час парадигмою структурування систем науково-теоретичних знань, від 

«землемірств» давніх цивілізацій Єгипту і Дворіччя якраз і полягали в 

детальній розробці методів розвитку теоретичних систем, що заклали 

основи методології дедуктивних наук [618]. В античності також 

виникають і розвиваються методи науково-емпіричних досліджень – 

описи і класифікації, перш за все пов’язані з іменем основоположника 

низки наук Арістотеля.

Методологія науки має синтетичне поняття – мова науки. Воно поєднує в 

собі всі мовні засоби, які вживаються в науці для вираження здобутих знань на 

конкретно-історичному  етапі  її  розвитку.  У  зазначеному  понятті  розрізняють 

природну і  штучну мови,  у  т.  ч.  формалізовані  мови,  які  надбудовуються  над 

природною,  та  дві  підмови  –  мову  спостереження  (вона  є  наслідком 

спостереження  й  експерименту)  та  теорії  (формується  на  основі  логічних 

міркувань).  Мовою  спостереження  формулюють  твердження  про  предмети  на 

основі  функціонування  органів  відчуттів  або  експериментальних комплексів,  а 

мовою  теорій  характеризують  властивості,  які  не  завжди  можна  спостерігати 

безпосередньо.  Аналіз  народних  ботанічних,  зоологічних,  медичних, 

технологічних  та  ін.  термінів  дає  підстави  для  виділення  в  народних  знаннях 
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природної мови. Штучна мова народних природничих знань репрезентована лише 

мовою спостереження.

Водночас, існує погляд, що наявність специфічних методів дослідження не 

є  обов’язковою  умовою  кожної  науки,  достатньо  й  загальнонаукових 

(спостереження,  експеримент,  аналіз,  синтез  тощо).  Обговорюючи  проблему 

предмета  наукознавства,  Р.  Микулинський  та  М.  Родний  пишуть:  «вважати 

наявність  особливого,  специфічного методу дослідження обов’язковою умовою 

визнання будь-якої галузі наукою, розглядати його як певну перепустку на вхід в 

приміщення з підписом «Наука» (є особливий метод – зайдеш, ні – не пустять), на 

наш  погляд,   означає  не  помічати  тих  великих  зрушень,  які  відбулися  в 

природознавстві ХХ ст. Наявність строгого певного методу як критерію виділення 

самостійної науки зрозуміло для ХІХ ст.» [549, с. 119 – 120].

Ознаки     науки.     Людство пізнавало світ і мало свої поняття та 

уявлення про нього задовго до виникнення науки. Знання, які 

здобувалися ще з давності, акумулювалися (за визначенням М. 

Драгоманова) у пранауках про природу, людину та суспільство: 

народних ботаніці, зоології, землезнавстві, метеорології, екології, 

медицині, агрономії та ветеринарії, математиці, астрономії, антропології, 

педагогіці, психології, філософії тощо, і в такому вигляді вони існували й 

використовувалися скрізь. 

Корені наукового знання, зазначає В. Вернадський у роботі «З 

історії ідей» [77] губляться в нескінченній далечі минулих віків. Вони 

зустрічаються в перших народних знаннях, проблисках релігійної 

свідомості, колективній художній творчості, зародках техніки. Джерела 

науки –  у найдавніших залишках людства, у найпервісніших і диких 

устроях людського співжиття: «... ці перші проблиски релігійного 

натхнення, технічних навиків чи народної мудрості ще не є наукою, як 

перші появи рахування чи вимірювань ще не є математикою. Вони лише 

створили ґрунт, на якому могли розвинутися ці творіння людської 

особистості. І для цього людська думка мала вийти з рамок, створених 
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віковою несвідомою колективною працею поколінь, –  роботою 

безіменною, пристосованою до середнього рівня і розуміння. 

Зародження наукової думки було формою протесту проти звичайної 

народної мудрості чи релігійних вчень. Мабуть це сталося за шість 

століть до н. е. у культурних міських общинах Малої Азії» [77, с. 49]. 

Об’єктами пізнання науки із властивими їй атрибутами: інститутами, 

університетами, лабораторіями, теоретичним осмисленням об’єктів та 

явищ і т. д. – народні знання стають лише на певному історичному етапі 

розвитку суспільства. 

У постійній і життєво необхідній практичній діяльності людства 

розвиваються його перші форми мислення, а разом із ними виникають 

народні знання про природу. На наступних щаблях розвитку з 

практичної діяльності людини виокремлюється мислення як самостійна 

теоретична діяльність. Стрибок у розвитку мислення стає основою для 

виникнення науки. Слід зазначити, що об’єктивність народних знань 

через домішки міфічності в народних уявленнях про природу не повинна 

зазнавати сумнівів тільки через це. У системі народних уявлень глибокі, 

істинні висновки про природу існують поряд із їхньою казковістю так, як 

у мисленні наших далеких предків паралельно існували протилежності: 

допричинність –  причинність, донаслідковість –  наслідковість, 

алогічність – логічність. Залежно від того, яка частина народних уявлень 

про природу береться до уваги, можна говорити про реальні чи 

нафантазовані картини народних знань. 

Зосереджуючи свою увагу на світорозумінні первісних народів, Л. 

Леві-Брюль, Е. Блейлер та ін. характеризують їх мислення як дологічне, 

містичне, а інші, як, наприклад, А. Вебер, Е. Леруа, А. Рей –  як 

об’єктивне. Отже, у народних природничих знаннях можна легко 

ідентифікувати цінне, істинне, відокремивши його від ранніх народних 

фантазій, вигадок і міфів. Найвідоміший антрополог нашого часу К. Леві-

Строс відкриває приховану логіку у «примітивних» міфах. Хоча міфи 
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мають вигляд абсурдних розповідей, – вказує він, – взаємозв’язок між їх 

абсурдністю має приховану логіку –  логіку, що, як пише він в іншому 

місці, є чіткою, як сучасна наука [358]. З появою на певному історичному 

етапі розвитку наукового мислення об’єктивність народних природничих 

знань піднялася на якісно новий рівень.

Наука як різновид пізнання взаємодіє з іншими його видами: 

повсякденним, художнім, символічним, релігійно-міфічним, 

філософським. Порівняно з ними наука має свої характерні особливості. 

На основі зробленого літературного аналізу [210; 410–413; 539; 581–584] 

у роботі були виділені такі суттєві риси, які властиві науковому пізнанню 

чи науці:

 наукова термінологія (емпірична й теоретична), науковий 

інструментарій, експериментальні установки та інші приладні 

комплекси;

 спеціальні наукові методи;

 науковий експеримент, дослідна діяльність, спрямована на отримання 

нового знання, а не на його популяризацію;

 наукові інститути й організація досліджень;

 наукові журнали, статті, монографії, авторські свідоцтва тощо як 

основний продукт наукової діяльності;

 спеціальна підготовка та навчання суб’єкта пізнання, поява професії 

наукового працівника, професійна діяльність з виробництва нового 

знання;

 предметність і об’єктивність знань;

 системна організація, обґрунтованість і доказовість знань;

 поява принципів наукової етики (безкорисливе служіння істині, 

самокритична оцінка своєї роботи, заборона плагіату і фальсифікацій 

на догоду тим чи іншим соціальним цілям, літературні посилання на 

наукові роботи інших вчених);
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 моделювання ідеальних об’єктів, гіпотез, які перетворюються в 

теоретичні схеми; формування особливого типу знань – теорій;

 головним питанням наукового пізнання є: не як зробити, а як 

зрозуміти або пояснити;

 наявність у науці трьох рівнів пізнання: емпіричного, емпірично-

теоретичного і теоретичного; емпіричний рівень є базою для 

теоретичних побудов; збирання й узагальнення фактів –  не самоціль 

для вченого, а матеріал для виявлення закономірностей. 

 поява наукової рефлексії, самопізнання, переосмислення минулих 

етапів та досягнень; на стадії зрілої науки це є необхідною умовою її 

розвитку та компонентом наукової діяльності.

Отже, наука – це: по-перше, особлива сукупність знань; по-друге, 

особливий вид діяльності; по-третє, особлива галузь громадської праці. 

Предмет народних природничих знань про об’єкт являє собою піраміду, 

в основі якої є знання про реальні об’єкти, сторони піраміди – абстрактні 

об’єкти, а вершина піраміди –  зародкові праідеалізовані об’єкти. 

Джерела знань про проблеми відсутні всередині народних знань, вони 

мають місце в повсякденній практиці. Кожна народна природнича 

галузь виробляє й використовує методи емпіричного та емпірично-

теоретичного рівнів. Теоретичне пізнання повною мірою не може бути 

реалізоване на рівні народних природничих знань, воно здійснюється за 

рахунок специфічних наукових методів.
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3.2. Характеристика основних складових дослідження: 

визначення, функції, взаємозв’язки, класифікації, вимоги до 

термінів та понять

Зміст термінів народні назви і наукові назви та правила 

зоологічної номенклатури визначені «Міжнародним кодексом зоологічної 

номенклатури». За словником термінів  кодексу народна назва 

(vernacular name, nom vernaculaire) «Назва тварини чи тварин будь-якою 

мовою, яка вживається для загального користування, на противагу 

назві, запропонованій в зоологічній номенклатурі», а наукова назва 

(scientific name, nom scientifique) –  «Назва таксону, яка відповідає 

положенням ст. 11b, на противагу народній назві. Наукова назва таксону 

в ранзі вище за вид складається із однієї назви, наукова назва виду – із 

двох назв (біномен), а підвиду – із трьох назв (триномен) [379, с. 5]. 

Наукова назва не обов’язково є придатною (наприклад, вона може 

бути nomen nudum, рукописною назвою чи назвою, вперше 

опублікованою в синоніміці чи вжитою в непридатній роботі» [379, 

с.156]. Словник термінів кодексу є обов’язковим для виконання і 

забезпечує стабільність та універсальність наукових назв тварин. Назва 

кожного таксону має бути єдино можливою і цілковито відмінною від 

інших.

Кожна з існуючих сьогодні наук має свою термінологію та поняття. 

На ниві природничого термінотворення мають інтегруватися зусилля 

багатьох фахівців, а в першу чергу –  лінгвістів, природознавців та 

істориків науки. Уся сукупність народних природничих назв, серед  яких 

чимало  регіональних діалектизмів, є тим містком, що пов’язує не лише 

нормативну номенклатуру з її витоками, а й сучасних людей із предками 

та їхньою історією.

Об’єкти природи, події або явища, перш ніж стати науковим 

фактом, повинні бути зафіксовані з допомогою певного інструментарію 
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науки, описані науковою або народною термінологією. Термінологічний 

апарат природничих наук формувався впродовж тривалого часу, він, як і 

сама наука, має свою еволюцію. Називання об’єктів природи 

опосередковується мисленням і виступає засобом фіксації образів 

мислення  в мовних знаках. Людина спрямовує пізнавальну діяльність на 

певну характерну рису тварини, рослини, мінералу тощо. Ознаку-якість 

об’єкта пізнання у нашій свідомості мислення фіксує у формі 

природничого терміна, поняття й матеріалізує в конкретному слові чи 

назві. Ознака живого чи неживого об’єкта природи чи явища, яка є в 

основі назви, не створюється у значенні слова, а обирається з числа 

наявних видових і родових ознак. Іменування словесними знаками 

здійснюється на основі виділення яскравої, суттєвої, диференціальної 

ознаки об’єкта природи. За цією ознакою можна відрізнити саме цей 

об’єкт від будь-якого іншого. Вибір характерної ознаки об’єкта є 

суб’єктивним і залежить від цілого ряду чинників [420].  

Спеціальну емпіричну й теоретичну мову вважають однією з 

основних ознак кожної науки. У народних та народно-наукових знаннях 

існували не лише природничі назви, а й певні логічні терміни, які часто 

трансформувалися в наукові. Так, П. Попов, Р. Симонов та ін. 

висловлюють твердження про існування системи логічних термінів у 

середньовіччі. Зокрема, у ХV ст.  на Русі «існувала самостійна система 

термінів, якою можна адекватно і повно  описувати  таку складну 

наукову концепцію, якою є арістотелівська логіка» [463, с. 7].

З погляду сьогодення можна констатувати, що деякі з народних 

анатомічних, фізіологічних та систематичних назв, що стосуються 

рослин, тварин, людей, їх хвороб, профілактики, засобів лікування, 

географічних назв, технологічних процесів, пов’язаних із живими 

об’єктами тощо, є досить вдалими і несправедливо забутими. Ще в 

роботі «Ботанический словарь» (1878 р.) М. Анненков наголошував на 

особливому значенні народних назв: «Народу нельзя приказать 
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называть растеніе тѣмъ или другимъ  именемъ, по выбору составителя 

Словаря, и заставить забыть всѣ тѣ названія, которыми онъ споконъ 

вѣка привыкъ называть извѣстное  ему  растеніе. Слѣдовательно 

подобное установленіе будетъ имѣть въ виду только извѣстный кругъ 

ботаниковъ и ученыхъ, но послѣдніе всегда имѣютъ возможность 

назвать растеніе систематическимъ латинскимъ названіемъ, которое съ 

особенною точностью опредѣляетъ растеніе» [27, с. 11]. 

Використання принципів формування природничої номенклатури 

на основі народних, національних назв та їх пристосування до бінарності 

сучасному зоологу чи ботаніку може здатися неістотним. Думку про те, 

що народна термінологія є потужним засобом проникнення науки в 

широкий загал, ще в 1862 р. висловив І. Шарловський у роботі «О 

передачѣ научныхъ свѣденій на народномъ языкѣ». У ній зазаначено: 

«Необходимо обработать первоначальные науки на родномъ языке. 

Нельзя не пожелать успѣха въ такомъ прекрасномъ дѣлѣ. Мы думаемъ, 

что въ украинскомъ языкѣ, неиспорченномъ, подобно великорусскому, 

чужестранными вліяніями, развивающемся самобытно изъ родныхъ 

источниковъ, найдется достаточно средствъ для замѣны научныхъ 

терминовъ словами общепонятными и чисто-славянского 

происхожденія» [617, с. 23].

Якщо наукова термінологія близька до народної, вона легше 

сприймається народом. Так, народні фітоніми парило, глекопар 

указують на те, що цими рослинами обробляють глиняний посуд; 

чорнобиль –  має чорну билину чи стебло; зимозелень –  узимку зберігає 

зелене листя; зав’язний корінь відомий як в’яжучий засіб; ранником 

лікують рани, а живокостом –  пошкоджені кістки та сухожилля; 

цинготна трава є протицинготною, а сон-зілля та сон-траву вважають 

заспокійливим і снотворним засобом. З педагогічного погляду розумне 

використання традиційних знань, доступних анатомічних, фізіологічних, 

екологічних, географічних, сільськогосподарських термінів, назв тварин, 
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рослин дасть змогу залучити ширше коло природолюбів-аматорів до 

вивчення природознавства, полегшить засвоєння біологічних знань тим, 

хто навчається.

Якщо для назви, терміна, поняття є вдалий український 

відповідник – немає підстав для використання незрозумілих запозичень, 

необґрунтованого копіювання чужого. Звичайно, у молодих біологічних 

галузях: генетиці, молекулярній біології, імунології, біохімії, біофізиці – 

поняттєвий апарат сформувався переважно на базі англійської мови, і 

він має бути сприйнятим із запозиченнями.

Не варто розраховувати на ефективність природоохоронної 

роботи, зазначає Ю. Кобів [525], закликаючи не знищувати рослину із 

назвою родіола рожева, якщо серед місцевого населення вона відома як 

оливник. Важко очікувати позитивного ефекту від пропагування 

цілющих властивостей хамоміли обідраної, загальновідомої як ромашка 

лікарська чи рум’янок. Ідентифікація назв у фітотерапії без знання 

народних назв утруднена. Так, під час вивчення народних лікувальних 

рецептів не завжди зрозуміло про які рослини йдеться, якщо крім 

ешольції (Eschsholzia) дізнаються ще й про ельшольцію (Elsholtzia), а з 

родіолою (Rhodiola) конкуруватиме радіола (Radiola). Крім ботаніків-

науковців, будь-хто заплутається в цьому різноманітті назв [525, с. 12].

До аналогічних висновків доходить О. Курило у «Словнику 

хемичної термінології» (1923 р.). Вона зазначає, що в науці можна 

обмежитися міжнародною природничою термінологією, зрозумілою для 

науковців. Педагогічні принципи для школи вимагають, щоб термін 

давав учневі розуміння того, що він означає. Досягти цього можна, 

використовуючи терміни, взяті з народної мови, або витворені в цьому 

дусі [527, с. 7]. Підкомісія з хімії Термінологічної комісії УНТ зробила 

висновок, що в хімії, фізиці, мінералогії та інших природничих науках 

необхідно використовувати міжнародні наукові і народні терміни: «саме 

життя покаже, який принцип у термінології та науковій мові переможе, 

143



принцип народній чи принцип міжнародній, а певніше, що обидва 

принципи з наведених вище міркувань матимуть однакову рацію 

існувати» [527, с. 8].   

Завданням подальшого аналізу роботи є наукова та народна 

природничі термінології як обов’язковий компонент і характерна ознака 

науки та народних знань.

Поняття складають основу знань, ними мислить людина, а матеріалізація 

системи понять  здійснюється  в  термінах.  Саме  через  це  засвоєння  конкретних 

понять  здійснюється  паралельно  із  запам’ятовуванням  певних  термінів,  які 

складаються зі слів або словосполучень. Але не кожне слово може бути терміном. 

Слово  термінологія утворене  за  змішаним  типом  і  складається  з  латинського 

елемента  terminus –  «межа» та  грецького  λόγοζ –  «наука»).  Зародилася  вона  в 

галузі  лінгвістики,  але  лише  із  середини  ХІХ  ст.  набула  самостійності. 

Природниче термінознавство як наука ґрунтується на трьох началах: лінгвістиці, 

логіці та природничих науках. Його фундамент закладають лінгвісти, а філософи і 

природознавці – дах, утворюючи «золотий трикутник».

Рис. 3.1. Структура природничого термінознавства

Проте  багато  природничих,  медичних,  сільськогосподарських  та  інших 

термінів  з’явилися  значно  раніше,  ніж  виникли  зазначені  науки.  Біля  витоків 

українського  природничого  термінознавства  як  науки  були  роботи  І. 

Верхратського,  О.  Роговича,  М.  Шарлеманя,  О.  Янати,  Н.  Осадчої-Янати,  М. 

Максимовича  та  ін.  [79-89;  491;  612–615;  635–643;  434].  Значний  вклад  у 

збереження народної природничої термінології зробили К. Татарко, С. Паночіні, І. 

Щоголів, В. Василенко, Б. Грінченко, С. Верхратський, М. Никончук, Б. Заверуха, 
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Ю. Кобів, В. Комендар, О. Попов, І. Турянин, В. Коломієць та ін. [625; 457; 642; 

67-68; 524 – 527; 90-92; 417-419; 194 – 195; 536; 278; 473; 573 – 574; 274 – 276]. У 

вивченні  російської  народної  біологічної  термінології  і  номенклатури,  її 

перетворенні в тезаурус наукових позначень, що використовується й нині, велика 

заслуга  М.  Аненкова,  М.  Висоцького,  В.  Даля,  Є.  Мурзаєва,  В.  Усачової,  М. 

Фасмера,  П.  Горянинова,  М.  Мудрова,  І.  Шиховського  та  ін.  [538].  Розділ 

лексикології,  у  якому  вивчаються  терміни  різних  галузей  знань,  називається 

термінознавством. У термінології та філософії чітко визначається співвідношення 

між словом, терміном і поняттям.

Наукове     тлумачення     терміна     слово  

Усі народи за кожним предметом, істотою, явищем тощо 

закріплювали певні слова. Словами позначали загальні і власні назви 

тварин, рослин, людей та ін. (їх вивчає ономастика, від гр. onomastike – 

«мистецтво давати імена») та назви  гір, низовин, морів, рік, населених 

пунктів та ін. географічних об’єктів (їх вивчає топоніміка, від гр. topos – 

«місце» onyma – «ім’я». Так, слово собака – це назва чотириногої тварини 

з класу ссавців, але за цим об’єктом (звіром) міг бути закріплений інший 

звуковий комплекс або цей самий, ужитий в іншому порядку, наприклад, 

«акабос». Кожен звуковий набір, що виникає для спілкування, історично 

закріплюється таким чином, щоб однаково сприймався і тим, хто 

говорить, і тим, хто слухає. У словотворенні значну роль відіграє 

семантика, або значення слова. Цікавим у цьому відношенні є 

походження слів на позначення назв рослин і тварин у різних народів. 

Історію появи назви осілого птаха з Карпат, який зимує на всій 

території України, – снігура – розглядає В. Пакулова [444, с. 6]. Українці 

назвали цього птаха снігуром через те, що він з’являється на нашій 

території з півночі в період випадання снігу та настання морозів. Подібну 

рису поведінки пташки вклали в назву й росіяни, там вона має назву 

снегирь. Серби взяли до уваги не просто сніг, а зиму взагалі, і назвали 

пташку зимовкою; німецькою снігур називається Simpel, що 
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перекладається як стрибунчик. Таким чином, назва залежить від того, 

яка риса анатомії, морфології, поведінки тощо буде для даної групи 

людей найяскравішою, найхарактернішою і закріпиться першою.

За В. Далем, слово –  «виняткова здатність людини виражати 

вголос думки і почуття свої; дар говорити, будувати слова за допомогою 

розумно поєднаних звуків; словесне мовлення. Поєднання звуків, що 

утворює єдине ціле, яке саме собою означає предмет чи поняття» [141, 

с. 598]. У Словнику української мови слово розглядається як мовна 

одиниця, що являє собою звукове вираження поняття про предмет або 

явище об’єктивного світу, а у філософському енциклопедичному 

словнику лексема слово трактується як «структурно-семантична 

одиниця мовної свідомості, що характеризує фрагменти людського 

досвіду, результати засвоєння навколишньої дійсності й має провідну 

опорну функцію в утворенні речення. Як одиниця мови слово виступає 

єдністю значущого знака (фонетичний склад) та позначуваного 

(значення, денотат, смисл), але в кожному окремому випадку ця єдність 

не є жорстко закріпленою. У процесі розвитку мови слово здатне 

змінювати своє основне значення, надавати інших відтінків смислу, а те, 

що означувалося цим словом, може позначатись іншим. Тому поряд із 

фонетичним складом слова (зовнішня форма) виділяють його внутрішню 

форму, що, на відміну від позначуваного, виступає як схема 

функціонування в системі мовної свідомості і «дає напрям думки» [584, 

с. 588].

Вивченням слів займаються лексикологи (лексикологія від гр. lexis 

та logos «наука про слова»). Слово –  найважливіша структурно-

семантична одиниця мови, яка служить для найменування предметів, 

процесів та властивостей. Слово –  складна єдність звукового знака та 

значення, склад чи сукупність складів, які означають поняття, уявлення 

або який-небудь предмет. Поясненням значення слів займається 

семантика, значення близьких за змістом слів вивчає синоніміка, 
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походження слів – етимологія (від грецького etymon – «кореневе слово» і 

logos –  «наука»). Види слів відповідають дійсності, яка сприймається 

нашими відчуттями: іменники – предметам; прикметники – конкретному 

буттю, якості предметів; прийменник і сполучник –  зв’язкам і 

відношенням, що існують між предметами; дієслова –  процесам, які 

відбуваються між предметами [584, с. 418 ].

Термін:      визначення,     функції,     взаємозв  ’  язки,     класифікації,     

вимоги     до     термінів  

Слово, що має точне, фіксоване значення, визначається як термін. 

Більшість авторів поділяє думку, у 1939 р. висловлену Г. Винокур про те, 

що терміни – це не особливі слова, а лише слова в особливій функції. За 

тлумачним словником В. Даля, термін –  «выраженье, слово, реченье, 

названье вещи или пріема, условное выраженье» [141]; за «Українським 

радянським енциклопедичним словником», лексема термін (від лат. 

terminus –  «межа, кордон, кінець») має три значення: «1) У римській 

міфології –  божество кордонів» [564]. Термін у римській міфології 

божество кордонів, межових знаків, які розділяли земельні ділянки. 

Божество меж усіляко вшановувалося і задобрялося. У свято Терміналій 

(23 січня) сусіди разом приносили жертви своїм Термінам, виливаючи 

мед і молоко у зроблену біля межового каменя яму (що вказує на 

хтонічну природу Терміна), мастили та увінчували камінь, розпалювали 

багаття, у які діти кидали первинки плодів, а потім –  бенкетували. При 

межуванні землі й установці межового каменя Терміну також приносили 

жертви. Того, хто зсував межовий камінь з метою захоплення чужої 

землі, у давні часи проклинали, а згодом він ставав карним злочинцем. 

Крім великої кількості Термінів, існував культ одного Терміна, камінь, 

який його зображував, був розташований у Капітолійському храмі, що 

символізувало непорушність кордонів Риму і їх постійне розширення 

[246; 389 –  390; 444]. 2) Ще одне значення терміна дає в мовознавство 

це слово або словосполучення, яке точно означає спеціальне поняття та 
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його співвідношення з іншими поняттями певної галузі науки, техніки, 

мистецтва, суспільного життя і т. д. 3) У логіці термін –  складовий 

елемент судження (суб’єкт, предикат) або силогізму [270]. 

У філософському енциклопедичному словнику, виданому в Москві 

1999 р., термін –  це поняття; слово, яке виражає поняття; у логіці – 

складовий елемент судження (суб’єкт і предикат) або силогізму» [581], а 

у філософському енциклопедичному словнику, який зусиллями 

українських філософів та видавців побачив світ у 2002 р., термін 

трактується як слово або словосполучення, яке позначає поняття, що 

використовується в певній галузі знання з максимально точним 

смисловим визначенням [584]. 

В античній філософії термін –  поняття, основа раціонального 

пізнання, що фіксує стійкий (довічний) аспект реальності, єдине або 

ідею, на противагу мінливому буттю. У традиційній логіці термін – 

елемент судження, що входить до складу силогізму (суб’єкт, предикат, 

або середній термін). У сучасній логіці замість лексеми термін частіше 

вживають терм, тобто англійське term, визначаючи символ як ім’я 

об’єкта логічного універсуму певної логічної категорії: індивіда, 

дескрипції, функції, пропозиції, оператора, предиката та ін.  [241; 246; 

270; 281; 418; 444; 488]. 

Розглядаючи логічні знання середньовіччя П. Попов, Р. Симонов, Н. 

Стяжкін аналізують функції та класифікацію термінів [463]. У роботі 

зазначено, що термінами можна позначати речі трьома способами. По-

перше, ними називають предмет «шляхом приліплення» за допомогою 

«приклеювання» відповідного ярлика, наприклад, терміном будинок 

позначають конкретну будівлю. По-друге, одним терміном можна 

позначати різні об’єкти. Так, терміном людина можна назвати окрему 

особу і людський рід. По-третє, загальний термін може означати річ, якій 

можна дати вузьку назву. Загальним терміном субстанція позначають 

бика, але його можна назвати вужчим за обсягом терміном тварина. 
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Терміни класифікують на прості і складні, одиничні і загальні; ті, що 

позначають предмети і дії. Усі повнозначні слова ділять на п’ять видів: 

імена синонімні, полінімні, гетеронімні, омонімні й паронімні [463, с. 101].

Найповніше тлумачення змісту лексеми термін та класифікацію 

термінів знаходимо в чотиритомному московському виданні нової 

філософської енциклопедії 2001 р.: 1) у вузькому, логічному значенні 

термін –  це елемент простого категоричного судження, його суб’єкт 

(підмет, subjectum) або його предикат (присудок, praedicatum). Ці 

елементи судження (його початок і кінець) названі так, очевидно, тому, 

що суб’єктом і предикатом судження позначені межі (termini) 

ствердження або заперечення, які виражаються судженням. 

Із часів логіки Пор-Рояля кожному терміну відповідає певний зміст. 

У результаті істинність та хибність суджень виражається відношенням 

змісту значень термінів. Оскільки вивченням цих відношень займається 

силогістика, то її часто називають «логікою термінів». І справді, у тих 

традиційних курсах, які ставлять логіку в залежність від психічних актів 

мислення, слово термін, як правило, заміняють словом поняття. 

Лексема термін у сучасній літературі вживається і в розумінні 

об’єкта нульового рівня (індивіда або функціонального висловлювання); 

наприклад, у мові логіки відносин і у формальних мовах прикладних 

логіко-математичних обчислень –  як ім’я для можливих значень 

предметних змінних (при цьому клас змінних включається в клас 

термінів). У цих випадках, як правило, замість слова термін пишуть 

слово терм, тобто французьке terme  і англійське term використовуються 

без перекладу; 2) у широкому розумінні термін – це мовний вислів (слово 

або словосполучення), яким називають конкретний чи абстрактний 

об’єкт (або групу об’єктів) будь-якої спеціальної галузі знань. Отже, 

основна функція терміна в цьому розумінні –  знакова. Об’єкти, які 

позначаються (денотуються) терміном, називають його предметним 

значенням, а поняття про ці об’єкти –  змістовим значенням терміна 
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[418]. На підставі аналізу згаданих літературних джерел [241; 246; 270; 

418] у дослідженні розроблено класифікацію-схема термінів:

Рис. 3.2. Класифікація термінів у вузькому і широкому розумінні

 

Вирази, що входять до складу висловлювання, поділяють на 

нелогічні, або описові, та логічні терміни. У процесі розгляду проблеми 

семантичного аналізу виразів природної мови А. Конверський 

типологізує терміни [270, с. 55 – 83], а їх класифікація в роботі представлена 

у вигляді розробленої текстової схеми:
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ТЕРМІНИ

►  У     вузькому   
розумінні

Елемент  судження  в 

логіці

►  У     широкому     розумінні  

Слова або словосполучення, 
які визначають конкретний 
або абстрактний об’єкт з 
основною знаковою 

За     предметним     значенням:  
• пусті (круглий квадрат);
• одиничні (один об’єкт);
• загальні ( для багатьох 

об’єктів).

За змістовим значенням
• позитивні (красивий, добрий);
• негативні (поганий, злий);
• збиральні (екіпаж, як легкий віз);
• роздільні (екіпаж, як команда 

корабля);
• конкретні (корова);
• абстрактні (ссавці).

ТЕРМІНИ

Дескриптивні
(від лат. descriptio –  опис, 

описовий) –  слова або 
словосполучення, які 
позначають предмети, 
властивості, відношення чи 
дії, операції над 

Логічні
– слова, які фіксують зв’язки, 
відношення, характеристики, 
що забезпечують 
інваріантність (незмінність) 
семіотичного інваріанта 
висловлювання при всіх 
можливих перетвореннях і 
будь-яких значеннях його 
дескриптивних термінів. До 
логічних термінів належать 
відношення між 
дескриптивними термінами 
всередині висловлювання, 
відношення між 
висловлюваннями, кількісні 
характеристики предметів 
думки в простих 
висловлюваннях,  описові 
вирази предметів думки в 
простих висловлюваннях. 
Головна функція логічних 



Рис. 3.3. Різновиди та структура термінів

Усі розглянуті визначення лексеми термін підкреслюють, що 

термін –  це слово або словосполучення. Звичні слова в нашій мові до 

певної міри багатозначні, тому потребують уточнень, які з’являються, як 

правило, у зв’язному мовленні. Крім цього, слово має емоційне 

навантаження і впливає на психіку людини. Але є такі слова, для яких 

психологічне забарвлення має мінімальне значення, це терміни. На 

відміну відзвичайних слів терміни завжди пов’язані з поняттями. 

151

• Терм –  слово або 
словосполучення, яке 
позначає окремі     предмети  . 
Терми бувають постійні і 
змінні. У природній мові 
терми виражаються 
власними іменами. Терм 
може бути лише логічним 
підметом –  виразом, який 
позначає те, що є об’єктом 
судження у даному судженні

• Предикатор (від. лат. 
praedicatum –  сказане) –  це 
слово або словосполучення, 
яке представляє     властивість   
або     відношення  . Предикатор 
здійснює функцію логічного 
присудка –  вираз, який 
позначає те, що 
стверджується про предмет 
та логічного підмета. 

• Предметний функтор – 
предметно-функціональний 
вираз, який позначає певні 
дії, операції над предметами, 
внаслідок яких виникають 

• Атрибутивні – 
висловлювання про 
властивості

• Релятивні – 
висловлювання про 
відношення



Термінами позначають спеціально-професійні, технічні та наукові 

поняття. Терміну притаманна наукова замкненість значення, звужена до 

мінімуму можливість образного переосмислення. Без понять терміни не 

існують. Отже, різницю між словом і терміном можна з’ясувати за 

найхарактернішими ознаками:

Рис. 3.4. Характерні ознаки слова, яке не є терміном, і терміна

Термін, як правило, виконує дві функції: відображає зміст поняття 

та є способом номінативної матеріалізації поняття. Зокрема, у зоології 

такі слова, як хордові, ссавці, родина котячі тощо розкривають суть 

певних понять, а лексеми мінога річкова, жаба прудка, ящірка зелена, 

заєць звичайний належать до слів номенклатури. Слова номенклатури 

незлічимі, хоча пов’язані з поняттями. Кожна наука має певну кількість 

термінів, що відображають найголовніші поняття цієї науки. Таким 

чином, слово і термін корелятивні, але не тотожні.

Розглядаючи семантичні та соціолінгвістичні аспекти термінотворення 

А. Д’яков,  Т.  Кияк та З.  Куделько [137, с.  12] визначають вимоги,  які  ставить 

сучасна наука і техніка щодо термінів. Найважливішими з них є такі, за якими 

термін повинен:

• відповідати правилам і нормам певної мови;

• бути систематичним;
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• характеризується 
багатозначністю;

• має емоційно-
психологічне 
навантаження;

• не завжди 
пов’язане з 
поняттям.

• характеризується однозначністю;
• має мінімальне емоційно-психологічне 

навантаження, є експресивно 
нейтральним;

• йому притаманна наукова замкненість 
значення, звужена до мінімуму можливість 
образного переосмислення;

• без поняття не існує;
• має точне фіксоване значення, вищу 

інформативність 
•  є елементом системи.



• мати властивість дефінітивності (тобто кожен термін зіставляється 

з чітким окремим визначенням, що орієнтує на відповідне поняття);

• мати властивість відносної незалежності від контексту;

• бути точним, хоча в субмовах мають місце численні «хибно 

орієнтовні» одиниці, що дезорієнтують мовця;

• бути коротким, хоча ця вимога нерідко суперечить вимозі змістової 

точності терміна;

• бути однозначним (тут слід зробити істотне уточнення: а) такої 

однозначності варто домагатися в межах однієї терміносфери, бо 

на рівні кількох субмов полісемія термінів –  явище досить 

поширене; б) частина науковців –  Д. Лотте, В. Даниленко, Л. 

Симоненко, О. Суперанська та ін. схиляються до думки, що 

однозначність – це лише тенденція термінологічних найменувань);

• не мати синонімічного ряду, що ускладнює розуміння цього 

поняття;

• бути експресивно нейтральним;

• бути милозвучним.

Варто особливо наголосити на бажаних властивостях 

термінологічної одиниці, але не на їх абсолютній обов’язковості.

Теоретичні засади термінотворення досліджувалися 

представниками різних галузей знань. Заслуговують схвалення погляди 

членів Наукового товариства імені Шевченка, висловлені у «Збірнику 

математично-природописно-лікарської секції НТШ»: 1) термін повинен 

відповідати «духові мови», не суперечити йому; 2) термін – це назва, яка 

найточніше узгоджується з науковим поняттям, повинна забезпечувати 

відповідність між об’єктом і словом, що його означує; 

3) термінологія кожної науки становить систему найменувань; 4) терміни 

з’являються внаслідок творення нових спеціальних назв або шляхом 

пристосування загальновживаних слів і надання їм термінного значення 
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чи завдяки перекладу чужого терміна рідною мовою; 5) короткість, 

стислість терміна, який не повинен виражатися описовими 

конструкціями; 6) термінологія повинна бути національною у своїй 

основі, для цього необхідно використовувати корені рідної мови; 7) 

термінологія має обслуговувати не лише науку, а й освіту; 8) 

термінологія повинна бути всеукраїнською [475, с. 26]. 

Із розглянутими засадами термінотворення співзвучні думки 

відомого термінознавця О. Реформатського. Він також зазначає, що при 

виборі терміна на позначення нового поняття потрібно насамперед 

упевнитися, чи немає народного розмовного терміна в цій галузі знань. 

Якщо терміна немає або він непридатний для наукового вживання, слід 

створити новий, послідовно вибираючи методи термінотворення: 1) 

запозичити інтернаціональний; 2) зробити переклад іншомовного 

усталеного професійного терміна; 3) звернутися до термінологічної 

специфікації загальновживаних слів, яка включає в себе назви 

предметів, явищ природи що є перекладами з іноземної мови; 4) 

запозичити термін з іншої галузі; 5) здійснити словотворення [487 – 488; 

63].

Поняття:     визначення,     обсяг,     зміст,     взаємозв  ’  язки     між     поняттям,   

терміном     та     об  ’  єктом  

Поняття  про предмет виникає тоді, коли людина з усієї суми 

ознак та властивостей виділяє найважливіші й найсуттєвіші, реалізує їх у 

відповідному терміні. Поняття складає ядро, серцевину значення 

терміна. З’ясувати значення терміна –  це визначити зміст поняття, яке 

співвідноситься із цим терміном, виявити найважливіші, суттєві ознаки, 

які виділяються в позначених поняттям однорідних предметах і явищах 

[375; 412; 584]. Так, розуміти поняття метал –  означає вміти 

розпізнавати об’єкти, які можна назвати металами, і знати, що вони 

мають певні властивості. Якщо поняття метал є усвідомленим мовцями, 
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завжди можна сказати, що ця річ є металом, а тому вона проводить 

електричний струм, має металічний блиск та інші властивості металів. 

Поняття як абстракція не називає, не іменує предмети, а узагальнює їх, 

окремі предмети в понятті мисляться як класи. У понятті предмети 

відображаються як невизначені представники певної групи предметів. 

Із усіх характеристик понять М. Попович [465] насамперед виділяє 

обсяг     та   зміст  . Поняття має обсяг, тобто застосовується  до деякої 

сукупності речей, від яких воно абстраговане і які «містяться під ним». 

Зміст поняття утворюють ознаки, зв’язані з ним. Наприклад, обсяг 

поняття метал утворюють золото, срібло, мідь та ін., а зміст – 

електропровідність, ковкість тощо. На основі правильно поєднаних 

понять будують судження і умовиводи.  Власне поняття може бути 

умовиводом, тому що саме дедуктивні умовиводи «підводять» одиничне 

під загальне [465, с. 66 – 67].

Декілька найбільш уживаних іншими авторами визначень поняття 

як форми мислення розглядає О. Конверський: «Поняття –  думка, яка 

фіксує ознаки відображуваних у ній предметів і явищ, що дозволяють 

відрізняти ці предмети і явища від суміжних з ними. Поняття –  це 

мисленнєве відображення класу індивідів або класу класів на основі 

загальних ознак. Поняття – це форма мислення, у якій узагальнюються і 

виділяються предмети і явища того або іншого класу за більш або менш 

суттєвими ознаками. Поняття –  це думка, у якій узагальнені і виділені 

предмети за сукупністю ознак, що спільна для даних предметів і яка 

відрізняє їх від інших предметів. Поняття як форма (вид) думки, або як 

мисленнєве утворення, є результат узагальнення предметів деякого 

класу і мисленого виділення самого цього класу за певною сукупністю 

загальних для предметів цього класу – і сукупність відмінних для них – 

ознак». Автор дає досить зручний варіант визначення поняття. «Поняття 

–  це форма мислення, яка є результатом узагальнення і виділення 
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предметів деякого класу за загальними та специфічними для них 

ознаками» [270, с. 124]. 

Отже, об’єкти природи, події або явища перш ніж стати науковим 

фактом проходять фіксацію в народних та наукових природничих 

назвах, термінах та поняттях.
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3.3. Порівняльний аналіз наукової і народної природничої 

термінології в системі природничих наук

Накопичення та дослідження значної кількості народних назв і 

термінів складає основу прогресу в лінгвістичній географії. У передмові 

до діалектного словник «Лексика Полесья» М. Толстой зазначає, що 

важливою є фіксація «загальнонародних», тобто по суті спільних із 

літературною мовою лексем, тому що лише в рамках окремих 

мікросистем можна з достатньою точністю визначити значення 

діалектного слова. Підхід до діалектних назв на основі уявлень про те, 

що народні назви є «зіпсованою літературною мовою», не дає 

можливості розглядати їх у системному плані й утруднює або 

унеможливлює її дослідження [407].

Народні терміни були притаманні природничим галузям знань, де 

їх існування, на перший погляд, здавалося б нереальним, наприклад, у 

хімії. Аналізуючи історію, теперішній стан, наукові основи і правила 

загальної та неорганічної хімії, М. Василега-Дерибас та інші вчені з робіт 

П. Куліша, І. Шарловського, М. Левченко записали деякі майже екзотичні 

хімічні назви: галун –  «квасець», барва  –  «колір», первець –  «атом», 

ковань –  «метал», первень, первина –  «елемент», пай –  «еквівалент», 

душець –  «азот», зеленець –  «хлор», солець –  «натрій», горчець – 

«магній», вапнець –  «кальцій», кремняк, кремневик –  «силіцій», 

глинець, глиняк –  «алюміній» та ін. [65, с. 4]. У сучасній українській 

хімічній термінології через високий рівень теоретичного компонента 

науки, достатню прийнятність інтернаціональної символіки та інших 

причин, жодна із  цих назв не прижилася. Ці терміни були запозичені і 

ввійшли в обіг в інших слов’янських мовах, насамперед чеській. Не 

сформувалася народна термінологія і в інших молодих галузях знань: 

генетиці, біохімії, молекулярній біології тощо.
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Значна кількість народних природничих термінів збереглася й 

використовується в сучасній біології. У наш час у науці зберігаються 

терміни історичної доби, мотиваційною основою яких є наділення тварин 

людськими якостями, положенням у суспільній ієрархії. Різні касти 

суспільних комах (мурашок, термітів, бджіл) понині традиційно називають 

царицями, рабами, солдатами тощо. Такі компоненти роблять 

ботанічну, зоологічну й фізіологічну термінологію дуже близькою до 

основного словникового фонду мови, тоді як у більшості європейських 

мов (англійській чи романських) основна маса термінів запозичена з 

грецької чи латині [539, с. 91]. Окремі народні назви є унікальними й не 

мають наукових аналогів. Серед таких своєрідних назв В. Василенко 

виділяє складові частини й оснастку риболовецької сітки: стовпъ, 

плаха, кадола, жмаки, наріадъ, полявина, матня, куга, кляшники, 

вузда, завідъ, хохля, здойма [68, с. 60 ].

Українські народні назви потрібні не лише українцям, а й іншим 

народам.  Це твердження висловив D.De.V.S. на сторінках 

індонезійського журналу «Madjalah Ilmu Alam Untuk» ще в 1953 р. в 

рецензії на працю Н. Осадчої-Янати «Рослини, що їх уживають в 

українській народній медицині». Зокрема, рецензент написав: «Ми 

маємо бажання, щоб автор до 2-го видання дав не тільки наукові назви 

рослин, але якнайбільше народних та їх синонімів, що дуже потрібне для 

інтеграції даних у літературі в різних часах і країнах» [434, с. 38]. У 

словниках природничої номенклатури слов’янських народів використані 

народні українські назви рослин та тварин. Українська природнича 

термінологія використана в таких словниках: М. Анненкова 

«Ботанический словарь. Справочная книга для ботаниковъ, сельскихъ 

хозяевъ, садоводовъ, фармацевтовъ, врачей, дрогистовъ, 

путешественниковъ по России и вообще сельскихъ жителів» 

(Санктперербургъ, 1878 р.) [27]; Е. Маєвського «Словник назв 

зоологічних і ботанічних польських» (Варшава, 1889 –  1894 рр.); С. 
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Маковецького «Словник ботанічний латинсько-малоруський» (Краків, 

1936 р.); Б. Давидова і Я. Явашева «Матеріали до болгарського 

ботанічного словника» (видання Болгарської Академії наук, 1939 р.); у 

праці В. Махека «Чеські й словенські назви рослин» (Прага, 1954 р.); у 

дисертації шведського дослідника О. Вальмена «Стародавні чеські назви 

рослин і рецепти в ботанічній книзі Дорстена» (Уппсала, 1954 р.) [434, с. 

35-37].

Народні природничі терміни порівняно з науковими мають свої 

специфічні особливості й характеристики. За     функціональним   

призначенням     вони     переважно     дескриптивні.   Народні природничі 

терміни позначають словами або словосполученнями, які визначають 

конкретний або абстрактний об’єкт з основною знаковою функцією, його 

властивості, відношення чи дії, операції над об’єктами і рідше – 

елементом судження в логіці. 

Характерною ознакою народних термінів є їх образність. 

Образність народної назви викликає різноманітні яскраві асоціації. Це 

полегшує сприйняття і засвоєння термінів, які перестають бути 

абстрактними кодувальними знаками, а виступають як яскраві символи. 

Натомість незрозумілі назви не навіюють ніяких образів або викликають 

хибні асоціації. Народне називництво є природним тому, що більшість 

зоонімів та фітонімів базується на засадах властивостей та 

характеристик об’єктів. Так, образні асоціації щодо комах легко 

прочитуються з їх народних назв, де в основу покладено такі мотивації: 

морфологічні особливості: Комар звичайний Culex pipiens L. – горбач 

[89]; Овід підшкірний бичий Hypoderma bovis Deg. –  мохнатъ [139]; 

характер утворюваних звуків: Овід підшкірний овечий Oestrus ovis L. – 

бурчимуха, бриндак [631]; спосіб живлення дорослих жуків: Копр 

місячний Copris lunaris L. –  калюк [631]; характерний вигляд личинки 

жука: Ковалик  Elateridae –  дротяник, дротяний черв’як [631]. Не 

навіюють ніяких образів або асоціацій чимало наукових ентомонімів, 
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особливо на позначення родів: Афрофора  Aphrophora salicina Goeze, 

Помпіл Pompilus Fabricius, Ляфрія Laphria flava L. 

Частині     народних     назв     та     термінів     притаманна     неточність     та   

неуніфікованість. Одна й та ж лексема може використовуватися на 

позначення різних живих та неживих об’єктів природи: комах, риб, 

дорослих земноводних та їх пуголовків, птахів, квасолі, великих груш, 

полуниці, сорту скороспілих округлих слив (бабки), округлих грудок 

глини тощо. Показовим є результат іменування комахи Бабка Odonata 

аналогічним народним ентомонімом бабка [631]. Назва пов’язана з 

іменником баба, що зумовлено подібністю крупноголової комахи з 

бабою, яка замотує голову теплою хусткою. 

Неуніфікованість існуючих метрологічних одиниць ускладнювала 

точність передачі інформації. Із розглянутих нижче одиниць 

вимірювання чітко невідомо, про яку площу, відстань, кількість ідеться в 

процесі оперування народними термінами:  день косити – міра площі за 

величиною скошеного поля; день орати – у Карпатах міра «день орати» 

становила один морг (0,57 га) землі, а на переважній більшості етнічної 

території наближалася до одного гектара; коса сажень –  відстань від 

підошви лівої ноги до кінців пальців витягнутої вгору правої руки (2,5м); 

мала п’ядь, або хрома п’ядь –  відстань між розставленими великим і 

вказівним пальцями [565]. 

У сучасних засадах термінотворення визначено ряд вимог до терміна. За 

однією з них, термін має бути милозвучним. Існують різні критерії милозвучності 

чи  немилозвучності,  серед  яких  слід  звернути  увагу  на  такі:  милозвучність 

визначається  добрим  і  приємним  звучанням  слова  з  погляду  фонетичних  і 

лексико-стилістичних  норм  певної  мови;  гармонійним  добором  звуків; 

індивідуальними смаками і звичками науковців або існуючими традиціями тощо. 

У  дисертації  висловлено  думку,  що  більшість  народних  назв  тварин,  рослин, 

анатомо-фізіологічних  позначень  є  милозвучними.  Проте  зустрічаються  й 

немилозвучні, якот на позначення ссавців: Тхір лісовий, або звичайний Putorius 

160



putorius  L.,  бздюх,  тухлый,  вонючій  [138–141];  смердюх,  вонючка [с.  Лозова, 

Вінницької  області];  Вовк Canis  lupus  L., костожер [562];  Хижі  звірі, або 

хижаки Carnivora, м’ясожерні грабежники [615].

Орфоепічні  норми  кожної  мови  регулюють  правила  вимови  звуків  і 

звукосполучень.  У  біології  завдяки  широкому  представництву  іншомовних 

термінів,  особливо  латинізмів,  чимало  важких  для  вимови  та  складних  для 

запам’ятовування  назв. Серед народних природничих назв таких слів менше. На 

наш погляд, важкими для вимови є окремі народні зооніми на позначення Овода 

підшкірного  бичого Hypoderma  bovis  Deg.  –  бидзькавка,  [631];  Рябокрилки 

мінливої Vanessa levana L. – канчатець мережник [631]; Короїда-типографа Ips 

typographus L.  –  тискописець  [631];  Сонечка  семикрапкового Coccinella 

septempunctata L. – папарушка [178]; Чорнявки темно-бурої Neptis aceris Lep. – 

пасманець сварожич [82].

У народних природничих науках передача, збереження і 

відтворення інформації здійснюється переважно описовими назвами, 

рідко –  логічними термінами і ще рідше –  теоретичними поняттями. Це 

зумовлено особливостями розвитку мислення людства і тим, що для 

поодиноких понять ще не сформувалися необхідні терміни. Завдяки 

тотожності терміна і його визначення інформацію можна передати 

самим терміном-однословом (синтетичний шлях) або його змістом чи 

визначенням (аналітичний шлях). 

Нечисленні народні поняття в деяких природничих галузях 

передаються переважно аналітичними     термінами,     або     розгорнутими   

словосполученнями. Терміни-словосполучення, на відміну від 

синтетичних однословів, виявляють більшу здатність до конкретизації 

значень завдяки залежним словам. У процесі дослідження були знайдені 

терміни-словосполучення лише для  обслуговування народної медицини 

та ветеринарії. Ними характеризують патологічні стани, позначають 

функціональні розлади, хворобливі стани та хвороби людей і тварин. 

Отже, у  народній медицині здавна використовували такі аналітичні 
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терміни чи словосполучення: разслабленная немочь [109] –  параліч; 

лихая болячка, татарская оспа, худая боль, французская болѣзнь 

[109] –  сифіліс; бути у вазі [513], зайшла в тяж  [82] –  вагітність; 

впала в кут, впала в зачіпок, на родиві, дитину шукає, 

розсипалась [82] – пологи (у жінки). Деякими аналітичними термінами в 

народній ветеринарії позначають хвороби тварин: антоново-вогняна 

жаба, зобний вогневик [498] –  сибірка; пучення живота [498] – 

тимпанія; англійська хвороба [498] –  рахіт; кровава бігунка [498] – 

дизентерія;  гниють груди [498] –  туберкульоз та ін. Водночас для 

наукових галузей систематики рослин, тварин, грибів та мікроорганізмів 

короткість назв вступає у протиріччя з вимогою точності та повноти 

терміна. Тому наукові систематичні назви живих організмів 

позначаються двословами чи трисловами. Родове слово називає сам 

об’єкт, а видове слугує уточненням.

Молоді біологічні науки та природничі галузі з високим вмістом 

теоретичного компонента значною мірою обслуговуються синтетичними 

науковими термінами. До таких галузей належить екологія і фізіологія 

людини і тварин. Серед екологічних термінів, які розкривають народні 

екологічні поняття, ми відносимо: дряпіжник [513] –  «хижак», для 

позначення симбіотичних взаємозв’язків живих істот використовували 

термін розсадники [179] – «група птахів, які розносять плоди і насіння 

рослин»; внутрішньовидових конкурентних стосунків та форм поведінки 

– тирво [179] – «токування»; стадії розвитку у віковій структурі популяції 

– лягівка [177] – «час висиджування яєць»; статевої структури популяцій 

– ікрець, ікровиця [82] – «самка риби»; просторової структури популяції 

– вирай [513] – «вирій».

Наукові терміни виконують функції передачі змісту поняття не 

лише в мові, вони є засобом осмислення особливостей цього поняття, 

встановлення зв’язків, адекватної передачі інформації в певній 
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терміносистемі. Синтетичні наукові терміни дозволяють швидше, 

коротше,  об’ємніше передати зміст наукового  поняття.  

Рис. 3.5. Передача, збереження і відтворення змісту понять у 
науковому і народному природознавстві

Якщо об’єкти, процеси та явища природи зафіксовані у 

взаємозв’язаних поняттях – вони утворюють систему. Кожен термін у ній 

виконує класифікаційну функцію. Системність термінів проявляється в 

його змісті і формі. Зокрема в зоологічній систематиці за біноменом 

легко встановлюється родова та видова назви тварини тому, що родова 

завжди починається з великої літери, а видова –  з малої, наприклад, 

Жайворонок польовий Alauda arvensis L. Підвид позначається трьома 

латинськими назвами. Наукова назва родини завжди закінчується на 

-idae, (Corvidae –  Воронові). Проміжні категорії між родом та родиною 

повинні закінчуватися так: під триби – на -ina, триби – -ini та підродини – 

-inae (триба Hominini –  Люди ділиться на роди Ardipithecus White, 1995, 

Australopithecus Dart, 1925, Homo Linnaeus, 1758). Назву ряду впізнають 

за закінченням –  formes, а назви класів передають найсуттєвіші ознаки 

Передача, збереження і відтворення змісту 
понять

У народному 
природознавстві  
здійснюється аналітичними 
термінами або розгорнутими 
словосполученнями 
(народна ветеринарія і 
медицина) та синтетичними 
термінами (екологія і 
фізіологія тварин та людини)

У природничих науках 
відбувається швидше, 
коротше і об’ємніше 
(анатомія, фізіологія, 
ботаніка, зоологія, 
медицина та ін.) 
засобами синтетичних 
наукових термінів і 
подекуди 
словосполученнями 
(хімія, фізика та ін.)
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тварин, наприклад, клас Земноводні Amphibia з гр. amphi – «подвійний» 

bios –  «життя», буквально –  ті, що живуть у подвійному земноводному 

середовищі і т.д. У медичній термінології суфікси -ит, -іт вказують на 

запальний процес (гастрит, бронхіт, апендицит), а суфікс -оз є 

індикатором хвороб неінфекційного характеру (токсикоз, дерматоз, 

психоз); в органічній хімії насичені вуглеводні позначають суфіксом -ан 

(метан, етан, пропан, бутан), ненасичені з одним подвійним зв’язком – 

-ен (етен), з двома – -дієн (бутадієн). Назви всіх ароматичні вуглеводнів 

мають суфікс -ен (бензен, толуен, нафтален)  і т. д. Отже, у 

впорядкованій науковій терміносистемі за формою терміна можна 

знайти його місце в ієрархії. Народна     природнича     термінологія   

залишається     несформованою,     у     ній     немає     системності,     яка     притаманна   

науковим     терміносистемам  . 

Місце народної природничої термінологічної підсистеми, у т. ч. й 

народної зоологічної, у загальній українській лексичній системі можна 

встановити за представленою нижче схемою. Як видно зі схеми, 

українська лексична система представлена ієрархічною структурою 

підсистем за тематичними ознаками. Природнича термінологічна 

підсистема-І репрезентована підсистемами-ІІ на позначення живої і 

неживої природи. За сучасними уявленнями живі організми біосфери 

Землі входять до двох надцарств –  Еукаріоти та Прокаріоти. Ядерні 

організми, або Еукаріоти Eucaryota, представлені трьома царствами: 

Тварин Animalia, seu Zoobiota, Грибів Fungi, seu Mycobiota та Рослин 

Plantae, seu Phytobiota. Доядерні організми, або Прокаріоти Procaryota, 

складаються із двох царств: Бактерій Bacteria, seu Bacteriobiota (у т. ч. і 

ціанобактерій, чи синьозелених водоростей) та Архебактерій 

Archaebacteria, seu Archaebacteriobiota, які відрізняються від істинних 

бактерій хімічним складом мембран, клітинних стінок, генетичного 

апарату, рРНК, тРНК, характером обміну речовин тощо. Така 
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класифікація запропонована А. Тахтаджяном і підтримана більшістю 

сучасних учених [48, с. 696].

Із п’яти існуючих царств народна термінологія широко 

представлена лише на позначення тварин та рослин, досить бідно – на 

позначення грибів і майже відсутня для мікроорганізмів, тоді як наукові 

терміносистеми притаманні всім п’яти царствам живих істот. Наукові 

зоологічні термінології включають усі підсистеми-ІV народних знань і 

додатково декілька тематичних груп: із філогенії (наприклад, 

філогенетичне дерево безщелепних, регресивна еволюція в 

личинкохордових та ін. поняття), генетики (тетраплоїдні амфібії, 

гіногенез у карасів, партеногенез у трутнів та ін.), біохімії (поліморфізм 

білків у хордових тварин), ендокринології (гормональний статус, 

регуляція стресового стану та ін.) тварин тощо. Перераховані і значна 

кількість не названих природничих галузей виокремлені в самостійні 

науки і паралельно обслуговують зоологію. Їх виникнення в народній 

зоології унеможливлювалося відсутністю спеціальних наукових 

досліджень.

165



Рис. 3.6 Наукова та народна зоологічна терміносистема в 

загальній українській лексичній системі

Українська загальна лексична система

Природнича термінологічна
підсистема-І

Соціально-гуманітарна та інші 
 термінологічні підсистеми-І

Зоологічна 
(царство 
Тварин) 

підсистема-ІІІ

Ботанічна 
(царство 
Рослин) 

підсистема-
ІІІ

Мікологічн
а (царство 

Грибів)
підсистема

-ІІІ

Мікробіологічна 
(царства 
Бактерії та 
Архебактерії)

підсистема-ІІІ

Термінологічні  
підсистеми-ІІ живої 

природи

Термінологічні  підсистеми-
ІІ 

неживої природи

Термінологічні підсистеми-
ІV народної зоології

Термінологічні підсистеми-
ІV зоології як науки

ан
ат

ом
ії 

тв
ар

и
н

ф
із

іо
ло

гі
ї т

ва
ри

н
 

(в
 т

.ч
. 

па
то

ф
із

іо
л о

гі
ї)

ет
ол

ог
іч

н
а

м
ор

ф
ол

ог
і ї 

тв
ар

и
н

ек
ол

ог
ії 

тв
ар

и
н

Надцарство 
Еукаріоти Eucaryota

Надцарство 
Прокаріоти 
Procaryota

си
ст

ем
ат

и
ки

 
тв

ар
и

н
 т

а 
ін

.

166



Спільним для народних та наукових природничих термінів є те, що 

вони мають подвійну природу. Терміни – це просто слова, які є членами 

лексико-семантичної системи мови і вивчаються лінгвістами. Одночасно 

терміни –  носії понять і члени логічної системи філософії. За відомим 

образним визначенням 

О. Реформатського, термін –  «слуга двох господарів» –  лінгвістики та 

логіки. Дуалістичну природу мають об’єкти живої і неживої природи. Як 

компонент атома електрон має властивості частинки і хвилі. Як частинку 

електрон характеризують певною масою спокою, а його рух може бути 

описаний термінами хвилі (амплітуда, частота коливання тощо). Людина 

також, є одночасно  біологічною й соціальною істотою. Отже, описаний 

дуалізм ілюструє один з основних філософських законів –  єдність і 

боротьбу протилежностей. 

Рис. 3.7 Філософський закон єдності і боротьби протилежностей на різних 

рівнях організації живої матерії та в термінології

Образність і зрозумілість народних назв тісно пов’язана з їх 

умотивованістю. Невмотивовані  назви не могли викликати у свідомості 

носіїв термінів відповідних асоціативних зв’язків з назвами інших 

Філософський закон – єдність і боротьба 
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об’єктів природи. На етапі утворення народні     першоназви,     які     виникли   

шляхом     перенесення     значення     з     інших     слів,     крім     привнесених     зовні     назв,   

були     зрозумілими     для     жителів     певної     території.   Деякі вмотивовані назви 

у процесі історичного розвитку термінології втрачали змістову 

прозорість. Вони утворили групу невмотивованих, непрозорих народних 

назв.

Існуючі сьогодні народні назви тварин чи рослин мають різний 

рівень умотивованості. За цією ознакою народні назви тварин можна 

розбити на три групи. Група правильно     орієнтованих     зоонімів   

представлена назвами, у яких відбито суттєву ознаку певної тварини 

(форма окремих частин тіла, колір, поведінка тощо). До таких назв 

належать народні герпетоніми  гладій, гладунка [85]; гладиш [89] на 

позначення безногої ящірки –  Веретільниці ламкої Anguis fragilis L. 

Народні назви походять від прикметника гладкий і зумовлені суттєвою 

ознакою –  дуже гладенькою та заокругленою ззаду лускою на тулубі 

плазуна. Батрахонімом  головачъ [85] названа Жаба Rana L. за великій 

розмір голови, а орнітонім  гугун [562] утворений способом 

звуконаслідування крику птаха Голуба-синяка Columba oenas L.

У групі неправильно     орієнтовані     зооніми   назви тварин не 

відповідають характерним ознакам  істоти. Такими є народні орнітоніми 

козодій [176]; козодой [373] на позначення Дрімлюги Caprimulgus 

europaeus L. Народна назва козодой є складним словом, яке утворене від 

іменника коза і дієслова доїти як калька латинської наукової назви 

Caprimulgus «пастух, що доїть кіз» (від лат. сapra «коза» і mulgeo 

«дою»). Вона виникла під впливом народного повір’я, нібито цей птах 

уночі висмоктує молоко в кіз, або це є вигадкою пастухів, які могли самі 

доїти хазяйських кіз, а вину покладати на птаха, який літає поруч. 

Справді, дрімлюги часто зустрічаються біля стад кіз та овець на ночівлі, 

але приваблює їх не молоко, а велика кількість комах біля тварин. Слід 

зазначити, що українська наукова назва дрімлюга точніше 
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характеризує поведінку птаха, ніж російська козодой та латинська 

сaprimulgus.

До неорієнтованих     народних     назв   належать семантично непрозорі 

зооніми. На думку І. Марисової та ін. [373], затемненими є деякі 

праслов’янські назви птахів: ворон, орел, кулик, зозуля, сова, 

сорока, чайка, сойка та ін. Усі орнітоніми мали первісну мотивацію, яка 

з часом була втрачена, і зараз вони сприймаються як семантично 

невмотивовані. Ще одну групу непрозорих назв складають запозичення 

з інших мов: до неї належать такі орнітоніми: баклан, беркут, сапсан, 

турухтан, балобан, лелека (тюркські); фазан (латинське); фламінго 

(італійське); ремез, дупель, гаршнеп, вальдшнеп (німецькі). 

Походження цих назв іноді можна з’ясувати шляхом буквального 

перекладу: вальдшнеп –  «лісовий кулик», кроншнеп –  «вінценосний», 

баклан –  «дика гуска», фазан «птах із ріки Фазис», але як українські 

назви, без перекладу, вони не є орієнтованими.

Народним назвам притаманна багатопринципність, 

багатозначність та  багатоваріантність. Одним зоонімом чи фітонімом 

часто позначають декілька видів живих організмів. Унаслідок 

перенесення значення слова баба, яким називають стару жінку, на 

деяких комах, риб, жаб, птахів, рослин виникли чисельні аналогічні 

народні ентомоніми, іхтіоніми, батрахоніми, орнітоніми, фітоніми. Пряме 

значення слова баба не має мотивації, а переносне –  на позначення 

інших живих істот –  мотивоване через асоціацію схожості з предметом 

дійсності. Зокрема народні ентомоніми бабка, бабич, бабочка, бабка 

польова [631] на позначення Бабки Odonata пов’язані з іменником баба 

й зумовлені подібністю крупноголової комахи з бабою, яка замотує 

голову теплою хусткою.

Однак окремий анатомічний орган, жива істота чи географічний 

об’єкт  можуть мати декілька назв, сформованих за різними 

принципами. Так з’являються цілі синонімічні ряди народних назв. 
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Наприклад, дитину першого року життя в народі називають 

белькотун [130], воркота, воркотун [130], годовичок, гудун [130], 

гуляка [130], дибака [130], зімака [130], ковзун [176], плазунчик, 

плазун [130], плазуха [130], повзунок, повзуха [178], сидун [130], 

[130], сміюн, сміюка [130], цюпка [179], шавкотун [130].

Відомий в Україні птах Лелека білий Ciconia ciconia L. має назви 

чорногуз, бусел, буслик, боцюн, веселик, гайстер [614]; 

анатомічний термін «черевна порожнина» у тварин та людини – 

бабешки, бандури, бельбахи, бельбехи, бельбухи, бріх, брухо, 

брюхо, ґелево, ґелюх, калюх, утроба, чрево; хвороба «дифтерит» 

–  давушка, дихтерикъ, горлышко, горлышко завалило, 

захватило [109; 498], а «кухонна сіль» – бахмутка, бузун, глодянка, 

кримка, крухова сіль, ледівка [175 –  179] та ін. У географії досить 

багато варіантів народних географічних термінів, які детермінують 

назви «мокра місцевість, болото»: баба, багва, багно, балта, бар, 

бара, гружавина, грязя, грузота, грузь, драгва, драглина, 

дріжова, захабень, здвиж, здвижовина, ковбота, коломия, 

мароква, млака, моква, мокрина, мокляк, мокряк, мороква, 

мочар, мочерет, мразниця, мурина, нетеча, нетеч, нетечина, 

охабень, оболонь, охаб, поплава, плавля, подол, паділ, поділ, 

поділля, поплава, прогній, сула, цмоковина [175 – 179; 395 – 396].

Перенесення прямих значень слів на народні назви живих істот 

зумовило стрімке зростання термінологічного фонду і його різноманіття. 

Перенесення назв тварин ґрунтується на різних біологічних 

характеристиках особин. Анатомо-морфологічна мотивація зоонімів 

реалізується через такі ознаки: за формою тіла –  Єлець Leuciscus 

leuciscus L. – стовбец, стоўпец, стовпчик, столбчик [566 –  570]; за 

виростами та утворами на тілі –  Колючка триголкова Gasterosteus 

aculeatus L. – рогатка, рогачка [264]; за особливостями поверхні тіла – 

Щипавка звичайна Cobitis tenia L. – голиця [264]; за розмірами голови 
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та особливостями будови її частин –  Бичок піщаний Gobius 

mulanostomus Pall. –  губань [45]; за кольором тіла –  Бичок-трав’яник 

Gobius ophiocephalus Pall. – зеленчак, зелений бичок [374].
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Народні назви тварин тісно пов’язані з     функціональними     та   

фізіологічними     властивостями     тварин  , іншими біологічними 

характеристиками, зокрема, за особливостями їх руху – Коник зелений 

Tettigonia viridissima L. –, скачок [631]; за звуками, які утворюють 

комахи, –  Вусач тополевий Saperda carcharis L. –  скрипаль [631]; за 

характером живлення – Копр місячний Copris lunaris L. – калюк [631]; із 

характерними     ознаками     личинки,     лялечки     та     особливостями     їх     розвитку   

–  Афрофора вербова Aphrophora salicina Goeze, сльози зозулі [с. 

Ташань Переяслав-Хмельницького р-ну]; Шкіроїд шинковий Dermestes 

lardarius L. –  салогуб, салоїд [631]; із     екологією     популяцій     та   

особливостями     біотопів     їх     мешкання     – Квакша звичайна Hyla arborea L., 

дерев’янка [631]; Кумка червоночерева Bombina bombina L. – 

криничка [с. Мала Бурімка Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.]; із 

особливостями     побудови     гнізда   – Бджолоїдка звичайна Merops apiaster 

L. – норянка [562]; Вівсянка звичайна Emberiza citrinella L. – землянка 

[615]; із     характером     поведінки   –  Слуква Scolopax rusticola L. – лежень 

[373]; Індик Meleagris L. – надуван, надуваня [562]; із     подібністю     до   

іншої     тварини     чи     рослини   –  Веретільниця ламка Anguis fragilis L. – 

мідянка [177]; Гадюка звичайна Vipera berus L. – червак лихий [89]; 

за     асоціативним     зв  ’  язком     із     різними     предметами,     людьми     та     їхньою   

діяльністю – Косар, або Колпиця Platalea leucorodia L. – лопатень [169]; 

Серпокрилець чорний Apus apus L. – серпик [89]; Дятел Picus L. – 

коваль [373]; Коноплянка Cannabina cannabina L. – попик [373]; із 

міфами,     легендами,     повір  ’  ями     та     символічним     значенням   –  Ведмідь 

бурий Ursus arctos L. – вуйко [385], лісовик [320]; Кріт Talpa europaea L. 

– богацький синъ [88]; Бражник Sphinx L. – сфінкс [631]; Бражник-

язикан Macroglossa stellatarum L. – відьма [89]; Ктир гігантський 

Satanas gigas Eversm. – сатана [м. Переяслав-Хмельницький]; Сонечко 

семикрапкове Coccinella septempunctata L. – ворожка [88], віщунка 

[631]; із     використанням     для     потреб     людей   –  Вусач мускусний Aromia 
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moschata L. – табачник [89]; Мушка шпанська Lytta vesicatoria L. – 

прищник, майка прищниця [631]; Шовкопряд шовковичний Bombyx 

mori L. – прядка [631] тощо.

Багатоваріантність народних природничих термінів зумовлена 

значною кількістю чинників. Важливе значення мають ті ознаки чи 

властивості рослини, тварини, хвороби, географічного явища, місця 

добування мінералу або речовини тощо, на     які     в     першу     чергу     зверталася   

увага,     помічалася     їх     виразність,     яскравість,     визначальність  .   Народні 

назви тварин у багатьох випадках дають точне уявлення про їх 

зовнішність, поведінку, спосіб життя, голос, живлення, гніздування 

тощо. Показовими в цьому аспекті є народні назви білогрудець, 

коловодник, рінник, ледівник, пронурка, лікіцар, лікіцарик 

Пронурка звичайного Cinclus cinclus L. – єдиного із співучих птахів, 

якого з повним правом можна віднести до водоплавних. Із них 

складається народна енциклопедія птаха, а з неї дізнаємося про 

систематичне положення виду: пронурок належить до ряду 

Горобцеподібних Passeriformes (водяний горобець); воло і груди в 

птаха білі (білогрудець); ноги сильні з видовженою цівкою, ніби у 

високорослого солдата-гайдука (гайдук); коли пташка у швидкому 

струмку розставляє крила, то течія притискає тіло до дна, а якщо вона 

складає крила, її, немов гайдучка, вода викидає на поверхню 

солдатиком (гайдучок). Тому в стоячу воду або річку з повільною течією 

птах не пірнає. Оляпка має вагу 50 –  80 г, а розмірами вона як дрізд, 

якого в народі називають кісом (водний кіс, выдній кыс); оляпка 

мешкає біля струмків (коловодник, водняк); віддає перевагу ріняному, 

тобто всипаному гравієм березі влітку (рінник), або льоду і кризі взимку 

(ледівник); живиться, пірнаючи на дно, де збирає поживу (пронурник, 

нурко). 

Дублювання     в     народній     природничій     термінології     виникає     на   

основі     відомостей     про     спільність     проростання,     цвітіння,     плодоношення,   
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використання     людиною     рослин,     схожістю     між     декількома     видами     рослин   

чи     тварин  . Морфологічно близькі види є складними для процесу 

визначення та ідентифікації. У народі їх не розрізняють, і в певній 

місцевості вони відомі під спільними назвами, а у зв’язку з цим 

синонімічні ряди народних назв поповнюються. Зокрема, перші весняні 

цибулинні рослини часто називають просурень, просерень [217] – 

назва від серен «ожеледь: рослина, що виростає з-під льоду»; значній 

кількості рослин, які мають кулясту форму, у кінці літа засихають і 

перекочуються вітром, дали назви перекоти-поле, катун, покатун 

[27], які коляться –  чортополох, дереза [27]; кущам та травам із 

соковитими плодами – вовчі ягоди [27]. Через схожість різні види сону, 

орхідей називають зозульками, зозулиними рушничками або 

черевичками [217]. 

На території України в родині Жайворонкові Alaudidae є 9 видів 

птахів. Серед них щонайменше три-чотири види дуже схожі і широким 

загалом не розрізняють. Тому для відокремленого з них виду 

Жайворонка малого народних відповідників немає, а для родини та 

інших видів є, наприклад: Жайворонок Alaudidae – шкаворонокъ, 

жайвіпъ [85]; жорванокъ, жальворонокъ (жалькотить або 

жаркотить), дзяворонокъ [88]; верхоляк, посмітюшок, трепещук, 

подорожник, сусідка, веснянка, чубарик, заворонок [373]; 

Жайворонок лісовий Lullula arborea L. –  смітюхъ, посмітюшокъ, 

посмітюха, Gелавець, келавець, шкаворонок зимовий, чорпіта 

[85]; чукурлій, чукурлій лісовий, чукурдель, молибі [87]; велєгурка 

[89]; дзвоник [89]; верхоляк [513]; бучарак, шмондяк [562]; 

Жайворонок польовий Alauda arvensis L. – шкаворонокъ весняний, 

орачъ, веснівка, підбороздня [85]; джеворонок, підборозня 

(підборознята), зайворонок, жайворонка, жайворошок [89]; 

богастійник, богостійник [175]; планичарь, утичар, чеверляк [563]; 

Жайворонок чубатий Galerida cristata L. –  подорожникъ [88]; 
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чукурділь, чикирдей, чупудрій, чуприндій, чукурлій, чорпітка, 

ціцібенька, черпіта, чернітиха, кочубей, кочубейка, смітюха, 

посмітюха, чортополох [89]; чубатый шкаворонок [83]; барбачія 

[175]; посмітюха, бігунчик, путичник [562]. Дублювання термінів 

поширене у традиційних галузях знань (зоології, ботаніці та ін.), де 

системи понять формувалися впродовж тривалого історичного періоду. 

Стихійне творення назв призводило до того, що одне поняття називали 

різними термінами, а об’єкт – назвами.

Ще однією причиною багатоваріантності народних назв можуть 

бути етапи     розвитку     виробничої     культури     та     історії     людства  .   

Найважливішими в хронологічній послідовності серед сходинок розвитку 

виробничої культури вважають збиральництво, рибальство, полювання, 

скотарство, землеробство. Пізніше у ставленні до навколишньої природи 

(домашніх тварин, культурних рослин тощо) домінували мотиви захисту 

та охорони від хвороб, шкідників, хижаків, бур’янів. На кожному із цих 

етапів народ давав свої назви рослинам, тваринам, географічним 

явищам, об’єктам природи. 

Лінгвістичний аналіз старовинних природничих та сучасних 

наукових термінів може слугувати вагомим аргументом у з’ясуванні віку 

окремих професій та занять, у встановленні спорідненості або 

віддаленості окремих мов. Розглядаючи історію промислу диких звірів в 

Україні А. Корнєєв доводить, що назви промислових видів тварин мають 

ще старословянські корені [273]. У всіх слов’янських мовах народні назви 

промислових звірів зберегли єдиний корінь до наших днів.

Таблиця 4.1

Назви промислових звірів у слов’янських мовах

Старослов’янсь

ка 

бобръ влъкъ куна лисица

Українська бобер вовк куниця лисиця
Російська бобёр волк куница лисица
Білоруська бабёр волк куница лисица
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Польська bobr wilk kuna lis
Чеська bobr vlk ku′na li′ška
Сербська дабар вук куна лиса
Болгарська бобър вълк куна лисица

Ця думка посилюється добіркою із трьох слів (риба, гніздо, око) 

природничої галузі у слов’янських мовах (праслов’янській, українській, 

польській, словацькій, болгарській, сербській, білоруській, словенській, 

хорватській, боснійській, російській, македонській, чеській) за 

праслов’янською спільністю їх походження –  *ryba, риба, ryba, ryba, 

риба, риба, рыба, riba, riba, riba, рыба, риба, ryba; (* праслов’янське 

слово не реконструйоване), гніздо, gniazdo, hniezdo, гніздо, гніздо, 

гніздо, gnezdo, gnijezdo, gnijezdo, гніздо, гніздо, hnízdo; *oko, око, oko, 

oko, око, око, вока, oko, oko, oko, глаз, око, oko.

Деякі місцеві назви з’являються на певній території завдяки 

окремим людям-переселенцям     або     цілим     групам  ,   які привносять в мову 

іншомовні народні терміни. Таким чином, окремі об’єкти природи, 

технологічні процеси, знаряддя праці набувають додаткових назв, 

поповнюючи поліваріантні ряди за рахунок етнічного     чинника.   Носіями 

нових для певної території народних термінів можуть бути як іноземні 

спеціалісти в галузі рослинництва, тваринництва, рибництва, 

мисливства, обробки сільськогосподарської сировини, хімічних 

технологій тощо, так і люди, котрі навчалися, працювали, проживали в 

інших регіонах і повернулися назад. З-поміж привнесених до нас 

запозичень у мінералогічній термінології Н. Овчаренко виділяє латинські: 

каптивос (від лат. captivos –  полонений), нодуль (від лат. nodulares – 

вузлуватий), жаргон (від франц. jargon –  жовтий коштовний камінь), 

флус (старовинна російська назва флюриту), чіаміта (іспанська назва 

турмаліну жовтого кольору), фавас (від порт. favas – квасоля), сода (від 

італ. soda – твердий) тощо [420].

Неслов  ’  янські     запозичення     були     джерелом     для     утворення     деяких   

синонімічних     рядів     і     основою     цілої     групи     непрозорих     природничих     назв  . 
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Слов’янські назви тварин формувалися на тлі дослов’янського субстрату 

та запозичень із неслов’янських мов на різних етапах розвитку 

праслов’янської мови та окремих слов’янських мов, які виникли після її 

розпаду. 

У 70-х рр.. В. Усачова встановила, що з декількох сотень видів 

прісноводних риб, які зустрічаються на території поширення 

слов’янських мов, лише 28 мають назви праслов’янського походження. 

Вони є спільними для всіх чи майже всіх мов [566–570].  Вивчення 

іхтіонімів та визначення їх ролі у визначенні найдавнішої 

прабатьківщини слов’ян і напрямів їх розселення дало підстави В. 

Коломієць висловити думку, що  праслов’янська мова формувалася на 

порівняно невеликій території з невеликим видовим багатством риб 

[265]. У доповіді до VІІІ Міжнародного з’їзду славістів зазначено, що 

найдавніша прабатьківщина слов’ян була обмежена невеликою 

територією сучасної Білорусії на північ від Прип’яті, на захід від 

Березини, на південь від Західної Двіни і на схід від середньої течії 

Німану [264]. 

Залежність назв риб від етнічних взаємозв’язків слов’ян та їх 

міграцій у першій половині ХХ ст. досліджував академік Л. Берг [45]. Він 

доводив, що слов’янські назви риб за походженням можна розбити на 

декілька груп: 1 –  споріднені з німецькими; 2 –  близькі до 

індоєвропейських, фінсько-угорських; 3 –  спільні з фінськими; 4 – 

запозичені з тюркських мов.

Детальний аналіз українських та російських назв хижих тварин у 

донаціональний період дав підстави Н. Адамчук виділити тюркізми 

(барсук, бирюк, соболь, собака), слова германського походження 

(горностай) та іранські назви (шакал) [3, с. 14]. Розглядаючи проблему 

походження українських назв рослин, С. Іллічевський відносить деякі 

фітоніми з індоєвропейськими коренями до загальноарійської доби: 

береза (Birke, санскр. bhurja), ялина (грецьк. ελατη), пшениця (санскр. 
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psanas). Частина їх має тюркське походження і запозичена з татарської 

мови кизил (тат. «червоний»), тютюн (тат. «дим»). До назв східного 

походження належать баклажани (перськ. бадінджан), тюльпан 

(перськ. dulbend). Із Західної Європи прийшли фітоніми капуста (старе 

франц. cabus, від caput – «голова»), виноград (гот. veina-gards – «винний 

садок») [217, с. 65 – 66]. Більшість народних фітонімів, за твердженням 

Ю. Кобіва, мають слов’янську етимологію, але трапляються й романські 

(барвінок, матриґан, джарап), угро-фінські (шандра), тюркські 

(кермек, курай) та інші запозичення [525, с. 18].  

Ще однією з причин, що зумовлюють багатоваріантність термінів, 

є нові     способи,     технології     та     системи   вирощування 

сільськогосподарських рослин, догляд за тваринами, бджільництво, 

рибальство, мисливство, виготовлення ліків із природної сировини, 

лікування тощо, що приходять на зміну старим і водночас приносять свої 

терміносистеми. Старі терміни стають маловживаними, можуть 

переходити в групу місцевих або діалектних та вилучатися із вжитку. 

Наприклад, досить поширені в минулому на теренах усієї України 

технології кустарного виробництва полотна з льону та конопель 

обслуговувалися власною терміносистемою. Існували терміни, які 

характеризували стан та характерні особливості прядильних рослин: 

коловатень, ма́тірка, москаль, пло́скінь або пенька, пуж́ина; 

одиниці вимірювання та врожайності: го́рстка, жме́ня, каліво, ковмо, 

копа,́ кру́гъ, мандель, мі́токъ, міток, мо́ташка, мы́чки; мичка, 

па́смо, пере́ділка, півмі́токъ, пові́смо, полукіпокъ, пудъ, чы́сниця; 

технологічні процеси та деталі станків: бителька, бы́льця, бы́тка, 

верете́но, виту́шка, ко́никъ, мотови́ло, мочило, мы́каютъ мы́чки, 

недомо́ка, осні́вниця, підо́шва, ріжки,́ ряды, терны́ця, чыны́ та ін. 

Значення наведених назв було відоме більшості сільських бабусь і 

дідусів другої половини ХХ століття, тоді як сучасні жителі села 

сприймають їх як іншомовні лексеми.
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Об’єкти живої і неживої природи, природні явища в процесі 

термінотворення отримували назви залежно від географічного 

розташування     вулиці,     населеного     пункту,     району,     області,     краю   тощо, 

тобто народні     назви     географічно     залежні  .   На основі безпосереднього 

ознайомлення з термінологією технічних кустарних промислів 

Полтавської губернії В. Василенко робить висновок: «Існують значні 

відмінності в народній термінології однорідних промислів не тільки на 

території України: бувшої Слобідської (Харківська, Курська, Воронезька 

губернії), гетьманщини (Чернігівської, Полтавської губернії), Запоріжжя 

(Катеринославська, Херсонська губернії) та Правобережжя (Київська 

губернія), але те ж саме спостерігається навіть у повітах однієї і тієї ж 

губернії. Звичайно в таких відмінностях відбились умови і вплив 

історичних, племінних, і культурних особливостей…» [ 68, с. 62]. 

Відбитки географічного чинника відображені в синонімічних рядах 

народних та наукових назв представника родини Коропових – 

Верховодки Alburnus alburnus L. Ця надзвичайно рухлива рибка живе на 

поверхні води від Піренеїв до Уралу і має такі наукові назви: уклейка та 

Uklej (російська та польська назви відбивають здатність ікри 

приклеюватися до каменів та рослин); верховодка, верхаводка 

(українська та білоруська назви вказують на місце проживання виду); 

Alburnus alburnus (латинська назва пов’язана з кольором тіла). У 

такому розумінні не лише народні, а й наукові, крім латинських 

анатомічних назв та систематичних таксономічних одиниць грибів, 

рослин, тварин (за невеликим винятком), географічно залежні. Ця рибка 

на території України має такі народні назви: білуг, горгошка, довганя, 

кесиган, синяк (закарпатські назви); блискавка, верховод (полтавські 

назви); верховодиця, верхолода, вотлія, оклиі, оклійка, оклія 

(галицькі назви); оселедчик, сирота, сиротка (назви в деяких місцях 

уздовж р. Дніпро); плескавка, поверховиця, себелик, себель, 

селява (назви в деяких місцях уздовж р. Південний Буг та р. Дністер); 
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сибелик, сибіль, скабрія, уклій (галицькі назви); швія (назва в деяких 

місцях уздовж р. Дністер) [182, с. 42]. 

Часто не лише терміни, а й уявлення географічно залежні. Так, 

уявлення в сюжетах народних билин, легенд на території України, як 

зазначає М. Драгоманов, несуть відбиток географічних територій і навіть 

існуючих там вірувань: «Такъ, на лѣвомъ берегу Днѣпра, особенно въ 

южныхъ частяхъ (Харьковщины и Екатеринославщины) записаны тѣ 

преданія и вѣрованія  (какъ напр. о чаѣ, табакѣ, керосинѣ), которыя 

болѣе подходятъ къ великорусскимъ раскольническимъ 

представлениямъ, а эти мѣста и есть область великорусско-

раскольническаго вліянія съ его крайнимъ побѣгомъ хлыстовскимъ 

шалопутствомъ. Наоборотъ правобережные разсказы проникнуты 

духомъ скептицизма и юморомъ, напоминающимъ Facetiae, Fabliaux и 

новеллы западно-европейскаго предреформаціоннаго періода. Правый 

берегъ Днѣпра и есть область распространенія совершенно западно-

европейскаго движенія, среди нашего народа» [163, с. 14].

Серед джерел збагачення синонімічних рядів хижих тварин у 

народному мовленні  в українській та російській мовах Н. Адамчук 

відмічає: запозичення     (тюлька, хора, караган), діалектизми (рос. 

кормяжка, переярок; укр. дрібнак, флуд), професіоналізми 

(огневка, норник, крестоватик), заборонні     імена   (овчатник, зверь, 

серый, хвостуха), фольклорні     слова   (кумушка, куманек, лисафья), 

дитячі     слова     (аука, вова) [3, с. 12]. Синонімний фонд народних 

природничих назв полегшує процес термінотворення, тому що можна 

вибрати адекватний відповідник  – «запасний» термін чи українську 

номенклатурну назву –  і позбутися некерованого засмічення 

терміносистеми незрозумілими іншомовними словами.

Інколи народні назви поповнювалися внаслідок     спотворення   

першоназв. Такі приклади описав М. Анненков: «Названіе Ряска 

принадлежитъ разнымъ видамъ Lemna, но въ находящихся у меня 
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копіяхъ съ старинныхъ рукописныхъ травниковъ и цвѣтниковъ – 

упоминается совершенно другая трава Рясница или Ряска… 

первоначальное названіе ея было райская трава, которое впослѣдствіи 

искажено было въ райска, раска, ряска, рясъ и рясница» [27, с. 158]. 

Аналізуючи народні назви поширених на Україні Подорожників Plantago 

L., М. Анненков зазначив: «Что же касается до названій Узикъ, Ужикъ, 

встрѣчаемыхъ при Plantago lanceolata, то они, вѣроятно, произошли отъ 

искаженія слова «языкъ», которымъ названо это растеніе у др. слав. 

народовъ» [27, с. 259]; назви Ледъ, Ледуночка [27] на позначення 

Первоцвітів Primula L. виникли помилково: «эти названія суть 

ошибочныя, вмѣсто Медь, Медуничка, которыми дѣйствительно назыв. 

это растеніе» [27, с. 273]. 

Народні терміни й поняття, як і народні знання, тривалий час були 

єдиними і навіть після виникнення науки домінували у деяких галузях. 

Ще в ХVІ ст. могли сперечатися, пише В. Вернадський у роботі  «З історії 

ідей», «чи потрібні в житті ті природничі і математичні знання, які у той 

час були в розпорядженні людини; в ту епоху практика майстерень, 

копалень, військової і навіть морської справи ще могла безкарно 

обходитися без тих даних, що їх дає наука. У цей час у багатьох 

випадках довголітня виучка практичного діяча давала йому більше 

знань, ніж міг йому дати зібраний у книгах чи лекціях науковий досвід, 

наукове узагальнення» [77, с. 49]. 

Як спротив загальній тенденції домінування наукових термінів і 

витіснення останніми народних подекуди з’являлися зворотні 

«протестні» напрями. Так, яскравий представник народного мистецтва 

М. Бойчук активно опонував і вів гостру полеміку з академізмом у 

національній культурі. Він виступав проти академічної естетики, що 

базувалася на позаісторичних уявленнях про «еталон довершеності» в 

мистецтві, досягнутої вперше античною класикою, а вдруге класикою 

Відродження  [533, с. 247].
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У сучасній систематиці широко використовують  принцип 

подвійних назв, які запропонував шведський природознавець К. Лінней 

(1707-1778) у своїй праці «Systema Naturae» (1735). За словником 

термінів «Міжнародного кодексу зоологічної номенклатури» термін 

біноміальна номенклатура (binominal nomenclature, nomenclature 

binominale) вживається в такому значенні: «Система номенклатури, за 

якої вид (але не будь-який інший таксон) позначається біноменом, 

поєднанням двох назв, із яких перша – родова, а друга – видова (ст. 5а). 

Інтеркалярні назви (ст. 6), якщо вони є, не входять в рахунок слів 

біномену» [379, с. 158].

Але біномінальний принцип виник не на порожньому місці. 

Задовго до його появи в науці в народній ботаніці та зоології вже 

зустрічалися випадки використання подвійних назв. Так, у роботі 

«Українські назви рослин, їх походження та класифікація» С. 

Іллічевський пише: «Нарід, так само, як це роблять і вчені, додає своє 

«видове» ім’я до родового» [217, с. 64]. Цю думку він ілюструє 

народними назвами рослин: зозульки рябі, жовті, красні, рожа 

собача, чорна, жовта, сон білий, блакитний, жовтий, мишій 

подовий, степовий, плавньовий та ін. «Таких зразків можна знайти 

багато, а як ці рослини часто й справді близькі одна до одної, то 

виходить, що й нарід має справжні ботанічні бинарні  (подвійні) назви, 

родові й видові. Видова назва найчастіше вказує на колір (білий чи 

жовтий буркун), на місце, де рослина росте (водяний мак, степова 

петрушка), на мале значіння рослини, порівнюючи з іншими видами 

(дикий льон, дикий ландиш, дика ромашка), або на відношення до 

якоїсь тварини, справжнє чи вигадане (кошача м’ята, заяча капуста, 

гадюча цибуля). Особливо багато «собачих» рослин, хоч це мабуть ні 

на яке відношення до собак не вказує, а просто рівнозначне слову 

дикий (собача рожа, собача петрушка, собача кропива, собача 
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кашка). Всьому цьому можна знайти багато паралелів в інших мовах» 

[217, с. 64].

Слід зазначити, що еволюційно пізніші моносемічні назви мають не 

лише переваги, а й недоліки. Так, у передмові наукового координатора 

С. Селівачова до матеріалів Других Гончарівських читань, зокрема, 

зазначено: «Перевагою термінології іншомовного походження є відносна 

моносемантичність  як наслідок дистанціювання від інших значень 

даного слова. Проте з цієї переваги випливають аберації терміна, його 

приблизне й неточне, суперечне етимології застосування» [507, с. 9]. 

Крім того, бінарні наукові назви не завжди жорстко однозначні. Для 

окремих видів вони не є єдиними, оскільки змінювалися навіть за 

короткий проміжок часу.

Отже,  тенденцію в еволюції систематичних природничих назв на 

позначення живих істот можна подати у вигляді такої схеми:

(джерело знаходження)

Рис. 3.7. Етапи еволюції систематичних назв живих організмів
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1. Поліваріантні 
(полісемічні)

назви

2. Оліговаріантні 
(олігосемічні)

назви

3. Моноваріантні
 (моносемічні)

 назви

Народні     назви  
кукоўка, кукучка, 

кокучка; 
кукавиця, кукуля, 

куковачка, 
куковка; кукуля, 

куковка, 
підкидовка, 
брехушка

Номенклатурні
наукові     назви  

Зозуля звичайна 
(укр.), 

Кукушка (рос.)

Латинські     наукові   
назви Cuculus 

canorus L.



Між першим і другим етапами еволюції термінів або виділеними 

вище групами назв існують тісні взаємозв’язки. Одна із численних 

народних назв живих об’єктів природи, що відбиває певні 

характеристики таксономічної одиниці, може стати номенклатурною 

назвою в певній мові, інша особливість біології виду лягає в основу 

наукової назви в іншій мові. Деякі наукові назви науковці можуть 

регресувати до діалектних назв і знову реанімувати їх у наукові. Так, 

назви ряду птахів Пірникозоподібні Podicipediformes, родина 

Пірникозові Podicipedidae та рід Пірникоза Podiceps в анотованому 

списку українських назв птахів фауни України 2002 р. Г. Фесенка та А. 

Бокотея віднесені до наукових [578]. У короткому етимологічному 

словнику-довіднику І. Марисової та В. Бойко (1998 р.), статті І.Турянина 

(1996 р) пірникоза –  діалектна назва птаха Норець [373; 562]. У 

польовому визначнику І. Марисової і В. Талпош (1984 р.) [372], книзі М. 

Воїнственського та О. Кістяківського (1962 р.) [99] цей рід має назву 

норець, у словнику української мови Б. Грінченка (1907 –  1909 рр. з 

посиланням на І. Верхратського) [82] норець –  «Родъ утки: нырокъ 

Mergus albellus», а пірникоза – «нырокъ, чомга» Podiceps cristatus [514].

Лише частина народних назв стає науковими. Численні нормативні 

назви тварин та рослин формуються на основі  використання 

іншомовних зоонімів та фітонімів. Надмірне використання запозичених, 

найчастіше зросійщених чи латинізованих найменувань, у зоології та 

ботаніці не є виправданим і потребує корекції. Проте латинізація деякої 

частини наукових позначень тварин і рослин –  закономірний процес і 

такий, що відповідає потребам науковців.

На трансформацію народних назв у наукові впливають 

різноманітні чинники. Значна кількість назв на позначення одного виду 

та їх регіональна різноманітність зменшують шанси кожної на 

потрапляння в наукову номенклатуру. Відомий український ботанік Б. 
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Заверуха наголошує, що народна назва одного географічного регіону 

буде чужою для іншої географічної території, де ця рослина іменується 

зовсім по-іншому: «Представники роду Aconitum мають вельми різні 

народні назви. Цей рід є «власником» близько 40 народних фітонімів. 

Чому, наприклад, не вжити таких назв як нетоя, тоядь, чорнотоя, 

толя або ж борець, вовкобой, катрафан, когутики, коники, 

косатка, кошка, корінь вовчий, лабачій, лабуштан. лютик, 

одкасник, омага, омат, омега, омеха, омеда, омчега, омшега, 

папучі, приград, цар-зілля, цар-трава, черевички, чобітки, чорне 

зілля та інші?»  [195, с. 170]. Тому серед систематиків і виникає законне 

питання –  чому саме цю народну назву слід вживати, а не якусь іншу? 

Лебедя малого Cygnus bewickii Yarr. чи Сороку Pica Briss майже скрізь в 

Україні називають лебедем і сорокою. Ці орнітоніми знайомі всім, і їх 

занесення до наукової номенклатури, свого часу, не породжувало ніяких 

проблем.

Інколи використання народної назви, на думку Б. Заверухи, навіть 

не є бажаним. Так, представники роду Anemona в народній фітоніміці 

мають надзвичайно широкий спектр найменувань, наприклад, Anemona 

nemorosa –   веснуха, колопенька біла, конопелька, конопенька, 

короліска, куросліп, праліска біла, приліска, раст, раст білий, 

снігур, снігурка, ягличка весняна; Anemone ranunculoides –  жаб’яче 

зілля, козелець, польовий декохт, вітряний декохт, повітряний 

бальзам, вітрениця яскоровата, жовтобрюшка, козелець; Anemone 

sylvestris – білий сон, біла куряча сліпота, куросліп, сон, вітрениця 

лісна, ляльочка, овече рунечко, сліпота біла, праліска біла. У 

цьому випадку вибір єдиного родового найменування дуже 

проблематичний, тому вживання родової назви анемона знімає 

проблему й наближає до наукової назви [195, с. 170]. 

Трапляється, що на побутовому рівні тривіальні  назви змінюють 

суть наукового терміна, або надають йому іншого змісту. Наприклад, 
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анатомічний термін плече  відповідає ділянці передньої кінцівки між 

плечовим та ліктьовим суглобом. У повсякденному спілкуванні він 

асоціюється  з частиною тулуба людини між шиєю та плечовим суглобом 

[605, с. 3].

Отже, кожен народний природничий термін має своє життя. Він 

народжується, зазнає своєрідного відбору, еволюції, існує короткий час 

чи стає довгожителем. Частина назв відмирає або виходить з активного 

лексичного вжитку і переходить до розряду архаїзмів. Через обмеження 

сфери використання  деякі терміни існують лише в говірках, 

професіоналізмах тощо. Окремі народні назви закріпилися як 

загальнонародні слова, а інші стали науковими природничими 

термінами. 

Творення перших наукових термінів у традиційних природничих 

галузях здійснювалося на основі народної мови. Загальний шлях 

розвитку ботанічних термінів та аналогії їх схожості з життям людини 

доступно окреслив М. Анненков у відомій слов’янському науковому світу 

довідковій книзі «Ботанический словар» (1878 р.): «Народъ живетъ 

такою же жизнью, какъ отдѣльный человѣкъ и вмѣстѣ  съ нимъ 

нѣкоторыя слова вымираютъ, а другія нарождаются. То растеніе, 

которое въ настоящее время не имѣетъ никакого названія, можетъ 

получитъ его отъ народа и обратно, есть множество пазваній растеній, 

уцѣлѣвшихъ въ знахарскихъ рукописях, но этихъ  названій теперь уже 

не отыщешъ и слѣда въ живомъ языкѣ русскаго народа» [27, с. 2].

Отже, термінологічні підсистеми накової і народної зоології є 

важливим компонентом української загальної лексичної системи. Вони 

мають спільні ознаки і суттєві відмінності. 
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РОЗДІЛ 4

КОЕВОЛЮЦІЯ ХІМІЇ І ФІЗИКИ ТА ЇХ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

У ХVІІІ – ХХІ ст.

4. 1. Періодизація еволюції хімії і фізики та їх термінології

Еволюція хімічної і фізичної галузі проходила в тісному взаємозв’язку з 

цивілізаційними процесами, потребами розвитку суспільства, виробництва тощо. 

Цивілізаційні потреби зумовлювали необхідність розвитку наукових знань, а вони 

створювали  передумови  для  становлення  термінології.  Зазначені  складові 

трикутника:  потреби  розвитку  суспільства,  хімічна  і  фізична  науки  (знання)  і 

термінологія – еволюціонували спільно на тлі історії розвитку народу.

Історія  розвитку  термінологічної  системи  природознавства  є  частиною 

культури кожного народу і  всього людства.  Перші  хімічні  та  фізичні  знання і 

практика  дали  поштовх  розвитку  цивілізації,  а  її  поступ  супроводжувався 

невпинним розвитком цих галузей. Становлення, розвиток та особливості фізико-

хімічної науки і термінології відбивають зміни матеріальної й духовної культури 

народу  і  залежать  від  розвитку  економіки,  політики,  суспільних  відносин, 

світогляду  тощо.  Тому  об’єктивний  і  комплексний  аналіз  закономірностей  та 

особливостей розвитку цієї галузі пізнання в досліджені здійснено через призму 

коеволюції  –  спільності,  взаємозалежності  змін  хімії,  фізики  та  термінології  з 

історією науки, суспільним розвитком, потребами та викликами часу.

Еволюція хімічної і фізичної галузі проходила на ґрунті схожих тенденцій 

розвитку,  тому  закономірності  процесу  формування  науки  в  дослідженні 

розглянуто переважно на прикладі хімії. 

Вивчення хімічних речовин та процесів бере початок із глибокої давнини. 

Хімія  у  своєму  розвитку  пройшла  хронологічно  нечіткий  етап  донауки  ,   коли 

походження  властивостей  речовини  розглядали  з  позицій  народних  знань, 

доалхімії та античної натурфілософії, а практичні операції та деякі технологічні 
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процеси з  виплавляння  міді,  бронзи і  свинцю,  випалювання глиняних виробів, 

виготовлення  скла,  предметів  побуту,  прикрас,  добування  окремих  металів, 

барвників тощо здійснювали в ремісничій хімії.

Власне хімії як такої ще не існувало, вона формувалася як народна хімія в 

процесі  отримання  із  природних  джерел  продуктів  харчування,  ліків, 

різноманітних речовин, які люди використовували в побуті. Задовго до нашої ери 

в  Месопотамії,  Єгипті,  Китаї,  Індії,  Греції  із  рослинної  і  тваринної  сировини 

виділяли барвники. Так, ще 1500 р. тому в Єгипті із листків індигофери (Indigofera 

heguminosae)  добували  індикан,  який  перетворювався  на  рослинний  барвник 

індиго. Давні індуси і перси із коренів марени (Rubia tinctorium) для фарбування 

хутра й бавовни отримували червоний барвник алізарин, а фінікіяни в ХІV-ХV ст. 

до н. е. із молюсків багрянок – античний пурпур. У народній медицині широко 

використовували препарати з мінеральної, рослинної і тваринної сировини, ефірні 

масла  для  бальзамування  померлих,  зокрема  в  Давньому  Єгипті.  Батьком 

методики  приготування  лікарських  препаратів  із  сировини  живих  організмів 

вважають  давньоримського  лікаря  Галена  (129–211  рр.).  На  визнання  заслуг 

Галена  та  для  потреб  народної  фармакохімії  виник  і  використовувався  термін 

галенові препарати [421, с. 12–14].

Розвитку перших хімічних знань сприяла поява керамічного виробництва. 

Посуд  прикрашали  фарбами  природного  походження  на  основі  охри,  крейди, 

вуглецю.  Унаслідок  цього  культурно-господарський  комплекс  із  відповідними 

природничими знаннями та технологічними навичками у  V тисячолітті  до н. е. 

охопив територію, де сьогодні розташована Україна. Тут починається знайомство 

з  металевими  виробами,  а  не  пізніше  ІV тисячоліття  до  н.  е.   поширюються 

найпростіші  методи  переплавки  мідних  речей  та  інші  галузі  кольорової 

металургії. У ІV тисячоліті до н. е. в Малій Азії з’явилася металургія бронзи, яка 

набула  поширення  впродовж наступного  тисячоліття.  На  території  майбутньої 

держави України ця доба розпочалася з ІІІ тисячоліття до н. е. [441, с. 15].

На теренах України процес переходу від  кам’яних і  бронзових знарядь 

праці та зброї тривав кілька століть. У першій чверті І тисячоліття до н. е. залізні 
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речі  набувають  значного  поширення,  давши  початок  ранньозалізному  віку. 

Спочатку зброя, а потім основні знаряддя праці у степовій та лісостеповій зонах 

України  виготовляють  із  заліза.  Поступово  складаються  основні  передумови 

переходу до цивілізації та утворення власних ранньодержавних  об’єднань. У VІ 

ст. до н. е. з’являється потужне царство – Велика Скіфія [441, с. 16].

Розглядаючи формування і специфіку природничих знань східних слов’ян 

доби  Київської  Русі,  Ю.  Павленко  та  ін.  виділяють  у  них  два  шари  різного 

походження,  підтверджуючи  існування  народного  і  народно-наукового  етапів 

розвитку  науки.  Нижчий  утворювали  елементарні  природничо-технологічні 

знання пізньопервісного та язичницького минулого. Ці знання мали практичний 

характер і охоплювали сільськогосподарську, ремісничу, промислову та ін. сфери. 

Вони  поширювалися  в  народних  масах  і  формувалися  в  субкультурах 

професійних  груп  металургів,  гончарів,  кожум’яків,  рибалок,  мисливців  у 

практичних географічно-краєзнавчих знаннях князів, бояр, купців тощо. Вищий 

шар  природничих  уявлень  був  запозичений  із  Візантії  та  країн  і  земель  її 

цивілізаційного  кола  разом  із  християнством.  Він  функціонував  як  складова 

загальносвітоглядних уявлень Східнохристиянського світу, а його носіями були 

нечисленні групи освічених людей (вище духовенство і чернецтво, князі, бояри та 

ін.) давньоруського Києва, Новгорода, Полоцька, Чернігова тощо. Через систему 

церковного  життя  в  популярних,  а  інколи  й  викривлених  формах  ці  знання 

досягали масової свідомості [441, с. 27–28].

На  хронологічно  розмитому  етапі  донауки  (народних  знань)  у  процесі 

різних  хімічних  виробництв  сформувалося  чимало  народних  фізико-хімічних 

термінів,  носіями яких є  не  науковці.  Характерною ознакою народних фізико-

хімічних  термінів  є  їх  образність.  Так,   образні  фізико-хімічні  асоціації  легко 

прочитуються з їхніх народних назв: незгорець – азбест; душець – азот; безводник 

–  ангідрид;  киснути,  шумувати –  бродити;  кривавник –  гематит;  здогад – 

гіпотеза; синій камінь – мідний купорос; скальний олій – нафта [527]; тискомір 

–  барометр;  вертіло,  коліща –  блок;  купеля –  ванна;  напивчивий –  всисний; 

обнятись полум’ям – спалахнути;  згущення – конденсація;  тягунець  – магніт; 
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омана –  міраж;  перепуст  –  дистиляція;  дірочка,  шпара,  проник –  пора; 

оточення – середовище; далекопис – телеграф; барва тону – тембр [526].

Народним  назвам  притаманна  багатопринципність,  багатозначність та 

багатоваріантність. Одним терміном  часто позначають декілька речовин, явищ у 

різних галузях природознавства. З іншого боку, поняття може мати декілька назв, 

сформованих  за  різними  принципами,  зокрема:  гамарня  – рудня  (плавильний 

завод); гамарня – плавильна піч; захланути – поглинати [527]; баранець – блок; 

твориво – речовина; хвилювати – коливатися; норець – водолаз; [526] ступінь – 

градус;  студень – гель, грудень;  мула – каолін;  верцадло – компас (дзеркало); 

баламутний – мутний; мент – секунда; баран – циліндр [164].

Частині  народних  назв  і  термінів  притаманна  неточність  та 

неуніфікованість. Одна й та ж лексема може використовуватися на позначення 

різних біологічних об’єктів. Так, наприклад, народний термін бруд має значення 

1)  «поросль  (заросле)  волосся  в  людини,  яка  голиться»,  2)  «борода»,  3) 

«нечистота». Неточність і неуніфікованість були притаманні більшості метричних 

термінів  на  позначення  відстані,  ваги,  об’єму,  зокрема:  бляха [498]  – «100 г», 

ожиця [498] – «20 г», гелета, галета [498] – «12–14 л», гальба [164], кубок [498] 

– «0,5 л», феля [498] – «2,5 л», купка [498] – «1,5–2 л», чвертка [498] – «близько 

0,2 л» та ін.;  речовинам і  об’єктам хімії,  відповідним виробництвам:  винець – 

алкоголь;  глинець –  група  алюмінію;  тіло  безподобне –  аморфний;  тягар 

беззглядний – абсолютна вага; іскриш заліза – пірит (FeS2); копалина – мінерал; 

[53];  приладам та  явищам фізики:  морське  залізо –  магніт;  звиса,  колибень – 

маятник;  толочій,  смок,  штемпель,  шпиндель –  поршень;  приспособлення  – 

акомодація; [526]; глодянка – кам’яна сіль; живе срібло – ртуть [164].

У  народних  природничих  науках  передача,  збереження  й  відтворення 

інформації  здійснюється  переважно  описовими  назвами,  рідко  –  логічними 

термінами  і  досить  рідко  –  теоретичними  поняттями,  наприклад,  лупок  до 

рисуваня –  грифель;  калібрована  скляна  рура –  мензурка  [527];  порожнява,  

пустота – вакуум;  тепломісткість – теплоємність;  цідило  – фільтр;  стояк  – 
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штатив [526]; шумувати, мусувати – бродити;  відсвіт  – відбивання;  сонячна 

громада – сонячна система [164].

Це  зумовлено  особливостями  розвитку  мислення  людства  і  тим,  що  для 

поодиноких понять ще не сформувалися необхідні терміни. Завдяки тотожності 

терміна  і  його  визначення  інформацію  можна  передати  самим  терміном 

(синтетичний  шлях)  або  його  змістом  чи  визначенням  (аналітичний  шлях). 

Нечисленні народні поняття деяких природничих галузей передаються переважно 

аналітичними  термінами  або  розгорнутими  словосполученнями. У  цьому 

дослідженні були знайдені такі розгорнуті словосполучення: димлячий азотовий 

квас – димуча азотова кислота; камінь гіпсовий, біла глина – алебастр; червоний 

глинистий зелізовець – гематит, червоний залізняк;  ґіпс спалений на смерть – 

перепалений гіпс [527]; бібула цідильна –  папір промокальний;  стужавіння – 

твердіння;  пара м’ята –  пара  стиснена;  опір зверхній –  опір  зовнішній [526]; 

фарбуюча річ – пігмент; цятинка кипіння – точка кипіння [164].

Наукові  терміни  виконують  функції  передачі  змісту  поняття  не  лише в 

мові,  вони  є  засобом  осмислення  особливостей  цього  поняття,  встановлення 

зв’язків,  адекватної  передачі  інформації   в  певній  терміносистемі.  Синтетичні 

наукові  терміни  дають  змогу  швидше,  коротше,  об’ємніше  передати  зміст 

наукового  поняття.  Так,  за  синтетичним  терміном  фуз –  осад;  перегінка – 

дистиляція;  снага – сила;  хуткість – швидкість;  мішанина – суміш; плинний – 

текучий;  уплив – течія;  шмига – рівень;  світлина – фотографія;  барва – колір 

[526]; винець – алкоголь; балмус – густа рідина; бездухий – той, що не має запаху; 

жигунець – нашатирний спирт;  цина – олово; віджулина – отвір [164].

Народні назви мають різний рівень умотивованості.  За цією ознакою їх 

можна  розбити  на  три  групи.  Група  правильно  орієнтованих  термінів 

представлена назвами, у яких відбита суттєва ознака певної речовини чи явища 

тощо. До таких назв належать атомність – валентність; виварна сіль – кухонна 

сіль;  скалинець  полевий –  ортоклаз  (польовий  шпат)  [527]; завогнювання – 

займання; водовтягальний – гігроскопічний; здогадний – гіпотетичний; виявник 

– індикатор;  ковань – метал;  крапільничка – піпетка;  однозвучність – унісон; 
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рівновартник – еквівалент; взорець – еталон [526]; лупець – сланець; водотяг – 

водяний насос [164].

У  групі  неправильно  орієнтованих  термінів назви  не  відповідають 

зазначеним  характерним ознакам, наприклад: черешнева ґума – вишневий клей; 

грубість, обійма – об’єм; живе срібло – ртуть [526]; оливо – свинець [526; 527]; 

атмосфера – середовище; тяга – вага; вага сполукова – атомна вага; віддавати – 

відтворювати;  вибух  –  спалах;  голос –  звук;  жало –  лезо;  живосрібловий – 

ртутний; несвітлопрозорий – світлонепроникливий; сплавління – танення; струя 

– струм [526];  грунтвага – ватерпас;  огнище – центр;  громовина – електрика; 

абетний – елементарний [164].

У деяких народних термінах закладена інформація про використання, або 

функцію  речовини,  приладу  тощо,  наприклад:  теслярска   крейда –  гематит; 

кровокрасник – гемоглобін; мулярська заправка – вапно; кипячка – нафта [527]; 

водотяг, смок, помпа – насос [527]; адсорбція – прилипання газів;  плинність,  

теча – рідина;  моташка – катушка;  світлоцідило – світлофільтр;  збіросвіт – 

фокус; водоприск – фонтан [526]; важниця – вага [164].

Окремі  наукові  і  народні  терміни  виникли  шляхом  перенесення  значень 

слів: земна смола, земна живиця – асфальт; мягка живиця – бальзам; земляний 

віск – парафін [527]; рівноваговий – горизонтальний;  безвладність – інертність; 

маятися – коливатися; робітня – лабораторія; грімниця – блискавка; помічання 

– спостереження; світлочуйний – світлочутливий; течія, цівка – струмінь [526]; 

волосність – капілярність; хлипавка – клапан; зеро – нуль [164].

Проте  народні  фізико-хімічні  термінології  не  позбавлені  немилозвучних: 

сучинник – коефіцієнт; облудка – оболонка; розпуст – розчинення; вурдитися – 

зсідатися;  потуга – сила;  спійня – зчеплення;  запора – упора;  модло – шаблон 

[526]; смородець –  аміак,  кривуля –  зигзаг;  зліпак –  конгломерат  [164]  та 

складних  для  вимови  назв:  потасовий  фельдшпат –  польовий  шпат  [527]; 

верцадло –  дзеркало;  сучинник  безглядний –  коефіцієнт  абсолютний; 

нерозпускальність –  нерозчинність  [526];  гардаман –  спирт  денатурований; 
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купервас –  купорос;   вершляг –  молот;  шмергель –  наждак;  перльомутр – 

перламутр; блейвас – свинцеві білила [164]. 

Частина анатомо-фізіологічних термінів  стала  надбанням фізико-хімічних 

галузей  природничих  знань.  Так,  в  українській  фізичній  термінології 

використовують  запозичені з анатомії, морфології та фізіології терміни: стовбур,  

вухо, гортань, меніск, нерв, око, пульсація, сліпота на кольори, судина, хребет,  

волосина, жало, ніжка, гніздо, суглоб, шия, зуб, кишка, коліно, палець, язик,  

кінська сила та ін.  

Між     багатством     синонімічних     рядів     народних     природничих     назв     і   

термінів,     особливістю     об  ’  єкта     пізнаня     та     віком     природничих     наук     існує   

тісний     взаємозв  ’  язок  . Встановлення кореляції між кількістю народних 

назв-синонімів на позначення одного об’єкта хімії й фізики та тривалістю 

історичного розвитку кожної наукової галузі здійснено у порівнянні з 

ботанікою, зоологією та географією. 

Ботаніка як незріла наука бере початок з античної доби. 

Дослідження рослин і ботанічні твори «Про рослини», «Про причини 

рослинності» старогрецького філософа і натураліста Теофраста (372 – 

287 рр. до н. е.) дали змогу пізніше назвати його основоположником 

ботаніки. Кількісний термінологічний аналіз за словником Ю. Кобіва 

(2004 р.) забезпечив можливість виділення групи рослин, у яких є понад 

100 народних назв. Найбільший масив фітонімів створений на 

позначення Яблуні домашньої (разом із назвами сортів) Malus 

domestica Borkh. –  233; Картоплі (разом з назвами сортів) Solanum 

tuberosum L. –  170; Валеріани лікарської Valeriana officinalis L. –  130; 

Чистотілу звичайного Chelidonium majus L. – 128; Деревію звичайного 

Achillea millefolium L. – 124; Дурману звичайного Datura stramonium L. – 

122; Первоцвіту весняного Primula veris L. –  121; Лепехи звичайної 

Acorus calamus L. –  115; Перстачу випрямленого  Potentila erecta (L.) 

Rauschel –  115; Звіробою звичайного Hypericum perforatum L. –  112; 

Калюжниці болотяної Caltha palustris L. –  109; Грициків звичайних 
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Capsella bursa-pastoris (L.) –  101; Королиці звичайної Leucanthemum 

Lam. – 100 та ін. [525].

Зоологія  оформилася  в  незрілу  наукову  дисципліну  після  появи  у  світі 

описів про тварин природодослідника Давньої Греції Арістотеля (384 – 322 рр. до 

н. е.). Формування наукової зоологічної термінології розпочалося в давньоруську 

добу  на  ґрунті  праслов’янської  спадщини. Тривала  історія  зоологічної  галузі 

також створила підґрунтя для накопичення значного масиву народних зоонімів. 

Однак специфіка народного зоологічного називництва пов’язана з тим, що значна 

частина  тварин  малопомітна,  веде  нічний  спосіб  життя,  вдало  маскується  або 

живе  в  ґрунті  чи  у  воді.  Тому  об’єкти  тваринного  світу  мають  менше 

термінологічне розмаїття в розрахунку на один вид, порівняно з рослинами, які не 

приховані у світлу частину доби. Аналіз назв тварин на основі «Словника...» М. 

Шарлеманя  (1927  –  1928  рр.)  дав  підстави  зробити  висновок,  що  серед  назв 

хребетних тварин народні орнітоніми – найпоширеніші. До цієї групи (40 і більше 

назв)  можна  віднести  такі  орнітоніми  на  позначення  птахів: Кропивник,  або 

Волове  очко Troglodytes  troglodytes  L.  – 80  народних  назв;  Дятел  великий 

строкатий Dendrocopos major L. – 61;  Іволга,  або Вивільга Oriolus oriolus L. – 

48;  Одуд Upupa epops L. – 47;  Плиска біла Motacilla alba L. – 46 [614]. Багатий 

зоонімічний  матеріал  виявлено  також  у  комах.  Ентомонімічні  підрахунки  за 

словником І.   Щоголіва  (1927–1928 рр.)  підтверджують,  що Світляк великий 

Lampyris noctiluca L. – має 58 народних назв;  Тарган звичайний,  або чорний 

Blatta orientalis L. – 57; Гнойовик звичайний Geotrupes stercorarius L. – 51; Жук-

олень Lucanus cervus L. – 43;  Совки  Noctuidae – 36;  Цвіркун Gryllus L. – 33; 

Вуховертка  звичайна Forficula  auricularia  L.–  32;  Сонечко  семикрапкове 

Coccinella septempunctata L. – 32 [615].

Назву науці  географії дав ще один старогрецький учений Ерастофен (бл. 

275  –  194  рр.  до  н.  е.). Він  був  основоположником  наукової,  математичної  і 

фізичної  географії.  На  основі  словника  П.  Тутковського  (1923  р.)  у  роботі 

виділено  географічні  народні  терміни  з  найбільшими  синонімічними  рядами. 

Зокрема, термін  трясовина супроводжується 45 народними назвами; пологий – 
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35; тріщина – 33; жорства – 33; вершина – 26; болото – 25; обрив – 25; схил – 

22; круча – 20; заглиблення – 20; струмок – 17; вир – 17 [521]. 

Тривалий час термін  фізика в його первинному значенні окреслював усе 

знання чи уявлення про природу. Ще в ХІХ ст. в Західній Європі слово  фізика 

було  синонімом  загального  терміна  природознавство. Існуючий  нині  поділ 

природознавства на біологію, хімію, фізику і т. д. відбувся внаслідок поширення й 

поглиблення знань в  усіх цих сферах пізнання,  хоч основоположником фізики 

вважають англійського природодослідника Р. Гука (1635 – 1703 рр.). Прогрес у 

становленні фізики значною мірою визначався потребами суспільного розвитку та 

технічним забезпеченням наукового пошуку. Фізична лексика народжувалася в 

середовищі вчених і була малодоступна не фахівцям. Це віддаляло широкий загал 

від фізичного термінотворення, і тому народних фізичних назв значно менше. На 

основі словників фізичної термінології В. Фаворського (1932 р.) та В. Левицького 

(1902 р.) нами здійснено кількісний термінологічний аналіз. Назви і терміни тут 

можна умовно поділити на чотири групи: а) ті, що з’явилися внаслідок перекладу 

українською  мовою  вже  існуючих  іншомовних  слів;  б)  штучно  створені 

науковцями,  які  не  набули  загального  визнання;  в)  запозичені  з  інших 

природничих  наук;  г)  власне  народні,  які  обслуговують  механіку,  фізику 

атмосфери та ін. «старі» розділи фізики. Не завжди легко розрізнити чи термін 

власне  народний,  чи  створений  науковцями.  Однак  серед  них  слід  виділити 

терміни і поняття: висок – позначається 15 назвами; заглибина – 14; зчеплення – 

12; порожнина – 10; поршень – 10; тягар – 10; тиск – 9; двигун – 9; всисний – 8; 

залишок – 8; пористість – 8; терези – 8; в’язкий – 7; струмінь – 7; рідина – 6; 

маятник – 6; блок – 6; коловорот – 4 та ін. [362].

Хімічні  процеси використовували ще в далекій давнині.  Метали,  скло і 

перші будівельні цеглини виробляли з використанням фізико-хімічної дії вогню, 

необхідну  для  людини  їжу,  одяг,  ліки,  фарби  тощо  виготовляли  шляхом 

переробки  рослинної,  тваринної  і  мінеральної  сировини.  Однак  формування 

точної  науки  хімії  в  сучасному  розумінні  почалося  лише  в  XVII  –  XVIII  ст. 

Виникнення наукової хімії пов’язане з ім’ям англійського хіміка Р. Бойля (1606 – 
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1650 рр.). Народна хімічна термінологія має таку ж структуру, як зазначена вище 

фізична, проте через визначальне значення лабораторно-технічного забезпечення 

для наукового становлення хімії, «прихованість» хімічних реакцій і процесів від 

широкого  загалу  та  значний  вміст  абстрактних  понять  вона  ще  бідніша,  ніж 

фізична. Варто зазначити, що на основі аналізу словників хімічної термінології В. 

Левицького (1902 р.) та О. Курило (1923 р.) для терміна  польовий шпат було 

знайдено 8 назв; об’єм – 5; сивушне масло – 4; сполука – 4; солярня – 3; соляне 

джерело – 3;  їдкий – 3;  асфальт – 2;  вапно – 2;  гемоглобін – 1;  метан – 1; 

плавильна піч – 1;  плавильний завод – 1;  кухонна сіль – 1 та ін. [363; 527]. Усі 

вони  мають  міждисциплінарний  характер  і  обслуговують  не  лише  хімію,  а  й 

геологію, фізику, землезнавство, медицину тощо.

Народно-науковий  етап (до  XVIІ  ст.)  ґрунтується  на  античних 

філософських уявленнях про хімічні елементи. Він тісно пов’язаний з астрологією 

та  містикою  і  широко  представлений  алхімією.  Антична  філософія  і 

природознавство  зумовили  зародження  ідей  про  атомарну,  дискретну  будову 

матерії  (Демокріт,  Епікур,  Лукрецій  Кар,  V –  ІV ст.  до  н.  е.),  геліоцентризм 

(Арістарх  Самоський,  ІІІ  ст.  до  н.  е.,  геоцентричної  системи  світу  (Евдокс 

Кнідський,  Арістотель,  Птолемей, ІV ст.  до н.  е.  – ІІ  ст.  н.  е.).  Евклідом було 

започатковано  оптику,  Архімедом  –  статику  (правило  важеля,  центр  ваги)  та 

гідростатику (умови плавання тіл,  закон Архімеда);  було відкрито найпростіші 

електричні  та  магнітні  явища  (Фалес  Мілетський,  VІ  ст.  до  н.  е.),  закладено 

основи  пневматичної  та  гідравлічної  техніки,  зокрема  винайдено  водяний 

годинник (Ктесибій, ІІІ ст. до н. е.) [441, с. 147].

Алхімічний етап тривав близько дванадцяти століть. Хибність уявлень і 

спроб  перетворення  металів  (заліза,  міді,  ртуті)  на  золото  не  перекреслює 

здобутків  цього  часу.  У  період  панування  алхімії  з’являються  зачатки  хімії 

лікарських  речовин.  Удосконаливши  методи  хімічного  аналізу  (перегонку, 

фільтрування,  осаджування,  екстракцію,  кристалізацію  та  ін.),  алхіміки  змогли 

виділяти  досить  чисті  хімічні  сполуки.  Зокрема,  у  900-і  р.  арабські  алхіміки 

отримали чистий етиловий спирт., а пізніше – деякі органічні кислоти й сечовину. 
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Висока  культура  виготовлення  рослинних ліків  існувала  і  в  Київській  Русі   в 

період V – Х ст.  Тут уміли готувати хлібне вино, займалися дубленням шкіри 

тощо. В епоху Відродження Т. Парацельс першим застосував препарати опію і 

ртуті  і  зробив  значний  внесок  у  вивчення  сполук  арсену  (миш’яку)  і  стибію 

(сурми),  мінеральних  кислот  і  винного  спирту.  Т.  Парацельса  вважають 

основоположником  ятрохімії  (iatros –  лікар),  яка  стала  праобразом  чи 

переднаукою сучасної фармацевтичної хімії [421, с. 14 – 15; 404, с. 7].

Цей відрізок часу залишив небагату хімічну термінологію. Так, терміном 

облагороджування позначали процес  перетворення  недосконалих  металів – 

«заліза, міді, ртуті та ін.» на досконалий, чи благородний, – «золото», aqua forte 

(вода  міцна) –  «HNO3»,  aqua regia (вода  царська) –  «суміш  концентрованих 

кислот HNO3 і HCl», цар металів – «золото». 

Проникнення міфічних уявлень та міфів у хімічну термінологію тривало і 

зберігається до наших днів. Назви амоніак, амоняк, амоній та ін. [65] мотивовані 

легендами  Стародавнього  Єгипту.  Його  жителі  помітили,  що  при  опаленні 

бідняцьких  халуп  фекаліями  верблюда  димарі  забивалися  білосніжною 

кристалічною масою (тепер відомо, що це NH4 CI).  Цю масу жерці храму бога 

Сонця  Амона-Ра  використовували  як  складник  кадильних  сумішей  для 

священного обкурювання. Відтак цю сполуку згодом назвали  сіль Амона [65, с. 

16-17].  Назви  сполук  меркурати,  реакції  меркурування, технічних  процесів 

демеркуризації беруть початок від слова  меркурій,  що походить від алхімічної 

назви простої речовини – ртуть (Hydrargyrum) [107, с. 29].

Як відбиток попередніх етапів розвитку науки можна трактувати той факт, 

що  в Періодичній системі Д. Менделєєва частина сучасних систематичних назв 

хімічних елементів  зберегла  мотивацію міфів та  легенд.  У них відбиті  казкові 

уявлення  про  живу  й  неживу  природу  в  органічному  взаємозв’язку  з 

властивостями хімічного елемента. Аналіз систематичних назв хімічних елементів 

Періодичної  системи  Д.  Менделєєва  та  особливостей  історії  їх  відкриття  дав 

змогу виділити:  Титан (Titanium)  Ті – відкритий у 1795 р. німецьким хіміком 

Клапротом  у  мінералі  рутил,  названий  на  честь  персонажів  давньогрецької 
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міфології  титанів; Ванадій  (Vanadium)  V –  відкритий у  1801  р.  професором 

мінералогії  з  Мехіко  Андресом  Мануелем  Дель  Ріо  у  свинцевих  рудах,  назва 

походить від імені скандинавської богині любові і краси Фрей – давньоісландськ. 

Vanads «дочка ванів»; Кобальт (Cobaltum) Co – відкрив шведський мінералог Г. 

Брандт у 1735 р., назва походить від нім. Kobold  «домовик, гном, гірський дух», 

якому приписували отруєння робітників при переплавці срібла; Торій (Thorium) 

Th – відкритий Берцеліусом у 1815 р., назва бере початок від імені бога грому 

Тора в скандинавській міфології.

Слід зазначити, що й сьогодні наукова хімічна термінологія ґрунтується на 

хімічних формулах, знаках, які  набули іншого вигляду, порівняно з алхімічними, 

але  залишилися  термінологічними  символами.  Окремі  етапи  еволюції  назв 

хімічних елементів можна прослідкувати за матеріалами таблиці.

Таблиця 4.1

Хімічна символіка доби алхімії та наукові назви металів

Алхімічний 
символ

Планета,  яка 
відповідала 
металу

Українська 
назва 
простої 
речовини

Науковий 
латинський 
символ

Стандартизо
вана  назва 
елемента

Сонце золото Au Aurum
Місяць срібло Ag Argentum
Марс залізо Fe Ferum
Меркурій ртуть Hg Hydrargyrum
Юпітер олово Sn Stanum
Венера мідь Cu Cuprum
Сатурн свинець Pb Plumbum

Єгипетська,  арабська,  грецька  алхімія  були  різними,  але  всі  вони  – 

продукт тогочасного  народно-наукового етапу становлення природничої  науки, 

що носив на собі відбиток реальних історичних умов.

В алхімії  епохи  Відродження  (ХV –  ХVІ  ст.)  починають  переважати 

практичні  напрями:  металургія,  виготовлення кераміки і  фарб,  виробів  зі  скла. 

Найяскравішим представником  цієї  епохи був  німецький  металург  і  мінералог 

Агрикола  (1494 –  1555 рр.),  який  узагальнив  досвід  добування  металів  із  руд, 
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заклав основи хімічної оцінки й переробки мідних, срібляних і свинцевих руд. 

Його праці торкалися одержання солей і виготовлення скла. В епоху Відродження 

розроблено й удосконалено конструкції печей та лабораторних приладів і методів 

очищення речовин, одержано низку хімічних препаратів [441, с. 152].

Хронологічно тривалий період (V –  IV ст. до н. е. –  XVIІ ст. н. е.) 

народно-наукового етапу заклав підвалини для трансформації 

несформованих хімічних знань у науку в сучасному розумінні. На основі 

аналізу наукової спадщини видатних учених-хіміків [101; 4; 592; 52; 145; 

149; 580; 624] у дисертації виділено найважливіші відкриття світового 

рівня у ХІІІ ст.: Р. Бекон (близько 1214 – 1292 рр.) – алхімік, дослідив, що горіння 

в закритій посудині припиняється через відсутність повітря;  Р.  Лулій (1270 р.) 

отримав карбонат амонію  перегонкою сечі;  А.  Вілановський (1280 р.)  описав 

приготування ефірних масел.

У ХV – ХVІ ст. В. Бірінгуччо (1480 – 1539 рр.) у роботі «Піротехнія» (1540 

р.)  описав  способи  добування  металів,  перегонки,  феєрверків  та  військового 

мистецтва; В. Валентин (ХV чи ХVІ ст.) вперше отримав соляну кислоту, описав 

арсен та ін.; А. Лібавій (1550 – 1616 рр.) у своїх працях «Алхімія» (1597 р.) та 

«Повне  зібрання  медико-хімічних  сполук»  (т.  1  –  3,  1597  р.)  систематизував 

практичні відомості з хімії того часу; Б. Паліссі (1510 – 1589 рр.) у трактаті «Про 

гончарне  мистецтво,  його  користі,  про емалі  і  вогонь»  дав  список  сполук,  які 

входять  до  складу  глазурі,  але  промовчав  про  їх  співвідношення,  і  секрети 

виробництва не розкриті понині; Парацельс (спр. ім’я і  прізвище Філіп Ауреол 

Теофраст  Бомбаст  фон  Гогенгейм,  1493  –  1541  рр.)  –  засновник  ятрохімії, 

використовував алхімічну символіку. 

У цей історичний період тогочасні виробництва і паростки науки створили 

передумови для виникнення деяких хімічних термінів. Так, практика застосування 

спиртів призвела до появи терміна абсолютний алкоголь, який у 1554 р. вжив Д. 

Кардан, необхідність диференціації простих речовин і сумішей – до виникнення 

понять продукт сполучення, чи суміш, які запропонував Ю. Скалінгер у 1582 р. 

Уперше термін фізична хімія вжив Г. Кунарт у 1599 р. [101, с. 535].
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Науковий  етап еволюції  світової  хімії  розпочався  фазою  становлення 

науки (друга  половина  XVII  –  XVIII  ст.),  яка  супроводжувалася  широким 

впроваджувалися експериментальні методи досліджень. 

Аналіз наукової спадщини видатних учених-хіміків  [101; 4; 592; 52; 145; 

149; 580; 624] дав змогу скласти власний реєстр відкриттів світового рівня у фазу 

становлення науки.  За середину ХVІІ  ст.  Р.  Бойль відкрив закон зміни об’єму 

повітря при зміні тиску (закон Бойля-Маріота – 1660 р.), уперше отримав ацетон 

шляхом перегонки ацетату  калію (1660 р.),  написав книгу «Хімік-скептик»,  де 

визначив основні завдання хімії щодо вивчення складу сполук та нових елементів, 

сформулював  поняття  хімічного  елемента і  вказав  на  важливість  методів 

якісного аналізу в хімії (1661 р.), які активно розвивав (у 1663 р. він упровадив 

індикатори  для  визначення  кислот  і  лугів),  розробив  новий  спосіб  отримання 

фосфору, фосфорної кислоти тощо; Е. Маріот (1676 р.) установив залежність між 

об’ємом повітря та тиском; І.  Бехер (1635 – 1682 рр.)  своїми поглядами склав 

основу для створення першої хімічної теорії флогістона; Х. Бранд (близько 1630 – 

після 1710 рр.), пропалюючи сечу без доступу повітря, отримав білий фосфор; Я. 

Гельмонт (1579 – 1644 рр.) висунув ідею про роль ферментів; І. Глаубер (1602 – 

1670 рр.) зробив помітний внесок у приготування ряду неорганічних речовин; І. 

Кункель (1630 (або 1638) – 1703 рр.) добув і описав фосфор; Н. Лемері (1645 – 

1715 рр.) основні дослідження присвятив систематизації хімічних знань; А. Сала 

(1576 –  1637 рр.)  розробив  спосіб приготування  сірчаної  кислоти (1625 р.);  Г. 

Шталь (1659 – 1734 рр.) створив теорію флогістона (1697 – 1703 рр.). 

Значний внесок у розвиток хімії  ХVІІІ  ст.  зробили:  К.  Бертоле (1748 – 

1822 рр.), об’єктом дослідження якого було вивчення хімії розчинів та розплавів; 

І.  Бетгер  (1682  –  1719  рр.)  –  його  наукові  роботи  були  спрямовані  на  пошук 

фарфорової  маси;  Д.  Блек  (1728  –  1799  рр.)  –  один  з  основоположників 

пневматичної  та  термохімії;  Р.  Бошкович (1711  –  1787  рр.),  котрий намагався 

об’єднати ідеї І. Нютона та Г. Лейбніца і на цій основі пояснив численні фізичні 

та хімічні явища; Г. Брандт (1694 – 1768 рр.), який вивчав Арсен; Л. Бруньятелі 

(1761  –  1818  рр.),  що описав  метод  дистиляції  етилового  спирту  (1798  р.);  Г. 
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Бургаве  (1668  –  1738  рр.),  котрий  написав  підручник  «Елементи  хімії»,  де 

систематизував хімічні знання того часу; Ю. Валеріус (1709 – 1785 р.), який ввів 

систему  природної  класифікації  мінералів;  А.  Вольта  (1745  –  1827  рр.),  що 

створив перше хімічне джерело постійного електричного струму (1799 р.);  Ю. 

Гадолін (1760 – 1852 рр.), котрий знайшов суміш оксидів рідкоземельних металів; 

Ю.  Ган  (1745  –  1818  рр.)  досліджував  мінералогію  та  неорганічну  хімію;  Ф. 

Декруазіль (1751 – 1825 рр.) – один із засновників об’ємного аналізу; Е. Жоффруа 

(1672  –  1731  рр.)  висунув  перші  уявлення  про  кількісну  оцінку  хімічної 

спорідненості  (1718  р.);  Г.  Кавендіш  (1731  –  1810  рр.)  –  один  із  творців 

пневматичної хімії; М. Клапрот (1743 – 1817 рр.) відкрив уран і цирконій (1789 

р.), титан (1795 р.); А. Кронстедт (1722 – 1765 рр.) першим увів мінералогічну 

класифікацію й номенклатуру; А. Лавуазьє (1743 – 1794 рр.) увів у хімію кількісні 

методи дослідження, він є одним з основоположників сучасної хімії; Н. Леблан 

(1742 – 1806 рр.) у 1791 р. розробив спосіб отримання соди; М. Ломоносов (1711 – 

1765  рр.)  звернув  увагу  на  основу  хімічних  реакцій  (закон  збереження  маси 

речовин, 1756 р.), розробив основи атомно-корпукулярного вчення (1741 – 1750 

рр.), висунув кінетичну теорію теплоти (1744 – 1748 рр.); П. Макер (1718 – 1784 

рр.) основні роботи здійснив у галузі технічної хімії; Д. Прістлі (1733 – 1804 рр.) – 

один з  основоположників  пневмохімії;  Р.  Реомюр (1683 –  1757 рр.)  винайшов 

спиртовий термометр (1730 р.), запропонував спосіб виробництва матового скла; 

Г. Руель (1703 – 1770 рр.) розробляв теоретичні питання неорганічної хімії;  К. 

Шееле (1742 – 1786 рр.) відкрив молібден (1778 р.), вольфрам (1781 р.), виділив і 

описав більше половини відомих у ХVІІІ ст. органічних сполук: молочну (1780 

р.), сечову (1776 р.) тощо.

Фаза  становлення  науки  супроводжувалася  активним  упровадженням 

наукової термінології, взятої із [101], яка подекуди ще мала народний чи народно-

науковий характер, зокрема, Я. Гельмонт (1579 – 1644 рр.) увів у науку термін газ, 

який у 1620 р. назвав  лісовим духом; Г. Кунарт (1599 р.) ужив термін  фізична 

хімія; П. Гасенді (1624 р.) увів поняття  молекула; Р. Бойль (1654 р.) у хімічних 

дослідженнях  започаткував  термін  аналіз і  розвинув  уявлення  про  поняття 
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хімічний елемент;  Дж.  Майов  (1669  р.)  назвав  кисень повітряним спиртом 

селітри; Н. Лемері (1645 – 1715 рр.) написав книгу «Курс хімії», у якій широко 

використав  алхімічні  символи елементів  та  сполук;  А.  Сала  (1576  –  1637  рр.) 

добутій сірчаній кислоті дав назву  сірковий спирт (1625 р.); Г. Шталь (1659 – 

1734 рр.) доводив, що всі речовини при прожарюванні чи горінні перетворюються 

у вапна, землі та окалини – окисли – і при цьому виділяється невагомий флюїд – 

флогістон. У ХVІІІ  ст. Е. Жоффруа (1672 – 1731 рр.) склав таблиці з великої 

кількості алхімічних символічних позначень; М. Ломоносов (1711 – 1765 рр.) дав 

визначення  атома  (елемента), молекули  (корпускули),  водень  позначив  як 

горюча  пара,  який Г.  Кавендіш  (1766  р.)  називав  горючим  повітрям, 

запропонував  назву  фізична  хімія для  теоретичної  хімії,  а  для  практичної  – 

технічна хімія,  у праці «Перші основи металургії,  чи рудних справ» (1763 р.) 

заклав основи російської хімічної мови; П. Макер (1718 – 1784 рр.) уперше ввів у 

хімію термін хімічна сполука замість змішане тіло (1749 р.); Г. Руель (1754 р.) 

вуглекислий газ назвав зв’язаним повітрям; Д. Прістлі (1733 – 1804 рр.) вивчав 

вуглекислий  газ  –  повітря,  зіпсоване  горінням  чи  диханням, хлороводень  – 

солянокисле повітря (1772 р.), закис азоту – селітряне повітря, аміак – лужне 

повітря, кисень – дефлогістоване повітря (1774 р.), який А. Лавуазьє в 1777 р. 

назвав  киснем;  Дж. Резерфорд (1772 р.) відкрив азот і назвав його  мефітичне 

повітря; Л. Гітон де Морво (1737 – 1816 рр.) в історії хімії відомий як перший 

розробник хімічної номенклатури (1782 р.), разом із А. Лавуазьє, К. Бертоле та А. 

Фуркруа створив хімічну номенклатуру (1786 – 1787 рр.),  уперше вжив термін 

радикал та дав визначення терміна  ефір (1782 р.); Л. Гальвані (1786 р.) відкрив 

біоструми  і  назвав  їх  тваринною  електрикою;  К.  Бертоле  (1788  р.)  відкрив 

нітрид срібла і  назвав його  гримучим сріблом;  І.  Ріхтер (1792 – 1794 рр.) увів 

поняття  стехіометрія та  ряди нейтралізації;  Й.  Ейдлер фон Жакен (1793 р.) 

уперше вжив назву білок; Т. Ловіц (1798 р.) увів поняття перенасичений розчин; 

А. Фуркруа і Л. Воклен (1799 р.) органічній речовині дали назву сечовина тощо. 

Наступною фазою еволюції хімічної науки було обґрунтування  кількісних 

законів  атомно-молекулярної  теорії (перша  половина  ХІХ  ст.).  Цей  час 
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ознаменувався відкриттям кількісних законів, формуванням атомно-молекулярної 

теорії  тощо.  Остаточно  завершився  процес  трансформації  хімії  в  точну  науку, 

засновану  на  спостереженні  й  на  вимірюванні.  У  фазу  класичної  хімії (друга 

половина  XIX  ст.)  була  відкрита  періодична  система  елементів  та  теорія 

валентності й хімічної будови молекул. Зазнали значного прогресу різноманітні 

хімічні галузі:  стереохімія, хімічна термодинаміка та хімічна кінетика.  Значних 

успіхів досягнуто у прикладній неорганічній хімії та органічному синтезі. 

В  основу  виділення  фаз  еволюції  хімічної  науки  були покладені  якісні 

показники становлення хімії. Однак, з огляду на середню тривалість життя вчених 

та  невелику  тривалість  2  і  3  фаз  було  доцільним  розглядати  їх  разом.  За 

матеріалами  дослідження  наукової  спадщини  видатних  учених-хіміків  [101;  4; 

592;  52;  145;  149;  580;  624] у  роботі  складено  список  відкриттів  світового 

значення в ХІХ ст. У цей проміжок часу А. Авогадро (1776 – 1856 рр.) заклав 

основи молекулярної теорії та відкрив закон, названий його іменем (1811 р.); С. 

Ареніус (1859 1927 рр.) став одим із основоположників фізичної хімії, М. Бекетов 

(1827 – 1911 рр.) – фізичної хімії,  П. Бертло (1827 – 1907 рр.) – синтетичного 

напряму в органічній хімії; наукові дослідження Й. Берцеліуса (1779 – 1848 рр.) 

охоплювали всі  головні проблеми загальної  хімії  першої  половини ХІХ ст.;  О. 

Бородін (1833 – 1887 р.) зробив значний внесок у галузь органічного синтезу; О. 

Бутлеров (1828 – 1886 рр.) створив теорію хімічної будови органічних речовин; К. 

Венцель (1740 – 1793 рр.) займався фундаментальними дослідженнями в галузі 

загальної  хімії;  А.  Вернер  (1866  –  1919  рр.)  започаткував  хімію  комплексних 

сполук; Ш. Вюрц (1817 – 1884 рр.) зробив значний внесок у вивчення органічної 

та  неорганічної  хімії;  Ж.  Гей-Люссак  (1778  –  1850  рр.)  відкрив  залежність 

розширення газів від температури за постійного тиску (закон Гей-Люссака);  Д. 

Дальтон  (1766  –  1844  рр.)  відкрив  закон  парціальних  тисків  газів  (1802  р.), 

залежності  розширення  газів  від  температури  за  постійного  тиску  (1802  р.), 

залежності розчинності газів від їх парціальних тисків (1803 р.); М. Зінін (1812 – 

1880 рр.)  займався дослідженнями в галузі  органічної хімії;  Ф. Кекуле (1829 – 

1896  рр.)  працював  у  сфері  теорії  органічної  хімії  та  органічного  синтезу;  Б. 
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Куртуа (1777 – 1838 рр.) у 1811 р. відкрив йод із попелу морських водоростей; П. 

Кюрі (1859 – 1906 рр.) став основоположником учення про радіоактивність; Ле 

Шательє (1850 – 1936 рр.) сформулював закон зміщення хімічної рівноваги (1884 

р.);  Ю.  Лібіх  (1803  –  1873  рр.)  запропонував  теорію  мінерального  живлення 

рослин (1840 р.),  Ч. Макінтош (1766 – 1843 рр.) створив тканину, що не промокає 

(два  шари  матерії  і  між  ними  розчин  каучуку),  з  якої  шили  верхній  одяг  – 

макінтоші;  дослідження  В.  Марковнікова  (1837  –  1904  рр.)  присвячені 

теоретичній органічній хімії і нафтохімії; М. Склодовська-Кюрі (1867 – 1934 рр.) 

стала одним з основоположників учення про радіоактивність; основні роботи М. 

Шевреля (1786 – 1889 рр.) присвячені питанням хімії жирів тощо.

У  фазу    обґрунтування  кількісних  законів  атомно-молекулярної  теорії   

відбулося  становлення  значного  масиву  хімічної  термінології,  яка  була 

незрозумілою для широкого загалу, однак значно більше відповідала критеріям 

визначення термінів та понять і взята із [101], зокрема, Л. Пруст (1800 р.) увів 

поняття гідрати; Т. Юнг (1801 р.) запропонував термін енергія; Д. Дальтон (1766 

– 1844 рр.) запропонував систему хімічних знаків для простих і складних речовин 

та елементів (1804 р.) та ввів поняття атомна вага; Й. Берцеліус (1806 р.) вперше 

вжив поняття органічна хімія, для групи елементів фтору, хлору, йоду в 1825 р. 

ввів назву галогени, у 1831 р. запропонував терміни ізомер, полімер, у 1833 р. – 

раціональна  формула,  поняття  –  каталіз,  каталітична  сила,  у  1835  р.  для 

спиртів – загальну назву алкоголі, а в 1841 р. – термін алотропія; Х. Вейс (1809 

р.) запропонував поняття вісь симетрії щодо характеристик кристалів; А. Ампер 

(1820 р.)  увів  термін  електричний струм;  Ж. Дюма та А.  Ле Руайе (1821 р.) 

увели понятя еквівалентний об’єм (пізніше – питомий об’єм); Е. Мічерліх (1821 

р.) для речовин із різним хімічним складом і з однаковою формою кристалів увів 

назву  ізоморфні;  Й.  Дьоберейнер  (1823  р.)  уперше  записав  рівняння  реакцій, 

використовуючи  символи хімічних  елементів;  С.  Карно (1824  р.)  увів  поняття 

ізотермічні,  адіабатичні,  зворотні,  колові  процеси;  К.  Рейхенбах  (1830  р.) 

уперше вжив назву  парафіни;  М. Годен (1833 р.)  розмежував поняття  атом і 

молекула;  Т. Грем (1833 р.) увів поняття  багатоосновні кислоти;  М. Фарадей 
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(1833 – 1834 рр.) увів терміни катіон, аніон, йон, електроліт, електрохімічний  

еквівалент;  Ю.  Лібіх  (1834 р.)  у  формулі  молекули кількість  атомів  позначив 

цифрою внизу справа та ввів термін альдегід та разом із Ж. Дюма в 1838 р. чітко 

сформулював поняття  складні радикали; Г. Копп ( 1817 – 1892 рр.) використав 

термін  питомий об’єм (пізніше –  атомний об’єм);  Ж.  Деляфос (1840 р.)  для 

позначення й характеристики кристалів увів термін решітка; А. Біо (1842 р.) увів 

терміни  молекулярна  обертальна  здатність,  лівообертальні  та 

правообертальні речовини; Ш. Жерар (1843 р.)  відкрив і  дав назву органічній 

речовині фенолу; К. Шмідт (1844 р.) увів термін вуглеводи; О. Лоран (1846 р.) дав 

визначення поняття  еквівалент;  Р.  Клаузіус (1850 р.)  увів поняття  внутрішня 

енергія, К. Леман увів термін пептони для продуктів розпаду білків, а К. Шварц у 

цьому ж році запропонував термін – об’ємний аналіз; А. Уільямсон (1851 р.) для 

характеристики протікання хімічних реакцій ввів термін динаміка хімії (пізніше – 

хімічна динаміка); Е. Франкленд (1852 р.) заклав основи майбутніх уявлень про 

валентність і ввів понятя  сполучна сила та термін металоорганічні сполуки, А. 

Уільямсон  –  основність, П.  Фавр  та  І.  Зільберман  –  калорія,  а  Г.  Стокс  – 

флюоресценція (у цьому ж році); І. Гіторф (1953 р.) в електрохімію ввів термін 

числа переносу;  Р.  Клаузіус (1854 р.)  – поняття  ентропія,  ідеальний газ,  а  У. 

Томпсон у цьому ж році – назву термодинаміка; Д. Менделеєв (1856 р.) дав чітке 

визначення поняття  питомий об’єм,  а  М. Бертло в цьому ж році ввів поняття 

молекулярна  рефракція;  Р.  Бунзен  та  Г.  Роско  (1857  р.)  у  фотометричних 

дослідженнях увели термін коефіцієнт поглинання, Ф. Селмі – адгезія, П. Гріс – 

діазо (у цьому ж році).

Терміни  фази  класичної  хімії свідчать  про  досить  глибоке  занурення 

наукових  уявлень  в  організацію,  взаємодію  та  властивості  атомів,  молекул  і 

сполук. У роботі хімічні назви, терміни та поняття взяті із [101] і представлені в 

хронологічному порядку: А. Кекуле (1860 р.) запропонував термін  ароматичні  

сполуки, а в 1866 р. – назву терпени; Т. Грем (1861 р.) заклав основи уявлень про 

колоїди, а метод їх розділення назвав діалізом, у 1863 р. ввів поняття золь і гель; 

І.  Баушінгер (1865 р.) запропонував термін  рівняння стану ідеального газу;  Г. 
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Віхельхауз  (1868  р.)  увів  термін  валентність,  А.  Ангстрем  запропонував 

одиницю довжини світлової  хвилі оА (10–10 м,  названу  його іменем),  а  Г.  Уетс 

оприлюднив термін  парафіни в цьому ж році; Ф. Масьє (1869 р.) увів поняття 

характеристична функція, І. Вісліценус – геометрична ізомерія, а Т. Ендрюс у 

цьому ж році – критична точка; М. Шеврель (1786 – 1889 рр.) повторно відкрив 

солодку основу жирів і назвав цю сполуку гліцерином (1813 р.); Дж. Гібс (1875 – 

1878  рр.)  ввів  поняття  хімічний потенціал;  Р.Є.  Ленц (1877  р.)  запропонував 

поняття еквівалентна електропровідність, Г. Ландольт – аномальна дисперсія 

обертання, а  В. Кюне у цьому ж році запропонував назву  ензими;  М. Бертло 

(1879 р.) увів терміни екзотермічна і ендотермічна реакції; Г. Гельмгольц (1882 

р.) упровадив поняття  вільна і зв’язана енергія, а Г. Шульце в цьому ж році – 

поріг коагуляції; В. Марковніков (1883 р.) для нового класу органічних сполук 

увів термін нафтени; М. Патісон Мюір (1884 р.) увів поняття хімічна кінетика, 

П. Дюгем – термодинамічний потенціал, Ф. Гетрі в цьомуж році – евтектика; 

Ф.  Рауль  (1885  р.)  увів  термін  кріоскопія,  В.Ф.  Алексєєв  –  критична 

температура розчинення, К. Лаар в цьому ж році –  таутомерія; В. Оствальд 

(1886 р.) увів термін порядок реакції; К. Оверс та В. Мейєр (1888 р.) для розділу 

про  просторове  розташування  атомів  у  молекулах  запропонували  назву 

стереохімія; В. Оствальд (1889 р.) увів термін комплексні сполуки, В. Нернст – 

електролітична пружність розчинення, Р. Альтман – нуклеїнові кислоти, а Е. 

Бамбергер –  ациклічні сполуки (у цьому ж році);  О. Леман (1890 р.) розробив 

уявлення про рідкі кристали, І. Шредер – про ідеальні розчини, а К. Бішоф – про 

поворотну  ізомерію;  Г.  Стоні  (1891  р.)  ввів  термін  електрон,  а  М.  Ле  Блан 

запропонував  поняття  напруга  розкладу;  В.  Мейєр  та  П.  Якобсон  (1893  р.) 

упровадили термін гетероциклічні сполуки; Е. Фішер (1894 р.) – асиметричний 

синтез;  Г.  Цвардемакер  (1895  р.)  запропонував  назву  одоріофори (пізніше  – 

осмофори); В. Банкрофт (1897 р.) запропонував назву правило фаз, а Г. Бертран – 

кофермент;  П.  і  М.  Кюрі  (1898  р.)  є  родоначальниками  терміна 

радіоактивність; В. Каспарі (1899 р.) увів термін перенапруга тощо.
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У  зв’язку  із  зростанням  обсягу  знань  про  речовини,  їх  властивості  і 

процеси у ХХ – ХХІ ст. наступила фаза диференціації, гібридизації та інтеграції 

сучасної  хімії. Диференціація  хімії  призвела  до  виділення  окремих  її  гілок 

(неорганічна  хімія,  органічна  хімія,  термохімія,  електрохімія,  хімічна  кінетика, 

ензимологія тощо), гібридизація окремих хімічних напрямів зумовила появу на їх 

перехресті  гібридних  хімічних  галузей  (координаційна  хімія,  хімія 

елементоорганічних сполук тощо), а в результаті інтеграції різних природничих 

наук виникли біохімія, геохімія та ін., які набувають рис самостійних наук або 

стали ними. За короткий час вони перетворилися в галузі пізнання молекулярної 

логіки хімічних процесів неорганічного світу та живого стану – самої суті явищ 

життя. Кожна з них впливала на процеси термінотворення.

Аналіз  наукової  спадщини  видатних  зарубіжних  учених-хіміків  за 

літературними джерелами [101; 4; 592; 52; 145; 149; 580; 624] дав змогу скласти в 

роботі список відкриттів світового значення та їх авторів цього проміжку часу, 

серед яких – С. Акаборі (н. 1900 р.) зробив значний внесок у вивчення білків; О. 

Баєв (н. 1904 р.) встановив первинну структуру валінової тРНК; А. Білозерський 

(1905 – 1972 рр.) зробив значний внесок у вивчення нуклеїнових кислот; Н. Бор 

(1885  –  1962  рр.)  створив  квантову  теорію  атома  водню  (1913  р.),  побудував 

моделі атомів інших елементів періодичної системи (1913 – 1921 рр.); І. Жоліо-

Кюрі (1897 -1956 рр.) та Ф. Жоліо-Кюрі (1900 – 1958 рр.) зробили значний внесок 

у  вивчення  радіоактивності;  В.  Клечковський  (1900  –  1972  рр.)  досліджував 

використання  методу  мічених  атомів  у  агрохімії,  сформулював  правило 

заповнення електронів у атомах; Х. Корана (н. 1922 р.) досліджував нуклеїнові 

кислоти;  А.  Корнберг  (н.  1918 р.)  відкрив фермент  ДНК-полімеразу;  Х.  Кребс 

(1900 – 1981 рр.) дослідив шлях окислювальних перетворень ди- і трикарбонових 

кислот (цикл Кребса); Ф. Крік (н. 1916 р.) разом із Д. Уотсоном запропонували 

модель вторинної структури ДНК; Д. Кроуфут-Ходжкін (н. 1910 р.) разом з Дж. 

Берналом розробила метод рентгеноструктурного аналізу (1934 р.); М. Келвін (н. 

1911  р.)  вивчав  фотосинтез;  А.  Ленінджер  (н.  1917  р.)  вивчав  окислювальне 

фосфорилювання в мітохондріях;  А. Львов (н. 1902 р.) вивчав ростові фактори 
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мікроорганізмів,  індукцію  і  репресію  ферментів;  П.  Мітчел  (н.  1920  р.) 

започаткував нову галузь науки – векторну біологію; Л. Міхаєліс (1875 – 1949 рр.) 

– займався вивченням ферментативних реакцій; Ж. Моно (1910 – 1976 рр.) зробив 

значний внесок у вивчення транскрипції; М. Ніренберг (н. 1927 р.) досліджував 

генетичний  код;  Ю.  Овчинніков  (1934  –  1988  рр.)  став  одним  із  творців 

мембранної  біології;  О.  Опарін  (1894  –  1980  рр.)  зробив  значний  внесок  у 

вивчення  походження  життя.  Основні  роботи  С.  Очоа  (н.  1905  р.)  присвячені 

вивченню нуклеїнових кислот. М. Перутц (н. 1914 р.) зробив значний внесок у 

вивчення  молекули  гемоглобіну,  Л.  Полінг  (н.  1901  р.)  –  у  вивчення  будови 

молекул та хімічних зв’язків. Основні роботи Д. Прянішнікова (1865 – 1948 рр.) 

присвячені живленню рослин та використанню добрив. Е. Резерфорд (1871 – 1937 

рр.) був одним з основоположників учення про радіоактивність; Р. Робінсон (1866 

– 1975 рр.) запропонував якісну електронну теорію хімічного зв’язку; Т. Сведберг 

(1884  –  1971  рр.)  вивчав  розміри  і  форми  молекул;  С.  Северін  (н.  1901  р.) 

досліджував  азотисті  речовини  в  м’язах,  аденілатциклазну  систему;  об’єктом 

наукових інтересів  Ф.  Сенгера  (н.  1918  р.)  була  хімія  білків;  А.  Сент-Дьйорді 

(1893 – 1986 рр.) вивчав механізм м’язового скорочення; Г. Сіборг (н. 1912 р.) 

виділив  із  природних  руд  трансуранові  елементи;  М.  Уілкінс  (н.  1916  р.) 

підтвердив  гіпотезу  про  вторинну  структуру  ДНК;  Дж.  Уотсон  (н.  1928  р.) 

запропонував модель спіралі ДНК; М. Шемякін (1908 – 1970 рр.) був одним із 

творців біоорганічної хімії тощо.

Потреби людства і прогрес у науково-технічному забезпеченні науки 

ХХ ст.  (широке використання потужних центрифуг,  спектрофотометрів та мас-

спектрофотометрів, рентгеноструктурного аналізу, радіоізотопних методів тощо) 

дали  змогу  глибше  проникнути  в  будову  атома,  ядра,  просторову  структуру 

біомолекул,  різноманітні  хімічні  процеси.  Разом  із  науковими  відкриттями 

виникали нові назви, терміни і поняття записані на основі [101], зокрема, в 1900 р. 

В.  Оствальд увів поняття  супряжені реакції;  Ф. Кіпінг (1901 р.)  запропонував 

термін  силікони;  Б.  Браунер  (1902  р.)  сформулював  уявлення  про 

інтерперіодичну групу, а І. Штарк у цьому ж році запропонував поняття  йонна 
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енергія; Ж. Дюкло (1902 р.) в колоїдну хімію ввів термін міцела; Г. Лей (1904 р.) 

започаткував поняття  внутрішні комплексні солі металів;  Ж. Перен (1905 р.) 

ужив поняття про  гідрофільні  і гідрофобні колоїди;  Г. Люїс (1907 р.) у теорію 

реальних розчинів увів терміни активність іонів та коефіцієнт активності; А. 

Камерон (1910 р.) запропонував термін  радіохімія, а П. Вальден – сольволіз; Е. 

Резерфорд  (1912  р.)  увів  термін  атомне  ядро, Н.  Курнаков  –  бертоліди,  

дальтоніди,  сингулярні  точки,  а  К.  Функ  –  вітаміни.  У  1913  р.  Ф.  Содді 

розробив термін  ізотопи,  Г. Люїс –  металічний зв’язок,  а  Н.  Курнаков та С. 

Жемчужний –  фізико-хімічний аналіз; І. Штарк (1915 р.) запропонував поняття 

валентні  електрони,  а  Дж.  Макленан  та  Дж.  Гендерсон  –  іонізаційний 

потенціал;  Ш. Дюфрес (1917 р.) увів термін  інгібітор;  Е. Резерфорд (1920 р.) 

запропонував  термін  протон і  висловив  припущення  про  існування  атома 

нульового  елемента (нейтрона),  а  Н.  Б’єрум  ввів  поняття  коефіцієнт 

активності;  Л.  Полінг  (1924  р.)  вжив  поняття  дефектна  структура щодо 

кристалічної решітки; Н. Сіджвік (1925 р.) ввів поняття хелати і хелатні кільця; 

К.  Бедряг  (1928  р.)  вперше  вжив  терміни  s-елементи,  p-елементи і  т.  д.;  С. 

Хендрікс (1930 р.) сформулював поняття ван-дер-ваальсові радіуси, а А. Ейкен – 

хімічна  фізика;  Г.  Уайт  (1931  р.)  запропонував  графічні  терміни-зображеня 

атомних орбіталей s-,  p-,  d-,  f-електронів, а Ф. Хунд увів уявлення про  π-  та σ-

зв’язки в  молекулах;  Д.  Чедвік  (1932  р.)  відкрив  нейтрон,  а  Р.  Малікен  увів 

термін  молекулярна  орбіталь;  П.  Блекет  та  Г.  Окіаліні  (1933  р.)  відкрили 

позитрон; Г. Ейрінг (1935 р.) увів термін активований комплекс; І. Кричевський 

(1939 р.) розробив поняття газовий розчин; І. Свартгольм (1941 р.) запропонував 

текстово-графічні  терміни  молекулярні  діаграми (структурні  формули,  у  яких 

біля зв’язків записані порядки чи заряди зв’язків, а напроти атомів – заряди, числа 

вільних валентностей);  М.  Д’юар (1942 р.)  ввів  термін  тропролон;  М.  Темкін 

(1945  р.)  сформулював  поняття  ідеальний  іонний  розчин;  Т.  Коман  (1947  р.) 

запропонував термін  нуклід; С. Щукарьов (1948 р.) увів терміни  лантаноїди  та 

актиноїди; Б. Кедров (1903 – 1985 рр.) здійснив історичний аналіз виникнення і 

розвитку атомістики Дж. Дальтона (1937 – 1949 рр.), поняття хімічний елемент 
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(1948 р.), періодичного закону і системи хімічних елементів Д. Менделєєва (1949 

р.), запропонував класифікацію наукових відкриттів і періодизацію історії хімії; 

Дж. Бокріс (1949 р.) ужив поняття  первинна та вторинна сольватація; А. Берг 

(1951 р.) запропонував термін конформаційний аналіз, а М. Бартон вперше ужив 

термін  радіаційна  хімія;  М.  Шемякін  (1953  р.)  запропонував  назву 

депсипептиди; Г. Мак Конел (1958 р.) увів поняття від’ємна спінова густина; В. 

Вайола  і  Г.  Сиборг  (1966  р.)  чітко  сформулювали  уявлення  про  острівці  

відносної  стабільності щодо  ядер,  а  В.  Прелог  та  К.  Інгольд  започаткували 

поняття хіральність; М. Наріта (1976 р.) сформулював термін органічні метали,  

а  Р.  Мінгос  (1985  р.)  –  розробив  модель  додаткової  сферичної  електронної  

густини та ін.

У  досліджені  розглянуто  37  наукових  хімічних  термінів  для  фази 

становлення  хімії,  56  –  для  фази  обґрунтування   кількісних  законів  атомно-

молекулярної теорії, 47 – для фази класичної хімії, 60 – для фази диференціації, 

гібридизації та інтеграції сучасної хімії. Кількісний аналіз розглянутих у роботі 

наукових хімічних назв засвідчує зростання масиву хімічних термінів упродовж 

кожної фази наукового етапу еволюції хімії.

Отже, еволюція фізико-хімічної галузі проходила в тісному взаємозв’язку 

з цивілізаційними процесами, потребами розвитку суспільства, виробництв тощо. 

Цивілізаційні  потреби  зумовлювали необхідність  розвитку  наукових  знань,  які 

створювали  передумови  для  становлення  термінології.  Зазначені  складові 

трикутника:  потреби  розвитку  суспільства,  фізико-хімічна  наука  (знання)  та 

термінологія – еволюціонували спільно на тлі історії розвитку народу.
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4.2. Хімія і фізикка на теренах України 
у ХVІІІ ст. – 1920-х рр.

Хімічна і фізична галузі     України в Х  V  ІІІ – ХІХ ст.  

У ХVІІІ  ст.  переходу середньовічних природничих уявлень в Україні  в 

наукові  знання сприяли потреби хімічного промислу та  інших виробництв,  які 

виникли дещо раніше. Ще в 1578 р. в Буську на Львівщині працювала папірня. 

Промислове виробництво сірки в Україні розпочалося ще до ХVІІ ст. Наприкінці 

ХVІІ ст. низка заводів – Кочубея в Диканьці, Мазепи поблизу р. Самари (притоки 

Дніпра),  у  Київській  та  Чернігівській  губерніях,  Слобідській  Україні  та  ін.  – 

випускали  селітру,  а  в  середині  ХVІІІ  ст.  на  Шкірманівському  (1739  р.)  та 

Шостенському  (1739  р.)  порохових  заводах  виробляли  порох.  Фабрику,  яка 

виготовляла мідний купорос, було збудовано  в Путивлі в 1743 р., а в Дрогобичі, 

Нагуєвичах  (Івано-Франківську),  Стебнику,  Бахмуті,  Сумах  та  інших  містах 

функціонували солеварні. Основним місцем добування нафти в ХVІІ – ХVІІІ ст. 

були Дрогобицький та  Бориславський нафтоносні  райони,  Трускавець тощо.  У 

1795  р.  в  Лисичанську  заснували  рудник,  у  1797  –  1799  рр.  на  Луганському 

чавунно-ливарному  заводі  збудували  доменну  піч,  де  застосовували 

кам’яновугільний  кокс.  Важливу  роль  у  становленні  виробництва  хімічних 

продуктів цього періоду відігравали аптеки [441]. Усе це стимулювало розвиток 

теоретичної хімічної думки. 

На основі дослідження наукової спадщини видатних учених-хіміків  [101; 

4;  592;  52;  145;  149;  580;  624]  у  роботі  складено  список  академіків,  членів-

кореспондентів,  докторів  наук,  професорів,  які  народилися  або  працювали  на 

теренах нинішньої України і зробили значний внесок в різні галузі української та 

світової хімічної науки середини ХІХ – початку ХХ ст. До цього списку входять: 

О. Бах (1857 – 1946 рр., н. в м. Золотоноші (нині Черкаської обл.)), який пояснив 

хімізм асиміляції вуглецю зеленими рослинами (1893 р.); Л. Гурвіч (1871 – 1926 

рр.,  н.  в  м.  Полтаві)  –  автор  основних  досліджень  у  галузі  нафтохімії  та 

каталітичної  хімії;  О.  Данилевський  (1838  –  1923  рр.,  н.  в  Харкові)  –  один  з 

основоположників вітчизняної  біохімії;  В.  Кістяківський (1865 – 1952 рр.,  н.  в 
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Києві),  котрий  вивчав  розчини,  хімічну  термодинаміку,  електрохімію,  методи 

захисту металів від корозії;  Д. Коновалов (1856 – 1929 рр.,  н. с.  Іванівці (нині 

Дніпропетровської  обл.)),  що  проводив  дослідження  в  галузі  хімічної 

термодинаміки й кінетики; М. Кучеров (1850 – 1911 рр., н. в Полтавській обл.), 

основні роботи якого присвячені розвитку органічного синтезу; М. Маріуца (1862 

– 1896 рр., н. в Новомосковську (нині Дніпропетровської обл.)), котрий працював 

у  галузі  синтетичної  органічної  хімії;  Д.  Менделєєв  (1834  –  1907  рр.),  що 

працював учителем гімназії при Рішельєвському ліцеї в Одесі (1855 – 1856 рр.), 

відкрив періодичний закон і розробив періодичну систему хімічних елементів; О. 

Шуляченко (1841 – 1903 рр., н. на Катеринопіллі (нині Черкаської обл.), основні 

роботи  якого  присвячені  теорії  твердіння  гідравлічних  в’яжучих;  О.  Ельтеков 

(1846  –  1894  рр.),  котрий  з  1870  по  1894  рр.  працював  у  наукових  закладах 

Харкова та Києва, вивчав перетворення вуглеводнів.

Усі  хімічні  промисли  породжували  відповідні  термінологічні  системи. 

Так,  на  основі  праці  І.  Крип’якевича  «Історія  української  культури»  можна 

простежити, як процес виробництва солі в Україні послуговувався відповідними 

назвами  і  термінами.  Він  пише,  що  соляну  суровицю витягали  відрами  за 

допомогою  керату,  який тягнули коні.  Суровиця йшла  до  дерев’яних веж,  де 

були  встановлені великі  залізні  казани,  т.  зв.  панви й  черини. Назва  черин 

уживалася ще в княжі часи.  Біля кожного казана працював один  зварич, один 

лопатник і один рубач. Добуту сіль зсипали в бочки або формували в грудки, т. 

зв. товпи [272].

Водночас,  до  програм  Києво-Могилянської,  Острозької,  Замойської 

академій, Харківського, Переяславського, Чернігівського колегіумів у  ХVІІІ ст. 

хімія як окрема навчальна дисципліна не входила. Її викладали лише для потреб 

медиків.  На думку деяких  учених [441],  практична хімія  в  Україні  цього часу 

сприяла розвитку хімічних технологій, зародженню теоретичної хімії, але наукою 

ще не була аж до початку ХІХ ст. 

Становлення  університетської  освіти  й  науки  в  Центральній  і  Східній 

Україні відбувалося в ХІХ ст. після появи наукових товариств при університетах у 
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Харкові (1804 р.), Києві (1834 р.), Одесі (1865 р.), які були своєрідною відповіддю 

на виклики часу.  Історичні,  географічні  та  ін.  особливості  в  розвитку Західної 

України створили передумови для початку цього процесу раніше. Ще в 1784 р. 

австрійський  уряд  на  базі  існуючих  раніше  єзуїтського  колегіуму  та  академії 

(1661–1773 рр.) створив університет у Львові [399, с. 10 – 11].

Необхідно відзначити активну діяльність Одеського товариства інженерів 

і  техніків  (1864  р.),  Товариства  дослідницьких  наук  у  Харкові  (1872  р.),  що 

складалося з двох секцій: фізико-хімічної і медичної. У секції, що згодом набула 

статусу Товариства фізико-хімічних наук, працював один із засновників фізичної 

хімії М. Беккетов, винахідник електронного осцилографа Д. Рожанський, фізик М. 

Пильчиков, біохіміки В. Палладін, В. Данилевський [399, с. 11 – 12].

Значні здобутки мали дослідники Наукового товариства імені Шевченка у 

Львові  та  Українського  наукового  товариства  в  Києві  –  перших  організацій 

академічного  типу  в  Україні.  Вони  набули  міжнародного  визнання  і  стали 

попередниками Української академії наук. У Львові в 1873 р. виникло Товариство 

імені Шевченка як культурно-просвітницька організація. З 13 лютого 1892 р. воно 

перетворилося в Наукове товариство імені Шевченка.  Серед трьох його секцій 

була  й  математично-природничо-медична.  Значний  внесок  в  українську  науку 

зробив  організатор  і  керівник  секції  В.  Левицький,  який 40  років  редагував  її 

видання. У перших томах «Записок НТШ» були праці з фізики, ботаніки, зоології, 

хімії,  медицини  професорів  І.  Пулюя,  І.  Горбачевського,  І.  Верхратського,  О. 

Черняхівського та ін. Ця секція порівняно з іншими була у складному становищі 

тому,  що не  мала  лабораторій  із  новим на  той  час  обладнанням і  приладами. 

Однак і тут деякі дослідження отримали європейське визнання [162; 494; 399, с. 

13 – 14].

Фізико-хімічна наука України в 1905 –1930 рр. 

Першою  національною  науковою  інституцією  на  території  Росії  було 

Українське наукове товариство в Києві (1907 – 1921 рр.). Воно заклало фундамент 

для  ефективної  розробки  досліджень  у  галузі  історії,  етнографії,  техніки, 

природознавства  та  ін.  галузей наукового пошуку.  Серед відомих науковців та 
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спеціалістів  Товариства  –  геологи,  геохіміки  і  географи  П.  Тутковський,  В. 

Вернадський, В. Лучицький, В. Дубянський, М. Безбородько, В. Різниченко, О. 

Красовський,  біологи  й  медики  О.  Яната,  О.  Корчак-Чепурківський,  О. 

Черняхівський, інженери С. Тимошенко, І. Ганицький, І. Фещенко-Чопівський та 

ін. З УНТ пов’язують становлення вищої національної школи, а його члени стали 

провідними  співробітниками,  керівниками  наукових  установ,  академіками, 

професорами  університетів.  За  ініціативи  УНТ  був  скликаний  з’їзд 

природознавців України, який ініціював роботу зі створення української наукової 

термінології [425; 399, с. 15 – 16]. 

Напередодні 1918 р., за Центральної Ради, коли визріли всі необхідні та 

достатні умови й можливості, УНТ активізувало ідеї заснування Академії наук. 

Зусилля науковців та державних діячів увінчалися прийняттям 14 листопада 1918 

р. «Закону Української Держави про заснування Української Академії Наук в м. 

Київі», який підписав гетьман П. Скоропадський [540; 399]. 

Серед  дванадцяти  перших  академіків  УАН  1918  р.  [424]  кожен  третій 

представляв  природничу  галузь  (В.  Вернадський  –  геохімік,  біогеохімік, 

радіогеолог,  мінералог,  кристалограф;  М.  Кащенко  –  зоолог,  ембріолог, 

селекціонер;  С. Тимошенко – фізик, технік; П. Тутковський – геолог, географ). На 

значну  роль  фізики,  хімії,  біології  і  медицини у  прогресі  держави та  високий 

авторитет її наукових шкіл вказує той факт, що серед восьми президентів НАН 

України шестеро репрезентували природничий напрям [399,  с.  26].  Це перший 

голова-президент Української академії наук, геохімік В. Вернадський (1918 – 1921 

рр.), ботанік В. Липський (1922 – 1928 рр.), бактеріолог  Д. Заболотний (1928 – 

1929 рр.), медик О. Богомолець (1930 – 1946 рр.), біохімік О. Палладін (1946 – 

1962 рр.), фізик Б. Патон (з 1962 р.). У період 1921 – 1922 рр. УАН очолювали 

історики М. Василенко (1921 – 1922 рр.) та О. Левицький (1922 р.).

Становлення фізико-хімічної науки, її головних інститутів, зокрема УАН, 

відбувалося  на  фоні  активних  суспільно-політичних  змін,  голоду,  соціальної 

руйнації,  відсутності  фінансування.  У  цей  історичний  період  Академія  наук 

вижила  як  інституція.  Вона  розвивала  структуру  та  напрями  досліджень  і 
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отримала  свої  перші  приміщення  в  умовах,  коли  навіть  рішення  про  місце 

дислокації  УАН  могло  призвести  до  її  самоліквідації.  У  1919  р.,  принципово 

визнаючи  Академію  наук  позаполітичним  утворенням  та  побоюючись  її 

поступової самоліквідації, Спільне засідання УАН своїм рішенням відмовляється 

від’їхати  разом із  Директорією і  залишається  в  Києві.  Цьому рішенню сприяє 

нарком освіти більшовицького уряду, фізик-хімік В. Затонський. За його наказом 

у  1919–1920  рр.  УАН передано  будинки  Левашівського  пансіону  та  Київської 

(колишньої  Олександрівської)  першої  гімназії  (бульвар  Шевченка,  14). 

Денікінська  окупація  супроводжувалася  закриттям  УАН,  та  переконливе 

втручання В. Вернадського,  який у 1919 р.  приїхав до ставки Денікіна й довів 

важливість Академії, дало змогу запобігти черговій руйнації Академії [480; 399, с. 

28 – 29].

Фізико-математичний відділ був одним із трьох у структурі Академії наук. 

При  ньому  діяли  установи  майбутніх  ботанічних  садів,  Інститут  технічної 

механіки  (С.  Тимошенко),  лабораторія  фізичної  хімії  як  частина  майбутнього 

Фізичного інституту. Працювала Комісія з вивчення природних багатств України 

у складі С. Тимошенка, В. Кістяківського, В. Шапошникова, П. Тутковського, Б. 

Лисіна,  М.  Малюшицького,   Г.  Висоцького,  А.  Ярошевича,  В.  Лучицького,  Б. 

Личкова, В. Устьянцева, Є. Оппокова, В. Плотникова, Б. Клопотова та ін. У 1919 

р.  організовано  її  секції:  теплову,  будівельних  матеріалів  (С.  Тимошенко), 

підземних  багатств,  гідрологічну  (В.  Лучицький),  хіміко-технологічну  (В 

Кістяківський), прикладної фізики (Г. Де-Метц) та ін. [399, с. 30].  

Громадянська війна неймовірно ускладнювала шлях становлення фізико-

хімічної науки в Україні. Серед чинників, які суттєво впливали на майбутнє науки 

і її флагмана – Академії наук, слід відмітити розходження в поглядах на завдання 

і  функції  інституції  в  тогочасній  владі  і  в  ній  самій.  Починаючи  з  1921  р. 

активізувалися спроби радянського уряду перебудувати УАН адміністративними 

методами. Проте це не стало на заваді успішній роботі з проблем математичної 

фізики  (М.  Крилов),  результати  діяльності  кафедри  хімії  В.  Плотніков)  мали 

практичне  втілення  в  гідроелектрометалургії,  Інститут  технічної  механіки  (К. 
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Симінський)  проводив  дослідження  фізико-механічних  властивостей  гірських 

порід України для їх застосування в будівництві [399, с. 33 – 34]. 

З  часу  появи  академічної  науки  перед  дослідниками  були  поставлені 

масштабні  завдання  глобального  характеру. Ця думка підтверджується 

архівними матеріалами Інституту Архівознавства Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, зокрема доповіддю О. 

Бродського про діяльність Інституту фізичної хімії ім. Л.В. 

Писаржевського за 20 років (1922 –  1942 рр.). Обмін ізотопів водню і 

кисню між водою й деякими сполуками вивчали не лише на території 

нашої республіки, а й далеко за її межами: «…  за допомогою новітньої 

методики вивчали розподіл ізотопів у природних водах (атмосферних 

опадах та Арктичних водах і льодах)» [228, 1 арк.]. 

Водночас  у 20-і  рр.  через  брак коштів ще не було створено достатньої 

лабораторно-експериментальної  бази  для  досліджень.  Не  дивлячись  на  це,  для 

вирішення завдань індустріалізації країни і створення могутнього промислового 

потенціалу  необхідно  було  прискорити  розробку  і  впровадження  вітчизняних 

прототипів  техніки,  обладнання,  матеріалів,  технологій  для  основних  галузей 

промисловості, які пов’язані з рівнем фізико-хімічних наук. 

Прогрес в економіці та поступ науки зумовили необхідність упровадження 

в  обіг  українських термінологічних словників.  Це завдання  було  покладене  на 

один із підрозділів системи ВУАН – Інститут Української Наукової Мови, який 

був створений у 1921 р. 

Систематичні  дослідження  й  розробку  природничої  термінології  в 

Україні можна  віднести  до  90-х  рр.  ХІХ  ст.  Вони  пов’язані  з  діяльністю 

Наукового товариства імені Шевченка в Галичині та інших інституцій, де 

склалися  сприятливі  умови  для  національного  руху.  Публікація 

термінологічних розвідок, статей, підручників із фізики українською мовою 

та термінних матеріалів до них І. Пулюєм, В. Левицьким, П. Огоновським, В. 

Кучерою,  О.  Савицьким,  О.  Смакулою,  З.  Храпливим  та  ін.  заклала 

підвалини української фізичної термінології на зламі віків [475].
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Подальшим кроком у  розробці  фізико-хімічної  термінології  стали праці 

«Словник хемичної термінології» упор. О. Курило (1923 р.) та «Словник фізичної 

термінології»,  зредагований  В.  Фаворським  (1932  р.).  Для  їх  створення  були 

використані матеріали, записані з народних уст та зібрані з літературних джерел: 

«Материяли  до  математичної  термінольоґії»,  «Материяли  до  фізичної 

термінольоґії», «Начерк термінольоґії хемічної» В. Левицкого (1902, 1902, 1903 

рр.), «Уваги о термінольоґії хемічній» І. Горбачевського (1905 р.), «Основи хімії» 

Р. Кравса-Цегельского (1910 р.), «Мінеральоґія і ґеольогія для середніх шкіл» М. 

Мельника (1911 р.) та ін. [527; 526; 361 – 363; 124; 380]. 

У  передмові  до  словника  хімічної  термінології  (1923  р.)  пріоритет  у 

дослідженні фахових термінів О. Курило віддавала В. Левицькому. Його робота 

[363]  містила  терміни  з  неорганічної  хімії,  тому  що  терміни  органічної  хімії 

міжнародні,  і  їх  можна  з  незначними  винятками  внести  в  українську  наукову 

мову.  У  роботі  В.  Левицький  використав  способи  термінотворення,  які 

ґрунтуються:  а)  на  перекладі  іншомовних  термінів  українською  мовою, 

наприклад,  сполука  з  міжнародною  назвою  ангідрид названа  безводником; 

гідроксил –  воднекиснем;  б)  на  українізації  міжнародних  термінів:  хлорид 

названий хлораком; хлорат – хлораном і т. д. [363; 527, с. 9]. 

Через  п’ять  років  у  «Словнику  природничої  термінології  та 

номенклатури» Х.  Полонського (1928 р.)  подано тільки ухвалені Секцією… до 

вжитку 10090 природничих термінів, а їх синоніми не наведено [459]. Винятком 

стали  хімічні  назви.  Взяті  за  основу  латинські  назви  хімічних  елементів  було 

наближено  до  міжнародних  принципів.  Частина  хімічних  термінів  за  новою 

системою  суттєво  відрізнялася  від  тих,  які  були  в  першому  виданні, 

упорядкованому О.  Курило в 1923 р.  Закінчення  um латинських назв  хімічних 

елементів тут відкинуто, натомість до основи додано українізоване ій, наприклад: 

Magnesium – магнезій, Barium – барій і т. д. Латинські терміни лягли в основу 

назв солей, кислот тощо [459].

Розглядаючи  шляхи  творення  геологічної  термінології,  акад.  П. 

Тутковський  рішуче  критикував  позицію  вчених,  які  вважали,  що  української 
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природничої  термінології  не існує і  потрібно «кувати» нові терміни зусиллями 

вчених  тієї  чи  іншої  наукової  галузі.  Він  доводив,  що  слова  не  повинні 

створюватися штучно. Мова є живим організмом, а не є штучним витвором. Усі 

штучні мови «воляпюки та есперанто» були й залишаться мертвонародженими і 

нежиттєздатними. Природнича термінологія існує серед народу. У передмові до 

«Словника  геологічної  термінології  (1923  р.)  П.  Тутковський  зазначив: 

«Неможливо ігнорувати і  занедбати словних скарбів,  що безперечно існують в 

народній мові; в ній є дуже гарні і яскраві вирази; треба лише завдати собі труду – 

ознайомитися з тими скарбами, пильно розшукати і  науково-критично вивчити 

їх» [521, с. 5].

Серед  робіт,  які  використав  П.  Тутковський  для  створення  словника 

геологічної  номенклатури, варто виділити розвідки з географічної  термінології, 

упорядковані  С.  Рудницьким  «Начерк  ґеографичної  термінольогії»  (1908  р.), 

«Причинки  до  ґеографичної  термінольогії»  (1913  р.),  «Російсько-український 

словничок термінів природознавства  і  географії»  (упор.  К.  Дубняк,  1917 р.)  та 

«Географична  термінольогія,  зложена  Природничою  Комісією  Українського 

Товариства Шкільної Освіти у Київі» (1917 р.) [499–500; 164; 115]. Перераховані 

праці  містять  цінний  термінологічний  матеріал  із  біологічної  екології. 

Природнича термінологія розглянута у праці «Словник природничої термінології» 

(упор.  Х.  Полонський),  а  роботи  «Словник  технічної  термінології»  (упор.  Ю. 

Трихвилів та І. Зубков, 1930 р.), «Практичний словник виробничої термінології» 

(упор. І. Шелудько, 1931 р.), «Словник гірничої термінології» (упор. П. Василенко 

та І. Шелудько, 1931 р.) можуть бути використані для пошуку й аналізу термінів і 

понять щодо антропологічних екологічних чинників [459; 524; 522]. 

Отже, на фоні значних труднощів у розвитку фізико-хімічної науки в 1905 

–  1930 рр.  спостерігався  значний прогрес  у  становленні  національної  наукової 

термінології.
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4.3. Розвиток хімії і фізики в Україні (30 – 90-і рр. ХХ ст.)

Розвиток держави в першій половині 30-х р. вимагав від науки виконання 

конкретних прикладних завдань, а її становлення на цьому етапі відбувалося на 

засадах  інтенсивного  впровадження  плановості.  Наполегливість  у  просуванні 

плановості проявлялася на словах і в справах, зокрема цікаво, що в стенограмі 

доповіді неодмінного секретаря ВУАН акад. О. Палладіна про роботу академії за 

1934 р. у двох абзацах поважний науковець 8 разів ужив слово план [541, с. 153]. 

Заходами  держави  було  розгорнуте  капітальне  будівництво  наукових  закладів, 

суттєво  покращено  експериментально-технічну  базу  інститутів,  що  дало  змогу 

здійснювати дослідження на сучасному рівні.

 Важливою віхою на цьому шляху було створення в 1934 р. нових 

академічних інститутів: математики, хімічної технології, 

електрозварювання і гірничої механіки, а також Геофізичної 

обсерваторії. Порівняно з 20-ми рр. кількість академічних інститутів до 

1936 р. зросла із 2 до 26, тобто у 13 разів. Тенденція до розширення 

академічної частини науки мала позитивні наслідки. Науковці з 

математичної фізики М. Крилов, М. Боголюбов досягли результатів 

світового рівня. За розбудову нового напряму –  теорії нелінійних 

коливань –  у 1930 р. вони були відзначені премією Болонської академії 

наук, а їхні дослідження дали можливість вдало вирішувати технічні 

проблеми [158, с. 104 –106; 399, с. 42 – 43; 228, арк. 1].

На науково-дослідній базі Інституту фізики (1929 р.) успішно 

розроблялися сірчисто-срібні фотоелементи, було відкрито явища 

від’ємної та замороженої фотопровідності напівпровідників, розвинуто 

теорію контакту напівпровідника з металом та дифузних 

напівпровідникових випрямлячів. Дніпропетровський Інститут фізичної 

хімії та Інститут хімії в Києві в цей період визначали передовий рівень 

хімічних наук. Зусиллями Л. Писаржевського та О. Бродського булоа 

створено загальну теорію розділення ізотопів  у дистиляційних та 
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термодифузних колонках та розроблено методи ізотопного аналізу 

водню і кисню, концентрації дейтерію. Вагомі результати в 

дослідженнях проблем електрохімії неводних розчинів отримав колектив 

науковців на чолі з В. Плотніковим. Отримані результати дали поштовх 

для створення гальванічних елементів та електролітів у промисловості 

[399, с. 45 – 46; 472, с. 57 – 58].

Радянська наука цього періоду  перебувала в певній ізоляції  від світової 

спільноти,.  тому  взаємодія  науковців  України  й  Росії  сприяла  формуванню 

професійних об’єднань на союзному рівні. Історія відкриття Українського фізико-

технічного  інституту  в  Харкові  є  яскравим  прикладом  перетворення 

новоствореної  інституції  у  флагман фізичної  науки СРСР.  У 1928 р.  директор 

Ленінградської  фізико-технічної  лабораторії  (інституту)  академік  А.  Іоффе 

запропонував ВРНГ СРСР організувати в Харкові фізико-технічний інститут. Він 

був  створений у  1929 р.  на  базі  ленінградських  науковців  і  оснащений новим 

обладнанням  і  технікою.  Поряд  із  ленінградськими  фізиками  тут  працювали 

європейські  вчені  з  Німеччини,  Австрії,  Великої  Британії.  Інститут,  де  були 

сконцентровані  російські  та  європейські  наукові  ідеї,  створив  підґрунтя  для 

формування національної фізичної еліти [399, с. 50 – 52]. 

У 20 – 30-х р. формувалися наукові школи з проблем теорії пружності, 

будівельної та гірничої механіки (О. Динник), фізичної та електронної хімії (Л. 

Писаржевський), гідро- та аеромеханіки (Г. Проскура), механіки деформованого 

твердого тіла (К. Симінський), теоретичної фізики (Л. Ландау), колоїдної хімії (А. 

Думанський), електрохімії неводних розчинів (В. Плотніков), електрозварювання 

та матеріалознавства (Є. Патон), та ін. [399, с. 54].

Значну увагу у цей період держава приділяла взаємозв’язку 

викликів і потреб часу із пріоритетами в розвитку науки та їх 

практичному впровадженню в життя. Матеріали «Звіту про науково-

дослідну роботу установ Академії наук УРСР за 1938 рік по відділу 

біологічних наук» в Інституті Рукописів Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського зокрема засвідчують, що із шести  проблем, які 
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вивчав Інститут біохімії, три мали прикладний характер: «4 –  роль 

ферментів та регулювання ферментативних процесів в промисловості 

(підпроблеми: ферменти у спиртовій промисловості; ферменти у 

хлібопекарській промисловості); 5 –  еволюція мінерального обміну та 

складу тварин; 6 –  вплив різної годівлі (силосовані й зернові корма) на 

мінеральний обмін)» [224, арк. 3].

Науковій  галузі  30-х  р.  були  притаманні  об’єктивні  й  суб’єктивні 

проблеми та недоліки. У стенограмі доповіді неодмінного секретаря ВУАН акад. 

О.  Палладіна  про  роботу  академії  за  1934  р.  зазначалося,  що  деякі  колективи 

очолювали слабкі керівники, а наукові відкриття недостатньо впроваджували у 

практику [541, с. 154]. Хибою  в роботі наукових установ була багатотемність, 

розпорошеність  сил  замість  концентрації  зусиль  навколо  актуальних  крупних 

проблем, наприклад, академік В. Плотніков «взяв на себе 20 – 25 тем» [159, с. 

222].

Деякі  інститути  дрібними  договірними  господарськими  темами 

принижували рівень своєї наукової роботи, зокрема «Інститут хімічної технології 

займався  питаннями  збереження  кондитерських  виробів,  розробкою  стандарту 

синьки  і  складом  дріжджів»,  були  відірвані  від  проблем  держави:  «Інститут 

ботаніки працює над вивченням біофлори Уссурійського краю і флори Вірменії, в 

той час,  як вивчення флори України здійснюється вкрай недостатньо» [159, с. 

220].

Паралельність  у  роботі  наукових  колективів,  слабка   інтеграція  й 

координованість програм призвели до того, що «Інститут фізики не зв’язаний з 

Українським  фізико-технічним  інститутом,  …Інститут  хімії  не  зв’язаний  з 

галузевими інститутами хімії  УРСР».  У доповідній записці АН УРСР до ЦК 

КП(б)У про роботу академії за 1935 р. зазначено, що академічні інститути 

слабко просувають результати своїх досліджень у галузеві інститути та навчальні 

заклади.  Так,  лише  59  примірників  праці  Н.  Крилова  «Основні  проблеми 

нелінійної механіки» були розповсюджені решта залишилася на складі. Наукові 
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журнали інститутів Хімії, Фізики і Водного господарства за весь 1935 р. вийшли 

лише один раз» [159, с. 220]. 

Значною проблемою залишалося недостатнє матеріально-

технічне забезпечення інститутів та лабораторій: «Інститут 

електрозварювання через відсутність машин не може здійснювати 

точних вимірювань твердості металів. У академіка Н. Світальського в 

Інституті геології немає бінокулярного мікроскопа» [159, с. 222]. Існуюча 

система зарплати не стимулювала роботу наукових співробітників, а 

оплата здійснювалася незалежно від їхньої кваліфікації: «В Інституті 

біохімії молодші наукові співробітники отримують по 250 рублів за 

місяць, в Інституті електрозварки – по 350 рублів» [159, с. 222].

Розвиток науки в цей період гальмували ідеологічні установки на пошуки 

об’єктів класово-ворожої діяльності. Контрреволюційні та націоналістичні центри 

«виявляли  скрізь»,  у  т.  ч.  й  у  науковому  середовищі.  Так,  у  доповіді  та 

заключному слові на січневій сесії ВУАН акад. В. Затонський стверджував: «Ми 

знаємо,  що  ВУАН  протягом  цілих  років  була  осередком,  де  засідали  штаби 

контрреволюції,  які  працювали  вкупі  з  великодержавницькими  елементами  і 

усякими іншими націоналістами» [214, с. 31]. 

Українським термінологам і лінгвістам акад.  В.  Затонський 

рекомендував збагатити  українську мову «на основі не старої 

зашкарублої  хуторянської «україники», а тих живих пролетарських, 

колгоспних мас, що творять українську соціалістичну культуру» [214, с. 

33]. Культуру він визначав так: «Наша культура –  це культура 

Дніпрельстану, Краммашбуду, трактора, комбайна …» [214, с. 32]. У 30-х 

р. проводили наукові форуми, які фактично стримували формування і 

впровадження національних терміносистем, зокрема в 1934 р. було 

заплановано конференцію «Націоналістичне шкідництво на мовному 

фронті і шляхи розвитку марксо-ленінського мовознавства» [472, с. 85].

В оцінці словниково-термінологічної роботи на перший план 

виходили ідеологічно-партійні пріоритети: «В Інституті мовознавства 
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займалися дискусією, який видати словник: російсько-український чи 

українсько-російський, але до цього часу  не видали жодного 

ідеологічно витриманого і толкового словника» [159, с. 221]. 

На ХVІ з’їзді ВКП(б) окреслив вимоги до науковців серед яких на 

пріоритетні позиції ставив марксизм-ленінізм «Нема необхідності, щоб 

спеціаліст-медик був разом з тим спеціалістом по фізиці або ботаніці і 

навпаки. Але є одна галузь науки, знання якої повинно бути 

обов’язковим для більшовиків усіх галузей науки, –  це марксистсько-

ленінська наука про суспільство» [160, с. 157]. Крім наукових, кадрових, 

фінансових статистичних показників розвитку наукових установ у звітах 

обов’язково зазначали динаміку росту партійного і комсомольського 

складу. Так, у 1938 р. членів комуністичної партії та комсомольців серед 

наукових співробітників АН УРСР відділу фізико-хімічних і математичних 

наук було 13, 5%, а в 1939 р. – 16,6%, серед працюючих – 9,1% та 11,2% 

відповідно [215, с. 112 – 113].

Для  виправдання  тоталітаризації   держави  і  всього  суспільного  життя, 

волюнтаризму  в  управлінні  економікою,  безперервних  реорганізацій  і 

позбавлених реального підґрунтя  планів, які неможливо було виконати, у всіх 

сферах  поширювалася  практика  пошуку  винних  та  ворогів.  Ці  особливості 

організації і планування життя у країні стали визначальною причиною масових 

репресій, у тому числі й серед учених.

У роки Великої  Вітчизняної  війни наукові  фізико-хімічні   дослідження 

були  зорієнтовані  на  оборонну  проблематику.  Відбувалася  евакуація  значної 

частини наукових установ України на схід СРСР. Широкомасштабні  проблеми 

розвитку  паливно-енергетичного  комплексу,  розширення  бази  стратегічних 

мінерально-сировинних  ресурсів,  отримання  броньованої  сталі,  кобальту  для 

літакобудування,  знесірчування  нафти  тощо  вирішували  науковці  інститутів 

електрозварювання,  математики і  фізики,  геологічних  наук,  енергетики,  хімії  і 

хімічної технології,  чорної металургії  з промисловими підприємствами спілими 

зусиллями.  Частина  вчених  хіміко-  та  фізико-технічного  профілю  працювали 
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безпосередньо  в  цехах  заводів  і  комбінатів.  Питома  вага  інститутів  фізико-

хімічних  наук  у  загальній  масі  наукових  співробітників  АН  УРСР  постійно 

зростала і складала 21,1% у 1939 р., 24,5% у 1940 р. і 26,7% у 1941 р. [161, с. 318].

Представники  наукової  хімічної  галузі  розробляли  нові  фізико-хімічні 

методи контролю корозії металів, покращення якості продукції та використання 

відходів нафтоперегінних заводів, отримання нових видів промислової сировини, 

замінники  гостродефіцитних  речовин.  Інститут  хімії  і  хімічної  технології  та 

Інститут біохімії  удосконалювали методи отримання вітамінів і  їх практичного 

використання  для  профілактики  захворювань.  Інститути  біохімії,  клінічної 

фізіології та зообіології розробляли нові способи лікування інфекцій у ранах. 

Хімічна й фізична науки наука республіки давали адекватні відповіді на 

виклики воєнного часу. У доповіді О. Бродського про роботу АН УРСР у комітеті 

сприяння обороні від 21 серпня 1942 р. виділено 28 завдань для інститутів: хімії 

(ІХ),  фізичної  хімії  (ІФХ),  фізики  (ІФ),  геології  (ІГ),  які  характеризують 

спрямованість  наукового  пошуку  вчених  на  оборону  країни.  У  першій  групі 

завдань «Металургія, авіа- і танкобудування» проблему «1. добування кобальту із 

стеліту; 2. добування алюмінію із силікоалюмінію» покладено на Інститут хімії. 

Розділ «Нафта» включав завдання «6. очистки нафти від сірки, отримання мазуту і 

бензину (ІФХ)», «8. боротьби з малярією за допомогою нафти (ІФХ)», «9. рідин 

проти вошей (ІХ та ІФХ)», «11.  боротьбу з корозією апаратури (ІФХ)», розділ 

«Медицина»  охоплював  завдання  «15.  регенерації  вати  (ІХ)»,  «16.  наркозного 

ефіру (ІХ)», «21. лікувальних грязей (ІГ) тощо [229, арк. 1].

У  добу  післявоєнної  відбудови  України  найбурхливіше  розвивалися 

технічні  науки.  Їх  прогрес  залежав  від  стану  фізико-хімічних  досліджень. 

Поповнення 16-ти наявних  інститутів природничих наук 9-ма новими відбулося 

за рахунок Інституту фізіології  рослин та агрохімії,  геології  корисних копалин, 

фізіології,  радіофізики  та  електроніки,  хімії  полімерів  та  мономерів, 

напівпровідників,  низьких  температур,  геофізики  та  Обчислювального  центру. 

[399, с. 84].
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Основні  завдання  хімії  в  післявоєнні  роки  у  своєму  виступі  на  радіо 

сформулював директор Інституту фізичної хімії О. Бродський. Він зазначив, що 

«важливою проблемою є синтез штучних речовин, матеріалів, продуктів замість 

тих,  які  добували  із  тварин  і  рослин:  віскози  –  замість  шовку  і  вовни, 

синтетичного каучуку – замість природного із рослин, пластмаси – замість дерева, 

скла,  металів,  штучні  медикаменти.  Особливою  є  проблема  високооктанових 

бензинів,  рідкого палива, яке не дає вихлопів у моторах, збільшення виробництва 

добрив,  азотних  сполук  з  азоту  повітря,  розробка  каталізаторів,  широке 

використання електрохімії, проблема корозії металів» тощо [227, 4 арк.] 

Після  проведення  експертизи  стану  радянської  промисловості  на 

світовому  тлі  у  50-х  р.  було  з’ясовано,  що  в  більшості  напрямів  науково-

технічного прогресу СРСР відставав від європейських країн. Рішення пленуму ЦК 

КПРС  (1955  р.)  стало  відправною точкою нового  ставлення  до  науки.  Зросли 

бюджетні витрати на науку й освіту, що сприяло росту престижу наукової праці. 

ЦК КПУ залишався куратором соціогуманітарного напряму, а Рада Міністрів –

природничих і технічних наук. Ефективність організації науки зросла. Інститути 

через урядовий апарат швидше виходили на споріднені за тематикою відомства й 

вирішували різноманітні проблеми. Представники перспективних галузей науки 

мали можливість виїжджати за кордон для запозичення досвіду тощо [239; 399, с. 

86].

На основі аналізу «Звітів про наукову діяльність АН Української 

РСР» в архіві Президії НАН України було реконструйовано картину змін у 

міжнародній співпраці, з’ясовано деякі тенденції розвитку. Так, 

упродовж 1950 р. кількість зарубіжних делегацій і окремих учених, які 

ознайомилися з діяльністю установ АН УРСР, складала 10, у 1955 р. – 40, 

у 1956 р. –  60, у 1957 р. –  120 [200, с. 144].  У другій половині 50-х р. 

показники відвідування наукових установ України складали: 1958 р. – 

336, 1959 р. – 593, 1960 р. – 725 зарубіжних учених і спеціалістів, із яких 

415 осіб –  із країн народної демократії і 310 –  із капіталістичних країн 

[435, с. 120].
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Звіти за подальший період роботи Академії наук свідчать, що в 

60-х рр. з’явилася можливість не лише приймати іноземних учених в 

Україні, а й відряджати своїх за кордон. Так, у 1965 р. у закладах АН 

УРСР побувало 800 учених і спеціалістів та 272 – в закордонних наукових 

відрядженнях, у 1970 р. – відповідно 1283 і 521, у 1975 р. – не вказано, 

лише зазначено, що за роки дев’ятої п’ятирічки Україну відвідало 5976 

зарубіжних учених, а з України відряджено 647 осіб [436, с. 178; 437, с. 

240; 438, с. 186]. Для участі в наукових форумах і вивчення зарубіжного 

досвіду в 1980 р. за кордоном побувало 800 учених та спеціалістів і ще 

300 – в експедиціях, а в закладах АН  УРСР – 1862 особи [439, с. 219]. За 

шість років до проголошення незалежності України (1985 р.) чисельність 

відряджених за кордон українських учених і спеціалістів складала 1106, 

а іноземних учених в нашій республіці – 2489 осіб [440, с. 194].
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Рис. 4.1. Показники міжнародної наукової співпраці НАН України 
за 1950 – 1990 рр.

З другої половини 50-х р. природничі й технічні науки розвивалися досить 

динамічно.  В  Інституті  електрозварювання  (Є.  Патон)  було  розроблено 

високопродуктивний спосіб дводугового швидкісного зварювання труб великого 

діаметру  для  магістральних  нафто-  й  газопроводів,  опрацьовано  технологію 

зварювання  у  вуглекислому  газі.  Першу  в  континентальній  Європі  малу 

електронну  обчислювальну  машину  (МЕОМ)  у  1948  –  1950-х  рр.  створив 

колектив  Інституту  електротехніки  на  чолі  з  С.  Лебєдєвим.  Рентгенографічне 

дослідження  процесів  гартування  й  відпускання  сталей  лабораторією 
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металофізики (Г. Курдюмов) докорінно змінило уявлення, які панували у світовій 

науці.  Розроблений  М.  Боголюбовим   метод  наближеного  вторинного 

квантування  щодо  неідеального  бозе-газу  дав  змогу  математичними  методами 

обґрунтувати  теорії  надплинності  й  надпровідності,  а  розробку  теорії 

швидкодійних  ЕОМ  та  створення  системи  електронних  машин  забезпечувала 

лабораторія  В.  Глушкова,  яка  була  перетворена  в  Обчислювальний  центр  АН 

УРСР (1957 р.). Прогрес у галузі фізики забезпечив колектив Інституту фізики. 

Так,  у  1960  р.  було  введено  в  дію  атомний  реактор,  розробки  відділу  фізики 

напівпровідників забезпечили лідерство в СРСР у цьому напрямі тощо [399, с. 90 

– 93].

Найавторитетнішою установою хімічного профілю був Інститут фізичної 

хімії  ім.  Л. Писаржевського,  з 1939 р.  очолюваний О. Бродським. Тут вивчали 

хімічні  реакції  за  допомогою  мічених  атомів,  розробили  теорію  розділення 

ізотопів,  методи  концентрування  важкої  води.  В  Інституті  загальної  та 

неорганічної  хімії  з  1945  р.  працював  один  з  основоположників  радянської 

колоїдної  хімії  А.  Думанський.  Успішно  розвивалися  дослідження  захисту 

водного басейну від забруднення стічними водами, методи очищення германію, 

талію та ін. металів. Колектив Інституту органічної хімії на чолі з директором А. 

Кіпріановим  вивчали  та  розробляли  ціанінові  барвники,  а  з  1956  р.  під 

керівництвом  О.  Кірсанова  –  інсектициди.  Упродовж  44  років  директором 

Інституту біохімії був О. Палладін. З часу заснування і до 1969 р. тут успішно 

досліджували біохімію мязів, нервової системи, вітамінів, білків [399, с. 96].

У час піднесення та вагомих звершень (1960 – 1990 рр.) хімічна й фізична 

науки  перейшли  на  шлях  фундаменталізації.  Реформа  АН  УРСР,  яку  почав 

упроваджувати новий президент Б. Патон, ґрунтувалася на тому, що в 70 – 80-і р. 

головний ресурс науки був  зміщений у бік фундаментальних досліджень. З 1960-

х  р.  розпочався  процес  створення  регіональних   наукових  центрів  України  за 

аналогією  із  Сибірським  відділенням  АН  СРСР.  Так,  у  1965  р  в  Донецьку 

організовано Обчислювальний центр, Фізико-технічний інститут,  а сектор хімії 

реорганізовано у відділення фізико-органічної  хімії  Інституту фізичної  хімії.  У 
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регіон із розвинутою промисловістю та недостатнім науковим потенціалом були 

запрошені вчені з Києва, Харкова і сформовані нові наукові колективи. Згодом, у 

1971  р.  були  створені  Дніпропетровський,  Західний,  Харківський,  Південний 

наукові центри, а в 1981 р. їх було вже шість [471; 426; 399, с. 103 – 107].

Характер діяльності центрів можна відслідкувати на прикладі Західного 

наукового  Центру.  Так,  в  інтересах  Львівського  виробничого  об’єднання 

«Кінескоп»  була  створена  програма  вдосконалення  електронно-променевих 

приладів.  На  основі  теоретичних  розробок  Інституту  прикладних  проблем 

механіки  і  математики  були  усунуті  у  склі  та  його  спаях  із  металом 

неконтрольовані  напруження  й  руйнування  30%  колб.  Зміни  в  режимі 

термооброблення зупинили величезні втрати, підвищили продуктивність праці і 

технологічний рівень усієї галузі [399, с. 108].

В історії  української  науки  60  –  80-і  р.  були  специфічним  періодом. 

Упродовж 60-х р. чисельність науковців в Україні зросла у 2,78 разу, у наступне 

десятиліття – на 51%, а з 1976 по 1985 рр. – на 23%. Протягом 60 – 80 рр. в АН 

УРСР було введено в дію майже мільйон квадратних метрів лабораторних площ, 

збудовано  цілі  академічні  містечка  в  Києві  та  Донецьку.  Через  недостатнє 

централізоване  бюджетне  фінансування  широко  впроваджувалося  залучення 

коштів  за  господарськими  договорами.  У  1980  р.  їх  частка  зрівнялася  з 

бюджетними асигнуваннями [428, с. 111 – 116].

Матеріали Інституту Архівознавства Національної бібліотеки 

України 

ім. В.І. Вернадського засвідчують непоодинокі факти поєднання хімічної 

науки з історією хімії та хімічною промисловістю нашої країни. У 60-х р. 

ХХ ст. функціонувало національне об’єднання істориків природознавства 

і техніки. На одне із засідань секції історії хімії і хімічної технології 26 

квітня 1967 р. був запрошений член секції академік О. Бродський. 

Примітно, що головою бюро секції був міністр хімічної промисловості 

УРСР Г. Вілесов [230, 1 арк.].
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Одним із флагманів цього етапу розвитку науки став Інститут кібернетики 

на чолі з В. Глушковим. Пізніше він був реорганізований у науково-технічний 

комплекс, куди входили спеціальне конструкторське бюро математичних машин і 

систем, конструкторсько-технологічне бюро програмного забезпечення, науково-

виробничий центр «Орбіта» та експериментальний завод.  Учені  НТК створили 

значиму для гнучких автоматизованих виробництв теорію інтегрованих систем, 

вітчизняну технологію програмування та ін. на  рівні світових досягнень [399, с. 

118].

Вагомі результати одержано в дослідженні актуальних проблем сучасної 

фізики. Помітно активізувався науковий пошук у фізиці твердого тіла, низьких 

температур,  напівпровідників,  плазми,  високих  енергій,  керованого 

термоядерного  синтезу,  ядерній  та  радіофізиці,  кріогеніці  та  ін.  В  Україні 

сформувалися  нові  наукові  напрями:  теорія  невпорядкованих  систем  і  фізика 

квантових  кристалів  (І.  Ліфшиць),  фізика  екситонних  станів  у  молекулярних 

кристалах  (А.  Приходько,  О.  Давидов),  фізика  високих  тисків  при  низьких 

температурах  (Б.  Лазарєв),  надпровідникове  приладобудування  (Б.  Вєркін), 

дифракційна  електроніка  (В.  Шестопалов),  радіоокеанографія  (С.  Брауде), 

низькотемпературне  та  вакуумне  матеріалознавство, 

кріоелектромашинобудування (Б Вєркін) та ін. [235, с. 353 – 354].

Зусиллями  українських  хіміків  вагомих  результатів  було  досягнуто  в 

дослідженні  проблем  каталізу,  органічного  синтезу,  хімії  високомолекулярних 

сполук,  електрохімії,  хімії  води  тощо.  Важливе  промислове  значення  мало 

відкриття  явища  переносу  металу  з  катоду  на  анод  при  електролізі  іонних 

розплавів. Був створений принципово новий спосіб рафінування важких і рідких 

металів.  Поступ  у  дослідженнях  високотемпературної  координаційної  хімії 

створив підґрунтя для її трансформації в новий науковий напрям [399, с. 135; 237, 

с. 20 – 21].

Архівні матеріали про пропозиції з перспектив розвитку науки на 1959 – 

1975 рр. свідчать, що фізична хімія 60 – 80-х р. вийшла на якісно новий рівень. Її  

завдання  залишалися  тими  ж,  але  шляхи  суттєво  змінилися.  Раніше  вони 
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перебували в  площині  вивчення  сумарних властивостей речовин і  реакцій,  за 

якими спостерігали, а сьогодні – це вивчення поведінки окремих молекул і атомів, 

залежно від  їхньої  хімічної  будови.  «Еволюція фізичної  хімії  в  цьому напрямі 

стала  можливою  завдяки  новим  теоретичним  уявленням,  які  ґрунтуються  на 

квантовій  механіці  і  квантовій  статистиці,  новим  експериментальним  методам 

безпосереднього  вивчення  і  спостереження  будови  молекул  і  елементарних 

реакцій  та  їх  хімічних  перетворень»  [233, арк. 1]. Деякі фізико-хімічні 

напрями виокремилися в самостійні наукові дисципліни: «вчення про 

хімічну будову (так звану хімічну фізику), колоїдну хімію, електрохімію, 

фотохімію, фізико-хімію полімерів та ін.» [233, арк. 1]. 

Характер взаємодії академічних інституцій з університетською 

наукою та іншими навчальними закладами розкривається в «Матеріалах 

про зв’язки Інституту фізичної хімії АН УРСР із вищими навчальними 

закладами» (1951 –  1962 рр.) архіву НБУВ. Із довідки цього інституту 

видно, що була тісна співпраця з «Київським, Ужгородським, 

Чернівецьким університетами, Харківським політехнічним інститутом, 

доволі широкомасштабні роботи ведуться за проблемою «Наукові основи 

підбору і вдосконалення каталізаторів в Харківському, 

Дніпропетровському і Львіському університетах…, Київському 

медінституті та ін.» [231, арк. 30]. 

В Інституті фізичної хімії АН УРСР систематично проходили 

виробничу практику студенти «Дніпропетровського і Одеського 

університетів» [231, арк. 32]. Наукові співробітники академічного 

закладу суміщали роботу в АН УРСР з викладанням. Так, на посаду 

професора кафедри Дніпропетровського державного університету був 

запрошений ст. наук. співробітник Г. Міклухін [231, арк. 12]. Для читання 

циклу лекцій (20 год.) на тему «Будова молекул (проблеми ізотопного 

обміну» в Ужгородський державний університет був запрошений акад. 

О. Бродський [231, арк. 20].

230



Пропаганда наукових досягнень розглядалася серед інших 

найважливіших завдань. Зокрема в 1958 р. з лекціями для вчителів хімії 

виступили «акад. А. Бабко, акад. Ю. Делімарський, акад. Є. Шилов, чл.-

кор. Є. Буксер, чл.-кор. Я. Фіалков, для вчителів біології –  акад. П. 

Власюк, чл.-кор. Д. Фердман, математики –  акад. Б. Гнєденко, фізики – 

директор Інституту фізики АН УРСР акад. М. Пасічник, який ще й 

очолював семінар учителів з вивчення напівпровідників» [231, арк. 23].

Важливого значення надавали просвітницькій роботі серед 

населення та деяких специфічних професійних категорій. Виїзні бригади 

вчених вели активну навчальну і просвітницьку роботу. Зокрема у 

«Виписці із протоколу №6 засідання Ради науково-технічної пропаганди 

АН УРСР від 20 червня 1954 р.» підведені такі підсумки виїзду наукових 

бригад у військові частини: «За червень-липень було проведено 9 

зустрічей вчених АН УРСР з воїнами Радянської армії. На них виступило 

28 осіб, із них: академіків –  6; членів-кореспондентів –  6, докторів і 

професорів – 8, кандидатів наук – 8 …було прочитано 20 лекцій на різні 

теми [231, арк. 7].

На  цьому  етапі  розвитку  хімії  були  розроблені  і  впроваджені   у 

промислових  технологіях  нові  методи  отримання  золота,  срібла  та  інших 

дорогоцінних  матеріалів  із  вторинної  сировини,  нанесення  вогнетривких 

покриттів тощо. Дослідження синтетичних і природних сорбентів дало змогу на їх 

основі  створити  сучасні  технології  виробництва  штучних  цеолітів  і 

модифікованих  аеросилів,  що  сприяло  промисловому  випуску 

високотемпературних  пластичних  мастил,  нових  клеїв,   лаків,  фарб.  Розробка 

теорії поліуретанів дозволила створити штучну шкіру, термостійкі полімери та ін. 

Досягнення  світового  рівня  у  вивченні  природи  та  механізму  створення 

фосфорорганічних  сполук  забезпечило  їх  широке  використання  в  хімічній, 

металургійній,  машинобудівній  промисловості,  медицині  та  сільському 

господарстві [399, с. 135].
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Під керівництвом  С. Волкова в Інституті загальної та неорганічної хімії 

було  закладено  теоретичні  основи  високотемпературної  неорганічної 

координаційної хімії,  а  в Інституті  органічної хімії  розробляли методи тонкого 

органічного синтезу біологічно активних речовин. В Інституті фізичної хімії 

ім.  Л.В.  Писаржевського  К. Яцимирський  започаткував  новий  напрям  – 

біонеорганічну  хімію.  Це  призвело  до  створення  синтетичних  аналогів 

різноманітних природних явищ. Екологічний каталіз як новий науковий напрям 

виник у другій половині 70-х р. Він дав змогу розробляти ефективні каталітичні 

методи  очищення  газових  викидів  від  шкідливих  домішок,  нових  біологічно 

активних речовин [399, с. 136].

За  матеріалами  архіву  Інституту Архівознавства Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського  «Річні звіти про роботу Інституту 

фізичної  хімії  (1942  –  1968  рр.)»  чітко  простежується  тенденція  взаємозв’язку 

основних напрямів дослідження з викликами часу. Основні напрями досліджень 

ІФХ  в  цей  період  змінювалися  залежно  від  історичних  умов,  соціально-

економічної,  політичної  ситуації  тощо.  У  1942  р.  найважливішими напрямами 

досліджень  ІФХ  були:  І  –  допомога  нафтовій  промисловості  (забезпечення 

нафтопродуктами  та  захист  нафтового  обладнання  від  корозії),  ІІ  –  допомога 

авіаційним та іншим заводам, ІІІ – допомога охороні здоров’я (боротьба з вошами 

та з малярією) [232, арк. 1 – 7]. Основними науковими проблемами ІФХ в 1946 – 

50 рр. стали «1 – хімія ізотопів, 2 – макрокінетика реакцій, 3 – ланцюгові реакції, 

4 – фотохімія, 5 – адсорбція,  6 – в’язкість і  будова рідин, 7 – фізико-хімічний 

синтез» [232, арк. 31]; у 1957 р.– «1– наукові основи підбору каталізаторів, 2 – 

синтез  мінеральних  сорбентів  різної  природи  й  структури,  3  –  адсорбція,  4  – 

фотохімізм  хлорофілу  і  аналогів,  5  –  хімічна  будова  і  реакційна  здатність, 

ізотопна геохімія» [232, арк. 83]; у 1961 р.– формально 7, але фактично 4: «1 – 

каталіз і підбір каталізаторів, 2 – адсорбція і мінеральні сорбенти, 3 – фотохімія, 

теорія хімічної будови» [232, арк. 130]; у 1966 р. – «1 – теорія хімічної будови, 2 – 

каталіз і промислове використання, 3 – синтез і властивості сорбентів, 4 – фізико-

хімічна механіка і ліофільні колоїди, 5 – фотосинтез, 6 – радіаційна хімія» [232, 
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арк. 229]; у 1968 р. – «1 – каталіз, 2 – адсорбція, 3 – фотохімія, 4 – радіаційна 

хімія, 5 – хімічна будова і механізми; вільні радикали» [232, арк. 246 – 267].

Провідне місце в СРСР посідали дослідження науковців Інституту хімії 

високомолекулярних  сполук  у  галузі  фізико-хімії  поліуретанів  та  поверхневих 

явищ у багатокомпонентних полімерних системах. Учені Інституту колоїдної хімії 

води ім. А.В.  Думанського заклали наукові основи хімії  і  технології  очищення 

промислових стічних вод та розробили нові хімічні,  фізико-хімічні й біологічні 

методи  очищення  води  тощо,  що  суттєво  вплинуло  на  екологічну  ситуацію  в 

Україні [399, с. 137].

Отже, на цьому етапі розвитку науки ефективність впливу хімії й 

фізики на галузі народного господарства різко зросла. Найвагоміших 

результатів досягали дослідження у пріоритетних для держави 

напрямах –  обороні та космонавтиці. Проте порівняно з розвинутими 

зарубіжними країнами рівень оснащеності українських дослідницьких 

колективів експериментальними приладами та матеріалами був нижчим. 

На наукові результати помітно впливала система найму працівників 

науки. У США дослідники працювали на основі обмежених за терміном 

контрактах. Провідні фірми традиційно залучали на роботу в 

промисловість учених, які вже сформувалися як серйозні дослідники. Ці 

обставини стимулювали науковців до професійного зростання. Натомість 

у нашій країні вчений має порівняно високий рівень соціальної 

захищеності, при якому він, переходячи з однієї наукової сходинки на 

іншу, прагне залишитися в установі. Крім цього, в організаторів 

промисловості проявлялося небажання залучати на підприємства вчених 

через власну стабільність і відсутність внутрішніх стимулів та 

оновлення. Стало очевидним, що магістральний шлях державної 

підтримки науки не вичерпується лише зростанням витрат на неї. 

Надзвичайно важливим є створення соціально-економічного та 

господарського механізму, який постійно формує попит виробництва на 

наукову фізико-хімічну продукцію, стимулює науково-технічний прогрес. 
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Вивчення  наукової  спадщини  видатних  вітчизняних  учених-хіміків  за 

[101; 4; 592; 52; 145; 149; 580; 624] дало змогу скласти список академіків, членів-

кореспондентів,  видатних  докторів  наук,  які  народилися  або  працювали  на 

теренах України і зробили значний внесок у різні галузі української та світової 

хімічної науки ХХ ст. Їхній життєвий і творчий шлях в історії науки і техніки 

розглянутий недостатньо або не вивчався зовсім.

У  ХХ ст. це були: А. Бережний (н. 1910 р.) – народився в с. Остапйому 

Полтавської  обл.,  зробив значний внесок у  вивчення  фізико-хімії  силікатів;  О. 

Богатський (1929 – 1983 рр.)  – народився в м. Одесі  – займався дослідженням 

динамічної  стереохімії;  О.  Бродський  (1895  –  1969  рр.)  –  народився  в  м. 

Катеринославі  (нині  Дніпропетровськ)  –  зробив  значний  внесок  у  вивчення 

електрохімії розчинів і хімії ізотопів; В. Вдовенко (1907 – 1978 рр.) – народився в 

м. Києві, займався розробкою питань радіохімії; В. Вернадський (1863 – 1945 рр.) 

– народився в м. Петербурзі,  але впродовж дитячих років навчання в першому 

класі гімназії жив у м. Харкові; перший президент АН України, основоположник 

біогеохімії,  зробив  значний  внесок  у  вивчення  кристалографії  тощо;  Ю. 

Гагарінський (1915 – 1976 рр.) – народився в с. Петрівці (нині Полтавської обл.), 

один із  перших використав  метод  ЯМР для  вивчення  електронної  структури і 

хімічних зв’язків; М. Гайсинський (1898 – 1976 рр.) – народився в м. Таращі, один 

з основоположників радіаційної хімії; П. Гельд – народився в 1911 р. в м. Києві, 

розробляв фізико-хімічні проблеми пірометалургійних процесів; І. Горбачевський 

(1854 – 1942 рр.) – народився в с. Зарубинцях (нині Тернопільської обл.), здійснив 

синтез сечової кислоти, гліцину і креатиніну; О. Городиський – народився в 1930 

р. в м. Києві, вивчав електрохімічну кінетику, електрохімічний захист металів; М. 

Гулий –  народився 1905 р.  в  с.  Новій Басані  (нині  Чернігівської  обл.),  зробив 

значний внесок у вивчення властивостей білків та їх біосинтез; Ю. Делімарський 

– народився в 1904 р. у с. Кранополці (нині Вінницької обл.) – розробляв питання 

термодинаміки  та  електрохімічної  кінетики  іонних  розплавів;  А.  Думанський 

(1880 – 1967 рр.) – у 1904 р. організував у м. Києві першу в Росії лабораторію 

колоїдної  хімії,  один  з  основоположників  колоїдної  хімії  в  нашій  країні;  В. 
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Єременко – народився в  1911 р.  в  с.  Кремінному (нині  Луганської  обл.),  його 

роботи присвячені розробці теорії змочування розплавленими металами поверхні 

твердих  тіл;  Б.  Збарський  (1885  –  1954  рр.)  –  народився  в  м.  Кам’янці-

Подільському – зробив значний внесок у вивчення біохімії білків, брав участь у 

бальзамуванні тіла В. Леніна; М. Зелінський (1861 – 1953 рр.) – народився в  м. 

Тирасполі  Херсонської  губернії, закінчив  Новоросійський  університет  в  Одесі 

(1884  р.),  плідно  займався  хімією  ациклічних,  гетероциклічних  сполук;  Б. 

Казанський (1891 – 1973 рр.) – народився в м. Одесі, розробляв основи нафтохімії 

і каталітичного перетворення вуглеводнів; І. Казарновський (1890 – 1981 рр.) – 

народився в м. Миколаєві, основні роботи присвячені теорії утворення гідридів, 

хлоридів та оксидів металів; А. Капустинський (1906 – 1960 рр.) – народився в м. 

Житомирі, основні його роботи присвячені питанням кристалохімії, термохімії і 

хімічної  термодинаміки;  В.  Каргін  (1907  –  1969  рр.)  –  народився  в  м. 

Катеринославі  (нині  Дніпропетровськ),  вивчав  розчини  полімерів;  Л.  Карпов 

(1879 – 1921 рр.) – народився в м. Києві, разом з С. Ланговим та Н. Курсановим 

розробив  метод  екстракційного  отримання  скипидару  й  каніфолі;  О.  Кедров-

Зіхман (1885 – 1964 рр.) – сім років (1913 – 1920 рр.) працював в управлінських та 

наукових  установах  Київщини,  вивчаючи  питання  вапнування  ґрунтів,  ролі 

магнію тощо; В. Кемула (1902 – 1985 рр.) – народився в м. Ізмаїлі, досліджував 

фізико-хімічні  методи  аналізу  й  фотохімії;  А.  Кіпріанов  (1896  –  1972  рр.)  – 

народився  в  с.  Руських Тишках (нині  Харківської  обл.),  досліджував органічні 

барвники;  І.  Китайгородський (1888 –  1965 рр.)  –  народився  в  м.  Кременчуці, 

вивчав хімію силікатів; Ч. Копецький (1932 – 1988 рр.) – народився в с. Носиківці 

Вінницької обл., розробляв методи вивчення та отримання високочистих металів і 

сплавів;  В.  Коршак  (1909  –  1988  рр.)  –  народився  в  с.  Високому  (нині 

Чернігівської обл.), вивчав хімію полімерів; В. Кретович  – народився в 1907 р. в 

м. Ялті,  основні його роботи стосуються біохімії рослин і технічної біохімії;  І. 

Кричевський  –  народився  в  м.  Одесі,  основні  його  роботи  присвячені 

термодинаміці; В. Кухар – народився 1942 р. в м. Києві, займався дослідженнями 

полігалогенорганічних та фосфорорганічних сполук; Р. Кучер – народився у м. 
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Львові,  досліджував  хімічну  кінетику;  Ю.  Ляліков  (1909  р.)  –  народився  в  м. 

Катеринославі  (нині  Дніпропетровськ),  вивчав  використання  полярографічного 

методу аналізу; К. Ненадкевич (1880 – 1963 рр.) – народився в с. Кашевці (нині 

Волинської  обл.),  зробив  значний  внесок  у  вивчення  геохімії,  промислової 

мінералогії; Ф. Овчаренко – народився 1913 р. в с. Василівщині (нині Сумської 

обл.),  займався  проблемами  колоїдної  хімії;  О.  Палладін  (1885  –  1972  рр.)  – 

президент АН УРСР у 1946 – 1962 рр., зробив значний внесок у вивчення біохімії 

тваринного організму;  Я.  Парнас (1884 – 1949 рр.)  – народився в с.  Мокрянах 

(нині  Львівської  обл.),  вивчав  ферментативні  процеси,  які  відбуваються  при 

м’язовому скороченні; П. Петренко-Крітченко (1866 – 1944 рр.) – народився в м. 

Херсоні, зробив значний внесок у вивчення стереохімії  і хімії гетероциклічних 

сполук; А. Пилипенко – народився в 1914 р. в с. Шевченковому (нині Черкаської 

обл.), розробляв питання аналітичної хімії; Л. Писаржевський (1874 – 1938 рр.) – 

працював у наукових закладах Одеси, Києва, Дніпропетровська, зробив значний 

внесок у вивчення фізичної хімії; В. Плотніков (1873 – 1947 рр.) – у 1899 – 1941 

рр. працював у Київському політехнічному інституті, вивчав хімію мінералів та 

електрохімію неводних розчинів; М. Полуектов (1910 – 1986 рр.), зробив значний 

внесок у вивчення аналітичної хімії; І. Постовський (1898 – 1980 рр.) – народився 

в  м.  Одесі,  працював  у  галузі  вивчення  таутомерії,  теорії  кольоровості;  В. 

Походенко – народився в 1936 р. в м. Комунарську Луганської обл., вивчав вільні 

радикали; А. Рабінович (1893 – 1942 рр.) – народився в м. Одесі, зробив значний 

внесок  у  вивчення  колоїдної  хімії  та  фотохімії;  О.  Реутов  –  народився  в  м. 

Макіївці  в  1920  р.,  розробляв  питання  вивчення  металоорганічної  хімії;  Ф. 

Решетніков  –  народився  1919  р.  в  с.  Мар-Буді  Сумської  обл.,  вивчав  фізико-

хімічні процеси; В. Ройтер (1903 – 1973 рр.) – народився в с. Нижньодніпровську 

в  межах  м.  Дніпропетровська,  встановив  електронний  механізм  каталітичного 

розкладу пероксиду водню; Р. Салганик – народився 1923 р. в м. Києві, основні 

його роботи здійснені  в  галузі  генетичних гормонів-індукторів;  Л.  Сапожніков 

(1906  –  1970  рр.)  –  народився  в  м.  Павлограді  (нині  Дніпропетровської  обл.), 

вивчав хіміко-технологічні процеси коксування вугілля; Є. Свердлов – народився 
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в м. Дніпропетровську в 1938 р., вивчав нуклеїнові кислоти;  Г. Стадніков (1880 – 

1973 рр.) – народився в с. В’язовці (нині Дніпропетровської обл.),  спеціаліст у 

галузі вуглехімії; Д. Талмуд (1900 – 1973 рр.) – народився в м. Єлизаветграді (нині 

Кіровоград),  разом  із  С.  Бреслером  створив  теорію  глобулярної  будови  білка 

(1945 р.); М. Усанович (1894 – 1981 рр.) – народився в м. Житомирі, досліджував 

розчини; В. Фомін (1909 – 1979 рр.) – з 1931 по 1938 рр. викладав у середніх 

школах  України,  пізніше  розробляв  технології  радіоактивних  елементів;  І. 

Францевич  (1902  –  1985  рр.)  –  народився  в  м.  Полтаві,  вивчав  проблеми 

металофізики; К. Харичков (1865 – 1921 рр.) – народився в м. Сквирі Київської 

обл., досліджував хімію нафти; Є. Чаргаф – народився в м. Чернівцях у 1905 р., 

відкрив закономірності структури ДНК (правила Чаргафа); О. Чичибабин (1871 – 

1945  рр.)  –  народився  в  с.  Куземині  (нині  Полтавської  обл.),  основні  його 

дослідження присвячені вивченню піридину; Є. Шилов (1893 – 1970 рр.) – у 1947 

– 1970 рр. працював в Інституті органічної хімії АН УРСР; М. Шостаковський 

(1905  –  1983  рр.)  –  народився  в  с.  Новоселиці  (нині  Кіровоградської  обл.), 

досліджував прості вінілові ефіри, відкрив протизапальну речовину – вінілін; В. 

Яворський (1876 –  1942 рр.)  –  народився  в  с.  Ропчі  (нині  Чернігівської  обл.), 

займався  органічними  синтезами;  К.  Яцимирський  –  народився  1916  р.  в  с. 

Пологах (нині Вінницької обл.), зробив значний внесок у вивчення комплексних 

сполук.

Отже,  аналіз  потужного  пласту  архівних  матеріалів  та  літературних 

джерел  дав змогу зробити висновок, що хімічна й фізична науки і термінологія 

30-90-х  рр.  ХХ ст.  розвивалися  в  руслі  світових  тенденцій  і  давали  адекватні 

відповіді на виклики часу.
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4.4. Хімічна і фізична науки, їх термінологія на сучасному етапі

Початок  сучасного  етапу  в  розвитку  фізико-хімічної  науки  збігся  з 

проголошенням  незалежності  України.  Цьому  періоду  притаманні  процеси 

глобалізації,  нові  відносини  між  наукою,  владою  та  суспільством.  В  умовах 

становлення  ринкових  відносин  в  Україні  не  створився  ринок  інноваційної 

продукції,  і  попит  на  інновації  різко  знизився.  Без  замовлень  існуючі 

підприємства  наукової  дослідно-виробничої  бази  змушені  були  скорочуватися. 

Відчутний слід на розвитку науки і країни в цілому залишила найбільша у ХХ ст. 

техногенна катастрофа на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС.

Адекватна відповідь хімічної і фізичної наук на виклики часу полягала в 

негайному  подоланні  наслідків  Чорнобильської  аварії.  Зокрема  в  Інституті 

технічної  теплофізики  розпочалися  роботи  зі  створення  приладів  для 

вимірювання  теплових  потоків  і  температур  в  умовах  зруйнованого  ядерного 

реактора.  Питання  моніторингу  радіонуклідної  забрудненості  ґрунтів  та 

рослинного покриву вивчав відділ біофізики та радіобіології Інституту ботаніки 

ім. М.Г. Холодного, а Інститут ядерних досліджень підготував понад 350 фахівців 

з  радіаційної  безпеки  в  Держагропромі,  Мінхлібопродуктах,  Мінторзі, 

Мінавтотрансі та ін. установах [399, с. 169].

Колетиви Інститутів геохімії та фізики мінералів і колоїдної хімії та хімії 

води ім. А.В. Думанського розробляли науково обґрунтовані проекти споруд для 

очищення  дренажних  вод  ставка-охолоджувача  ЧАЕС,  методи  й  технології 

очищення природних та стічних вод від радіонуклідів. Радіозабрудненість водойм 

України вивчали науковці Інституту гідробіології, комплексні науково-практичні 

роботи  зі  створення  композиційних  матеріалів  для  локалізації,  дезактивації  і 

попередження  повторного  радіоактивного  забруднення  поверхонь  об’єктів 

досліджували  співробітники  Інституту  хімії  поверхні.  Розробкою  заходів  зі 

зменшення  радіоактивних  забруднень  у  пошкоджених  лісових  екосистемах 

займалися  співробітники  Національного  ботанічного  саду  ім.  М.М.  Гришка. 
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Однак із кінця 90-х р. в Україні постійно згортається науковий супровід і наукова 

діяльність узагалі щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи [622].

З  часу  проголошення  незалежності  в  Україні  розгорнулися  дискусії 

навколо проблем організації  науки.  Прихильники її  організації  в  університетах 

доводили,  що  академічна  система  фундаментальних  і  прикладних  наук  є 

відгомоном тоталітарного минулого і її необхідно замінити новою, де дослідники 

водночас  будуть  викладачами  університетів,  як  це  є  на  Заході.  Їх  опоненти 

вважають,  що  перетворення  НАН  України  на  асоціацію  добровільних 

громадських  товариств  науковців  не  відповідає  ні  західному,  ні  радянському 

досвіду і було б кроком назад. Необхідно знайти модель поєднання академічного 

та університетського дослідницького пошуку, навчання і громадського життя, яка 

б поєднувала в собі консерватизм науки і демократизм навчання. [399, с. 186 – 

189].  За  такої  моделі  співпраці  особливої  ваги  набувають  об’єднання  вчених 

академічних  інститутів,  вищих  навчальних  закладів  та  інших  наукових 

організацій у наукових радах, комітетах, комісіях.

Серед  тенденцій  у  розвитку  науки  цього  етапу  відмічають  збільшення 

кількості  інститутів  технічно-прикладного  профілю,  недостатній  розвиток 

фундаментальних  теоретичних  досліджень  та  недостатність  фінансування. 

Законодавством України передбачено фінансування наукової діяльності в розмірі 

1,7% ВВП. Цю норму ніколи не виконували, і в результаті кількість винахідників і 

раціоналізаторів з 1991 по 2005 рр. зменшилася у 20 разів. У 2003 р. лише близько 

5% українських підприємств  запроваджували інновації.  У  Європі  частка  таких 

підприємств складає 80 – 87%. Українські наукові розробки на світовому ринку 

складають близько 0,3% [399, с. 189 – 190].

Комплексний аналіз «Звітів про наукову діяльність АН  Української 

РСР» в архіві Президії НАН України у 1991 – 2011 рр. дав змогу виділити 

певні тенденції та особливості становлення академічної науки на 

сучасному етапі:
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• у рік проголошення незалежності в державі різко зросла загальна 

кількість наукових установ НАН України з 84 у 1990 р. до 132 у 1991 р. 

і 169 у 2011 р.;

• на фоні зростання кількості наукових установ (майже у 2 рази) 

загальна чисельність працюючих в НАН України знизилася у 2 рази; 

• перші десять років існування молодої держави супроводжувалися 

щорічним зменшенням кількості наукових працівників (у 2000 р. вона 

складала 12,6 тис. осіб проти 17,4 у 1991 р.), а наступні – 

вирівнюванням і перевищенням стартового показника (у 2011 р. – 19,6 

тис. осіб);

• закономірності динаміки поповнення НАН України молодими 

спеціалістами в основних рисах повторювали описану вище криву (у 

1991 р. поповнення молодими спеціалістами було на рівні 486 осіб, у 

1996 р. – 122 і в 2011 – 354 осіб);

• виявлена динаміка змін чисельності установ та науковців на 

сучасному етапі проявилася у зменшенні кількості захищених 

дисертацій (кандидатських –  із 540 в 1991 р. до 240 в 1998 р. і 

докторських – із 171 в 1991 р. до 68 в 1998 р.);

• показник кількості статей, препринтів, монографій, 

збірників, підручників на одного наукового працівника зазначався у 

звітах лише до 2003 р. і суттєво не змінювався, найбільших значень 

він досяг у 2000 – 2003 рр.;

• встановлена позитивна кореляція між зростанням загальної 

чисельності наукових установ та загальною кількістю періодичних 

видань (у 1991 р. їх було 54, а в 2011р. – 86);

• зростання кількості наукових установ і періодичних видань не 

призвело до збільшення чисельності перекладених за кордоном 

періодичних видань, однак в останні три роки (2009 –  2011 рр.) 

окреслилися певні позитивні зрушення в цій галузі;
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• обсяг наукового книговидання невпинно зростав (у 1991 р. – 5986, а у 

2011 р. – 15197 обл.-вид. арк.) і досяг найвищого показника у 2008 р. 

(21044 обл.-вид. арк. і 1011 назв відповідно);

• за більшістю проаналізованих статистичних показників другу 

половину 90-х р. можна означити як важкий чи несприятливий період 

у розвитку національної академічної науки, а другі п’ять років 

першого десятиріччя у ХХІ ст. – як період певного зростання [5 – 23].

Таблиця 4.2.

Статистичні показники розвитку НАН України за 1988 – 2011 рр.
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0,91 0,036 81 27 7395 581 3490 2730
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0,86 0,029 62 25 6082 471 2484 3200
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16
7

55 15 210 302 11
5

0,84 0,027 63 26 6431 483 1664 3120
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6

16
4

50 14 122 388 14
1

0,88 0,027 64 24 5287 370 1410 2904
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7

16
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48 13 203 309 83 1,02 0,041 63 24 7668 550 1297 2756
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45 13 192 240 68 1,10 0,046 68 25 9726 605 1324 1776
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43 13,
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6

1,17 0,050 70 26 9787 634 1223 2125

241



200
0

16
7

41,
5

12,
6

247 330 78 1,24 0,049 73 24 1169
4

609 2030 2668

200
1

16
6

41,
2

13,
1

381 256 77 1,36 0,050 75 21 1249
0

661 1963 3447

200
2

16
8

40,
7

13,
4

413 338 86 1,47 0,057 77 18 1336
1

729 2519 3645

200
3

16
9

40 13,
5

337 342 76 79 18 1313
4

706 2426 3962

200
4

17
4

43,
5

15,
9

422 391 94 79 17 1754
9

836 2185 4581

200
5

17
3

43,
8

16,
4

414 416 94 81 17 1700
0

810 2030 2668

200
6

17
3

43,
6

16,
8

451 385 11
3

81 17 1597
3

809 2332 1778

200
7

17
3

43,
6

19,
0

369 390 11
0

81 17 1918
4

949 2999 1740

200
8

17
3

43,
2

19,
8

385 383 10
5

82 16 2104
4

1011 2824 3294

200
9

17
3

43,
1

19,
8

367 428 83 86 17 1788
8

901 2596 2673

201
0

17
1

42,
4

19,
9

396 434 10
0

86 19 1776
9

871 2943 2919

201
1

16
9

41,
8

19,
6

354 414 10
2
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На сьогодні в НАН України діють 176 наукових установ та 49 організацій і 

підприємств дослідно-виробничої  бази.  Вони об’єднані  у  три профільні  секції: 

фізико-технічних  і  математичних,  хімічних  і  біологічних,  суспільних  і 

гуманітарних  наук.  Значний  науковий  потенціал  зосереджено  в  науково-

технічних комплексах «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона», «Інститут 

монокристалів»,  науково-технологічному  комплексі  Фізико-хімічного  інституту 

ім.  О.В.  Богатського,  науково-технічному  концерні  «Інститут  проблем 

машинобудування», технічних комплексах Інституту проблем матеріалознавства 

ім. І.М. Францевича, Кібернетичному центрі НАН України. Для п’яти технопарків 

–  «Інститут  електрозварювання  ім.  Є.О.  Патона»,  «Інститут  монокристалів», 

«Інститут  технічної  теплофізики»,  «Напівпровідникові  технології  і  матеріали, 

оптоелектроніка та сенсорна техніка», «Інтелектуальні інформаційні технології» 

законодавство  України  запровадило  спеціальний  режим  інноваційної  та 

інвестиційної діяльності [399, с. 201 –204].

У 30  –  50-х  рр.  ХХ ст.  розвиток  фізико-хімічної  наукової  термінології 

занепав, а творці української наукової мови зазнали утисків і репресій. Лише у 50 

242



– 70-і рр. роботами А. Голуба [65] українська хімічна систематика і термінологія 

зазнала подальшого відновлення й розвитку. 

Проблемам історії,  теперішнього  стану,  науковим основам та  правилам 

хімічної номенклатури й термінології присвячена методична робота М. Василеги-

Дерибаса  та  А.  Фурсенко  «Номенклатура  і  термінологія  в  загальній  та 

неорганічній  хімії»  (1991  р.)  [65].  На  сучасному  історіографічному  етапі 

спостерігається  тенденція  до  поглибленого  вивчення  історії  окремих  напрямів 

наукової  і  народної  природничої  термінології  та  природознавства.  З’явилися 

наукові  праці  і  були  захищені  дисертації:  1996  р.  –  Н.  Овчаренко,  «Способи 

номінації  і  словотворення  у  сучасній  українській  мінералогічній  термінології»; 

2001 р. – Н. Цимбал, «Формування української термінології органічної хімії 

в 90-ті роки ХХ ст.»; 2004 р. – І. Процик, «Українська фізична термінологія на 

зламі  ХІХ – ХХ століть»;  2011 р.  –  О.  Курок,  «Еволюція наукової  думки про 

ґрунти (80-ті рр. ХІХ – ХХІ ст.)» та ін. [420; 593; 474; 349].

Наукові  основи  хімічної  номенклатури  були  закладені  комісією 

французьких хіміків у складі А. Лавуазьє, Л. Гійтона де Морво, К. Бертолле та А. 

Фуркруа у ХVІІІ  ст.  В Україні  низку хімічних термінів (галун, митель, барва 

тощо)  у  науковий  обіг  ввели  П.  Куліш,  І.  Шарловський  та  М.  Левченко  у 

словниках-роз’ясненнях до журналу «Основа» в 1861 – 1862 рр.  Перші хімічні 

терміни в дусі народної мови (глиняк – «алюміній», вапнець – «кальцій», горчець 

–  «магній»,  солець –  «натрій»,  зеленець –  «хлор»,  душець –  «азот»  тощо) 

запропонував  М.  Левченко.  На  сьогодні  з  першої  української  термінології 

використовують лише назву вуглець – «карбон» [65, с. 3 – 4].

На  засадах  народної  мови  з  ухилом  до  міжнародної  термінології  В. 

Левицький розробив систему назв хімічних сполук. У 1903 р. він запропонував 

назви хімічних сполук:  квас – «кислота»,  кисняк – «сполука металу з киснем», 

безводник угля – «вуглекислий газ»; назви хімічних елементів:  вап – «кальцій», 

сод – натрій, глин – «алюміній», крем – «силіцій»; назви груп хімічних елементів: 

хльорники, кисневці, азотники, угольники, глинники, мідники тощо [363, с. 2 – 
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3].  Номенклатуру  неорганічних  сполук  на  інтернаціональній  основі  створив 

інший член Наукового Товариства ім. Шевченка І. Горбачевський у 1905 р. [124].

Українська фізична термінолексика бере початок з історичного періоду, 

коли фізичні знання мали лише практично-побутове застосування. Досліджуючи 

українську фізичну термінологію, І. Процик зазначила, що вперше термінологічні 

проблеми в  українській  мові  виникли на  початку  60-х  рр.  ХІХ ст.  у  зв’язку  з 

появою  науково-популярних  творів  для  освітніх  потреб  народу.  На  сторінках 

петербурзького журналу «Основа» М. Левченко, П. Єфименко, П. Житецький, П. 

Куліш, М. Костомаров та І. Шарловський окреслили проблему глибокого аналізу 

термінотворення.  Вони  схематично  показали  способи  творення  національних 

терміносистем шляхом:  1)  використання  потенційно готових ресурсів  із  фонду 

народного мовлення; 2) заперечення іншомовних термінів; 3) термінотворення в 

дусі  народної  мови.  Перші  українські  творці  термінів  прагнули  виробити 

найнеобхіднішу для  народної  освіти  термінологію,  започаткувавши  тим самим 

народницький підхід у її творенні [474, с. 6 – 7].

З огляду на провідні тенденції термінотворення І. Процик виділила чотири 

періоди  розвитку  української  фізичної  термінології.  Серед  них:  1)  зародження 

української  фізичної  термінології,  що  характеризувалося  появою  фізичних 

термінів на сторінках журналу «Основа», нагромадженням термінного матеріалу в 

Галичині, збиранням і стихійним творенням назв спеціальних фізичних понять у 

наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – 10-і рр. ХХ ст.); 2) організована й 

координована  робота  над  творенням  та  опрацюванням  української  фізичної 

термінології (20 – 30-і рр. ХХ ст.); 3) розвиток термінології в річищі радянського 

мовознавства,  зросійщення  та  її  уніфікація  з  російською термінологією (друга 

половина 30-х – 80-і рр. ХХ ст.); 4) відродження та активізація термінотворчих 

процесів  у  незалежній  Україні,  подальше  творення  й  усталення  фізичної 

терміносистеми (90-і рр. ХХ ст.) [474, с. 3]. На думку В. Пілецького, термін русизм 

неточний, бо утворений не від назви держави Росії, а від етноніма Русь, який значна 

частина сучасних українців услід за М. Грушевським пов’язує з історією України, а не 
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Росії.  Тому  доречніше  використовувати  найменування,  похідне  від  сучасної 

державної назви росіян, – росіянізм [455, с. 70].

Друга половина третього періоду розвитку української наукової фізичної 

термінології може бути виділена як етап інтенсивного насичення англіцизмами, 

символами, відантропонімічними назвами, абревіатурами, складеними термінами 

тощо. На сьогодні значна концентрація міжнародної термінології спостерігається 

і  в  інших  «молодих»  природничих  галузях:  генетиці,  молекулярній  біології, 

біохімії, біофізиці та ін.

У 1892 р. на конгресі в Женеві (женевська номенклатура) були прийняті 

перші науково обґрунтовані правила хімічної номенклатури органічних сполук. 

Окремі  спроби  формулювання  правил  назвоутворення  в  неорганічній  хімії 

робилися в середині ХІХ ст. Їх систематизація відбулася лише у 80-х р. ХХ ст.

В історії  формування української  термінології  органічної  хімії  (початок 

становлення  – кінець  ХІХ  ст.)  Н.  Цимбал  [593] виділила  два  етапи,  які 

відзначаються  активною розбудовою терміносистеми:  20-і  та  90-і  р.  Період  із 

кінця  30-х  до  90-х  рр.  відзначається  звуженням  сфери  функціонування 

термінології,  що позначилося  на  її  якісному та  кількісному складі.  У  90-х  рр. 

відчутною  стала  тенденція  до  нормалізації  термінології  шляхом  продуманих 

поетапних реформ, а не раптових кардинальних змін, узгодження нововведень із 

нормативними  документами,  послідовного  усунення  помилок,  зумовлених 

неминучими  елементами  стихійності  в  період  активної  розбудови 

терміносистеми.

На сьогодні генезис фізико-хімічної термінології від народної до наукової 

не  розглядався  як  самостійний  напрям  пізнання.  Термінологію  досліджують 

переважно лінгвісти, а комплексний аналіз з позицій історії науки і техніки не 

зроблений,  хоч аналізовані  проблеми  виходять  межі  суто  філології,  а 

термінознавство  вийшло  вузьколінгвістичні  рамки  і  стало  міждисциплінарною 

галуззю. 

Спеціальна  природнича  термінологія  має  бути  зрозумілою і  доступною 

представникам різних країн,  тобто наближеною до міжнародної  номенклатури. 
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Водночас науковій номенклатурі   притаманні національні особливості.  Багатий 

термінологічний  матеріал  слід  враховувати  в  науці  і  навчальному  процесі, 

збалансувавши народну і  наукову складові.  На важливості  збереження балансу 

між  національним  та  міжнародним  ще  в  1903  р.  наголошував  автор  системи 

українських  назв  неорганічних  сполук  В.  Левицький:  «В  твореню  термінів 

хемічних  треба  узгляднити  не  лиш  сторону  язикову,  але  також  і  сторону 

меторичну, се є треба звернути увагу на будову даної сполуки. Через се творять ся 

усякі трудности; запобігти їм не така легка справа, бо через се або одна або друга 

сторона  термінольоґії  хемічної  може  понести  шкоду»  [363,  с.  1].  Навіть  якщо 

запозичений термін прижився у науковій сфері,  народні назви й синоніми вкрай 

необхідні насамперед у трьох сферах: навчальному процесі на всіх його рівнях (школа 

–  вищий  навчальний  заклад  –  підвищення  кваліфікації  чи  перекваліфікація), 

популяризації  досягнень  науки  і  техніки,  а  також у  суто  наукових  текстах,  щоб 

витлумачити значення терміна чи, уникаючи повторів, урізноманітити виклад [455, 

с.75 – 76].

По закінченню Другої світової війни й особливо після розпаду Радянського 

Союзу  поряд  із  процесом  відродження  в  українську  природничу  термінологію 

інтенсивно ринули англіцизми (американізми) – слова і словосполуки, запозичені 

з  англійської  мови  або  утворені  за  її  взірцями,  зокрема, латентний – 

«прихований,  неявний»;  варіабельний –  «змінний»;  інтеракція –  «взаємодія» 

пресинг –  «тиск,  натиск»; рецепція –  «сприйняття» тощо.  Необхідність  їх 

використання і місце в різноманітних терміносистемах почали активно обговорювати 

щойно зі здобуттям незалежності.  На думку відомого дослідника термінології В. 

Пілецького,  у  науковій  сфері  англіцизми найбільше вплинули на термінологію 

гуманітарних  наук  і  значно  поповнили  склад  науково-технічних  і  спортивних 

термінів  і  менше,  природничих  [455,  с.  73  –  74].  Бездумне  використання 

запозичених  термінів  за  наявності  українських  відповідників  формує  почуття 

меншовартості  рідної  мови,  неспроможності  національної  терміносистеми 

обслуговувати наукову сферу.
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Універсалізація та доступність наукової природничої термінології 

є необхідною умовою наукового розвитку. Поява нових галузей науки та 

інтеграція зусиль учених усього світу породжують нові вимоги до 

термінотворення. Посилення міжнародної співпраці проглядається в 

матеріалах зробленого вище аналізу «Звітів про наукову діяльність АН 

Української РСР» та діаграмі в період 1991 –  2011 рр. Динаміка змін у 

міжнародній співпраці на сучасному етапі характеризується тим, що 

впродовж 1991 р. кількість зарубіжних делегацій і окремих учених, які 

ознайомилися з діяльністю установ АН України, складала 2009, а 

українських науковців, відряджених за кордон, – 2077 осіб. Тенденція до 

об’єктивнішої оцінки національних наукових досягнень та акцент на 

вивчення передового зарубіжного досвіду вперше проявилися в 1990 р., 

коли в зарубіжних наукових інституціях побувало 3433 дослідників, а в 

нашій країні – 2481 [201, с. 55] і спостерігалася у 1994 – 2005 рр., 2008 – 

2009 рр. та 2011 р. [5 – 23].
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Рис. 4.2. Міжнародна співпраця НАН України в 1991 – 2011 рр.

Ознаки, що відрізняють сучасний фізичний термін від терміна початку ХХ 

ст.  вивчала  І.  Волкова  [102].  Наявність  великої  кількості  символів, 

відантропонімічних назв, абревіатур, складених термінів у терміносистемі фізики  
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відрізняє сучасний період розвитку останньої від її характеристик на початку ХХ 

ст., коли частка таких термінів була значно меншою. Це терміни, до складу яких 

входять символи (s, p, α та ін.), які самі по собі не мають жодного змісту:  s – 

електрони, p – електрони, f – електрони, sp – гібридизація, α – випромінення,  

β+  – розпад,  β–  – розпад, γ – промені,  σ – зв'язок, s–s – зв’язок та ін.; метричні 

символи: Гц,  Ом, мкФ; відантропонімічні назви: принцип Гамільтона, ефект 

Кікоїна-Носкова,  температура  Дебая,  ефекти  Джозефсона,  принципи  

Д’аламбера-Лагранжа тощо. 

Для термінології сучасного періоду характерне досить часте використання 

абревіатур: УФ-промені – ультрафіолетові промені, А.О.М. – атомна одиниця 

маси,  НВЧ  резонатор  –  надвисокочастотний  резонатор,  що  виконують 

функції термінів. Ця риса відрізняє українську фізичну термінологію 90-х рр. від 

термінології  початку  ХХ  ст.,  для  творення  якої  було  використано  всі  види 

морфологічної деривації, крім абревіації [102, с. 12)].

У фізичній термінології першої третини ХХ ст. переважали однослівні 

терміни. За дослідженням І.  Волкової, їхня частка складала понад п’ятдесят 

відсотків  від  усіх  уживаних  на  той  час  [102].  У  подальшому  відбувалося 

поступове зростання частки складених двослівних фізичних термінів (рідкий 

кристал, нейтральні  струми,  кратність  іонізації та  ін.),  збільшення 

компонентів  складених  термінів  і  утворення  трислівних  словосполучень 

(ефективна  довжина  хвилі,  декадний  магазин  опорів,  контактна  різниця  

потенціалів).  У  фахових  текстах з’явилися  навіть  чотирикомпонентні 

терміни (комплексна площина одиничного радіуса, магнітне поле постійних  

магнітів тощо). За підрахунками І. Волкової, у словнику І. Біленка утворені 

способом  аналітичної  деривації  69%  слів  від  загальної  кількості 

зафіксованих. Превалювання складених фізичних термінів  над  унітермами  

характерне і для сфери вживання кінця 90-х рр. ХХ ст. [102, с. 14].

Сучасні  хімічні  систематичні  назви  (номени)  –  це  слова  або 

словосполучення,  які  є  словесним  еквівалентом  хімічної  структури  певної 

речовини.  Систематичну  назву  будь-якій  сполуці  можна  дати  за  її  формулою 
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незалежно від того відома ця сполука чи ні, або від систематичної назви перейти 

до її хімічної формули. Якщо ж назва не зв’язана з хімічною будовою, її відносять 

до традиційних, або тривіальних. Саме в цю групу потрапили деякі народні назви 

хімічних елементів та сполук. 

Правила хімічної номенклатури у світовій науці створюються, періодично 

оновлюються  і  контролюються  номенклатурною  комісією  IUPAC  (International 

Union  of  Pure  and  Applied  Chemistry  –  Міжнародною  спілкою   з  чистої  і 

практичної хімії). У 1992 р. при Київському університеті ім. Тараса  Шевченка 

був  створений  аналогічний  орган  –  Українська  національна  комісія  з  хімічної 

термінології  і  номенклатури  (УНКоХіТерН),  яка  дає  рекомендації  щодо 

унормування правил систематичної номенклатури [107].

Традиційні, технічні, систематичні назви хімічних сполук, назви простих 

речовин пишуть з  малої  літери.  Якщо хімічний елемент,  що у вигляді  простої 

речовини був відомий у мові з давніх часів (залізо, срібло, золото, мідь та ін.), – 

назва  залишається  у  вжитку.  Назви  виробів  із  простих  хімічних  речовин  і 

похідних  від  них  термінів  у  науково-популярній  і  художній  літературі 

залишаються без змін на рівні фразеологічних словосполучень (мідні труби – не 

купрумні труби, залізна логіка, свинцеві хмари, ртутний термометр, кисневе  

голодування,  воднева  бомба,  рідкий  азот,  вуглеводень,  сріблити,  золотити  

тощо).  Для  решти  стандартизованих  назв  хімічних  елементів  використовують 

латинські  назви  і  символи.  Латинські  та  українські  назви  більшості  хімічних 

елементів розглядають як власні назви, пишуть із великої літери й позначають 

символами (Aurum – Аурум – Au, Argentum – Аргентум – Ag, Ferum – Ферум –  

Fe, Cuprum – Купрум – Cu ).

Ще не відкритим хімічним елементам номенклатурна комісія 

IUPAC запропонувала давати систематичні назви й символи, які 

визначаються лише порядковим номером. Кожній цифрі порядкового 

номера відкритого елемента відповідають окремі частини систематичної 

назви – ніл (nil) – 0, ун (un) – 1, бі (bi) – 2, три (tri) – 3, квад (quad) – 
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4, пент (pent) –  5, гекс (hex) –  6, септ (sept) –  7, окт (oct) –  8, ен 

(enn) –  9). До утвореної назви додається закінчення -ій, а хімічний 

символ складають із перших літер цих складів. За цим принципом 

складається назва кожного нового хімічного елемента. Так, елемент із 

порядковим номером 225 буде мати назву Бібіпентій і позначатися в 

таблиці Bbp.

Проведений  аналіз  сучасних  систематичних  назв  хімічних  елементів 

Періодичної  системи  Д.  Менделєєва  та  особливостей  історії  їх  відкриття  дав 

змогу здійснити їх класифікацію за мотиваційними ознаками. Були виділені групи 

назв, які зумовлені: 1 – міфами і легендами (розглянуто вище); 2 – географічними 

назвами  або  топонімами;  3  –  походять  від  антропонімів; 4 –  пов’язані  з 

характером  їх  використання;  5  –  назвами  планет  та  супутників;  6  –  назвами 

мінералів та гірських порід; 7 – мотивовані властивостями хімічних елементів; 8 – 

зумовлені схожістю з іншим елементом чи простою речовиною. 

Друга  група  систематичних  назв  хімічних  елементів  походить  від 

топонімів, якими позначають села, міста та ін. населені території, країни, острови, 

континенти, частини світу тощо. До неї належать: Скандій (Scandium) Sc, що був 

передбачений  Д.  Менделєєвим  як  ека-бор і  відкритий  шведським  хіміком  Л. 

Нільсоном в 1879 р., названий на честь Скандинавії; Купрум, мідь (Cuprum) Cu – 

латинський термін, який походить від назви острова Кіпр (лат. Cuprum), де вже в 

ІІІ тисячолітті до н.е. виплавляли мідь (мідь – один із перших металів, який через 

порівняльну  доступність  для  його  отримання  з  руди  й  невисоку  температуру 

плавлення  добували  й  застосовували  у  сплаві  з  оловом  (бронза,  а  звідси  – 

бронзовий вік) для виготовлення зброї і т. п.; Галій (Gallium) Ga, існування якого 

було науково передбачене Д. Менделєєвим, а у вигляді простої речовини він був 

виділений французьким хіміком П. де Буабодраном у 1875 р., елемент названий 

на честь Франції і походить від її латинської назви  Gallia (співзвучно з  gallus – 

«півень», примітно, що саме півень є символом Франції); Германій (Germanium) 

Ge, що був передбачений Д. Менделєєвим як Ека-кремній, а відкритий німецьким 

хіміком  К.  Вінклером  у  1885  р.,  назва  дана  на  честь  Німеччини;  Стронцій 
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(Strontium)  Sr,  який було виділено в чистому вигляді сером Г. Деві в 1808 р., 

елемент  і  мінерал  стронціаніт отримали  назву  від  назви  шотландського  села 

Стронціан, де він був виявлений; номени Ітрій (Yttrium) Y, Тербій (Terbium) Tb, 

Ербій (Erbium) Er, Ітербій (Ytterbium) Yb, що походять від назви села Іттербю у 

Швеції;  Рутеній  (Ruthenium)  Ru, відкритий  професором  Казанського 

університету К.  Клаусом у 1844 р.,  термін походить від  латинської  назви Русі 

Ruthenia, а в пізній латині –  Росії;  Європій (Europium)  Eu, виділений із суміші 

рідкоземельних елементів французьким хіміком Е. Демарсе в 1896 р., назва дана 

на  честь  Європи;  Гольмій  (Holmium)  Ho,  який  відкрив  швейцарський  хімік  і 

фізик Дж. Соре в 1879 р., термін походить від старовинної назви міста Стокгольм 

– (Holmia);  Тулій (Thulium)  Tm,  відкритий шведським хіміком П.  Клюванні  в 

1879  р.  і  названий  на  честь  розташованого  на  півночі  Європи  легендарного 

острова Тулі та давньої латинської назви Скандинавії – Thule; Лютецій (Lutetium) 

Lu,  який  відкрили  французький  хімік  Ж.  Урбен,  австрійський  мінералог  К. 

Вельсбах  і  американський  хімік  Ч.  Джеймс  у  1907  р.,  термін  походить  від 

латинської назви Парижа (Lutetia Parisorum); Гафній (Hafnium) Hf, відкритий у 

1923 р.  й  названий на честь Копенгагена за  його латинською назвою (Hafnia); 

Реній (Rhenium)  Re, який відкрили німецькі хіміки І. та В. Ноддак у 1925 р. й 

назвали  на  честь  Рейнської  провінції  Німеччини;  Полоній  (Polonium)  Po, 

відкритий  подружжям  П.  і  М.  Кюрі  в  1898  р.  і  названий  на  честь  їхньої 

батьківщини  –  Польщі,  утворений  від  її  латинської  назви  (Polonia);  Францій 

(Francium) Fr, що був передбачений Д. Менделєєвим як Ека-цезій і відкритий  М. 

Пере в 1939 р., названий на честь Франції;  Америцій (Americium) Am, який був 

штучно  отриманий  у  Металургійній  лабораторії  Чиказького  університету  Г. 

Сиборгом  зі  співробітниками  в  1944  р.  і  названий  на  честь  частини  світу  – 

Америки;  Берклій  (Berkelium)  Bk,  одержаний  С.  Томпсоном,  Г.  Сиборгом,  А. 

Гиорсо із  Національної лабораторії ім. Лоуренса в м. Берклі (США) в 1949 р., а 

назва  походить  від  аналогічного  топоніма;  Каліфорній  (Californium)  Cf, 

одержаний  штучно  групою  Г.  Сиборга  в  1950  р.,  названий  на  честь 

Каліфорнійського університету в Берклі; Хассі (Hassium) Hs, відкритий у Центрі 
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дослідження важких іонів у Німеччині в 1984 р., термін походить від латинської 

назви середньовічного князівства Гессен (Hassia). Отже, деякі систематичні назви 

хімічних елементів географічно зумовлені, вони акумулювали в собі історію їх 

відкриття та становлення. 

У  систематичних  назвах  хімічних  елементів  та  їх  простих  речовин 

увіковічені імена тих, хто їх відкривав і досліджував або зробив вагомий внесок у 

різні  галузі  хімічної  і  фізичної  наук.  Антропонімозалежні  назви  елементів  є 

джерелом  для  досліджень  персоналій  в  історії  науки  і  техніки.  До  цієї  групи 

належать: Гадоліній (Gadolinium) Gd – його відкрив Ж. де Мариньяк у 1880 р., а 

назва  була дана на честь  фінського хіміка  Ю. Гадолінія;  Кюрій (Curium)  Cm, 

виділений Л. Вернером та І. Перлманом у 1947 р. у вигляді гідроксиду й названий 

на честь П. і М. Кюрі; Ейнштейній (Einsteinium) Es, відкритий у грудні 1952 р. і 

названий на честь А. Ейнштейна; Фермій (Fermium) Fm, отриманий американцем 

А.  Гиорсо  та  іншими  вченими  Лос-Аламоської  лабораторії  в  кінці  1952  р.  і 

названий на честь італійського фізика Е. Фермі; Менделєєвій (Mendelevium) Md, 

отриманий групою американських учених: А. Гиорсо, Б. Харві, Г. Чоппіном і С. 

Томпсоном в 1955 р. й названий на честь творця періодичної системи елементів Д. 

Менделєєва;  Нобелій  (Nobelium)  No,  уперше  отриманий  у  Дубні  групою  Г. 

Флерова в 1963–1967 рр. і названий на честь А. Нобеля; Лоуренсій (Lawrencium) 

Lr, уперше отриманий у Дубні групою Г. Флерова в 1961 – 1965 рр. і названий 

ім’ям винахідника циклотрона фізика Е. Лоуренса; Резерфордій  (Rutherfordium) 

Rf –  його  назва  дана  на  честь  видатного  англійського  фізика  Е.  Резерфорда; 

Сиборгій  (Seaborgium)  Sg, відкритий  у  ядерних  дослідницьких  центрах 

Радянського  Союзу  й  синтезований  в  Лабораторії  імені  Лоуренса 

Каліфорнійського  університету  в  Берклі  у  1974  р.,  назва  дана  на  честь 

американського  фізика  Г.  Сиборга,  який  брав  участь  у  відкритті  плутонію  й 

дев’яти інших трансуранових елементів; Борій (Bohrium) Bh – про синтез 107-го 

елемента  вперше  повідомила  група  Ю.  Оганесяна  з  Об’єднаного  інституту 

ядерних досліджень у Дубні в 1976 р., він названий на честь данського фізика Н. 

Бора; Майтнерій (Meitnerium) Mt, отриманий у Центрі дослідження важких іонів 
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у німецькому Дармштадті в 1982 р. та названий на честь австрійського фізика Л. 

Мейтнер;  Рентгеномій  (Roentgenium)  Rg,  уперше синтезований  у  німецькому 

місті  Дармштадті  8  грудня  1994  р.  й  названий  на  честь  німецького  фізика  В. 

Рентгена;  Коперніцій  (Copernicium)  Cn,  синтезований  у  німецькому  місті 

Дармштадті 9 лютого 1996 р. і названий на честь М. Коперника.

Назви  планет  і  супутників  подекуди  ставали  твірною  основою  для 

виникнення хімічних назв. Варто зазначити, що мотивація назв деяких планет і 

супутників знаходиться в міфічному середовищі, і воно може бути первинним і 

для  хімічних  назв.  До  цієї  групи  назв  належать:  Гелій  (Helium)  He,  який 

незалежно  відкрили  англійський  астроном  Н.  Локьер  та  англійський  хімік  Е. 

Франкланд у 1868 – 1870 рр., назва походить від д.-грец.  ἥλιος «Сонце»;  Селен 

(Selenium)  Se,  відкритий Й.  Берцеліусом у 1817 р.,  назва  сягає  д.-грец.  Σελήνη 

«Місяць» (у природі він є супутником хімічно схожого з ним Телуру, названого 

на честь Землі); Телур (Tellurium) Te, що був знайдений гірським інспектором Ф. 

Мюллером у золотоносних рудах Трансільванії  в  1782 р.  на території  Австро-

Угорщини, а в 1798 р. М. Клапрот виділив телур і визначив найважливіші його 

властивості,  назва  походить від  лат.  telluris «Земля»;  Церій (Cerium)  Ce,  який 

одночасно відкрили Й. Берцеліус, В. Клапрот, а К. Мосандер добув елементарний 

церій у 1825 р., елемент названий на честь найбільшої з малих планет  Церери; 

Уран (Uranium)  U,  названий на честь грецького бога неба  Урана,  а згодом від 

назви планети Уран; Нептуній (Neptunium) Np, отриманий Е. Макмілланом і Ф. 

Абельсоном у  1940  р.,  термін походить від  назви  планети  Нептун;  Плутоній 

(Plutonium) Pu – від назви планети Плутон, за аналогією з ураном і нептунієм.

Для деяких хімічних елементів були створені назви, що походять від назв 

мінералів  чи  гірських  порід,  із  яких  їх  добули,  зокрема:  Літій  (Lithium) Li, 

відкритий  шведським  хіміком  і  мінералогом  А.  Арфведсоном  у  1817  р.,  що 

спочатку мав назву  літіон, сучасна  назва походить від д.-грец.  Λίθος «камінь»; 

Берилій (Beryllium) Ве, відкритий французьким хіміком Л. Вокленом у 1798 р., 

термін  берилій походить від назви мінералу  берилу (д.-грец.  βήρυλλος  beryllos); 

Бор (Borum) B, уперше отриманий французькими фізиками Ж. Гей-Люссаком і Л. 
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Тенаром у 1808 р., назва походить від латинського слова borax, що означає бура 

(побутова назва солей борної кислоти);  Карбон, Вуглець (Carboneum)  C,  що у 

вигляді  деревного  вугілля  застосовувався  в  давнину  для  виплавки  металів, 

латинська  назва  походить  від  Carbō «вугіля» –  буквально  «той,  що породжує 

вугілля»;  Силіцій,  Кремній  (Silicium)  Si –  у  чистому  вигляді  кремній  був 

виділений  французькими  вченими  Ж.  Гей-Люссаком  і  Л.  Тенаром  у  1811  р., 

новому елементу було дано назву  силіцій від лат.  silex «кремінь», назва  кремній 

походить від д.-грец. Κρημνός «скеля, гора»; Манган (Manganum) Mn – у 1774 р. 

шведський хімік К. Шееле показав, що в руді міститься невідомий метал, і послав 

зразки руди хіміку Ю. Гану, який отримав металевий манганець, на початку XIX 

ст.  для  нього  було  прийнято  назву  манганум від  німецького  Manganerz 

«манганова  руда»;  Цирконій  (Zirconium)  Zr,  відкритий німецьким хіміком М. 

Клапротом у цирконі в 1789 р., а вперше отримав Й. Берцеліус у 1824 р., термін 

бере початок від назви мінералу циркону.
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Частина систематичних назв  хімічних елементів  зумовлена їх  кольором 

або запахом, здатністю утворювати кислоти,  знижувати температуру плавлення 

руди,  низькою  хімічною  активністю  та  ін.  властивостями,  зокрема: Оксиген,  

Кисень (Oxygenium)  O було відкрито англійським хіміком Д. Прістлі 1 серпня 

1774  р.,  і  на  початку  XIX  ст.  його  назвали  кіслотвором «тим,  що  породжує 

кислоту», назва  оксиген походить від д.-грец.  ὀξύς   «кислий» і д.-грец.  γεννάω 

«народжую»; Флуор, Фтор (Fluorum) F виділено А. Муассанітом у 1886 р., його 

назва походить від д.-грец.  Φθόρος «руйнування», а латинська назва – від  fluere 

«текти», за властивістю сполуки CaF2 знижувати температуру плавлення руди й 

збільшувати текучість розплаву;  Хлор (Chlorum)  Cl було отримано шведським 

хіміком К. Шееле в 1774 р., його назва сягає д.-грец. Χλωρός «зелений», тому що в 

нормальних умовах це отруйний газ жовтувато-зеленого кольору; Аргон (Argon) 

Ar на зборах Британської асоціації фізиків,  хіміків і  натуралістів в Оксфорді 7 

серпня 1894 р. було зроблено повідомлення, що англійський хімік В. Рамзай та 

британський фізик С. Вільям відкрили аргон, назва походить від д.-грец. ἀργός 

«лінивий, повільний, неактивний»; Рубідій (Rubidium) Rb відкрили німецькі вчені 

Р.  Кірхгоф  у  1861  р.,  назва  походить  від  лат.  rubidus «темно-червоний»  (за 

кольором  найхарактерніших  червоних  ліній  спектра);  Родій  (Rhodium)  Rh 

відкрито В. Волластоном у 1803 р.  в Англії,  назва походить від д.-грец. ῥόδον 

«троянда» (типові сполуки родію мають насичений темно-червоний колір); Барій 

(Barium) Ba у вигляді оксиду було відкрито К. Шеєле і Ю. Ганом у 1774 р., назва 

походить від д.-грец. Βαρύς «важкий», тому що його оксид має високу для таких 

речовин  щільність;  Вольфрам (Wolframium)  W відкрито  й  виділено  у  вигляді 

вольфрамового ангідриду шведським хіміком К. Шеєле в 1781 р., його назва сягає 

нім. Wolf Rahm та лат. Spuma lupi «вовча піна» (назва вовча піна відома ще з ХVІ 

ст.  й  мотивована  тим,  що  вольфрам  супроводжував  олов’яні  руди  й  заважав 

виплавці металу, переводячи його в піну шлаків, ніби вовк поїдав овець);  Осмій 

(Osmium)  Os відкрито англійським хіміком С. Теннантом у 1804 р., його назва 

походить від д.-грецьк. ὀσμή «запах» (запах в оксиду осмію такий, як в озону. 
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За характером використання хімічного елемента чи простої речовини або 

його  сполук  були  дані  назви:  Арсен  (миш’як,  мишак,  аршеник,  аршинник, 

Arsenicum) As – Арсен (ІІІ) – оксид було знайдено в димі плавильних печей у 

середні віки, а  його добування вперше описав А. Маґнус у 1250 р., назву миш'як 

(мишак) пов’язують з уживанням його сполук для знищення мишей та щурів і 

виводять від грецьк.  αρσενικόν та від перського  царник», «золотистий», за» زرنيخ 

іншою версією назву виводять від арсен «сильний, потужний»; Калій (Kalium) K 

– виділив англійський хімік Г. Деві і назвав його потассієм у 1807 р., а в 1809 р. 

В.  Гільберт  запропонував  назву  калій від  араб.  аль-калі «поташ»;  Кальцій 

(Calcium)  Ca виділив  англійський  хімік  Х.  Деві  в  1808  р.,  назва  елемента 

походить від лат.  calx (у родовому відмінку –  calcis «вапно», «м’який камінь»), 

Сульфур,  Сірка (Sulfur)  S –  дату відкриття  елемента не  встановлено,  проте  із 

запахом палаючої сірки та сірководню, задушливою дією сірчистого газу людина 

познайомилася  ще  в  доісторичні  часи,  її  використовували  жерці  у  складі 

священних курінь при релігійних обрядах ще до н. е., назва  сірка походить від 

прасл.  Sěra,  яке  пов’язують  із  лат.  Sērum «сироватка»,  а  термін  sulphur має 

індоєвропейський корінь swelp «горіти».

У  хімії  спосіб  термінотворення за  схожістю  з  аналогічним  об’єктом 

представлений не так широко,  як у ботаніці  чи зоології.  Проте серед хімічних 

термінів також зустрічаються такі, що походять від назв інших хімічних елементів 

чи простих речовин, зокрема  Платина Platinum Pt у Європі була невідома до 

ХVІІІ ст., проте цивілізації Анд (інки й чибча) добували й використовували її з 

незапам’ятних часів, назва дана іспанськими конкістадорами, які в середині ХVІ 

ст. в Південній Америці вперше познайомилися з новим металом, зовні схожим на 

срібло (ісп. Plata що буквально означає «маленьке срібло», «срібельце», тому що 

платина тривалий час не знаходила застосування й цінувалася вдвічі нижче, ніж 

срібло, через свою тугоплавкість).

Практика хімічного називництва має й неправильні або невдалі 

способи творення термінів та назв. Упродовж шістдесяти років існування 

України у складі СРСР їх активно впроваджували в наукову й навчальну 
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літературу. Зокрема, хімічний елемент Арсен на зразок російського 

називали миш’яком, і це був єдиний випадок, де українське слово мало 

апостроф після літери «ш» [65]. Невластива нормам української мови 

назва миш’як була мотивована тим, що сполукою As4O6  здавна труїли 

мишей. На думку А. Голуба, якщо піти подібним шляхом 

термінотворення, то хімічні елементи барій чи талій слід було б 

називати щураком чи крисаком, бо солями цих металів (BaCl2·2H2O та 

Tl2SO4) знищують щурів [107; 120 –  123]. Варто зазначити, що ще у 

словнику В. Левицького «Начерк термінології хемічної» (1903 р.) 

використано єдину назву арсен (Arsenum), а в роботі О. Курило «Словник 

хемичної термінології» (1923 р.) російський термін мышьякъ 

рекомендовано вживати як арсен, мышьяковистый –  арсенистий, 

мышьяковое зеркало – арсенове дзеркало. У зазначених вище двох 

словниках та праці І. Горбачевського «Уваги о термінольогії хемічній» 

(1905 р.) зазначене похідне від Arsenum – аршинник [363, с. 4; 124; 

527, с. 26].

Елемент Стибій називають сурмою, хоч ніякого відношення до 

музичного інструмента він не має. Слово сурма походить від турецького 

сурьме «натирати». Чорним блискучим порошком стибієвого блиску Sb2S3 

у країнах Сходу натирали брови та вії. У слов’янський світ це слово 

завезли запорізькі козаки, які обкурювали мушкетним димом 

чорноморські міста-фортеці або побували в турецькій неволі. Лексемою 

сурма в українській мові здавна називають музичний інструмент – ріжок, 

трубу чи горн. Духові музичні інструменти виготовляють із металів 

підгрупи міді, а не стибію. До того ж, в українській і російській науковій 

літературі назви більшості сполук цього елемента (стибід, стибін, 

ортостибід, стибніт та ін.)  виводять від слова стибій [65, с. 12 – 13]. 

 Елемент Манган – Mn з початку ХІХ ст. називали марганцем, що 

є спотворенням німецького Manganerz –  марганцева руда. Хіміки 

перекрутили німецьке слово манганерц  на марганець і використовують 
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його близько 200 років. У повоєнні роки лексему марганець із російської 

перенесли в українську мову, хоч у нас у дореволюційну й довоєнну добу 

в науковій, навчальній та публіцистичній літературі вживався термін 

манган. Так, у словнику В. Левицького (1903 р.) записана єдина назва 

манґан (Manganum) та його похідних –  окису манґанового, манґаніну 

потасового та ін. [363, с. 7]. 

Наприкінці 50-х р. назва манган знову повертається на сторінки 

наукових монографій, підручників і посібників з хімії. До речі, у всіх 

мовах світу назва елемента та його сполук є похідним від латинського 

Manganum (mangan –  норв., чеськ., польс., угор.; manganese –  англ., 

франц., італ.; manganeso –  ісп.; mangaani –  фін. та ін.). Назви сполук 

цього елемента –  перманганат кальцію, манганат калію, фторний 

манганід і мінералів –  манганозит, манганіт, манганохроміт та ін. – 

також виводять від лексеми манган. На основі зазначеної історії 

виникнення, існування і змін назви цього хімічного елемента стає 

зрозумілим, що в топонім Марганець на позначення українського міста 

закралася помилка і його правильна назва може бути Манганорудний 

чи ін., а побутову лексему перманганат калію слід вживати не як 

марганцівка, а манганівка [527, с. 23; 107; 65, с. 12–13]. 

Елемент Силіцій часто називають кремнієм, але у всіх його 

похідних, у тому числі в технічних та медичних термінах (силікатна 

цегла, силікатний клей, феросиліцій, силіконове масло, силікоз та 

ін.) в основі є термін Силіцій. Водночас, є чимало українських назв 

сполук та мінералів: крем – кремній; кремінниця, кремінка – кварцъ, 

кремнекислота, кремнезем; кремінний квас –  кремневая кислота; 

кремінник –  силикатъ [521, с. 109], топонімів: Кременець (1226р.), 

Кременчук (1571р.), річка Кремінна –  п. пр. Красної (бас. Сіверського 

Дінця, озеро Кремне (входить до складу Шацького природного 

національного парку), які походять від лексеми кремній [299]. Назва 

хімічного елемента Бісмут та його позначення Bi в російській мові 
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починається з літери в, хоча латинська назва і назви всіма іншими 

мовами, крім німецької, з усією очевидністю вказують на літеру б [107, с. 

29].

Інтернаціональний термін амоніак (ammoniak –  нім., норв.; 

amoniak –  чеськ., польс.; ammonia –  англ.; ammoniaс –  франц.; 

amoniaс – рум.; ammoniaса –  італ.; amoniaсо –  ісп. та ін.) у 1810 р. в 

запропонованій системі хімічної термінології петербурзького академіка 

Я. Захарова було замінено на аммиак, яким у 1946 – 1949 рр. витіснили 

українські наукові й навчальні назви амоніак, амоніяк, амоняк. В 

етимологічному словнику української мови (1982 р.) зазначено, що 

термін аміак є запозиченням із російської мови замість давнішого 

амоніак і зумовлений тим, що «сіль з Амонії, області в Лівії, де 

виготовляли аміачну сіль і де знаходився храм єгипетського бога Амона» 

[175, с. 67-68]. У рекомендаціях до номенклатури й термінології в 

загальній і неорганічній хімії (1991 р.) переконливо радять уживати 

термін амоніак  або його синонім нітрин [199; 65, с. 15 – 17]. 

У свій час М. Ломоносовим було спотворено термін царська 

водка. Середньовічні алхіміки терміном aqua forte (вода міцна) позначали 

«HNO3», а aqua regia (вода царська) – суміш концентрованих кислот HNO3 і HCl, 

тому що вона розчиняє царя металів – «золото». Складний термін вода царська 

М.  Ломоносов  замінив  на  водку  царську  і  така  назва  залишилася  в  науковій, 

навчальній  та  художній  літературі.  У  повоєнні  роки  термін  перенесли  в 

українську наукову мову разом із синонімом царська горілка, хоч іншими мовами 

світу  суміш  згаданих  кислот  називають  царською,  королівською,  ханською 

водою: aсqua regia – італ., aquо regia – ісп., apa regala – рум., eau regale – франц., 

woda krolewska – польс., хаан ус – монг. та ін. З 1958 р. термін царська вода [521, 

с.167], який уживався в довоєнній українській хімічній літературі, повертається в 

науковий вжиток [65, с. 17 – 18]. 

Неточний  хімічний  термін  селітра тривалий  час  уживається  замість 

обґрунтованого  салітра. Лексема  салітра походить від латинського слова  sal  і 
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вживається у значенні «сіль» у європейських мовах:  Salpetar – нім.,  saltpeter – 

норв.,  saltpeter – англ.,  salitrow – угор.,  salpietari – фін.,  salnitro – італ.,  salitre – 

ісп.,  saletra – польс. [387, с. 219; 65, с. 18]. В українській мові здавна побутував 

термін  салітра [527,  с.  44].  Академік  П.  Тутковський  у  словнику  геологічної 

термінології  (1923  р.),  перекладаючи  неточні  терміни  з  основою  сел-,  дає 

правильні  українські  назви:  селитра  –  салітра,  салєтра;  селитряный  –  

салітровий; селитровая влажная почва – салітрянка [521, с. 151]. 

У 1946 – 1949 рр. в українську хімічну мову запровадили низку термінів, 

взявши за основу російські: окисление – окислення; окислитель – окислювач;  

окислительный  –  окислювальний;  окислительно-восстановительный  –  

окислювально-відновний. В українській мові хімічний елемент  Оксиген здавна 

називають  киснем,  а  не  кислем.  Тому  кисневі  сполуки   мають  називатися  не 

окислами,  а окиснями,  кисняками і  відповідно  процеси  та  характеристики  – 

окиснення, окиснювач, окиснювальний, окиснювально-відновний тощо [65, с.18 

–  19].  Ці  норми  були  витримані  в  дореволюційних  та  довоєнних  словниках: 

«Начерк  термінольогії  хемічної»  (1903 р.) окис  мідавий –  СuO [363,  с.  7], 

«Словнику хемичної термінології» (1923 р.)  окиселъ – окис, кисняк [527, с. 30], 

«Практичному  словнику  виробничої  термінології»  (1931  р.)  окисление  – 

оксидація,  закиснювання;  окислитель  – оксидатор,  закиснювач;  

окислительный  процесс  – оксидаційний,  закиснювальний [468,  с.  61]  і 

рекомендовані  сьогодні  «Вступ  до  хімічної  номенклатури»  (1997  р.)  оксиди, 

пероксиди тощо [107, с. 5].

Отже,  розвиток  суспільства,  науково-технічне  зростання,  посилення 

міжнародної  співпраці,  обмін  інформацією у  фізико-хімічній  галузі  не  можуть 

обійтися  без  термінологічної  уніфікації  і  взаємопроникнення  назв  та  понять  у 

національні терміносистеми. Проте науково не обґрунтоване,  а  ідеологічно чи 

політично зумовлене перенесення фізико-хімічних термінів з однієї мови в іншу 

призводить до спотворення їх змісту.
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Отже, у ХХ ст. можна виділити два історично зумовлені періоди 

найактивнішого впровадження фізико-хімічних термінів у наукову та 

навчальну літературу: перший – 30-і рр., другий – повоєнні 50-і рр.
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РОЗДІЛ 5

СИСТЕМАТИЧНІ НАЗВИ ТВАРИН І ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЛЮДИНИ

5.1. Становлення, характеристика систематичних назв 

холоднокровних тварин та їх значення для людинознавчих наук

Формування ентомонімів.  Термін  ентомоніми походить від гр.  έντομον 

«комаха» і вживається у значенні «назви комах». На сьогодні вже відомо більше 

1,3  млн.  видів  комах.  Це  майже  вдвічі  більше  від  кількості  всіх  інших  видів 

тварин  і  рослин.  Як  зазначено  у  зведенні  «Безхребетні  тварини  України  під 

охороною Бернської конвенції», на кожну людину нашої планети припадає понад 

250 000 000 особин різних комах, а лише Жуків Coleoptera – близько 350 000. У 

зв’язку з цим серед досліджених народних назв тварин  найбільше ентомонімів.

Вагомий  внесок  у  збереження  української  народної  ентомологічної 

термінології  зробив  уродженець  Тернопільщини,  випускник  природничого 

відділення  філософського  факультету  Львівського  університету  (1868  р.)  та 

природничих  курсів  у  Кракові,  автор  перших  україномовних  підручників  із 

зоології та ботаніки І. Верхратський (1846 – 1919 рр.).

За  результатами  підрахунків  у  шести  випусках  «Початків  уложення…» 

народні назви комах є: в 1-му – 111 таксономічних одиниць та 158 народних назв 

на їх позначення; 2-му – 34 та 68; у 4-му – 17 та 32; у 5-му – 27 та 85; у 6-му – 45 

та  185  відповідно.  Усього  він  описав  234*  види  та  роди  комах  (*у  кожному 

наступному  випуску  деякі  види  доповнювалися)  і  зібрав  528  народних 

ентомонімів.  Народні  назви  існують  для  відомих  загалу  на  певній  території 

тварин, значимих для потреб людей, комах та інших безхребетних. «Суть то або 

звірята  морські,  котрихъ нашъ людъ не знає,  бо ихъ у насъ нема; або суть то 

животинки такъ дрібні, що ихъ лише мітецъ (специялистъ)  и то за помочию скла 
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побільшаючого одличає. Тому для такихъ звірятъ утворювавъ всюди назви нові» 

[88, с. 3]. 

Щодо кількості народних ентомонімів для позначення одного виду, за 

І. Верхратським, їх можна розбити на три групи. Першу групу складають комахи з 

численними  народними  назвами,  другу  –  з  декількома,  третю  –  без  народної 

назви. Так, І. Верхратський звернув увагу на те, що «З помежи комах найбільше 

многоименні  наш  звичайний  жук  Scarabaeus stercorarius (звиш.  40)  и  зазулька 

Coccinella septempunctata (звиш. 20)» [89, с. 4]. Деякі назви комах надто місцеві 

«Приміром в Покровці, коло Ананьєва зовуть хрущика Coccinella septempunctata 

то «Татарка» то «Чечір» – обі ті назви рідкі! – звичайно же, так як в Галичині 

«Зазулька».  Справді  тут  вірно  мож  приложити  пословицю:  «що  сторона,  то 

новина» – «що хатка, то инша гадка» – а для слідителя язика дійсно: «що хатка, то 

инша понадка» [89, с. 5]. 

Народні назви інших безхребетних тварин (крім комах) першим дослідив 

І. Верхратський. Зважаючи на велике видове різноманіття безхребетних тварин у 

природі,  записані  ним 79 народних назв  для 32 таксонів  дає  підстави зробити 

висновок,  що  у  простонародді  слабо  знали  цю  групу  тварин.  Так,  із  шести 

випусків  «Початків  уложення…»  народні  назви  безхребетних  є:  у  2-му  –  13 

таксономічних одиниць та 21 народна назва на їх позначення; 4-му – 6 та 13; у 5-

му – 2 та 12; у 6-му – 12 та 33 відповідно. Проте більшість назв лускокрилих 

комах  була  згодом  ухвалена  до  офіційного  вжитку  природничим  відділом 

Інституту  Української  Наукової  Мови  УАН.  Саме  ці  українські  назви  видів, 

відсутні у словнику І. Щоголіва, використав Ю. Некрутенко у визначнику «Денні 

метелики України» (2005) [400].

Серед описаних І. Верхратським народних назв хребетних і безхребетних 

тварин  найменше герпетонімів.  За  кількістю зоонімів  їх  можна  розташувати  в 

порядку  зменшення:  орнітонімів  –  1001;  ентомонімів  –  528;  іхтіонімів  –  440; 

теріонімів – 240; батрахонімів – 112; безхребетних (крім комах) – 79; герпетонімів 

– 67; усього – 2467.
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У 1893 р. І. Верхратський опублікував найбільшу зі своїх ентомологічних 

праць – «Метелики Станіславова та його околиць». Для обстеженої території він 

навів 102 види денних метеликів [401, с. 194, 649]. Проте основною заслугою 

І. Верхратського перед українською ентомологією є закладання основ української 

наукової термінології.

Негативні риси в царині народних знань та загальну схему становлення 

наукової зоології побачив професор В. Краузе в еволюції бджолярства. «Какъ въ 

нашемъ отечествѣ, такъ и во всѣхъ другихъ странахъ, пчеловодство очень долгое 

время было занятиемъ однихъ только простолюдиновъ – пасечниковъ, которые, 

руководясь опытами своихъ предковъ и своимъ природнымъ умомъ, покойно шли 

пробитой уже тропинкой, иногда придумывая и сами какое либо улучшение, но – 

большею  частію  –  оставаясь  на  одной  степени  знаний.  Наконецъ,  подобно 

другимъ  предметамъ  сельскаго  хозяйства,  пчеловодство  обратило  на  себя 

внимание людей ученыхъ, которые, имѣя болѣе развитой умъ, больше познаний 

природы, и вооруженные всѣми пособиями другихъ наукъ, стали заниматься имъ 

дѣятельно»  [250,  с.  209].  У  цій  роботі  автор  жорстко  критикує  професора-

теоретика  Г.  Краузе  за  незнання  практики,  народних  підходів  у  бджолярстві, 

надмірне  захопленням  ідеями  німецької  системи,  штучне  насадження 

«науковості» в перевірену століттями практику.

У 1927 – 1928 рр. природничим відділом Інституту української наукової 

мови Всеукраїнської Академії наук (ВУАН) був виданий «Словник зоологічної 

номенклатури». Упорядником словника української ентомологічної номенклатури 

«Комахи (Insecta)» став І. Щоголів (1873 – 1943 рр.). За основу він узяв список 

комах  із  найповнішого  «Курса  энтомологии  теоретической  и  прикладной»  М. 

Холодковського, вид. 1912 р. Автор не ставив собі за мету підшукати для всіх 

комах народні назви навіть за тим невеликим списком, оскільки це річ взагалі не 

можлива. Крім того, збирання народних ентомонімів має свою специфіку: «… в 

народніх  назвах  комах  не  почувається  такої  читкости,  як,  скажемо,  в  назвах 

рослин, що з ними нарід мав більше й тісніших стосунків, аніж з комахами. По-

друге,  утворення  нових назов  упирається  в  нерозробленість  значення  багатьох 
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приростків,  що часто-густо  надають найтонших відтінків  котромусь значенню; 

нарешті, неусталеність таксономичних назов – усе це висуває потребу дальшого 

студіювання  ентомологичної  номенклатури,  збирання  матеріялів  з  уст  народу, 

особливо  серед  населення  нашої  України,  де  до  цієї  роботи  ще,  як  слід,  і  не 

бралися, а потреба популяризації знання цього настирливо вимагає» [631, с. 11 – 

12]. 

За  проведеними  в  роботі  підрахунками  встановлено,  що  словник  назв 

комах містить 2327 номенклатурних одиниць та 3538 ентомонімів. За чисельністю 

наведених тут народних назв було виділено декілька груп. До першої потрапили 

тварини, які мають 50 і більше назв: Світляк великий Lampyris noctiluca L. – 58; 

Тарган звичайний,  або чорний  Blatta orientalis L. – 57;  Гнойовик звичайний 

Geotrupes stercorarius L. – 51. До другої групи (40 і більше назв) належить один 

вид:  Жук-олень Lucanus  cervus  L.  –  43.  До  третьої  групи  (30  і  більше  назв) 

належать: Совки Noctuidae – 36; Цвіркун Gryllus L. – 33; Вуховертка звичайна 

Forficula auricularia L. – 32; Сонечко семикрапкове Coccinella septempunctata L. – 

32.  До  четвертої  групи  (20  і  більше  назв)  належать:  Кровососка  кінська 

Hippobosca  equina  L.  –  28;  Мурашка Formica  L.  –  27;  Капустянка звичайна 

Gryllotalpa gryllotalpa L. – 26; Бджола медоносна Apis mellifera L. – 23. До п’ятої 

групи  (10  і  більше назв)  належать:  Мертва голова Acheontia  atropos  L.  –  10; 

Бронзівка золотиста Cetonia  aurata  L.  – 10 та ін.  Комах,  які  мають менше 10 

народних назв, досить багато.

Упорядником  словника  зоологічної  номенклатури  безхребетних  тварин 

(крім  комах)  став  С.  Паночіні  (1891  –  1937?).  У  словнику  розглянуто  1392 

зоологічних  таксони  та  2465  назв  безхребетних  тварин.  Спеціаліст  у  галузі 

малакології (наука про молюсків) С. Паночіні змушений був обробляти матеріал 

із суміжних зоологічних галузей. «Звісна річ, що термінологію, чи номенклатуру 

котроїсь галузи науки мусить обробляти спеціяліст,  що на тій галузі  найкраще 

знається.  Але  бувають  прикрі  моменти,  коли  такого  спеціяліста  –  як  раз 

потрібного на цей час – немає. Тоді приходять найближчі сусіди тієї галузи, що не 

можуть,  та  й  не  мають  права  чекати,  аж  доки  такий  спеціяліст  народиться,  і 
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самотуж  сповняють  прогалину»  [446,  с.  117].  Уписуючи  в  російський  реєстр 

українську синоніміку,  С. Паночіні  констатував,  що вона є досить бідною і  не 

вивченою: «…від Івана Верхратського й по цей час – номенклатури Evertebrata 

ніхто ще не брався докладно розробляти.  Отож і  доводилося часто або просто 

перекладати  з  латинської,  чи  то  німецької  мови,  або-ж,  на  власну 

відповідальність,  давати  тварині  назву  –  ткати  на  народній  основі  візерунок  з 

прикметних  рис  узятої  тварини.  Оскільки  ця  моя  робота  дала  гарні  чи  лихі 

джерела не показано ніякого, тоді як коло матеріялів, виписаних з літератури, або 

з  матеріялів  Секції  –  джерела  є  скрізь»  [446,  с.  117  –  118].  Зважаючи  на 

вищесказане, слід зазначити, що серед назв безхребетних, які записав С. Паночіні, 

є існуючі українські наукові, запропоновані ним, та народні назви. 

Назви комах служили основою для виникнення імен, прізвиськ, а 

згодом і прізвищ людей. Так, у побуті українців ХІV –  ХVІІ ст. 

зустрічаються такі слов’янські автохтонні власні імена, які пов’язані з 

назвами комах: Комаръ Кухмистрович, К. Сотникъ, Тимашъ Комаръ, 

Василь Комарець, Муха Сотникъ, Дахно Муха, Грицько Шершень, Клим 

Гнида, А. Мотыль.

Першим джерелом, де систематизовано прізвища серед козаків, 

вважають Реєстр Війська Запорізького 1649 року. За списками сотень 

Переяславського полку на 1649 рік там записані: Жук (2), Жуковец, 

Жукъ, Жученко (4), Жученъко (2), Комаровъскый, Муравейник, 

Муравейникъ, Мухаринский, Муховенко (3), Мушенъко, Саранъча, а в 

«Указателе к изданіямъ временной коммиссіи для разбора древнихъ 

актовъ. Высочайше учрежденной при Кіевскомъ, Подольскомъ и 

волынском генерал-губернаторе (отъ 1845 по 1877 годъ): Имена 

личныя» –  Жучокъ, Жучонко, Комарницкіе, Комаровичъ, Комаровскій, 

Комарскіе, Комаръ, Комары, Муравельникъ, Муравецъ, Муравецкіе, 

Мурашка, Муха, Муханскіе, Мухарскіе, Муховецкіе, Мухуменко та ін.

У монографії «Екологія і географічні назви» [299] доведено, що топоніми, 

які не зазнали непродуманих замін, також акумулювали в собі значну 
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кількість ентомонімів, наприклад: Вошива –  рр.: 1) п. пр. Інгулу (бас. 

Півд. Бугу); 2) п. пр. Кам’янки (бас. Дніпра); 3) л. пр. Берестової (бас. 

Орелі); 4) л. пр. Старовірівки (бас. Орелі). Назву виводять від водяна 

вошера (народна назва водяні воші) – комаха, що водиться в стоячих та 

слабопротічних водах. Калюжниця –  р., л. пр. Горині (с. Бугрин 

Гощанського р-ну Рівненської обл.). Як зазначає В. Шульгач, у даному 

випадку ми маємо результат омонімізації відповідного апелятива. 

Український діалект калужниця пов’язаний з деякими видами водних 

жуків. В «Етимологічному словнику української мови» за ред. О. 

Мельничука гідронім виводиться від назви Жуків-водолюбів 

Hydrophilidae. На наш погляд, гідронім доцільніше пов’язувати з цілою 

екологічною групою водних жуків родин Вертячки Gyrinidae, Плавунці 

Dytiscidae, Водолюби Hydrophilidae, які є типовими для цих місць. Слід 

вказати, що в Україні часто зустрічаються топоніми Жуків, Жуки, 

Жуківка. Комарне –  1) оз. в центральній частині Львівської обл., у 

заплаві р. Верещиці. Назва походить від слова комар. Колись ця 

місцевість була заболочена й кишіла комарами; 2) м. Городоцького р-ну 

Львівської обл., розташоване поблизу р. Верещиці (бас. Дністра). Виникло 

в 1442 р. Його назву виводять від найменування тієї ж місцевості, від 

якої назване оз. Комарне. Комарня –  р., п. пр. Случі (бас. Прип’яті). 

Гідронім походить від назви комахи Комар звичайний Culex pipiens L. 

Річка здавна протікає по заболоченій місцевості, де в минулому було 

багато  комарні. Географічну назву Комарниця мають: 1) сінокіс с. 

Нуйно Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.; 2) урочища (с. Раків Ліс 

цього ж р-ну) зустрічаються також у Росії, Хорватії, Словенії, Чорногорії і, 

виходячи з російського діалектного комарный, означають місце, 

«переповнене комарами». 

Процеси термінотворення мають не односторонній, а дво- й 

багатосторонній характер. Етноніми також можуть слугувати основою 

для виникнення народних назв комах. Так, відомого шкідника зернових 
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культур Кузьку Anisoplia Serv. в народному називництві нарекли 

татарчаком [86], що пов’язано з тим, що хлібні жуки «бувають тогді, 

коли сіють татарку т. є. гречку» [86, с. 26]. Інші його назви гречкосій (їх 

найбільше, тоді як гречку сіють) та гречаник вони пов’язані з етнонімом 

грек). Від етноніма назва трансформувалася у фітонім гречка, який 

потрапив до східних слов’ян через греків, а заодно і в ентомонім 

гречаник. Ентомоніми тісно переплітаються з етнонімами (розглянуто 

нижче).

Географічно залежною є назва відомої комахи –  Колорадського 

жука, Leptinotarsa decemlineata Say. –  колорад (с. Біляни Вінницької 

обл.).  Народна назва пов’язана з тим, що Десятилінійний листоїд (так 

називали Колорадського жука) мешкав на заході Північної Америки й 

живився дикоростучими пасльоновими рослинами. У 1865 р. в штаті 

Колорадо раніше нешкідливий листоїд з’явився на полях картоплі і 

спричинив там значні спустошення. Жуків неодноразово завозили в 

Європу, але прижилися вони лише після 1919 року. Народні назви 

деяких комах не лише підтверджують тісний взаємозв’язок з 

етнонімами, а й розкривають національний характер народного 

називництва (розглянуто нижче). 

Формування іхтіонімів. Людина сучасного типу Homo sapiens на 

території України з’явилася близько 25 тисяч років тому. Після 

завершення льодовикового періоду та зміни клімату приблизно 10 тисяч 

років тому на цій території розпочали формуватися лісові ландшафти. 

Збільшення кількості людей, використання луків, стріл та 

прогресивніших знарядь полювання призвели до зменшення чисельності 

оленів, кабанів та інших промислових видів тварин. Для того, щоб 

вижити, люди були змушені переорієнтуватися на рибну ловлю. 

Рибальство стало основною галуззю добування харчових ресурсів та 

господарства, а на його основі виникла тривала осілість. Життя 
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примусило вивчати іхтіофауну. З’явилася потреба в позначенні риб, що 

зумовило появу перших народних іхтіонімів.

Термін іхтіоніми походить від гр. ίχθύς «риба» і вживається у 

значенні «назви риб». Риби є досить чисельною групою хребетних. На 

сьогодні у світі нараховується понад 20 000 видів риб, а у водоймах 

України – близько 130.

З погляду поширення іхтіонімів порівняно з народними назвами 

ссавців, птахів, безхребетних та фітонімами народні назви риб мають 

певну специфіку. Вони належать до числа слів, які мають нерівномірне 

територіальне поширення. 

За результатами дисертаційного анкетування було встановлено, 

що люди, які не позбавлені умов природного оточення: працюють у лісі, 

на луках і полях, поблизу рік та на водоймах, збирають гриби, ягоди, 

лікарські рослини, доглядають домашніх тварин, птахів, здійснюють 

заготівлю сіна, полюють на диких звірів, рибалять, утримують пасіки, 

частина жителів сіл та містечок, деякі мешканці великих міст –  із 117 

видів ссавців України можуть впізнати і дати певну характеристику 

майже 20 видам. Окремі групи людей знайомі ще з декількома видами 

ссавців. Орнітофауна України налічує близько 416 видів птахів. Із них 

народ знає близько 30 видів, а окремі групи людей (мисливці, рибалки, 

пасічники та ін.) ще майже 32 представники орнітофауни. Знання про 

незначну в кількісному вимірі герпетофауну України (близько 20 видів) у 

народі обмежується 4 видами: черепаха, гадюка, вуж, ящірки. 

Загальновідомий видовий склад батрахофауни (близько 20 видів) 

представлений переважно ропухами, джерелянками та жабами, а в 

Карпатах ще й –  саламандрою. Найчисельніші у фауні України 

безхребетні тварини, із яких відомими широкому загалу є близько 30 – 

40 видів і ще майже 20 –  25 –  окремим групам людей. Флора України 

налічує близько 5 000 видів. Переважна більшість населення може 

назвати лише 50 –  100 рослин, що є загальновідомими, тоді як для 
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судинних рослин Ю. Кобів у праці «Словник українських наукових і 

народних назв судинних рослин» навів 40 000 українських назв. 

На думку В. Коломієць, якщо в населеному пункті немає річки, 

озера чи іншої водойми, значна кількість людей з жодною із почутих 

назв риби не може зв’язати ніякого конкретного значення, за винятком 

двох-трьох назв (сом, судак, щука), тому історичне переміщення 

населення на нові місця, де були водойми і відповідна іхтіофауна, 

призводило до появи нових назв [265, с. 4]. На ринках населених 

пунктів, розташованих біля водойм, наприклад, на території басейну 

Дніпра, широкий загал купує товстолобів, коропів, пліток, карасів, 

в’юнів, сомів, окунів, щук, лящів та деяких морських риб і звісно, що має 

певну інформацію про цих риб та їх назви.

Назви риб, особливо народні, можуть дуже багато розповісти про 

анатомічну, морфологічну, поведінкову характеристики окремих 

представників іхтіофауни. Іхтіоніми вказують на місце тієї чи іншої 

тварини у свідомості наших предків, у їх уявленнях та віруваннях. 

Значна частина наукової інформації про риб, та й тварин узагалі, бере 

свій початок із народних легенд, переказів та назв, де відображаються 

деякі найсуттєвіші особливості та характеристики тварин, які були 

помічені людиною. 

В основу сучасної іхтіології покладені народні знання про риб, 

набуті шляхом життєвого та виробничого досвіду пращурів. Однією із 

складових цих знань є народні назви тварин. Майже все населення 

користувалося, користується і буде користуватися народними назвами в 

повсякденному житті, оскільки не всі люди знають наукову 

термінологію. До того ж частина народних назв риб є зрозумілішою та 

вдалішою, ніж наукові. Народні іхтіоніми в багатьох випадках дають 

точне уявлення про зовнішність, поведінку, спосіб живлення, 

особливості нересту риб. 
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Характеристику деяким народним назвам риб дають 

природознавці-аматори навіть сьогодні, а відповідний матеріал можна 

зустріти в науково-популярних або популярних виданнях. Так, у журналі 

«Полювання та риболовля», №2 за лютий 2008 р., В. Супруненко пише, 

що птахів, звірів і риб у народі нерідко називали за зовнішнім виглядом. 

«Для рибалок-добувачів завжди важливими  були розмір та вага риби, 

що позначилося й на її народних назвах потерушка, мілька, мискозуб, 

сагак, біглиця, неріст –  так зазвичай у різних місцевостях називають 

дрібноту незалежно від виду. У цінних порід окремі прізвиська: чопик – 

маленький судачок, бічна –  судак коротший за дев’ять вершків, 

підрийки –  коропчуки, шаран –  короп до трьох кілограмів, цуцик – 

маленький сом» [547, с. 14 ]. Багато цих назв і нині використовується 

рибалками. Ось деякі з них: губан, ротан, головач –  бичок; кочегар, 

циган, чорномазий –  чорний бичок-самець; білявка –  верховодка; 

рудий –  короп; чорнуха –  краснопірка; комерсант –  йорж; піскун – 

в’юн. 

Вивченням народних іхтіонімів у першій половині ХІХ ст. ґрунтовно 

займався видатний природознавець і філолог І. Верхратський [82 –  89]. 

За результатами підрахунків з’ясовано, що в шести випусках знаменитих 

«Початків уложення…» він опублікував з 1864 по 1879 рр. списки 

наукових латинських та відомих народних назв риб, дав деякі коментарі 

щодо їх походження: у 2-му – 49 таксономічних одиниць та 160 народних 

назв на їх позначення; у 4-му – 97 та 238; у 5-му – 6 та 11; у 6-му – 16 та 

31 відповідно. Усього він описав близько 168* видів та родів риб (*у 

кожному наступному випуску деякі види доповнювалися) і зібрав біля 

440 народних іхтіонімів. 

Про важливість та особливості збору народних назв І. Верхратський 

говорив: «Намъ оже зпитовати той нарід, взятися пильно до діла 

святого, до відкопування наших народніхъ скарбівъ, а дармо не 

потрудимся. Правда, що годі, щобъ на кожну найменшу животину, на 
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кожну травицю да на кождий камінь були у народа готові назви – таке 

мітецьтво (спеціяльность) не найдеться и въ прочихъ народівъ – но за те 

якъ богато найдемъ питомихъ нашихъ руськихъ названій на всілякі 

плоди природи, неразъ цілу характеристику кількома звязькими словами 

скаже намъ нашъ сільський чоловік, а въ загадці якъ дотепно, якъ 

лепсько означить собственність, якъ справедливо помічає головні 

ознаки!» [84, с. 3]. 

Кожній народній назві  І.  Верхратський надавав особливого значення. 

«Много  призбірати  не  призбіравъ…,  але  знаючи,  що  коли  зерно  до  зерна 

докидуємо, міра наповниться» [84, с. 4]. Слід зазначити, що деякі риби мають 

численні  народні  назви,  інші  –  декілька,  є  й  такі,  що  майже  не  помічені 

народом.  Так,  І.  Верхратський  звернув  увагу  на  те,  що  кількість  іхтіонімів 

залежить  від  розміру  риб:  «…менші  мають  найбільше  назв  по  околицям 

ріжних» [89, с. 4].

У статті М. Шарлеманя «До фавни Переяславщини» (1919 р.) 

можна прослідкувати зміну статусу іхтіонімів з рангу наукових до 

народних і їх повернення до наукових назв у подальших роботах. Так, у 

зазначеній роботі як основна наукова назва Щуки Esox lucius L. 

використовується іхтіонім щупак, Гольяна озерного Phoxinus percnurus 

Pall. –  мересниця, Слизика звичайного, чи авдюшки Nemachilus 

barbatulus L., – в’юн [612, с. 70]. 

Дещо пізніше, у 1928 р. у «Словнику зоологічної номенклатури. 

Риби.–  Круглороті.–  Безчерепні.–  Покривники.–  Кишкозябрі» К. Татарко 

записав 1428 українських іхтіонімів для 713 видів риб. За кількістю 

народних назв на один вид у цій роботі виділено 3 групи. До першої 

групи (20 і більше назв) належать переважно дрібні риби: Гірчак 

звичайний Rhodeus sericeus Pallas –  35 народних іхтіонімів; Щиповка 

звичайна Cobitis taenia L. –  24; Верховодка Alburnus alburnus L. –  20; 

Пічкур Gobio gobio L. – 20.
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До другої групи (від 10 до 20 назв) входять: Короп дикий, або 

Сазан Cyprinus carpio L. –  19 (назви одноманітні); Йорж звичайний 

Acerina cernua L. –  18; Густера, або Плоскирка звичайна Blicca 

bjoerkna L. –  15; Минь звичайний, або Миньок Lotta lotta L. –  15; 

Бабець-головач Cottus gobio L. – 13; Йорж носар Acerina acerina Guld. – 

13; Гольян, або Гольян звичайний Phoxinus phoxinus L. –  12; Чехоня 

Pelecus cultratus L. – 12; Судак Lucioperca lucioperca L. – 10 та інші.

Третю групу (до 10 назв) складають види, яких легко впізнають 

серед населення: В’юн Misgurnus fossilis L. – 6; Сом Selurus glanis L. – 4; 

Щука звичайна Esox lucius L. –  3; Калкан великий, або Камбала 

велика Scophthalmus maximus L. –  3; Карась сріблястий Carrassius 

gibelio Block. – 2.

Зв’язок назв риб з етнічними взаємозв’язками слов’ян та їх 

міграціями досліджував академік Л. Берг у першій половині ХХ ст. [45]. 

Він доводив, що слов’янські назви риб за походженням можна розбити 

на декілька груп: 1 –  споріднені з німецькими; 2 –  близькі до 

індоєвропейських, фінсько-угорських; 3 –  спільні з фінськими; 4 – 

запозичені з тюркських мов. Назви риб могли б багато дати для 

з’ясування питань про етнічні стосунки та міграції народів. Для 

вирішення цих проблем необхідні глибокі знання іхтіології та 

лінгвістики. 

Відомий іхтіолог академік Л. Берг висловив цінні думки про етнічні 

взаємозв’язки слов’ян: «1. Германці, які в середні віки проникли із 

заходу в північно-східну Німеччину й Польщу, запозичали в аборигенів-

слов’ян (балтійських слов’ян) дуже багато термінів, що стосуються риб. 

2. Немає жодного достовірно доведеного запозичення словянами назв 

риб у германців. 3. спільність назв лосося, вугра й міноги в ряді 

індоєвропейських і фінських мов доводить, що народи, які розмовляли 

цими мовами, з найдавніших часів мали точки дотику на берегах 

Балтійського моря» [45, с. 71]. 
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Ці висновки показують несподівано широкі можливості 

дослідження народної природничої термінології в різних галузях знань. 

Так, у процесі вивчення назви чечуга на позначення Стерляді Acipenser 

ruthenus L. в українців пониззя Дністра та Дніпра Л. Берг висловив 

думку, що вона потрапила в українські степи через посередництво 

мадяр під час їх переміщення на південний захід. 

Дещо пізніше, у 70-х рр., В. Усачовою [566 –  570] були видані 

матеріали для словника слов’янських назв риб. Вона здійснила глибокий 

етимологічний аналіз іхтіонімів родини Сургіпісіае. Необхідно зазначити, 

що з декількох сотень видів прісноводних риб, які зустрічаються на 

території поширення слов’янських мов, лише 28 мають назви 

праслов’янського походження, які є спільними для всіх чи майже всіх 

слов’янських мов. В інших випадках етимологічно споріднені назви риб 

зустрічаються лише в окремих слов’янських мовах.

Розгляду семантичної мотивації та етимології найпоширеніших 

іхтіологічних назв у слов’янських мовах присвячені роботи В. Коломієць 

[263;  265] та монографія про походження загальнослов’янських назв 

риб, яка побачила світ у 1983 р. [264]. У народній природничій 

термінології, зазначає автор монографії, лексична тематична група на 

позначення риб займає особливе місце тому, що назви риб активно 

функціонують там, де водяться відповідні види риб. Водночас на 

територіях та місцевостях, де водойм немає або вони віддалені, народні 

іхтіоніми залишаються невідомими, або семантично невизначеними. 

Тому на окремих частинах території кожної мови народні назви риб 

розподілені нерівномірно. Після переселення в нові місцевості люди 

зустрічалися з невідомими раніше видами риб та їх назвами. 

Переселенці були змушені використовувати запозичені іхтіоніми інших 

народів чи місцевостей, створювати свої назви або переносити назви 

одних видів на інші. Це стало одним із факторів, які пояснюють велику 

різноманітність народних назв на позначення одного виду риб. 
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Утворення синонімічних рядів зоологічних термінів та їх 

різноманітність пов’язують з існуванням запозичених назв, діалектизмів, 

професіоналізмів, заборонних імен, фольклорних слів тощо. Відомий 

знавець риб Л. Сабанєєв припускає, що лящ з’явився на півночі Росії з 

басейнів річок, які впадають у Каспійське, Азовське і Чорне моря, у ХVІІ 

ст. [504]. У нових районах виникають інші народні назви, які переходять 

із діалекту в діалект, із мови в мову. Слід зазначити, що в кожній 

місцевості народну назву давали за найхарактернішою або 

найяскравішою ознакою виду, за тим, що першим потрапляло у вічі 

людей. Народні назви тісно пов’язані  з історією міжетнічних контактів і 

можуть бути успішно використані для висвітлення питань доісторичного 

розвитку і взаємодії народів.

Частина іхтіонімів, зазначає В. Коломієць, походить із 

дослов’янського субстрату. Успадкованих праслов’янських назв риб, які 

були б спільними для всіх слов’янських мов чи їх більшості, усього 

близько 28, а 11 із них означають одні й ті ж  види риб. На підставі цього 

можна зробити висновок, що праслов’янська мова формувалася на 

порівняно невеликій території з незначним видовим багатством риб. У 

доповіді «Ихтиологическая номенклатура славянских языков как 

источник для исследования межславянских этнических 

взаимоотношений», підготовленій до VІІІ Міжнародного з’їзду славістів, 

зазначено, що етимологічний аналіз іхтіоніма та його відповідників на 

позначення прісноводної риби Марени дніпровської Barbus barbus 

borysthenicus Dyb. з урахуванням даних історичної географії дає підстави 

зробити висновок про те, що найдавніша прабатьківщина слов’ян була 

обмежена невеликою територією сучасної Білорусі на північ від Прип’яті, 

на захід від Березини, на південь від Західної Двіни і на схід від 

середньої течії Німану [264]. 

Результати аналізу цього іхтіоніма доповнюються дослідженням 

інших, здавна запозичених, номенклатурних одиниць. Назва Судака 
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звичайного Lucioperca lucioperca L. запозичена німецькою мовою із 

слов’янської. Це відбувалося одночасно з «початком німецької 

колонізації заселених слов’янами земель у басейнах Ельби, на яких німці 

вперше зустріли судака, невідомого на більш західній території Європи. 

Це було в Х–ХІ ст. Просуваючись в іншому, південно-східному, напрямі, 

німці зустріли судака в басейні Дунаю. Тут вони запозичили для нього з 

угорської мови іншу назву…» [264, с. 25].

Першоназви тварин можуть слугувати успішному вивченню та 

реконструкції давніх топонімів. Натомість за забутими назвами річок, 

урочищ, гір, сіл, міст можна встановити поширення в минулому того чи 

іншого виду тварин, який зник у результаті змін умов життя. Так, у 

процесі аналізу зібраних за 23 роки народних назв тварин знаний біолог 

І. Турянин  дійшов висновку, що відома іхтіологам риба  Харіус Thymallus 

thymallus L. на Закарпатті зветься рапа, рапан, рапийдан, рапирь, 

пирь, лип, липарь, липирек, лепек та ін. [562]. 

Із цих назв отримуємо підказку, що вона живе у швидкоплинних 

водах (рапидни –  «бистрий, швидкий» на латині та в 

південнослов’янських мовах) і ловиться на вудку (лип, липан, липен, 

леп, лепен –  у західнослов’янських мовах). Рапан, рапирь та інші назви 

поруч із пирь поширені в Іршавському, Хустському, 

Великоберезнянському, Перечинському, Свалявському, частково 

Мукачівському районах. Деякі населені пункти, наприклад, Рапидь, у 

добу тоталітаризму перейменували, потічок Рапидь став Бистрим 

«Колись, –  я впевнений, –  коли він був повноводний, у ньому водилися 

харіуси в достатку» [562, с. 64].

Зусиллями В. Єрка та А. Кулинича в Інституті рибного господарства 

України у 2000 році видані систематизовані матеріали термінології з 

видового складу прісноводних риб України українською, російською, 

латинською, англійською, білоруською, румунською, польською, 

угорською мовами. Згідно з цими даними та на основі літературних 
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джерел широко розповсюджений на Україні вид Лящ звичайний 

Abramis brama L. має близько 20 назв. У різних районах Закарпаття 

зустрічаються назви: плискованя, девер, тріска; на Полтавщині – 

чабак, на Дніпрі –  лящ, таранник; на Сіверському Дінці та Дунаї – 

чебак, а його молодь на Дніпрі і Бузі –  козел, козлик, козловаха, 

козловашка, лящик, підлящик, підлящ; на Десні –  ляска. У 

Верховодки Alburnus alburnus L. відмічено 30 таких місцевих назв [182, 

с. 3]. Зазначені дані є важливими для наукових розвідок у царині 

лінгвокраєзнавства, фізичної географії, зоогеографії.

На основі зібраних народних назв риб та інших тварин у 2003 р. 

нами здійснено їх аналіз у системі народної природничої термінології 

[304], а в 2004 р. запропоновано дещо розширену, уточнену порівняно з 

розглянутою В. Коломієць та деталізовану з погляду біології 

класифікацію народних іхтіонімів [306]. У праці зроблено акцент на 

аналізі біологічних характеристик риб та їх відображенні в семантично 

прозорих народних іхтіонімах. У 2005 р. побачив світ «Словник символів 

культури України» [310], де ми проаналізували взаємозв’язки народних 

назв в’язя, йоржа, коропа, колючки, ляща, марени, пічкура, щуки з їх 

символічним значенням.

Водночас, не зважаючи на зазначені дослідження, проблема 

взаємозв’язку біологічних характеристик риб із народними іхтіонімами 

залишається не розкритою. Багато народних назв, які акумулювали в 

собі цінну інформацію, з погляду біології залишилися поза увагою 

дослідників.

Формування й ротація батрахонімів. Термін батрахоніми 

походить від гр. βάτραχος «жаба». Земноводні є малочисельною групою 

хребетних. За даними Д. Фроста зі співавторами, на сьогодні у світі 

нараховується близько 6 000 видів, яких об’єднують у 3 основні 

таксономічні групи. Їх розглядають як окремі ряди (інколи підкласи): 

хвостаті (Caudata, або Urodela); безхвості, або стрибучі (Anura, або 
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Ecaudata, або Salientia); червуги, або безногі (Apoda, або Gymnophiona). 

В Україні мешкають представники перших двох груп: хвостаті (7 видів) 

та безхвості (13 видів). Загалом у фауні України налічують 20 видів 

земноводних. Кількість видів хвостатих земноводних, наявних в Україні, 

останнім часом уточнено. Якщо у класичних оглядах значилося 5 видів: 

саламандра, тритон звичайний, гребенястий, карпатський, гірський 

[628], то на сьогодні їх 7 [454]. Зі складу виду Тритон гребінчастий 

Triturus cristatus Laur. виведено як нові види Дунайський тритон Triturus 

dobrogicus Kiritzescu та Тритон Кареліна Triturus karelinii Strauch. 

На підставі аналізу робіт М. Шарлеманя «До фавни 

Переяславщини» (1919); А. Маркевича, К. Татарка «Російсько-українсько-

латинський зоологічний словник» (1983); В. Куриленка, Ю. Вервеса 

«Земноводні та плазуни фауни України: Довідник-визначник» (1998); 

«Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції» за 

ред. І. Загороднюка (1999); Є. Писанця «Земноводні України (посібник 

для визначення амфібій України та суміжних країн)» (2007) можна 

прослідкувати зміну статусу батрахонімів із рангу наукових до народних 

і їх повернення до наукових назв у подальших роботах [612; 495; 345; 

205; 454].

Таблиця 5.1. 

Ротація деяких наукових та народних назв земноводних у 

різні періоди ХХ – ХХІ ст.

Латинська 
назва виду

Наукова назва виду
за 

М. Шарле
манем 
(1919)

за А. 
Маркевичем, 
К. Татарком 

(1983)

за 
В. 

Куриленком, 
Ю. Вервесом 

(1998)

за виданням 
І. Загороднюка 

(1999)

за Є. 
Писанцем 

(2007)

Pelophylax 
esculentus (L.)

Жаба 
водяна Rana 
esculenta L.

Жаба ставкова, 
жаба зелена

Їстівна жаба

Rana 
temporaria 
Nilson

Жаба 
лугова

Жаба 
гостроморда, 
жаба мочарова

Гостроморда 
жаба

Жаба 
гостроморда, 
жаба болотяна

Гостро морда, 
або болотяна 
жаба

Hyla arborea L. Рахкавка 
зелена

Квакша 
звичайна, 
райка,  деревна 
жаба

Звичайна 
квакша

Рахкавка 
звичайна, жабка 
деревна, 
кракавка 

Звичайна, або 
деревна 
райка
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деревна, райка
Pelobates 
fuscus Laurenti

Рапавка 
чесничниця

Часничниця 
звичайна, 
земляна жаба

Звичайна 
часничниця

Часничниця 
звичайна

Звичайна 
землянка

Bombina 
bombina L.

Кунька 
Bombinator 
bombinus L.

Кумка 
червоночерева, 
кумка звичайна

Червоночерев
а кумка

Кумка звичайна, 
кумка 
червоночерева, 
джерелянка 
червоночерева

Червоночерев
а джерелянка

Lissotriton 
vulgaris (L.)

Ириця 
звичайна 
Molge 
vulgaris 
Laur.

Тритон 
звичайний
Triturus vulgaris 
L.

Звичайний 
тритон

Звичайний 
тритон

Засновником української батрахологічної номенклатури вважають 

відомого біолога, лінгвіста, голову математично-природописно-

лікарської секції наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка І. 

Верхратського. У згаданій вище роботі «Початки уложення...» з 1864 по 

1879 рр. він опублікував списки наукових латинських та відомих 

народних назв земноводних, дав деякі коментарі до їх походження [84 – 

89]. У шести випусках роботи народні назви земноводних є: у 2-му –  8 

таксономічних одиниць та 44 народних назв на їх позначення; у 4-му – 1 

та 3; у 5-му – 7 та 38; у 6-му – 6 та 27 відповідно. Усього він описав 22* 

види та роди земноводних (*у кожному наступному випуску деякі види 

доповнювалися) і зібрав близько 112 народних батрахонімів. Він 

приділяв велику увагу багатству народних назв тварин, рослин та інших 

об’єктів природи: «Може де-кого не вдовольнило-бъ, що у насъ не разъ 

такъ много названий на одно, та може-бъ и подумавъ, що руські 

названня не пригодні для науки. Такъ думати ніякъ не годиться . 

Поминувши практичную вартість названий народних, свойськихъ, 

зъуважмо, що въ кождімъ язиці, а именно въ живущімъ єсть 

різноцвітність въ тімъ згляді, суть синоніми. До науки же вибірається 

найвдатнійшая назва, а прочиі яко тривияльні заключається у скабочки. 

Въ-друге: гараздъ, якъ є зъ чого вибірати, а чимъ більше названий, тимъ 

богатійший язикъ; тому маючи синоніми, ми зовсімъ не потребуємо 

падковати, бо, якъ сказано, се намъ у користь, и въ тімъ згляді ми не 
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разъ богатіші, якъ прочі браття Словъяне: Москалі, Ляхи, Чехи, Серби и 

другі» [85, с. 4]. 

Давно помічено, що деякі земноводні та плазуни мають численні народні 

назви,  інші  –  декілька,  є  й  такі,  що  маже  не  марковані  народом.  Так,  І. 

Верхратський звернув увагу на те,  що «… з гадів  найчисленніші назви мають 

ропавка Bufo (більше тридьсять назв) и веретільниця Anguis fragilis (двадьсять 

кілька н.)» [89, с. 4]. На території всієї України ропуху позначають незначною 

кількістю народних батрахонімів, проте на Західній Україні таких назв чимало: 

«Замітно, що ропавка (Bufo, ропуха) має на Україні так мало назв, називають іі 

там найчастіше; «жаба» з придавкою: «земляна» – тим часом в Галичині иноді що 

село, то и инша назва ропавці. – Декотрі назви суть дуже місцеві» [89, с. 5]. 

Велику наукову цінність має «Словник зоологічної номенклатури», 

створений співробітниками Інституту Української Наукової Мови УАН та 

виданий як проект у 1928 р. Упорядкували частину ІІ, яка присвячена 

теріонімам, герпетонімам та батрахонімам, М. Шарлемань і К. Татарко 

[613]. Для представників зазначених двох класів тварин тут подані 212 

наукових назв земноводних і плазунів та близько 400 народних назв на 

їх позначення. 

Поширення народних батрахонімів Закарпаття успішно вивчав І. 

Турянин [562]. Чимало народних назв земноводних опубліковані у 

етимологічному словнику української мови. Походження деяких 

батрахонімів дослідив Блаж. Митрополит Іларіон в етимолого-

семантичному словнику української мови.

Народні назви земноводних цікаві не лише тим, що в багатьох 

випадках дають точне уявлення про зовнішність, поведінку, спосіб 

життя, голос, місця перебування, використання в народній медицині, 

живлення цих тварин, а й взаємозв’язками з географічними назвами, 

антропонімами, міфами, легендами, замовляннями українського народу. 

У нашій попередній монографії [299] зазначено, що чимало географічних назв 

в Україні пов’язано з батрахонімами, наприклад: Жабина (Жабиха) –  р., 
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п. пр. Оржиці (бас. Сули). Назва походить від номінації роду Жаба (Rana). 

Звідси ж Жабине Око – р., п. пр. Оржиці (бас. Сули). О. Стрижак вказує 

на відбиття тваринного світу в  топонімах, а також метафоричне 

означення характеру якоїсь частини русла, схожого на око; дослідник 

порівнює з гідронімом Волове Око – оз. в с. Циблях на Переяславщині 

(Київська обл.); Жабник – р., п. пр. Білої (бас. Зах. Бугу); Жабниця – р., 

п. пр. Кормину (бас. Прип’яті) та гідронім на Вітебщині; Жаборічка – р., 

п. пр. Случі (бас. Прип’яті). Слово дослівно означає: «Жаб’яча річка». У 

ній, крім вказівки на місцеву фауну, прихована іронія: «Річка –  тільки 

жабам жити»; Жаб’янка –  р., п. пр. Гнилого Тікичу (бас. Півд.Бугу); 

Жабенець –  мокра балка (с. Римачі Любомльського р-ну Волинської 

обл.); Жабинець – потік на Івано-Франківщині. 

Процеси топонімотворення та антропонімотворення мають багато 

спільного. З моменту введення на Русі християнства, крім слов’янських 

автохтонних, або народних імен, були започатковані ще й 

церковнохристиянські особові власні імена, у своїй основі грецького, 

латинського й староєврейського походження. У конкурентній боротьбі 

цих двох різновидів імен перемогли церковнохристиянські, а народні, 

традиційні слов’янські залишили свій слід у сучасних прізвищах і 

прізвиськах. 

Деякі імена та імена-прізвиська із втраченою онімічною 

семантикою досліжувала М. Демчук [143]. Частина слов’янських 

автохтонних власних імен у побуті українців ХІV – ХVІІ ст. походить від 

батрахонімів: Петро Жаба, Михайло Жабка. У «Реєстрі Війська 

Запорізького 1649 року» за списками сотень Переяславського полку на 

1649 р. як джерела, де вперше систематизовано прізвища серед козаків, 

записаний Жабокрытский, а в «Указателе к изданіямъ временной 

коммиссіи для разбора древнихъ актовъ. Высочайше учрежденной при 

Кіевскомъ, Подольскомъ и волынском генерал-губернаторе (отъ 1845 по 
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1877 годъ): Имена личныя» –  Жабичъ, Жабинскіе, Жабоклицкіе, 

Жабокрицкіе, Жабокрицкій та ін. 

Становлення герпетонімів. Термін герпетоніми походить від гр. 

herpeton «плазун». Плазуни є малочисельною групою хребетних. На 

сьогодні у світі нараховується близько 7 000 видів, яких об’єднують у 4 

великі таксони: черепахи, лускаті, крокодили, дзьобоголові. В Україні 

мешкають представники перших двох груп: черепахи та лускаті. 

Загалом у фауні України налічують 20 видів плазунів: 1 вид черепах, 9 

видів ящірок та 10 видів змій. За даними Н. Ананьєва та ін. (1998 р.); В. 

Орлова та ін. (1999 р.) в Україні мешкає ще один вид змій –  Гадюка 

Нікольського Vipera nikolski. Це твердження не є одностайним, тому що 

її вважають підвидом чи географічною расою Гадюки звичайної Vipera 

berus L.

Найбільший внесок у становлення української народної 

герпетологічної номенклатури зробив автор перших шкільних 

підручників українською мовою з природничих наук І. Верхратський. Він 

один із перших працював над українською природничою термінологією і 

у відомій роботі «Початки уложення...» з 1864 по 1879 рр. опублікував 

списки наукових латинських та відомих народних назв плазунів, дав 

деякі коментарі щодо їх походження. Про важливість та особливості збору 

народних  назв  рослин  і  тварин  він  писав:  «...  названий  ботаничнихъ  міжъ 

народомъ незрівняно більше, якъ зоологичнихъ, а въ друге, дуже порадно було-

бъ, аби ми не лишенъ изъ Галичини названий народнихъ мали, але те-жъ и зъ 

однокровноі  намъ  Украіни»  [85,  с.  3].  Навіть  якщо  герпетонім  зумовлений 

легендою, повір’ям чи міфом, він має важливе значення: «Пожаданим було-бъ те-

жъ,  щоби  збірати  подання,  повіръя,  забобони  и  таке  инше,  відносяче  ся  до 

ріжнихъ звірятъ и ростинъ, та, що-бъ відтакъ, якъ узбірається материялу доволі, 

можъ зіставити простонародню историю природи, указуючу, якъ на природу нашъ 

народъ  задивляє  ся,  такъ  сторону  єго  задивляння  правдиву,  своєю  точностию 
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неразь  и  ученихъ  изъумляющу,  якъ  и  забобонну,  оповиту  звичайно  мракою 

останківъ язичества» [85, с. 3]. 

За  проведеними  підрахунками  встановлено,  що в шести випусках 

«Початків уложення...» народні назви плазунів є: у 2-му –  5 

таксономічних одиниць та 33 народні назви на їх позначення; у 4-му – 3 

та 3; у 5-му –  3 та 5; у 6-му –  7 та 26 відповідно. Усього він описав 18* 

видів та родів плазунів (*у кожному наступному випуску деякі види 

доповнювалися) і зібрав близько 67 народних герпетонімів.

Створений співробітниками Інституту Української Наукової Мови 

УАН та виданий як проект (1927 р.) «Словник …» [615] залишиться 

актуальним у всі часи історії науки України. Другу частину словника, яка 

присвячена теріонімам, герпетонімам і батрахонімам, упорядкували М. 

Шарлемань і К. Татарко. Для представників двох останніх класів тут 

подано 212 наукових назв земноводних та плазунів та близько 400 

народних назв. Поширення народних герпетонімів Закарпаття успішно 

вивчав І. Турянин [562]. Чимало народних назв плазунів і їх походження 

пояснив Блаж. Митрополит Іларіон у чотирьох томах етимолого-

семантичного словника української мови, який побачив світ у 1979, 1982, 

1988, 1994 рр. відповідно [385 – 388].

На основі зібраних народних назв плазунів та інших тварин у 2003 

р. нами було здійснено їх аналіз у системі народної природничої 

термінології [304], а в 2008 р. запропоновано деталізовану з погляду 

біології класифікацію народних герпетонімів [316]. У роботі зроблено 

акцент на аналіз біологічних характеристик плазунів та їх відображенні 

в семантично прозорих народних герпетонімах. Згодом, у 2005 р., 

побачив світ «Словник символів культури України» [310], де автор 

проаналізував взаємозв’язки народних назв вужа, гадюки, змії із їх 

символічним значенням, а у 2011 р. розглянув історію становлення 

герпетонімів у монографії «Лінгвокультурологія» [326].
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Не зважаючи на зазначені дослідження, проблема взаємозв’язку 

біологічних характеристик плазунів із народними герпетонімами 

залишається не розкритою. Багато народних назв, які акумулювали в 

собі цінну інформацію з погляду біології, залишилися поза увагою 

дослідників. І. Турянин зазначав: «Для біолога народні назви тварин 

цікаві не тільки з краєзнавчого боку, а й тому, що дають у багатьох 

випадках точне уявлення про їх зовнішність, поведінку, спосіб життя, 

голос, місця перебування, живлення і т. д.» [562, с. 64].

Видатний український учений, організатор біологічної науки та 

освіти 

О. Яната зазначав, що український народ, проживаючи багато віків на 

своїй території, настільки зблизився з довкіллям, що створив справжню 

скарбницю самобутньої номенклатури, яка віддзеркалювала його 

історію, побут, забобони й вірування. Українська народна думка, 

виражена в народній мові, має багато матеріалу для абстрагування, 

багато фразеологічних зворотів, які можна було б використати і в 

науковій мові замість того, щоб вигадувати штучні, неприродні. Частина 

народних назв плазунів тісно пов’язана з антропонімами, географічними 

назвами, міфами, легендами, замовляннями українського народу [640 – 

643].

Серед слов’янських автохтонних власних імен у побуті українців 

ХІV –  ХVІІ ст., які наводить М. Демчук [143], є й такі, що походять від 

герпетонімів, –  Змий, Зміякъ, Змиенко, Полозъ. У  монографії 

«Лінгвокультурологія»  [326]  зазначено,  що  в сотні І. Бабича за «Реєстром 

Війська Запорізького 1649 року» Переяславського полку на 1649 р. як 

джерела, де вперше систематизовано прізвища серед козаків, 

записаний Змеенъко, а в «Указателе к изданіямъ временной коммиссіи 

для разбора древнихъ актовъ. Высочайше учрежденной при Кіевскомъ, 

Подольскомъ и волынском генерал-губернаторе (отъ 1845 по 1877 годъ): 

Имена личныя» – Змиевский, Змиевъ, Зміевъ.
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Існує цілий ряд мотивацій, за якими географічні об’єкти 

отримували свої назви від герпетонімів. У  монографії  [299]  висловлено 

думку, що гідронім Змієве – оз. в групі Прогнойських озер на Кінбурнській 

косі – пов’язаний із тим, що на берегах озера водилося багато змій. Серед 

мотивованих герпетонімами – оронім Змієвиця – верш. в Карпатах (біля смт. 

Верховина Івано-Франківської обл.). Назва походить  від змія «гадюча 

гора, гадюче місце». Народна назва стародавніх технічних захисних 

споруд,  представлених численними земляними  валами довжиною до двох 

тисяч кілометрів і висотою 16 метрів, що простягалися на південь  від 

Києва через значні простори України і Молдови вздовж Дніпра, його пр. 

Трубежа, Стугни, Росі та ін., – Змієві вали. Залишки Зміїних валів і досі 

збереглись у багатьох місцевостях України. Як доведено вченими (А. 

Бугай, М. Брайчевський та ін.), земляні споруди створювали починаючи з 

другої  половини ІІ ст. н. е. і до VІ ст. н.е., відновлені вони в VІІ ст. н. е. 

антським союзом східнослов’янських племен (предків полян і древлян) 

для захисту від нападу завойовників, зокрема могутніх тоді аварів. При 

цьому вали були не лише оборонними спорудами, а й умовним кордоном 

своїх земель із землями завойовників, які уособлювали образ страшного 

Змія. Це, очевидно, і послужило причиною їх метафоричної назви – Змієві 

вали. 

Ойконім Зміїв (з 1976 по 1990 рр. – Готвальд) – м., р. ц. Харківської 

обл. відомий з часів Київської Русі (ХІІ ст.). У літописі говориться, що 

новгород-сіверський князь Ігор Святославович для охорони південних 

кордонів Русі від половців заснував Змієве городище. Воно побудоване в 

урочищі Зміїному, від якого й отримало назву.  Прозорою  є  мотивація 

гідроніма Уж – рр.: 1) л. пр. Лабірця (бас. Дунаю); назви р. в бас. Тиси й 

Прип’яті. Одна з гіпотез пояснення гідроніма Уж пов’язана з назвою 

плазуна вуж (Natrix) – «рід змій родини вужевих», вжитою в переносному 

значенні «вузька і покручена річка». На річці Уж розташоване місто, 

обласний і районний центр Закарпатської обл. Ужгород. Початкова 
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назва цього міста до нас не дійшла. У верхів’ї р. Уж, поблизу кордону зі 

Словаччиною, лежить село Ужок та один із найбільших перевалів в 

Українських Карпатах –  Ужоцький перевал. На  території  України 

зустрічаються гідроніми: Ужик, Ужога тощо; Черепаха – оз. в с. Стара 

Басань Бобровицького р-ну Чернігівської обл.; урочище в с. Любче 

Рожинецького р-ну Волинської обл. та ін. Назви походять від апелятива 

черепаха [299].

Отже, процеси зоонімотворення, топонімотворення та 

антропонімотворення мають багато спільного. Народні назви тісно 

пов’язані з історією міжетнічних контактів, міграцій, формування мови та 

державних кордонів і можуть бути успішно використані для висвітлення 

питань історичного розвитку і взаємодії народів. 
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5.2. Історія вивчення, ротація наукових і народних назв теплокровних 

тварин

Формування і ротація орнітонімів. Термін орнітоніми походить від 

гр.  оrnis «птах»  і  вживається  у  значенні  «назви  птахів».  Українські  народні 

орнітоніми  –  безцінна  й  невичерпна  скарбниця  народної  мудрості  й  досвіду, 

своєрідний сплав і результат багатовікових спостережень та узагальнень різних 

поколінь людей. Орнітофауна України нараховує близько 416 видів птахів. 

У  процесі  проведеного  опитування  нами  з’ясовано,  що  деяких 

представників орнітофауни у простонародді впізнають чи можуть дати їм певні 

характеристики на основі:

- побачених птахів –  частіше домашніх, синантропних, перелітних, 

рідше –  у природних біотопах. У давнину птахів зображували на 

наскельних малюнках, пергаменті, вишивали на рушниках, одязі, 

подушках, а сьогодні розміщують фотографії чи малюють у книгах, 

атласах, мультфільмах, кінофільмах, комп’ютерній мережі; різьблять на 

дереві, корі; роблять із глини, дерева, металу, соломи чи трав, тіста, як 

обрядові чи ритуальні речі, обереги, дитячі іграшки тощо;

- почутих розповідей –  у дитячому віці –  з пісеньок, віршиків, 

оповідань, скоромовок, повільномовок, казок, загадок, шарад, легенд, 

повір’їв та ін. різновидів дитячого фольклору. У шкільному та дорослому 

віці джерелом інформації про птахів є уроки, лекції, радіо- та 

телепередачі; народні зоологічні знання на основі спілкування з 

мисливцями, рибалками, пастухами, бджолярами та ін., ознайомлення з 

народними прикметами, легендами, міфами. Деяка інформація про 

птахів зафіксована в географічних назвах, антропонімах, етнонімах, які 

походять від орнітонімів, народних уявленнях, замовляннях, релігійних 

сюжетах тощо;

- ролей, зіграних у дитячих іграх, –  наприклад, про перепелицю, 

сороку, яструба; в обрядових дійствах, – підкидання жайворонка із тіста 

на свято Сорок святих та ін.;
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- їх співу у природі, імітації голосів птахів манками, свистками, 

деякими музичними інструментами, – наприклад, старовинним музичним 

інструментом бугаєм, який видає звуки, схожі з голосом птаха Бугая 

Botaurus stellaris L. Іноді в народі знають птаха за співом, але не знають, 

який він;

- використання домашніх і мисливських птахів як джерела їжі, 

елементів одягу, різноманітних прикрас, предметів побуту з пір’я, 

подушок, ковдр, перин тощо. 

Аналіз проведеного анкетування дав підстави зробити висновок, 

що із 416 видів птахів України народ знає близько 30, а окремі групи 

людей (мисливці, рибалки, пасічники та ін.) –  ще близько 32. На 

переконання знавця птахів А. Голубєва, раніше люди чітко розрізняли 

птахів [144, с. 3 –  4]. У творах багатьох письменників, особливо І. 

Тургенєва, М. Некрасова, зустрічаються десятки назв птахів. Але ж митці 

слова не навчалися на природничих факультетах університетів. Проте 

основи природничих знань мають бути звичною ознакою будь-якої 

освіченої, культурної людини. Сьогодні доводиться жалкувати, що 

більшість міських людей упізнають не більше одного-двох десятків 

переважно великих за розміром птахів.

На підставі аналізу робіт професійних дослідників тварин, 

зокрема 

М. Шарлеманя «До фавни Переяславщини» (1919); А. Маркевича, К. 

Татарка «Російсько-українсько-латинський зоологічний словник» (1983); 

М. Воїнственського «Птахи» (1984); Г. Фесенка, А. Бокотея «Птахи 

України» (2002); Г. Гаврися, А. Полуди, В. Домашлінця та ін. «Птахи 

України під охороною Бернської конвенції» (2003) простежено зміну 

статусу орнітонімів з рангу наукових до народних і їх повернення до 

наукових назв у подальших роботах [612; 495; 99; 579; 476]. Дані таблиці 

переконують, що між фондом народних назв птахів та науковими 
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орнітонімами раніше відбувався взаємообмін і цей процес триває й 

сьогодні.

Таблиця 5. 2.

Ротація деяких наукових і народних назв птахів у різні 

періоди 

ХХ – ХХІ ст.

 Латинськ
а назва 
виду

Наукова назва виду
за 
М. Шарле
манем 
(1919)

за 
М. 
Воїнственс
ьким, О. 
Кістяківсь
ким (1962)

за А. 
Маркевичем, 
К. Татарком 
(1983)

за М. 
Воїнственс
ьким 
(1984)

за Г. 
Фесенком, А. 
Бокотеем 
(2002)

за Г. 
Гаврисем, А. 
Полудою та 
ін. 
(2003)

Gallinago 
gallinago L.

Баранчик-
крехтун

Бекас 
Capella 
gallinago L.

Бекас 
звичайний, 
баранчик

Бекас Баранець 
звичайний

Бекас

Numenius 
arquata L.

Кульон 
великий 
Numenius 
arcuatus L.

Кроншнеп 
великий 
Numenius 
arquata L.

Кроншнеп 
великий, 
кульон

Кроншнеп 
великий

Кульон 
великий

Кроншнеп 
великий

Falco 
subbuteo 
L.

Підсоколик 
білозерець 
Hypotriorchis 
subbuteo L.

Чеглок 
Falco 
subbuteo 
L.

Підсоколик, 
чеглик

Чеглок Підсоколик 
великий 

Чеглок

Buteo 
lagopus 
Brünn

Мишоїд-
зимняк 
Archibuteo 
lagopus 
Brunn.

Зимняк 
(мишоїд) 
B. lagopus 
Brünn

Канюк 
мохноногий, 
зимняк B. 
lagopus 
Pontop.

Мишоїд-
зимняк

Зимняк Зимняк

Accipiter 
nisus L.

Яструб 
горобятник

Яструб 
малий

Яструб 
перепелятник
, 
перепелятник

Яструб 
малий

Яструб 
малий

Яструб малий

Accipiter 
gentilis L.

Яструб 
голубятник 
Astur 
palumbarius 
L.

Яструб 
великий 
Accipiter 
gentilis L.

Яструб 
тетерев’ятник
, 
тетерев’ятник
, яструб 
великий 

Яструб 
великий

Яструб 
великий

Яструб 
великий

Fringilla 
coelebs L.

Зябок Зяблик В’юрок 
зяблик, 
зяблик

Зяблик Зяблик Зяблик

Delichon 
urbica L.

Щурик 
міський 
Chelidon 
urbica L.

Ластівка 
міська 
Delichon 
urbica L.

Міська 
ластівка 
оперенонога 

Ластівка 
міська

Ластівка 
міська

Ластівка 
міська

Lanius 
collurio L.

Сорокач 
терновий 
Enncoctonus 

Сорокопуд
-жулан 
Lanius 

Lanius 
cristatus L. 
Сорокопуд 

Сорокопуд
-жулан 

Сорокопуд 
терновий

Сорокопуд-
жулан
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collurio L. collurio L. жулан, жулан
Oriolus 
oriolus L.

Вивільга O. 
galbula L.

Іволга 
O.oriolus L.

Вивільга 
звичайна 

Іволга Вивільга Іволга

Anthus 
trivialis L.

Пікавка 
лісова

Щеврик 
лісовий

Щеврик 
лісовий

Щеврик 
лісовий

Щеврик 
лісовий

Щеврик 
лісовий

Sitta 
europea L.

Смовзик Повзик Повзик Повзик Повзик Повзик

Aegithalos 
caudatus L.

Хвостівка Синиця 
довгохвос
та

Довгохвоста 
синиця 

Синиця 
довгохвос
та

Синиця 
довгохвоста

Luscinia 
luscinia L.

Соловій Соловейко 
східний

Соловей 
звичайний

Соловей 
східний

Соловейко 
східний

Соловейко 
східний

Erithacus 
rubecula L.

Рудячок Малинівка 
(вільшанк
а)

Вільшанка, 
малинівка

Малинівка 
або 
вільшанка

Вільшанка Вільшанка

Phoenicuru
s 
phoenicuru
s L.

Рудохвістка Горихвістк
а 
звичайна

Горихвістка 
звичайна

Горихвістк
а 
звичайна

Горихвістка 
звичайна

Горихвістка 
звичайна
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Значний  внесок  у  створення  української  орнітологічної  номенклатури 

зробив І. Верхратський. За результатами статистичних підрахунків виявлено, що в 

шести  випусках  «Початків  уложення...»  народні  назви  птахів  є:  у  2-му  –  161 

таксономічна одиниця та 476 народних орнітонімів на їх позначення; у 4-му – 39 

та  61;  у  5-му – 66 та 115;  у  6-му – 107 та 349 відповідно.  Усього він описав 

близько 373* видів та родів птахів (*у кожному наступному випуску деякі види 

доповнювалися) і зібрав близько 1000 народних назв птахів. Кожен орнітонім у 

роботі супроводжується топонімом, де записана народна назва птаха. 

Розглядаючи проблему географії поширення народних назв птахів, 

І.  Верхратський  писав:  «Плиску  білу  Motacilla  alba  зовуть  в  Бережанщині: 

«Сирватка»; тую назву стрів я також в Милошовичах коло Навариі під Львовом. 

На  Буковині  зовуть  плиску  чи  пастушка  «Чобаник»  –  в  Ананьєвщині  також: 

«Чабан», «Чабаник» (в обоих сторонах народ южноруский стикає ся з Румунами!). 

Дятел Picus – або як говорять в декотрих околицях Галичини и в многих Украіни 

ятель (від яти, имати) – зове ся в Стрийщині коло Синевідска: «Клюйдерево» тоже 

и в Коломийщині» [89, с. 4]. 

Деякі птахи мають численні народні назви, інші – декілька, є й такі, що 

майже не помічені народом. Причини цих особливостей називання і сьогодні не 

з’ясовані, хоч вони цікавили дослідників здавна: «Рівно трудно єсть одвітити на 

питанє, чому декотрі звірята або ростини мають такъ розличні и численні назви, 

тим часом инші скрізь по цілій южній Руси однако именують ся. Соловія зовуть 

скрізь  соловієм,  дрозда  дроздом,  коса  косом,  чижа  чижем  и  т.п.  Як  богатою 

однакож  єсть  людова  номенклятура  малесенькоі  птички  Troglodytes  parvulus! 

Більш  сорока  названій  найшов  я  доселі  межи  людом  на  того  чепурненького 

втиркуна,  о  котрім  наш  селянин  сміючись  каже,  що  «то  не  птах,  от  лишень 

зазнака».  Дуже  численні  назви  дає  наш  люд  також  птицям:  Motacilla  alba  и 

Vanellus cristatus» [89, с. 4]. 
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На  думку  І.  Верхратського,  не  всі  народні  назви  є  вдалими,  точними, 

об’єктивними  та  придатними  для  вжитку  в  науці  та  серед  народу.  Щодо 

орнітонімів він зазначив: «И так пр. Cypselus apus окрім не конче удатної назви: 

«Чорна  Ластівка»  не  має  имени  у  Галицкого  люду;  тим  часом  на  Полісю  (в 

околицях Радомисла) люд називає того пташка хорошими назвами: «Серпорізка», 

«Серпик», а коло Каменця Подільського: «Серпокрил», «Серпокрилик» від косих, 

серповатих крил и витятого вилковатого хвоста.  Anas  acuta,  хоть и лучає  ся  а 

Галичині,  не  має  тут  назви;  коло  Києва  же  зовуть  єі  дуже  удатно: 

«Шилохвостиця» – Otis tetrax має в Херсонщині окрім назви: «Стрепет» також и 

прехороше прозваннє: «Перкоша» [89, с. 5].

Переходячи з  одного покоління до іншого,  з  певної  території  до іншої, 

назва  птаха  змінювалася,  іноді  до  невпізнанності:  «...назва  Иволга  (Oriolus 

galbula)  після околиць:  Ива,  Ева,  Ивиль,   Илова,  Игова,  Елень,  Гивінь,  Гивир, 

Ивула,  Ивова,  Евник,  Гивило,  Ивол,  Ивила,  Евола,  Вольга,  Филіgон,  Филюgа, 

Филіgа!)» [89, с. 5]. Повний спектр народних назв тварин має важливе значення не 

лише  для  систематики  й  номенклатури,  лінгвістики,  а  й  для  багатьох  інших 

галузей  знань.  Частина  народних  назв  птахів  записана  в  інших  роботах  І. 

Верхратського:  «Знадоби  для  пізнання  угорськоруских  говорів»  (1902),  «Нові 

знадоби  номенклятури  і  термінольогії  природописної,  народної,  збирані  між 

людьми»  (1908)  [82  –  83].  Навіть  сьогодні  це  чи  не  найвагоміші  праці  в 

українській науковій літературі із зазначеної проблематики.
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На  основі  власних  матеріалів  та  аналізу  38  літературних  джерел  своїх 

попередників М. Шарлемань видає «Словник зоологічної номенклатури. Частина 

І. Назви птахів» (1927), який уклав у 1919 р. [614]. У 1926 р., після редагування 

словника,  за  участі  С.  Паночіні,  М.  Щербини,  О.  Курило,  працю  довелося 

переробити  за  абетковим  порядком  і  подати  латинські  назви  за  капітальною 

працею д-ра Е. Гартерта (E. Hartert Die Vëgel der paläarktischen Fauna, Berlin, 1903 

–  1924).  Старі  латинські  назви,  як  зазначено  в  передмові,  було  залишено  у 

відповідних місцях як синоніми. До ухваленої української назви також додавалися 

синоніми.  Вони значною мірою з’ясовують генезис  самого орнітоніма.  Знаючи 

одну  з  поширених  народних  назв,  читач  легше  знаходить  відповідну  наукову. 

Загалом у роботі наведено близько 517 назв таксонів та понад 1845 українських 

орнітонімів. 

Значна кількість народних назв М. Шарлеманем запозичена у 

І.  Верхратського.  Серед  птахів  із  найчисельнішими  народними  назвами  він 

виділяє три види:  Волове очко Troglodytes troglodytes L.,  Плиска біла Motacilla 

alba L.,  Чайка Vanellus vanellus L.  Загальну кількість народних орнітонімів на 

позначення Плиски та Чайки І. Верхратський не зазначив, а для Волового очка 

знайшов їх понад 40. 

Під час виконання дисертаційного дослідження в «Словнику...» 

М. Шарлеманя  було  нараховано  значно  більше  народних  орнітонімів  на 

позначення цих та інших птахів.  До першої групи (40 і більше назв) віднесені такі 

види: Волове очко Troglodytes troglodytes L. – 80 народних назв; Дятел великий 

строкатий Dendrocopos major L.  –  61;  Вивільга Oriolus oriolus L.  –  48;  Одуд 

Upupa epops L. – 47;  Плиска біла Motacilla alba L. – 46.  Варто зазначити, що за 

кількістю народних орнітонімів у першу трійку не потрапили Чайка і Плиска, а 

Дятел відчутно випереджає Іволгу, Одуда та Плиску.

До другої групи (20 і більше назв) віднесені: Крячок річковий 

Sterna hirundo L. –  36; Чибіс Vanellus vanellus L. –  32; Горлиця 

Streptopelia turtur L. –  29; Деркач Crex crex L. –  27; Костогриз 

Coccothraustes coccothraustes L. –  27; Індик Meleagris L. –  25; Яструб 
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малий Accipiter nisus L. –  21; Слуква Scolopax rusticola L. –  20; Зяблик 

Fringilla coelebs L. –  20; Камінка звичайна Oenanthe oenanthe L. –  20; 

Перепел Coturnix coturnix L. – 20.

До третьої групи (до 20 назв) увійшли: Дрімлюга Caprimulgus 

europaeus L. – 18; Повзик Sitta europea L. – 18; Сорокопуд сірий Lanius 

excubitor L.– 18; Ластівка берегова Riparia riparia L. – 16; Куріпка сіра 

Perdix perdix L. –12; Пугач Bubo bubo L. – 11; Синиця велика Parus major 

L. –  11; Соловейко східний Luscinia luscinia L. –10; Шпак звичайний 

Sturnus vulgaris L. – 5; Качка (різні види) Anas L. – 8; Орлан білохвостий 

Haliaeetus albicilla L. – 2; Очеретянка велика Acrocephalus arundinaceus 

L. – 3; Курочка водяна Gallinula chloropus L. – 1 та багато інших.

До четвертої групи (народні назви у словнику відсутні, але для 

деяких видів вони зустрічаються в інших літературних джерелах) 

віднесені: Беркут Aquila chrysaetos L. – 0; Боривітер степовий Cerchneis 

naumanni Fleisch. –  0; Жайворонок малий Calandrella cinerea Gm. –  0; 

Журавель Grus L. –  0; Куріпка біла Lagopus lagopus L. –  0; Лебідь 

малий Cygnus bewickii Yarr. –  0; Могильник Aquila heliaca Sav. –  0; Сич 

волохатий Aegolius funereus L. –  0; Сорока Pica Briss –  0; Щеврик 

лучний Anthus pratensis L. – 0 та інші.

Серед птахів, для яких М. Шарлемань не вказує жодної народної 

назви, є крупні: Могильник, Беркут, Журавель, Лебідь; середні: 

Боривітер, Сорока; дрібні: Жайворонок, Щеврик. Для цих видів чи 

родів інші автори зазначають нечисленні народні орнітоніми, наприклад: 

Беркут – гавер [562]; Боривітер степовий – борака, пустулька [562]; 

Журавель –  веселик  [514]; висьолик [175]; веселик, василець, 

віщун, клекотень, бусел [373]; Сорока – білобока, злодійка, 

скрекотуха, скриготуха [373]; відьма [271]; хмола, хмолак [562]; Сич 

волохатий – думенець, шпурикар [562]. 

Незначна кількість народних назв на позначення деяких птахів 

або їх відсутність зумовлені тим, що Могильників, Лебедів, Журавлів, 

294



Сорок легко ідентифікувати за їх яскравими видовими 

характеристиками. Іншу групу птахів складно виокремити серед решти 

представників роду чи родини, тому саме для них у народі не знайшлося 

потрібних зоонімів, хоч для інших видів вони є. Так, на території України 

в родині Жайворонкові Alaudidae є 9 видів. Серед них щонайменше три-

чотири види дуже схожі. Вони не розрізнялися широким загалом у часи 

термінотворення й не диференціюються сьогодні. Тому для 

виокремленого з групи виду Жайворонка малого народних 

відповідників немає, а для родини та інших видів – є.

Невелика кількість народних назв характерна для рідкісних на 

території України нічних птахів, наприклад: Сич волохатий, Беркут, 

Могильник, Куріпка біла, хоч і тут є винятки. Щеврик гірський, або 

альпійський Anthus spinoletta L. на території України гніздиться лише в 

Карпатах, а взимку трапляється в Кримських горах, проте ми в роботах І. 

Верхратського та І. Турянина нарахували чотири народних орнітоніми на 

позначення цього виду. 

Отже, М. Шарлемань суттєво доповнив списки народних назв 

птахів, взятих зі словника свого визначного попередника. Як 

зазначалося вище, 

І. Верхратський у словнику описав 373 таксономічні одиниці й зібрав 

1001 народний орнітонім, а М. Шарлемань –  517 та 1845 відповідно. 

Таким чином фонд народних орнітонімів від словника до словника зріс в 

1,8 р. Із невідомих причин М. Шарлемань деякі орнітоніми попередника 

не включив до свого словника, тобто не використав його повною мірою. 

Зокрема в роботі М. Шарлеманя для Курочки водяної вказаний лише 1 

орнітонім курочка [614], а в І. Верхратського їх 6 (водяна курочка, 

болотаня курочка, дика курочка [85]; сліпичка [88]; курочка 

сімената, сіменатка [89]; для Куріпки сірої вказано 12 орнітонімів 

проти 16 в І. Верхратського: куропатла, курапатва, куропъя, куріпка 

[85]; карапатка, орябка піша [87]; підколотникъ [88]; кріпка, кріпки 
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[89]; куріпка, куропата, куропатка, куропатла, куропатра, куропка 

[92]; для Очеретянки великої 3 та 4, відповідно – очеретянка, 

тростянка [85]; тростинка, очеретниця [88]; для Могильника М. 

Шарлемань не записує жодної народної назви, в І. Верхратського є 

орнітонім білас [89].

Багатоваріантність народних природничих назв і термінів 

зумовлена різними чинниками. Одна з виявлених закономірностей 

процесу термінотворення  полягає в тому, що суттєвими для 

називництва є ті ознаки чи властивості рослини, тварини, хвороби, 

географічного явища, місця добування мінералу або речовини тощо, на 

які в першу чергу було звернуто увагу, за якими помічено їх виразність, 

яскравість, визначальність. Народні назви тварин у багатьох випадках 

дають точне уявлення про їхню зовнішність, поведінку, спосіб життя, 

голос, живлення, гніздування тощо. 

Переконливими в цьому аспекті є народні назви одного із співучих 

птахів, якого з повним правом можна віднести до водоплавних, Оляпки 

звичайної Cinclus cinclus L., відомої на Закарпатті й описаної І. Турянином 

як білогрудець, коловодник, рінник, ледівник, пронурка, лікіцар, 

лікіцарик тощо [562]. Із цих народних назв складається народна 

енциклопедія птаха, а з неї  ми дізнаємося про систематичне положення 

виду: птах належить до ряду Горобцеподібних Passeriformes – народна 

назва водяний горобець; воло і груди в оляпки білі –  білогрудець; 

ноги сильні з видовженою цівкою, ніби у високорослого солдата гайдука, 

–  гайдук; коли пташка у швидкому струмку розставляє крила, то течія 

притискає її до дна, а якщо вона складає крила, немовби гайдучка, вода 

викидає її тіло на поверхню солдатиком. Тому в стоячу воду або річку з 

повільною течією птах не пірнає – гайдучок; оляпка має вагу 50 – 80 г, а 

розмірами вона як дрізд, якого в народі називають кісом – водний кіс, 

выдній кыс; оляпка мешкає біля води, переважно вздовж струмків – 

звідси назви коловодник, водняк; віддає перевагу ріняному, тобто 
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всипаному гравієм берегу –  рінник, або льоду і кризі взимку  – 

ледівник; живиться, пірнаючи на дно, де збирає поживу – пронурник, 

нурко.

Одна із зазначених народних назв, на думку І. Турянина, стала 

основою для виникнення топоніма: «Лікіцар, лікіцарик –  назви 

поширені в Перечинському, Великоберезнянському, частково у 

Свалявському районах та в місцях поселення південних слов’ян. До 

всього цього є ще й село Лікіцари в долині гірського потічка, що своє 

найменування явно дістало від народної назви оляпки, точніше багатьох 

її особин. Таку назву селу дав не хто інший як місцевий люд» [562, с. 64].

Значний внесок у вивчення поліської народної лексики зробили 

автори книги «Лексика Полісся», яка вийшла у видавництві «Наука» в 

1968 р. У ній зібрані тематичні словники поліських діалектів, які 

охоплюють землеробську, ботанічну, бджолярську та іншу термінологію. 

Записи народних назв за орнітологічною програмою були зроблені в 67 

населених пунктах Білоруського та Українського Полісся і для 

порівняння –  у 16 пунктах лісостепової зони, яка межує з південною 

частиною Полісся. Народні назви птахів записані в словнику М. 

Никончука [407]. У передмові до книги відповідальний редактор М. 

Толстой зазначає, що це єдиний словник, поряд зі словником із 

бджільництва, де повно представлена лексика зі східної частини 

українського Полісся. За повнотою матеріалу його можна вважати 

першим у цій галузі обласним орнітологічним словником, тоді як цінна 

картотека народних назв диких тварин, складена Р. Булатовою, не була 

підготовлена й оброблена як словник [407, с. 10]. За дисертаційними 

підрахунками, у словнику Н. Никончука записано 191 видову та родову 

латинську назву птахів і близько 440 наукових та народних орнітонімів.

На Харківщині народні орнітоніми вивчав С. Шапаренко [610], а 

світ пернатих Чернігівщини в назвах представили в короткому 

етимологічному словнику-довіднику І. Марисова та В. Бойко [373]. Перше 
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видання словника І. Марисової «Чому ми їх так називаємо?», який охопив 

266 орнітонімів, було здійснено в 1994 р. У другому виданні 

етимологічного словника-довідника було розглянуто 270 видових 

нормативних назв. Наукові орнітоніми тут супроводжуються 552-ма 

діалектними назвами.

Автори зазначають, що «походження багатьох назв тварин не 

можна пояснити простою мотивацією їх значення. Якщо назви таких 

тварин, як широконіска, шилохвіст, горихвістка, костогриз, снігур, 

рябчик тощо мотивовані іншими словами (широкий і ніс, шило і хвіст, 

горить і хвіст) і тому цілком зрозумілі, то назви інших нерідко 

залишаються неясними. Дійсно, чому, наприклад, вівця називається 

вівцею, а іволга –  іволгою? А справа в  тому, що виникнення таких слів 

належить до глибокої давнини, і до нашого часу ці слова втратили 

минулі зв’язки з іншими словами. Крім того, у процесі розвитку мови 

змінюється звуковий вигляд слів, змінюються і їхні значення» [373, с. 3]. 

Високої оцінки заслуговує класифікація орнітонімів, яку 

запропонували автори [373, с. 24 –  27]. Усі назви тут розділені на 

декілька груп. Перша –  праслов  ’  янські     назви  : ворон, орел, журавель, 

кулик, зозуля, сова, сорока, чайка, сойка та ін. Усі вони мали 

первісну мотивацію, яка з часом була втрачена, і зараз вони 

сприймаються як семантично невмотивовані. Орнітоніми сойка, соя у 

процесі мовного розвитку втратили прозорість своєї внутрішньої форми, 

і тільки шляхом етимологічного аналізу вдається встановити їх зв’язок зі 

спорідненими словами сіяти, сяяти, присоє, мотивовані яскравим 

кольором оперення птаха. 
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Другу групу складають запозичення з інших мов: до неї автори відносять 

такі орнітоніми як  баклан, беркут, сапсан, турухтан – із тюркських;  балобан,  

лелека –  із  турецької;  фазан –  із  латинської;  фламінго –  з  італійської;  ремез,  

дупель,  гаршнеп,  вальдшнеп –  із  німецької;  завирушка,  оляпка,  щоголь –  із 

російської.  Походження  цих  назв  іноді  можна  з’ясувати  шляхом  буквального 

перекладу:  вальдшнеп –  «лісовий кулик»,  кроншнеп –  «вінценосний»,  баклан – 

«дика  гуска»,  фазан «птах  із  ріки  Фазіс».  Найбільшу  групу,  особливо  серед 

народних орнітонімів,  складають  структурно і  семантично мотивовані  назви  із 

прозорим  значенням.  Це  найменування,  які  відбивають  характерні  властивості 

птахів,  або ж у їх основі  лежать інші характеристики:  голос –  гагара, деркач,  

квак,  пищуха,  сич,  фіфі,  цвіркун та  ін.;  колір  оперення  –  зеленяк,  чорниш, 

рябчик та  ін.;  незвичайна  будова  дзьоба  –  товстоніс,  криводзьоб,  лопатоніс 

тощо. 

Четверта,  значно  менша,  група  орнітонімів  утворена  за  принципом 

непрямої номінації (тобто  в їх основі лежать властивості інших реалій, які лише 

асоціативно  пов’язуються  з  птахами). Ряд  назв  птахів  є  результатом 

народноетимологічного  переосмислення  (етимологізуються,  як  правило,  слова 

запозичені  чи  звуконаслідувального  походження  із  затемненою,  стертою 

внутрішньою формою, бо слова мотивовані легше сприймаються й відтворюються 

носіями мови, ніж слова, позбавлені мотивації) [373, с. 27]. Так з’явилися народні 

назви:  коньок (канюк),  грип (гриф),  бажант (фазан),  блискавка (плиска); 

орнітоніми,  співзвучні  з  антропонімами:  юрко,  яків,  грицик та  ін.;  певними 

професіями, родом занять, соціальним статусом людей: рибалка, швачка, косар,  

чоболтар та ін.; пов’язані з повір’ями, легендами, народними переказами: віщун, 

веселик, душа татарська, пташачий король, ключниця та ін. 
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Через чотири роки, у 2002 р.,  Г.  Фесенко та А.  Бокотей видали роботу 

«Анотований список українських наукових назв птахів фауни України», який стає 

основою для виходу їх польового визначника «Птахи фауни України» у цьому ж 

році  [578  –  579].  В  обґрунтуванні  вибору  українських  наукових  назв 

систематичного  списку  птахів  України автори вводять  у  науковий обіг  раніше 

відкинуті українські народні та уточнені наукові орнітоніми:  пірникоза, чепура,  

косар,  чирянка,  попелюх,  пухівка,  крех,  ягнятник,  підсоколик,  тетерук,  

глушець,  орябок,  хохітва,  пісочник,  чоботар,  коловодник,  набережник,  

брижач, слуква, баранець, грицик, крячок, серпокрилець, жовна, посмітюха,  

вивільга,  пронурок,  волове  очко,  тинівка,  кропив’янка,  золотомушка,  

трав’янка, кам’янка, скеляр, вільшанка, підкоришник, щедрик та ін.

У роботі звертається увага на те, що одна з численних народних 

назв птахів, яка яскраво характеризує певну таксономічну одиницю, 

може стати номенклатурною назвою в певній мові. Натомість інша 

особливість біології цього ж виду є мотивуючою основою наукової назви 

в іншій мові. Деякі наукові орнітоніми можуть регресувати до діалектних 

назв, а потім їх знову реанімують до попереднього статусу. Так, назви 

ряду птахів Пірникозоподібні Podicipediformes, родина Пірникозові 

Podicipedidae та рід Пірникоза Podiceps в анотованому списку 

українських назв птахів фауни України 2002 р. Г. Фесенка та А. Бокотея 

віднесені до наукових [578 – 579].

У короткому етимологічному словнику-довіднику І. Марисової та В. 

Бойко (1998 р.), статті І. Турянина (1996 р.) пірникоза – діалектна назва 

птаха Норець [373; 562]. У польовому визначнику І. Марисової і В. 

Талпош (1984 р.) [372], книзі М. Воїнственського й О. Кістяківського 

(1962 р.) [98] цей рід має назву Норець, у словнику української мови Б. 

Грінченка (1907 –  1909 рр. з посиланням на І. Верхратського) норець – 

«родъ утки: нырокъ Mergus albellus», а пірникоза –  «нырокъ, чомга 

Podiceps cristatus» [514].
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За  деякими  назвами  птахів  можна  визначити  географію  їх  поширення, 

характер  біогеоценозу  мешкання  виду,  місце,  де  здійснено  опис  виду  тощо, 

наприклад: Горобець хатній Passer domesticus L., Жайворонок польовий Alauda 

arvensis  L.,  Синиця  московка Parus  ater  L.,  Страус  африканський Struthio 

camelus L., інші вказують на зовнішній вигляд або розмір – Лелека білий Ciconia 

ciconia L., Нерозень Anas strepera L., Лебідь малий Cygnus dewickii Yarr., Орлан-

білохвіст Haliaeetus albicilla L., Дятел трипалий Picoides tridactylus L., чи спосіб 

живлення – Осоїд Pernis apivorus L., Мухоловка строката Ficedula hypoleuca Pall. 

На основі зібраних народних назв птахів та інших тварин у 2003 р. 

нами було здійснено їх аналіз у системі народної природничої 

термінології [304], а у 2005 р. запропоновано розширену, уточнену й 

деталізовану класифікацію народних орнітонімів у статті «Народні назви 

птахів» [309]. У праці зроблено акцент на аналізі біологічних 

характеристик птахів та їх відображенні в семантично прозорих 

народних орнітонімах. У 2005 р. побачив світ «Словник символів 

культури України» [310], де автор проаналізував взаємозв’язки народних 

назв ворони, голуба, горлиці, жайворонка, журавля, зозулі, квочки, 

крука, курки, ластівки, лебедя, лелеки, орла, півня, птаха, сови, сокола, 

солов’я із їх символічним значенням. Зусиллями авторського колективу у 

2008 р. було видано практикум «Зоологія хребетних» [313], де 

розглянуто характеристики 136 видів птахів. Значна увага тут 

приділена аналізу наукових і народних назв птахів та їх взаємозв’язку з 

біологією видів.

У виникненні народних назв птахів та інших тварин є багато 

спільного з процесом топонімотворення. На кожному історичному етапі 

народ дає географічні назви за тією характерною ознакою, яка важлива 

для нього. У топонімії міцно закріплена етимологічно прозора 

доземлеробська «тваринна лексика». У період полювання території, де 

водилися перепели, куріпки, качки, гуси, кулики та ін. птахи, були 

індикатором певного біоценозу, місць, по яких протікала річка, 
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знаходився той чи інший географічний об’єкт. Назви птахів часто 

використовувалися як топоніми. У монографії [299] зроблено спробу 

систематизувати топоніми екологічного змісту за ознаками їх 

походження. Так, з відомим орнітонімом пов’язаний гідронім Бугай – рр.: 

1) л. пр. Дніпра; 2) п. рук. Дніпра в Дніпропетровській обл. Як доводить 

О. Стрижак, в основі назви лежить асоціація з бугаєм (від тюркського 

buga – «бик»). Дослідник засвідчує: місцеві жителі назву пояснюють тим, 

що річка гуде, як бугай у болоті. 

Від назви птаха походить ойконім Вороніж – смт. Шосткинського 

р-ну Сумської обл. Походження назви тлумачать по-різному: одні 

виводять її від орнітоніма ворон (укр. Крук Corvus corax L.), інші –  від 

давньоруського воронъ «чорний, чорна земля». Різні тлумачення назви 

Вороніж доповнюють одне одного тому, що ворон здавна символізував 

чорну землю. Топонім Вороновиця –  смт. Вінницького р-ну Вінницької 

обл., очевидно, має схоже пояснення. Вороновиця розташована поблизу 

р. Ворони, пр. Південного Бугу. Назву річки Ворона можна пов’язати з 

поширенням там Сірих ворон Corvus cornix L. Ойконім  Гайворон –  м., 

рц. Кіровоградської обл. – пов’язаний з народним орнітонімом гайворон 

або назвою місця (ліс, гай, місце колишніх бойовищ), де збиралися 

ворони. Спочатку, ймовірно, назва була дана урочищу, а вже від нього – 

місту. Схоже пояснення мають ойконіми Гусачівка – с. Обухівського р-ну 

–та Гусинці –  колишнє с. Бориспільського р-ну Київської обл., 

розташоване на березі Дніпра. Після затоплення посеред затоки у воді й 

нині стоїть сільська церква. Орнітологічну мотивацію мають географічні 

назви Гусяче – оз., на пн. Чернігівської обл., Дергачі (кол. Деркачі) – м., 

рц. Харківської обл, Козарка–  рр.: 1) л. пр. Росави (бас. Дніпра), 

Куличиха – р., п. пр. Груні (бас. Псла).

Процеси зоонімотворення, топонімотворення та 

антропонімотворення багато спільного. Навіть поверховий порівняльний 

аналіз народних орнітонімів, антропонімів та топонімів дає підстави для 
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висновків про аналогічні способи та основу їх утворення. Основою для 

утворення частини народних імен, як і топонімів, були органи й частини 

людського тіла, видові назви рослин, тварин тощо. Отже, народні імена 

також віддзеркалювали живі компоненти певних екологічних систем. 

Розглянемо деякі приклади імен та імен-прізвиськ, які досліджувала М. 

Демчук [143]. 

Із її роботи «Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті 

українців ХІV –  ХVІІ ст.» (1988 р.) ми відібрали деякі імена та імена-

прізвиська, які походять від назв птахів: Ворона (Гаврило Воронка); 

Шпакъ, Шпачко, Шпачокъ (Андрушко Шпакъ, Шпачок Пилипъ); Воробець 

(Воробей Новотный); Сорока (С. Авдей); Голубъ (Голубко Иванъ).

Формування і ротація теріонімів. Народні терміни і поняття, як 

і народні знання, тривалий час були єдиними і навіть після виникнення 

науки домінували в деяких галузях. Ще в ХVІ ст. могли сперечатися, 

пише В. Вернадський у роботі  «З історії ідей», «чи потрібні в житті ті 

природничі і математичні знання, які у той час були в розпорядженні 

людини; в ту епоху практика майстерень, копалень, військової і навіть 

морської справи ще могла безкарно обходитися без тих даних, що їх дає 

наука. У цей час у багатьох випадках довголітня виучка практичного 

діяча давала йому більше знань, ніж міг йому дати зібраний у книгах чи 

лекціях науковий досвід, наукове узагальнення» [77, с. 49]. 

Термін теріоніми походить від гр. therion «звір» і вживається у 

значенні «назви ссавців». Теріофауна України, за даними І. Загороднюка, 

налічує близько 124 видів. Деяких представників теріофауни у 

простонародді впізнають і можуть дати їм певні характеристики. 

Широкий загал знає близько 20, а окремі групи людей (мисливці, 

рибалки, пастухи та ін.) –  додатково 5 –  10 видів ссавців. Серед них – 

зубр, лось, олень (частина людей не розрізняють оленя і лося), козуля, 

кабан, ведмідь, дикий кіт, лисиця, вовк, миші (мишами називають 

землерийок, полівок, мишівок), ондатра (у 60 –  80-х рр. ХХ ст. модними 
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були ондатрові шапки), пацюки, хом’яки, ховрахи (у 60-80-х роках ХХ ст. 

сільські школярі часто виливали їх із нірок), бобер, заєць, летючі миші 

(через нічний спосіб життя всі види кажанів ідентифікували як один 

вид), кріт, їжак та ін. Якби народні назви творилися сьогодні, їх було б 

незрівнянно менше.

Визнаним фундатором української теріологічної номенклатури є 

І. Верхратський. За результатами підрахунків встановлено, що в шести 

випусках «Початків уложення...» народні назви ссавців є: у 2-му –  42 

таксономічні одиниці та 159 народних теріонімів на їх позначення; у 4-му 

– 5 та 7; у 5-му – 8 та 14;  у 6-му – 24 та 60 відповідно. Усього він описав 

79* видів та родів ссавців (*у кожному наступному випуску деякі види 

доповнювалися) і зібрав близько 240 народних назв ссавців. Загальна 

кількість наведених таксонів у роботі 

І. Верхратського складає понад 660*, а народних назв хребетних тварин 

– майже 1860; для безхребетних – 266 та 607 відповідно. 

Народні зооніми відбивають давні знання про тваринний світ. 

Наукова номенклатура часто формувалася на базі народних назв 

шляхом пристосування їх до принципу бінарності (двослів’я). У доробку І. 

Верхратського дана досить висока комплексна оцінка народному 

називництву, висловлене деяке критичне ставлення до окремих 

народних назв тварин: «Хоть и не всі назви тут подані пригодні для 

науковоі терминологиі, та все годить ся пізнати, як називає наш люд 

богаті плоди природні рідного краю. Через тоє зробимо один крок 

дальше в познаваню нашого люду – а пізнанє своєго люду то великий и 

чесний обовязок кождого просвіщеного народолюбця. Тілько познавши 

своє рідне, своє питоменне добро зуміємо єго полюбити и оцінити!» [89, 

с. 6]. Поряд із розглядом наукової і народної термінології І. Верхратський 

надавав великого значення фольклору, у т. ч. й дитячому. Крім 

численних легенд, повір’їв, народних уявлень про тварин у додатках та 

приписках він занотував «Сказочки о звірятах», наслідування голосів 
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[88, с. 34 – 37] тощо. «Вправді подібні річи не належать до номенклатури 

и терминологиі, та все мають и они свою стійность, показують, якъ нашъ 

людъ задивляє ся на природу єго окружаючу, якъ у зъявищахъ природи 

лицює неразъ дуже оригинально власні чувства и пригоди и посвідчають 

о властивімъ его» [88, с. 3]. 

Достовірність деяких народних характеристик тварин викликає в 

І. Верхратського захоплення: «Прошу ... прочитавши сказочки о перепелиці и 

деркачу.  Накликуваннє  тихъ  верескливихъ  птиць  озивающихся  въ  літі  по 

нашихъ поляхъ и лугахъ віддане такъ вірно и мелодійно людськими словами – 

чи не зъумитъ знавця, чи не стане показомъ о вродженій талановитости нашого 

люду?» [88, с. 4].

У 1927 –  1928 рр. природничим відділом Інституту Української 

Наукової Мови Всеукраїнської Академії наук (ВУАН) був виданий 

«Словник зоологічної номенклатури». У його структурі –  словник 

української теріологічної, герпетологічної та батрахологічної 

номенклатури «Назви хребетних тварин. Mammalia. – Reptilia. –Amphibia. 

–  Pisces» –  М. Шарлеманя та К. Татарка. Першим випуском були «Назви 

птахів», другим –  «Назви тварин хребетних» (крім птахів), третім – 

«Назви безхребетних тварин». 

Проведений статистичний аналіз засвідчує, що словник назв 

ссавців містить 465 номенклатурних одиниць та 876 теріонімів. За 

чисельністю наведених тут народних назв було виділено декілька груп. 

До першої потрапили тварини, які мають 10 і більше назв: Вовчок сірий 

Glis glis L. –  13; Ховрах рябий Citellus suslica Guld. –  13; Козуля 

європейська Capreolus capreolus L. – 12; Свиня дика Sus scrofa L. – 10. 

Від 5 до 10 теріонімів мають: Борсук Meles meles L. –  9; Вовк 

Canis lupus L. –  9; Кріт звичайний Talpa europaea L. –  8; Білка Sciurus 

vulgaris L. – 8 
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(І. Верхратський записав для білки 13 назв); Кролик дикий Oryctolagus 

cuniculus L.–  8; Видра Lutra lutra L. –  7; Їжак Erinaceus rumanicus Barr.-

Hamm. – 7 та ін. 

У групу тварин, для яких не наведена жодна народна назва 

входять: Лось Alces alces L.; Горностай Mustela nivalis L.; Рись звичайна 

Lynx lynx L.; Кіт дикий Felis sylvestris Schreb.

Директор Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена І. Акімов в 

передмові до словника зоологічної номенклатури оприлюднив думку 

авторів словника, що вони не змогли б виконати цю лексикографічну 

роботу, якби їй не передувала праця І. Верхратського, котрий зібрав 

найперші й до того часу найзначніші матеріали до української 

термінології і номенклатури. Тому Інститут Української Наукової Мови «з 

глибокою пошаною» присвятив цю роботу його світлій пам’яті.

На основі відомих теріологічних праць М. Шарлеманя «До фавни 

Переяславщини» (1919) та «Звірі України. Короткий порадник до 

визначання, збірання і спостерігання ссавців (Mammalia) України» (1920) 

[612 – 613], 

О. Мигуліна «Звірі УРСР» (1938) [381], А. Маркевича, К. Татарка 

«Російсько-українсько-латинський зоологічний словник» (1983) [495] та 

роботи «Ссавці України під охороною Бернської конвенції» (1999) [536] 

ми прослідкували зміну статусу теріонімів з рангу наукових до народних 

і їх повторне повернення до наукових назв. Ці дані подаються у вигляді 

таблиці нижче. 

Таблиця 5.3.
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Ротація наукових та народних назв деяких ссавців 
у різні періоди ХХ ст.

Латинська 
назва виду

Наукова назва виду
за
М. 

Шарлеманем 
(1919)

за
М. Шарлеманем 

(1920)

за
О. Мигуліним 

(1938)

за А. 
Маркевичем, 
К. Татарком 

(1983)

За виданням
 (1999)

Sorex 
araneus L.

Мідиця 
звичайна

Мідиця звичайна Землерийка 
бурозуба 
звичайна

Бурозубка 
звичайна

Мідиця 
звичайна

Talpa 
europea L.

Кріт Кріт звичайний 
або кертиця 
звичайна

Кріт 
звичайний

Кріт звичайний Кріт 
європейський

Desmana 
moschata L.

– Хахуля або 
вихухоль

Хохуля Хохуля 
звичайна

Хохуля 
звичайна

Myotis 
(Paramyotis) 
bechsteini 
Kühl

– Нічвид 
довговухий або 
Бехштейнів

Нічниця 
БехштейнаMy
otis bechsteini 
Kühl

Нічниця 
довговуха

Нічниця 
довговуха

Lutra lutra L. – Видниха або 
видра

Видра Видра 
звичайна

Видра 
річкова 
[відниха]

Meles meles 
L.

– Борсук або харсун Барсук Борсук лісовий Борсук 
[звичайний]

Martes 
martes Erxl.

– Куна або куниця 
хатня

Куниця лісова Куниця лісова, 
жовтодушка 

Куна 
звичайна 
[лісова]

Martes foina 
Erxleb

Куна 
білогорла

Куна або куниця 
хатня

Куниця 
кам’яна

Куниця 
кам’яна, 
куниця хатня, 
білодушка

Куна кам’яна

Mustela 
nivalis L.

Ласиця Ласиця або 
ласичка

Ласка Ласка 
звичайна

[Тхір] ласка

Vulpes 
vulpes L.

Лисиця Лисиця або лис Лисиця 
звичайна

Лисиця Лис 
звичайний

Sciurus 
vulgaris L.

– Вивірка Білка Білка звичайна Вивірка 
звичайна

Muscardinus 
avellanarius 
L.

– Ліскулька або 
лускорішок

Вовчок 
горішковий

Ліщинова соня Вовчок 
горішковий

Lagurus 
lagurus Pall.

– Строкатка 
степова

Польовка 
степова

Степова 
полівка 
звичайна

Строкатка 
степова

Microtus 
arvalis Pall.

Повх 
звичайний

Нориця звичайна 
або повх 
звичайний чи 
житник

Польовка сіра, 
або звичайна

Полівка 
звичайна, 
полівка сіра, 
житник

Нориця 
польова

Epimys 
norvegicus 
(Erxleb)

Щур 
звичайний або 
пацюк

Щур рудий або 
пацюк

Пацюк сірий 
Rattus 
norvegicus 
Erxl.

Пацюк або щур 
сірий

Пацюк 
мандрівний 
[сірий]

Scirtopoda 
telum Licht

 – Стрибак трипалий Трипалий 
земляний 
заєць 
(кандибка)

Ємуранчик 
трипалий, 
кандибка

Тушкан 
трипалий 
[кандибка] 
Stylodipus 
telum

Spalax 
(Macrospalax
) 
microphtalm

Сліпець 
південний або 
зінське щеня

Сліпак 
звичайний 
(зінське щеня)

Сліпак 
звичайний

Сліпак 
звичайний
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us Güld
Sus scrofa 
attila 
Thomas

Свиня дика, дик 
або вепр

Свиня дика 
Sus scrofa 
Gray

Свиня дика, 
кабан дикий, 
вепр

Кабан 
звичайний

Capreolus 
capreolus L.

Сарна звичайна 
або дика коза

Козуля 
европейська

Козуля 
звичайна

Сарна 
європейська

У період із 1937 по 1960 рр. народні назви тварин Закарпаття 

зібрав доктор біологічних наук І. Турянин. Він відмічав, що правильно 

пояснити народну назву може дослідник, який сам знає особливості 

зовнішнього вигляду та біології тварин: «Народні назви тварин, 

поширених на Закарпатті, досі залишаються поза увагою дослідників 

(крім риб, працю В. Владикова опубліковано 1926, 1927) ще, мабуть, і 

тому, бо науковцю самому треба уміти добре розрізняти представників 

дикої фауни, мати можливість показати їх препарованими в натурі чи на 

грамотному малюнку» [562, с. 64]. Побоюючись остаточної втрати в 

людській пам’яті народних назв, І. Турянин записав близько 150 

теріонімів, не включивши у список тих, що занесені на Закарпаття 

недавно (сиводуха, білодуха, косий та ін.) і неблагозвучних.

Теріологічна термінологія переважно привертала увагу лінгвістів. 

Назви свійських тварин досліджували Г. Одинцов, О. Волков, Н. 

Сурайкіна; деякі найменування хижаків в етимологічному аспекті 

проаналізовані О. Трубачовим. Лексико-семантичний аналіз назв хижих 

тварин у російській мові донаціонального періоду в зіставленні з 

українською здійснила Н. Адамчук. Вона зазначає, що «необхідність 

вивчення зоологічної термінології визначається й тим, що 

спостереження над лексикою, пов’язаною з мисливством, дає уявлення 

про деякі особливості господарського устрою, конкретні форми 

внутрішніх економічних та соціально-побутових стосунків, торговельні 

зв’язки з сусідніми народами тощо» [3, с. 3]. Формування наукової 

зоологічної термінології розпочалося в давньоруську добу на ґрунті 

праслов’янської спадщини. Багатство народних назв тварин зумовлене 

особливостями утворення синонімів. Синонімічні ряди народних термінів 
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утворені шляхом запозичень (хора, караган), використання 

діалектизмів (переярок, дрібнак), професіоналізмів (огневка, 

норник), заборонних імен (сірий, хвостуха), фольклорних (кумушка) 

та дитячих (вова) слів, виникнення назв на основі існуючих. 

Протягом століть у мові відбувався своєрідний природний відбір 

назв. З кількох родових чи видових теріонімів закріпилися ті, що були 

найбільш частотні і мали значну кількість похідних. Подальша доля 

народних термінів залежить від багатьох чинників: «частина 

найменувань виходить із активу лексичного фонду і переходить до 

розряду архаїзмів (куна «натуральна податкова одиниця», «гроші»; 

куниця «певна плата»). Внаслідок обмеження сфери використання, 

окремі терміни вживаються лише у народних говірках (недокунъ, 

веверица, язвец) або як професіоналізми (соболятник, лисичник). 

Деякі номінативи та  складені найменування мовою були втрачені (елур, 

горностальные деньги, соболиная казна), певна кількість 

досліджених зоонімів зазнала різноманітних змін на семантичному, 

фонетичному та словотворчому рівнях куница «плата за наречену» 

«весільний обряд»; недокунеть «про неякісне хутро», «про певну 

людину» та ін.). Проте переважна більшість розглянутих лексем 

закріпилася в сучасній російській та українській мовах як 

загальнонародні слова та зоологічні терміни» [3, с. 17].

У 2005 р. побачив світ «Словник символів культури України» [310], 

де автор проаналізував взаємозв’язки народних назв переважно 

свійських тварин: барана, бика, ведмедя, вола, вовка, зайця, коня, кота, 

кози, козла, корови, свині, собаки із їх символічним значенням. 

Зусиллями авторського колективу ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та 

Інституту зоології НАН України у 2008 р. був виданий практикум 

«Зоологія хребетних» [313] де розглянуті характеристики близько 30 

видів ссавців. У 2010 р. побачила світ стаття «Народні назви ссавців» 
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[320], у якій значна увага приділена аналізу народних назв ссавців та їх 

взаємозв’язку з біологією видів. Дослідження еволюції людського 

мислення, на основі якого розвивалася мова та природничі 

термінологічні системи, описане в монографії «Лінгвокультурологія» 

(2011 р.), де розглянуто історію вивчення народних назв ссавців [326].

Назви ссавців часто використовувалися як основа для 

топонімотворення. У монографії «Екологія і географічні назви» зроблено 

спробу згрупування топонімів екологічного змісту за ознаками їх 

походження [299]. Так, із теріонімами пов’язані ойконіми, зокрема 

Бабачиха –  колишнє село, яке ввійшло в зону м. Переяслава-

Хмельницького Київської обл. Про те, що в цих місцях водилося багато 

байбаків (бабаків), у своїй роботі «Описи України…» 1650 р. (розділ «Про 

фауну України») писав відомий картограф та природодослідник Гійом 

Левассер де Боплан. Народний термін бабачиха Е. Мурзаєв виводить від 

«горбик землі, який викидає байбак із нори на поверхню», а  Кирнасівка 

– с. Тульчинського р-ну Вінницької обл. – від діал. теріоніма кирноси, так 

у цій місцевості називали вепрів. 

Назви гідронімів Бобер –  рр.: 1) п. пр. Случі (бас. Прип’яті); п. пр. 

Ужа (бас. Прип’яті) –  зумовлені тим, що в минулому в цих річках 

водилися бобри. Переклад із болгарської бабравіна – «місце, де водяться 

бобри», підтверджує походження вказаних назв. Зустрічається чимало 

подібних гідронімів, що пов’язані з назвою цього представника ряду 

гризунів: Бобрик, Бобриця, Бобрівка, Бобровиця, Боброва. Назву 

міста Боброва –  рц. Чернігівської обл. – виводять від професіоналізму 

бобровники – категорії феодальних залежних селян, що жили тут у ХІV – 

ХVІІІ ст., володіли бобровими гонами (бобровицями) і мали своє 

самоуправління; гідронім Веприк – рр.: л. пр. Псла (бас. Дніпра); 2) п. пр. 

Івоту (бас. Десни); 3) пр. Удаю (бас. Сули) –  від вепрь «кабан дикий», 

Саки – 1) оз. на пн. зх. Кримського півострова, відокремлене від Чорного 

моря вузьким пересипом, через який прорито канал для поповнення 
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озера морською водою; 2) м., рц. АРК –  від скіфського сакі «олень», 

вказуючи, що одне зі скіфських племен, яке поклонялося оленю, 

називало себе саками – «оленями», а Сугоклія –  р.,. п. пр. Інгулу –  від 

тюркського sogag «сайгак, дика коза».

Мис і гору на південному березі Криму назвали Ведмідь-горою. 

Оронім мотивований тим, що за зовнішнім виглядом гора схожа на 

ведмедя, який нібито припав до моря і п’є воду. Стародавні греки 

називали її Баранячий лоб, а італійські моряки  середньовіччя – 

Верблюд.

Теріоніми були основою для виникнення антропонімів. Розглянемо 

деякі приклади імен та імен-прізвиськ, які досліджувала М. Демчук [143]. 

Із роботи «Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців 

ХІV – ХVІІ ст.» (1988 р.) були відібрані деякі імена та імена-прізвиська, які 

походять від назв ссавців: Зверъ (Зверъ Волковичъ), Волкъ (Волчко 

Хренницкій), Бобръ (Бобрикъ Вартановичъ), Горностай (Горностай 

Ключникъ), Туръ (Іван Турко), Лань (Лань Крєховичъ), Лось (Івашко 

Лось), Лисица (Иван Лисица), Медведь (Лавринъ Медведь), Заец 

(Терешко Зайко), Борсукъ (Зенько Борсукъ), Соболь (Емелька Соболъ), 

Зубръ (Иван Зубрикъ).

Отже, між фондом народних назв тварин та науковими зоонімами 

відбувався постійний взаємний обмін, цей процес триває й сьогодні. 

Деякі види тварин позначено десятками народних назв, інші – 

поодинокими, а деякі – їх взагалі не мають.
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5.3. Відображення в назвах тварин соціально-економічних, 

культурних та військових аспектів життя людини

Давньоруська макроетнічна спільність «народність» реально 

існувала й розвивалася, набуваючи виразних етнічних рис у ІХ –  ХІІІ ст. 

За доби Діра –  Аскольда та перших Рюриковичів влада київських князів 

поширилася на сусідні території, населені переважно етносами 

східнослов’янської групи. До її складу інкорпорувалися численні 

аланські, балтські, фіно-угорські, варязькі, можливо, тюркські 

неслов’янські етнічні групи. Так складалася давньоруська 

макроетносоціальна спільність, носіями й репрезентами якої виступають 

головним чином представники соціально активних прошарків населення. 

Провідну роль у формуванні давньоруської макроетнічної 

спільності відіграли мешканці Середнього Подніпровя – «Руської землі», 

яка вже в VІІ – 

VІІІ ст. була окремим етносоціальним організмом.  Переломною в 

етноісторичному розвитку Русі стає доба Володимира –  Ярослава, у яку 

відбувається консолідація держави, утверджується християнство 

східного обряду, що збагачує існуючу культуру візантійськими 

культурно-обрядовими традиціями, поширюються тексти 

церковнослов’янською та книжно-давньоруською близькими 

літературними мовами, так званим київським койне. Уявлення про 

«Руську землю» в її широкому розумінні протягом ХІ ст. 

супроводжувалося процесом зникнення назв древляни, сіверяни, 

радимичі та ін. колишніх «племінних княжінь»  і появою назв новгородці, 

чернігівчани, галичани та ін., які походили від топонімів Новгород, 

Чернігів та інших ранньоміських центрів [441, с 18 – 26].

Формування природничої термінології проходило на фоні етнічної 

трансформації східнослов’янського масиву в післямонгольські часи. 

Досліджуючи соціокультурний розвиток українського народу у світовому 
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цивілізаційному контексті (ХІV –  ХVІІІ ст.), Ю. Павленко та інші вчені 

дійшли висновку, що за давньоруських часів цей народ ще не існував. 

Його формування припадає на час між Батиєвим спустошенням 

південноруських князівств у 1240 – 1241 рр. та кінцем ХVІ ст. [441].
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Накопичення елементів, які структурувалися у специфічну 

українську соціокультурну систему, відбувалося  впродовж трьох-

чотирьох століть до 

ХVІІ ст. На кінець ХІІІ ст. Північно-Східна Русь уже зазнавала потужного 

впливу Москви, а Галицько-Волинське королівство наближалося до 

тогочасної Європи. Полоцьке, Вітебське, Смоленське князівства разом із 

Литвою інтегрувалися у спільну державу – Велике князівство Литовське. 

Згодом Галицько-Волинське королівство зазнало краху і Волинь увійшла 

до складу Великого князівства Литовського, Галичина на багато століть 

опинилася під владою Польщі, Закарпаття утримувалося під владою 

Угорщини, а Буковина ввійшла до складу князівства Молдови. 

Основний масив давньоруських земель у ХV ст. був розподілений 

між Литовським та Московським східноєвропейськими князівствами. 

Домінуючою силою причорноморсько-донецьких степів  були татари та 

ногайці. У ХVІ ст. українська людність була змушена всіляко захищатися 

від військової татарсько-турецької загрози, закріпачення польською 

шляхтою, нейтралізувати виклики щодо втрати конфесійно-культурної 

ідентичності. Український народ з самобутніми рисами культури та 

суспільно-політичного життя, зі своєю мовою й народною термінологією 

вже існував у ХVІІ ст.

314



Як  окремий  народ  він  уже  мав  такі  основні  ознаки:  «власну  «руську» 

(русько-українську)  ідентичність  і  самоназву;  конфесійну  спільність,  з  якою 

ідентифікує  себе  разом  із  спорідненими  у  церковному  відношенні  етносами; 

народну  мову,  своєрідну  соціально-організаційну  структуру  свого  провідного 

етноінтегруючого ядра (козацтво – міщанство – духовенство, з частиною шляхти 

та  масою  закріпаченого  селянства);  загальновизнані  центри  національного 

військово-політичного (Запорізька Січ) та церковно-освітньо-культурного (Київ з 

Києво-Могилянським колегіумом та Києво-Печерською лаврою) життя;  виразні 

особливості національної культури (думи та в цілому своєрідна пісенна творчість, 

характерні  риси  національного  костюма,  хатнього  декору  тощо),  побуту  та 

психічного складу провідних соціальних верств тощо» [441, с. 63 – 64].

У цей історичний період часу (ХІІІ – ХVІІ ст.) виникають перші українські 

народні  природничі  назви  й  окремі  поняття.  Українські  природничі  назви  як 

складова  мови  завжди  зазнавали  впливу  жителів  сусідніх  та  інтегрованих 

територій. На прикладі систематичних назв тварин видно, що до праслов’янських 

назв  птахів:  орел,  журавель,  кулик,  зозуля,  сова,  сорока,  чайка,  сойка та  ін. 

додавалися запозичення з інших мов:  беркут, сапсан, турухтан – з тюркських; 

балабан, лелека – з турецької;  фазан – з латинської;  фламінго – з італійської; 

гаршнеп, вальдшнеп – з німецької; козодой, щоголь – з російської. 

315



Формування систематичних назв об’єктів живої природи в усі часи 

зумовлювалося назвами певних груп людей. Народні назви тварин 

акумулювали в собі позначення груп людей, об’єднаних спільними 

ознаками. – рід,     плем  ’  я,     народність,     народ,     нація  . Таким є теріонім щур-

приблуда [614] на позначення Пацюка сірого Rattus norvegicus Erxl. 

Назва походить від лексеми приблуда «бродяга, зайда» і мотивована 

тим, що пацюки в сутінкові часи постійно блукають в пошуках їжі. Крім 

того, пацюк у Європі не аборигенний вид, а зайда. Він заселив Європу 

завдяки пересуванню транспортних засобів, насамперед суден. Теріонім 

мадзур [614] автори етимологічного словника української мови [614] 

пов’язують з етнонімом мазур «етнічна група поляків» без зазначення 

мотивації. Можна припустити, що ця назва зумовлена тим, що 

поширення й розселення пацюків по всій Європі відбулося у ХVІІІ ст., а в 

польських містах –  у ХІ ст. Ще одна народна назва –  поганка [140] 

підтверджує неаборигенність для Європи пацюка сірого. Відомо, що за 

терміном поганин закріпилося значення «іноземний, язичник, 

нехристиянин, огидний». 

Автором цього дослідження у статті «Етапи розвитку виробничої 

культури, історії людства та назви тварин: етноси» розкрито 

походження зоонімів: татарчак, татарська душа, турецка птаха, 

руський, москаль, російська сардинка, москалик, москаличок, 

москальчик, москаль, хохол, хохлик, хахлик, жидок, жидик, 

жидівський хрущ, жидівський хробак, жидівський бичок, 

жидівська жаба, зазуля жидівська, циганська риба, циганька, 

татарчак, прус, прусак, шведъ, француз  та ін. народних назв цієї 

тематичної групи.

Серед несистематичних природничих термінів щодо організму 

дитини (анатомічних, фізіологічних та ін.) значно менше таких, які 

зумовлені назвою етносу або національністю батьків, зокрема, бойчук, 

литвиненко, ляшеня.
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Ентомоніми тісно переплітаються з етнонімами, і це добре видно 

на прикладі народних назв Клопа-солдатика Pyrrhocoris apterus L. – 

москаль, москалик, москаличок, москальчик, москалюга [631] та 

Лігеуса плямистого Lygaeus equestris L. –  москалик [631]. Народні 

назви походять від лексеми москаль «солдат». Вони мотивовані 

подібністю червоно-чорного забарвлення комах до яскравого 

солдатського одягу, а зазначене твердження посилюється науковою 

назвою Клоп-солдатик.

Народні назви деяких комах не лише підтверджують тісний 

взаємозв’язок з етнонімами, а й розкривають національний характер 

народного називництва. Так, Таргана рудого Blatella germanica L. у нас 

називають прус, прусак [89]; Таргана чорного Blatta orientalis L. – 

шведъ, прусакъ [86], мускаль, москаль, швед [631]. Це синантропні 

космополітичні види, у яких поширення тісно пов’язане з людиною. 

Батьківщиною таргана рудого є, очевидно, Південна Азія, а  таргана 

чорного – точно не з’ясовано. У XVIII ст. таргани були завезені в Європу, 

а згодом і на територію сучасної України. Назва прусак походить від 

слова прус «житель Прусії», вона акумулювала в собі погляд, що 

тарганів завезли з Німеччини руські солдати, які поверталися додому 

після семилітньої війни, або переселенці з Північної Німеччини. Відомий 

німецький зоолог А. Брем зазначає, що австрійські селяни думали, 

нібито  тарганів до них завезли руські заробітчани, які працювали на 

богемському скляному заводі, тому їх там назвали руськими. У 

Німеччині народ називає цих комах французами та руськими [58]. 

Ентомонім шведъ зумовлений уявленнями про появу тарганів разом із 

шведами. Народна назва теренъ [88] походить від одного зі значень 

слова терен «місцевість, територія» (лат. terra –  «земля»), а назва 

таракан – у перекладі з татарської означає «той, що повзе на всі боки». 

Можна припустити, що в народній назві торган [89] на позначення 

таргана зафіксована синантропність цієї комахи. 
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Назви знарядь праці часто ставали мотивуючою основою для 

найменування тварин. У зовнішньому вигляді, функціональних аспектах 

життєдіяльності, поведінці тварин тощо люди знаходили елементи 

схожості зі знаряддями праці. Назви знарядь праці ставали народними, а 

згодом  і науковими зоонімами, зокрема, Дрізд гірський Turdus 

torquatus L. – кіс, коса пошийкаста [614] –  народні назви, пов’язані з 

лексемою кіска (зменшувальна форма від «коса») чи праслов’янським* 

kositi «косити». Дрізд гірський легко розпізнається в природі за широкою 

серпоподібною білою смугою на волі, за яку його ще нарекли 

білогривцем [614]. Асоціативний зв’язок із сінокосами, косами та 

косарями можна шукати в тому, що він, як і всі дрозди, збирає їжу на 

землі або шукає її у траві, переміщуючись великими стрибками, або 

біжить ривками, що нагадують рух коси в косаря. Схожу біологію і 

поведінку та аналогічні народні назви має Дрізд чорний Turdus merula 

L. – кіс [562]; косик, окіс, коса [615], проте характерна стрічка на 

грудях самця у дрозда чорного відсутня. 
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У нашій статті «Етапи розвитку виробничої культури, історії 

людства та назви тварин: знаряддя праці та предмети побуту» (2012 р.) 

проаналізовано матеріали щодо народних назв: лопатень, серпорізка, 

серпик, серпокрил, серпун, коса, коси-коса, косатка, клєст, клещ, 

веретюничка, вертельчик, веретенце, корытнячка, коритниця, 

коритайка, боклажок, бокла, боклаг, ополоник, полоник, 

праничок, риба-шило, риба-голка, блешня, іглиця, рогачка, 

рогатка, чебак, лопатка, терпуг, гвоздь, сковорода, ковшак, 

плащак, вилячка, вилохвостець, кліщак, щипавка кліщата, дудич 

рильцеротий, лопатник, лопатоносик, ситушка, свердлик, рашпіль, 

блешня, лампій, каганчик, світильник, жабині коритця, жабячі 

мисчатка, кадки, черенки, скринки, ящики, жабєча колиска, 

жабляча скринка, коритайка та ін. зооніми цієї тематичної групи. 

Частина зоонімів пов’язана із назвами предметів     праці  . Так, 

ентомоніми кошеніля, кошеніля польська, червень американський, 

червець кактусовий [631] на позначення Кошенілі Porphyrophora 

Brandt et Ratzeburg походять від слова кошеніль «барвник, що 

виготовляють із речовини, наявної в тілі комах». Для виготовлення 

червоного барвника карміну здавна використовували комах підряду 

Кокциди Coccoidea. Кошеніль –  загальна назва декількох видів комах 

із групи червеців. Найвідомішими є три види кошенілі: К. вірменська 

Porphyrophora hamelii Brandt. –  розвивається на коренях злакових 

рослин; К. польська Porphyrophora polonica L. –  розвивається на суниці 

та ін.; Мексіканська кошеніль звичайна Dactylopius cacti Goeze. – 

розвивається на кактусі опунції, а її батьківщиною є Мексика. Тривалий 

час (до ХХ ст.) червону фарбу кармін добували із самок кошенілі. Слід 

зазначити, що самці кошенілі –  мають крила, а самки схожі на мокриць 

(у перекладі з іспанської cochinilla – «мокриця»). Вище зазначалося, що у 

староукраїнській мові слова червець або червень уживалися у значенні 

«червона фарба, здобута від червів».
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У межах поданого дослідження напередодні було проведено 

етимолого-семантичний аналіз деяких народних назв тварин, 

мотивованих назвами предметів праці, зокрема: кожара, казарка, 

крицяк, марморка, мармур, коморець мучняк, коморець мучаник, 

скарлатник. Народна назва скарлатник є похідним утворенням від 

скарлат «темно-червона фарба» і мотивована червоною поперечною 

стрічкою на крилах метелика, кошеніля, дротяник, дротяний 

черв’як, цигарник, жук цигарка, табачник, ґалясівки –  ентомонім 

походить від лексеми ґаляс «чорнильний горішок», галівниця 

фарбарська, галівниця красильна, галясовка фарбярська, сепія – 

малаконім пов’язаний із латинським sepia «каракатиця; коричнева 

фарба» і зумовлений тим, що в чорнильній залозі молюска виробляється 

коричнева фарба. Завдяки їй каракатиці залишили слід у людській 

культурі. Протягом століть люди писали чорнилом-сепією каракатиць. 

Фарба дуже цінна і має надзвичайно чистий коричневий тон.

Майже у всіх народів частини тварин слугували мірилом     цінності     і   

виконували     функції     грошей  . Про це свідчить народна назва Куниці 

Martes Pinel куна [615]. Народна і наукова назви пов’язані з куна «дрібна 

хижа тварина з цінним хутром». У давнину шкури куниці, соболя, білки 

заміняли грошові одиниці, тому лексема куна мала ще й значення 

«грошова одиниця», «дрібна монета», «плата князеві, поміщикові за 

шлюб», «наречена». У Давній Русі в обігу була грошова одиниця ногата 

«1/20 гривни»; її назва походить від ногата «шкурка соболя з чотирма 

ногами». З появою грошей за викуп нареченої однак вимагали куну. 

Говорили: «За выкупъ невѣсты куницу, лисицу, золотую гривну да 

стаканъ вина» [139].

У роботі «Етапи розвитку виробничої культури та історії людства і 

назви тварин: предмети праці, гроші, знаряддя захисту і нападу» (2012 

р.) нами було проведено етимолого-семантичний аналіз деяких інших 

народних назв тварин, пов’язаних із зоонімами вивірка [86], вевірка, 
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вевериця, веврик, вевюрка, виверица, вивірица, віюрка, вовірка 

[169] на позначення Білки Sciurus vulgaris L., каспер [575] на 

позначення Коропа дикого Cyprinus carpio L., грошівка [531] на 

позначення Порцелянки грошової Cypraea moneta L. Народна, 

українська наукова та латинська назви пов’язані із тим, що раковини 

молюсків використовувалися у приморських країнах як гроші. Раковини 

багатьох видів ципрей були засобом оплати й обміну спочатку в Китаї та 

Японії. В Індокитаї вони були єдиною валютою, і навіть зараз не зовсім 

вийшли з ужитку.

Частина тварин отримала зооніми від     назв     зброї     та     знарядь     для   

захисту. Так, народним іхтіонімом шпага [177] позначена риба Осетер 

довгорилий Acipenser stellatus Pall. Народна назва мотивована тим, що 

севрюга серед інших осетрів має винятково довге, схоже на меч, рило, 

яке складає більш ніж 60% довжини голови.

У журналі «Гілея» у 2012 р. була опублікована зазначена вище 

стаття здобувача, де пояснені етимологічно прозорі назви  бандиш, 

бердиш, саблюка, сабля, шабля, шаблювата [177]; сабель [178] 

щодо Чехоні Pelecus cultratus L., шоломик зелений [631] щодо 

Щитоноски зеленої Cassida viridis L., стрілиця [179] щодо Стрільчатки 

кленової Acronicta aceris L., прискун стріль, пушкарик бризкунець, 

гармаш [631] щодо Бомбардира тріскучого Brachynus crepitans  L., 

громова куля [88]; громострілка, громова стрілка [631] щодо 

Белемнітів Belemnites Lister, до того ж, наукова назва белемніти 

походить від грецького belemnon «дротик». У дисертаційній роботі та 

опублікованих статтях досліджено походження близько 70 зоонімів на 

позначення 28 видів тварин цієї тематичної підгрупи. 

Назви знарядь праці часто ставали мотивуючою основою для 

найменування тварин. Етимолого-семантичний аналіз зоонімів цієї 

тематичної підгрупи тварин зроблено для 110 назв на позначення 41 

виду тварин. Аналогічний аналіз зроблено щодо 25 народних назв 
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тварин, які репрезентують 14 видів тварин і мотивовані назвами 

предметів праці. Частини тіла тварин слугували мірилом цінності й 

виконували функції грошей. Про це свідчать проаналізовані 15 народних 

назв на позначення 5 видів тварин. Частина тварин отримала зооніми від 

назв зброї та знарядь для захисту. Ця тематична підгрупа народних назв 

представлена 25 зоонімами для 7 видів тварин.

Народні назви характеризують не лише особливості будови, 

живлення, екології та поведінки тварин, а й етапи розвитку виробничої 

культури та історії людства. Найважливішими в хронологічній 

послідовності серед сходинок розвитку виробничої культури вважають 

збиральництво, рибальство, полювання, скотарство, землеробство. 

Серед народних назв на позначення Вовка Canis lupus L. є 

костожер, лупіжник, одорак, пітекурник [562]. Найстарішими серед 

цих теріонімів є назва пітекурник та костожер, які могли виникнути 

саме на етапі збиральництва й полювання. У них закладалася 

інформація про вовка як звіра, що роздирає та жере. Наступні етапи 

(скотарство, землеробство) зумовили появу нових назв: лупур [177], 

луп, лупич, лупіжник [562], які походять від луп  «грабунок, здобич із 

грабунку»; лупити  «пожадливо їсти, обдирати», лупир «шкуродер»; 

луп’яр «живодер» тощо та драбіжник  «розбишака», відповідних одній із 

найважливіших проблем скотарів того часу. Сучасна назва вовк, 

очевидно, відбиває характерні особливості хижака як страшної істоти, 

відлюдника, грабіжника, хижака, що роздирає. Теріонім бирюк [572] на 

позначення вовка зумовлений значенням слова бирюк «відлюдник, 

вовк».

Назви     професії  , роду занять досить широко використовувалися в 

зоологічному називництві. Найчастіше тварин уподібнювали до коваля, 

наприклад, птаха Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita Vieill. в народі 

називають ковалик [615]. Народна й наукові назви мотивовані 

характером співу птаха. Спів ковалика нагадує дзвінке капання води – 
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«тінь-тянь-тюнь», звідки й рос. назва теньковка, або звук, який виникає 

від стуку коваля молоточком по ковадлу. Іноді тривале й рівномірне 

«тінькання» переривається тихою треллю «тр...тр...тр...». Саме такий 

звук утворюється, коли коваль перестає активно бити по ковадлу, але 

молоток за інерцією продовжує підстрибувати від пружного металу, 

утворюючи своєрідну ковальську трель. 

У журналі «Наукові записки з української історії» у 2012 р. була 

опублікована стаття здобувача «Етапи розвитку виробничої культури, 

історії людства та назви тварин: професії», де розглянуті етимологічно 

прозорі назви:  ковальчик на позначення Підкоришника звичайного 

Certhia familiaris L, ковальчук –  Повзика Sitta europaea L., коваль, 

коваляк – Гнойовика звичайного Geotrupes stercorarius L. та Жука-

оленя Lucanus cervus L., орач – Жайворонка чубатого Galerida cristata 

L., жандарик – Одуда Upupa epops L., гайдук, гайдучок – Пронурка 

Cinclus cinclus L., швачка –  Очеретянки великої Acrocephalus 

arundinaceus L., кравець – Галстучника Charadrius hiaticula L., кравчик, 

кравец – Кравчика звичайного Lethrus apterus Laxm., швачка – Ремез 

Remiz pendulinus L., ткач пошивач –  Ткачики Ploceus Cuvier, рибак, 

риболов, рибалка –  Рибалочки голубої Alcedo atthis L., рибарь – 

Скопи Pandion haliaetus L., грабар –   Орябка Tetrastes bonasia L., 

козодой – Дрімлюги Caprimulgus europaeus L., ключниця – Сиворакші 

Coracias garrulus L., швея, швайка –  Бистрянки звичайної Alburnoides 

bipunctatus L., скоморох – Гольяна Phoxinus phoxinus L., писар – Окуня 

кам’яного Serranus scrida L., кузнец –  Харіуса Thymallus thymallus L., 

землемір –  П’ядуна агрусового Abraxas grossulariata L., скрипаль – 

Вусача тополевого Saperda carcharis L., дохтор –  М’якотілки рудої 

Cantharis fusca L., колій – Їздця риса Rhyssa persuasoria L.,  друкар, 

тискописець –  Короїда-типографа Ips typographus L., кравець, 

кравчик, стригун – Кравчика звичайного  Lethrus apterus Laxmann, 

шивач –  Пильщика грушевого Hoplocampa brevis Kl., адмірал – 
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Адмірал Pyrameis atalanta L., весляник – Ботик пелагічний Argonauta 

argo L. та ін. 

За     професією,     родом     занять,     місцем     служби     батьків     дітей   

називали: базаренко [175] – син базарного торговця; байбарча [175] – 

син байбара (кашовара); бондарча [175] –  дитина бондаря; дяченя 

[513] – дитина дяка;  коваленя [177] – дитина коваля; купценко [177] – 

син купця; кухаренко [177] – син кухаря; лікаренко [177] – син лікаря; 

машталіренко [177] –  син візника; мієнко [177] –  син прачки; 

попаденко [178] – син попаді та ін. 

Частина     народних     назв     тварин     беруть     початок     від     позначень   

ієрархічного     становища     людей     у     суспільстві.   Зокрема рибу Барабуля 

звичайна Mullus barbatus L. у народі називають султанка, султанъ-

балик. Назва походить від слова султан «титул монарха у країнах 

Сходу». Назва обумовлена асоціацією схожості зовнішнього вигляду 

риби із султаном. Барабуля має досить велику голову, ніби вона в чалмі. 

На нижній щелепі розташована пара довгих вусиків-султанів. Під час 

нересту в самців на тілі з’являються три золотисті смужки, що 

асоціюються із вбранням султанів, розшитим золотом. М’ясо барабульки 

дуже смачне і здавна використовувалося як їжа султанів 

магометанських країн та інших знатних людей. За переказами крупні 

султанки у давньому Римі оплачувалися рівним за вагою сріблом. 

Етимолого-семантичний аналіз зоологічних назв цієї тематичної 

групи зроблений нами у статті [342]. У роботі розглянуто назви: король, 

королик, мишій краль, пташиний краль, царик, царьок на 

позначення Королька жовтоголового (золотомушку) Regulus regulus 

L., королець –  Горихвістки звичайної Phoenicurus phoenicurus L., 

король, королик, крілик, мишачий король, мишокрилик, миший 

кріль, царик, ломовий королик, рихтарик (орнітонім походить від 

лексеми рихтарик «війт, суддя, сільський староста») –  Волового очка 

Troglodytes troglodytes L., сирота, сиротка –  Верховодки Alburnus 
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alburnus L., царьок –  Карася срібного Carassius gibelio Bloch., 

корольок, князьок –  Краснопірки звичайної Scardinius 

erythropthalmus L., виз, стерляжого цар, цар-риба – Білуги Acipenser 

huso L., риб’ячий цар – Чоп Aspro zingel L. та ін.  

Серед несистематичних природничих термінів на позначення 

дітей також зустрічаються такі назви, які мотивовані   соціальними   

статусом     батьків:   байстрюк, бенкарт [175], копиляк [515]; копил, 

[176] – дитина народжена жінкою поза сім’єю; нешлюбна дитина; 

безіменна зватина [130] – дитина прибрана, взята за рідну; дідичанка 

[176] –   дочка поміщика; дядькович [176] –  син дядька; найда, 

підкидьок, підметча [130] –  дитина невідомих батьків, підкинута 

комусь та ін.

Народні назви тварин віддзеркалюють елементи     схожості   

зовнішнього     вигляду     тварин     з     одягом     священиків  , їх     поведінки   з 

окремими     культовими     діями     людей,     позначають     професійне     служіння     в   

ієрархії     світових     релігій  . Так, невеличку пташку Шишкаря Loxia L. 

здавна називають Ісусове потя [87]. В орнітонімі відбиті народні 

уявлення про роль птаха у врятуванні Ісуса Христа. Легенду про цю 

подію записав І. Верхратський: «Тоті потята винимали цвяхи зъ хреста, 

на котрімъ Исусъ бувъ розпятий; –  отъ тому у нихъ и позакривлялись 

дзёбики –  и такъ вже буде до суду-віку» [87, с. 5]. Лексема потя 

походить від праслов’янського pъtъka «пташка». Крім дзьоба-кліщів, 

якому, за легендою, відведена роль інструмента для витягування цвяхів, 

у самців шишкарів криваво-червоні груди, голова, частина спини. 

Кривавий колір оперення птахів, очевидно, посилював уявлення про 

легендарну участь шишкаря у витягуванні цвяхів з Ісусового тіла.

У науковому збірнику «Історична пам’ять» у 2012 р. була 

опублікована наша стаття [342], де розглянуті етимологічно прозорі 

назви цієї тематичної групи: попик на позначення невеличкої пташки 

Коноплянки Cannabina cannabina L., Бронзівки Cetonia F., попадя, 
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попадиця, попадька, попачка – Гірчака звичайного Rhodeus sericeus 

Pallas., монашка – Попелюха Aythya ferina L., ксьондзик – 

Золотомушка жовточуба Regulus regulus L., богастійник, 

богостійник, набогастій, набогастійко – Жайворонка польового 

Alauda arvensis L., молибі, хвалибі – Жайворонка лісового Lullula 

arborea L., богомолька, богомілка, ловилка богомольна, богомолка 

хища – Богомола звичайного Mantis religiosa L., дячок хрещатий, 

хрестник – Вусача-хрестоносця Dorcadion equestre Laxm., Прядиво 

Божої матері –  Павука Araneus Clerck, ковчежок Ноя –  Арки Ноєвої 

Arca noae L. та багато інших.

Міфологія кожного народу зберігає першоуявлення людей про 

навколишній світ. У міфах тісно переплелись історія, релігія, філософія, 

мистецтво давніх народів та природознавство. Вище зазначалося, що 

процес міфоеволюції тісно пов’язаний зі становленням міфологічної, 

народної та наукової зоологічної терміносистем. Між морфологічними й 

функціональними особливостями міфічних істот та тварин помічали 

схожість, і живій істоті давали  ім’я з певного міфу, як це видно з аналізу 

іхтіоніма кострубач [264] на позначення Йоржа звичайного 

Gymnocephalus cernuus L. Іхтіонім пов’язаний із міфічним образом – 

Кострубом. Назва божества походить від слова костриця «залишки 

культурних рослин після оброблення», «жорсткі частини рослин», 

«непридатні для використання частини рослин». В українських весняних 

ритуалах із гострих залишків рослин виготовляли кострубате солом’яне 

опудало у вигляді чоловіка Коструба й хоронили його. Ритуальний 

похорон Коструба знаменував перехід від весни до літа. Назва 

кострубач зумовлена тим, що йорж, захищаючись від нападників, або 

коли його витягують із води, піднімає й розчепірює колючі промені у 

плавниках, які дещо нагадують солому, що стирчить з усіх боків опудала 

Коструба. 
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Розгляду взаємозв’язків між символами, легендами, повір’ями, 

міфами і зоологічними назвами були присвячені наші статті «Описи 

тваринного світу в Біблії» (1993 р.), «Назви тварин та міфологія» (2002 

р.), «Становлення, еволюція міфофауни та її взаємозв’язки із зоологічною 

термінологією» (2012 р.) та матеріали в навчальних посібниках «Народна 

зоологія» (1994 р.), «Словник символів культури України» (2005 р.) та ін. 

[284; 300; 285; 302; 310]. У них зроблено етимолого-семантичний аналіз 

зоонімів вуйко, бурий, господар, хазяїн, звір, сам, мірошник, 

чорний звір, лісовик, кошлатий, куций, старий, овсяник, бортник, 

костоправ, бурмило, господар, клишоногий, хазяїн, вуйко, 

Попович на позначення Ведмедя бурого Ursus arctos L., сплюхъ, 

кривень, лісовий баранчик, Степанчикъ  –  Зайця Lepus L., 

богацький синъ –  Крота Talpa europaea L., зінське щеня –  Сліпака 

звичайного Spalax microphthalmus Guld., ґава, кава, лат.  corone – 

Ворони сірої Corvus cornix L., кавка, галиця, галь, галя, галочка  – 

Галки Corvus monedula L., живкун, живун, живчик –  Горобця 

хатнього Passer domesticus L., козодій, козодой – Дрімлюги 

Caprimulgus europaeus L., богастійник, богостійник –  Жайворонка 

польового Alauda arvensis L., веселик, висьолик, віщун, веселец – 

Журавля Grus L., брехунка –  Зозулі звичайної Cuculus canorus L., 

король, королик, мишій краль, пташиний краль –  Золотомушки 

жовточубої Regulus regulus L., підколупъ, підколопник – Перепела 

Coturnix coturnix L., пугачъ, пуга, пугак, пугало, пуга, пугур, 

пугуряза –  Пугача Bubo bubo L., пугарець, поховавкало –   Сича 

хатнього Athene noctua Scop., пуга –  Сови вухатої Asio otus L., алкін, 

алкіон – Рибалочки голубої Alcedo atthis L.,  ключниця, 

красиворона–  Сиворакші Coracias garrulus L., душка –  Сипухи Tuto 

alba Scop., перкоша, перкась, Перкун –  Хохітви Tetrax tetrax L., 

перкач –  Дрозда-омелюха Turdus viscivorus L., віщун, душа 

татарська, настовица, настовница –  Чайки Vanellus vanellus L., 
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послотюх –  Сивки золотистої Charadrius apricarius L., каня, канюга, 

канюка –  Шуліки Milvus Lacepede, поганка –  Веретільниці ламкої 

Anguis fragilis L., Пірникози великої Podiceps cristatus L., паданка, 

падулька (забобонні перестороги людей про те, що якщо наступити на 

яку-небудь тварину, то в тебе розпадеться нога, –  можна вважати 

елементом     первісної     природоохоронної     свідомості)     –  Веретільниці 

ламкої Anguis fragilis L., Вужа Natrix natris L. і Гадюки Vipera berus L., 

софія, лойка, goga, єхида, смичіль, смочіль – Гадюки звичайної 

Vipera berus L., змія  ескулапова, полозюк – Полоза Genus Coluber L., 

змѣй великан, удавъ,  идолъ, царь-змѣй –  Удава звичайного Boa 

constrictor L., Сиква –  Жаби гостромордої Rana arvalis Nilsson, 

чарівка, жаба-коровниця, босорканя, босорка, погана жаба, 

поганка, шняgа – Ропухи Bufo Laurenti, дощова ящірка, 

дожджанка, дожджєнка, вогняна ящірка, молокосос, роня – 

Саламандри плямистої Salamandra salamandra L., цар-риба, золота 

риба, дівчина-рибчина – Білуги Acipenser huso L., чортик, сяник – 

Колючки триголкової Gasterosteus aculeatus L., чортаника, чортанка, 

чортокрап (Єрко); річкова свиня, чертан, чортаника, чортокрап – 

Коропа дикого Cyprinus carpio L., лінь – Лина звичайного Tinca tinca 

L., марена – Марени Barbus barbus L., марина –  Сига звичайного 

Coregonus lavaretus L., острах, костриш –  Окуня звичайного Perca 

fluviatilis L., риба водяного, чортів кінь –  Сома звичайного Silurus 

glanis L., зорянка, пеструха, пеструшка, пестрюга – Форелі 

струмкової Salmo trutta fario L., аталанта – Адмірала Pyrameis atalanta 

L., уховерт, уховертка, хохол –  Вуховертки звичайної Forficula 

auricularia L., Божий волик, Богова корова, –  Жука-оленя Lucanus 

cervus L., Божа коровка – Сонечка семикрапкового Coccinella 

septempunctata L., песяча муха – Кровососки кінської Hippobosca 

equina L., земляна сучка, бабин песик – Капустянки звичайної 

Gryllotalpa gryllotalpa L., дикий пес, бабин пес –  Бражника 
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молочайного  Celerio euphorbiae L., дікый пес –  Присмеркового 

бражника Deilephila Laspeyres., сатана –  Ктира гігантського Satanas 

gigas Eversm., Святий огень, Божий огень, купавка, купавка, 

купалка, Иванюшка, святоянчик, яновый хробачок, яновый 

хробачьок, іванівський черв’як, ильща, ильща, ільща –  Світляка 

великого Lampyris noctiluca L., сонце, сонечко, поворожъ, ворожка, 

віщунка, ворожілька, ворожка, ворожиля, паворожка, паворож, 

повороз, папаружка, папарушка, папаруза, зазулька, зазулейка, 

божа зозулька, чечір, бедрик, ведрик, щедрик –  Сонечка 

семикрапкового Coccinella septempunctata L., часы смерти –  Шашля 

Anobium Fabriciys. 

У роботі проведено етимолого-семантичний аналіз близько 65-ти 

народних назв на позначення 45-ти видів тварин тематичної підгрупи, 

зумовленої назвами     професій  . Виявлено, що частина народних назв 

тварин бере початок від позначень ієрархічного     становища     людей     у   

суспільстві –  (30 зоонімів, які позначають 10 видів тварин). Народні 

зооніми віддзеркалюють елементи     схожості     зовнішнього     вигляду     тварин   

з     одягом     священиків  , їх     поведінки   з окремими     культовими     діями     людей,   

позначають     професійне     служіння     в     ієрархії     світових     релігій  . Розглянуто 

найпоширеніші етимологічно прозорі назви цієї тематичної підгрупи, 

усього 50 зоонімів на позначення 28 видів тварин. Розгляду 

взаємозв  ’  язків     між     символами,     легендами,     повір  ’  ями,     міфами     і   

зоологічними     назвами   був присвячений етимолого-семантичний аналіз 

близько 280 зоонімів, які стосуються 80 видів тварин.

Отже,  народні  назви  характеризують  не  лише  особливості  будови, 

живлення, екології та поведінки тварин, а й етапи розвитку виробничої культури: 

збиральництво,  рибальство,  полювання,  скотарство,  землеробство  та  історії 

людства.  Зооніми акумулювали в собі назви етносів, знарядь і предметів праці, 

засобів платежу, зброї, деякі аспекти суспільної ієрархії, релігії та фольклору.
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РОЗДІЛ 6

 СТАНОВЛЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕСИСТЕМАТИЧНИХ ПРИРОДНИЧИХ ТЕРМІНІВ

6.1. Антропогенний вплив на природу та народна екологічна 

термінологія

Екологічні об’єкти існували задовго до появи людини. Об’єктами 

народного, а згодом і наукового пізнання  вони стали на певному етапі 

розвитку суспільства. Перші екологічні уявлення, а відтак і певні терміни 

виникли в царині неминучої взаємодії людини з живою і неживою 

природою задовго до виникнення науки екології у ХХ ст. Значна частина 

екологічних термінів, які обслуговували екологічні знання, народилася 

серед народу в умовах виробництв (рослинництва, тваринництва та ін.) 

або в царині народної ботаніки, зоології, географії чи інших природничих 

галузей. На початкових етапах еволюції науки вони створювали 

підґрунтя для формування власне наукової термінології екології.

Загальну характеристику, структуру та особливості народних 

природничих знань і термінів подано в попередніх розділах 

дослідження. У цьому розділі розглянуто народні терміни на позначення 

екологічних антропогенних факторів. 

Окремі аспекти впливу антропогенного фактора на природу 

відображені в народних термінах. На сьогодні немає комплексного 

дослідження зі збору народних екологічних термінів і понять та їх 

класифікації за тематичними підгрупами. Однак результати наукових 

розвідок зазначеної проблеми є цікавими з погляду історії науки і 

техніки, екології, лінгвістики і можуть бути використані в навчально-

виховному процесі.
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У роботі вперше виділено найголовніші аспекти антропогенного 

впливу на біосферу й зібрано відповідні народні терміни, які 

характеризують особливості змін у природі, що є наслідками діяльності 

людини. 

Одним із потужних аспектів впливу людини на природу є 

спалювання,     вирубування     та     викорчовування     лісів  . Здавна для 

розширення площі орних земель люди вдавалися до спалювання 

значних ділянок лісу. Тривалий час навіть існувало так зване підсічно-

вогняне господарство. Починаючи з ХІV ст. в Україні, на Поліссі і в 

Лісостепу розвивалось виробництво поташу, який  виробляли з попелу 

спалених дерев. Біля кожного такого виробництва була попільня 

(попельня) – приміщення, де зберігали попіл  і технологічно його 

обробляли. 

У роботі «Історія української культури: за виданням 1937 року» 

І. Крип’якевич зазначає, що на теренах України давні пущі доживали вже 

свого віку. Від XV ст. в Західній Європі зявився попит на будівельне 

дерево, і тоді у країнах, що мали доступ до Балтійського моря, почали 

рубати ліси. У той період і наші західні землі: Підляшшя, Холмщина, 

Волинь, Північна Галичина –  потрапили також у смугу лісової гарячки. 

Тутешня шляхта, а також старости, управителі королівщин, державних 

маєтностей стали рубати безоглядно старі пущі, щоб мати дохід з 

незаселених околиць. І не тільки вирубували ліс на матеріал, але не раз 

випалювали цілі простори, щоб вивезти за кордон сам попіл, поташ, який 

шукали західноєвропейські промисловці. Від вирубування лісів в 

околицях, що лежали ближче до сплавних рік, старі пущі зникли [279]. 

Характер  антропогенного  впливу  легко  прочитуються  не  лише  в 

екологічних  термінах,  а  й  у  топонімах.  Серед  них  значна кількість 

географічних назв сучасної України, зокрема: Вигар, Вигарі –  болото 

(відповідно в с. Радехівського Любомльського р-ну Волинської обл. і 

Лопантин Радехівського р-ну Львівської обл.).; Вижар –  ставок (с. Бірки 
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Любешівського р-ну Волинської обл.); болото (с. Гішин Ковельського р-ну 

Волинської обл.); Згар –  рр.: 1) п. пр. Південного Бугу; 2) л. пр. 

Золотоноші (бас. Дніпра).; Згарка –  р., п. пр. Згару (бас. Півд. Бугу); 

Згарок – р., л. пр. Згару (бас. Півд. Бугу); Зольня – р., л. пр. Уборті (бас. 

Прип’яті); Попільня смт., рц. Житомирської обл.  та ін.) [299]. 

Спалювання, вирубування та викорчовування лісів зумовило появу 

термінів із зафіксованим характером антропогенного впливу людини на 

природу: огарь [515] – «обпалений пень», паленина  [178] – «випалене 

місце в степу, в лісі», пенькове [178] –  «плата лісничому за вирубку 

лісу», пеньковщина [178] – «ліс на зруб», погориджа [178] – «пожежа, 

пожарище», погоронинє [178] –  «палені пожежею дерева, хліба», 

попельник [178] –  «випалювач попелу», чертіж [396] –  «ділянка, 

очищена від пнів, кущів для посіву». 

Рибальство     потужний     аспект     впливу     людини     на     природу     та     один     з   

історичних     етапів     виробничої     культури     людства  . Рибальством, 

мисливством та збиранням плодів людина займається ще із середини 

останнього льодовикового періоду. Уже тоді з кременю виготовляли 

гачки, гарпуни, остроги. В епоху кам’яного віку лов риби був однією з 

основ первісної економіки. На межі V і ІV тисячоліть до н. е. виникає 

землеробство, а в ІІІ тисячолітті до н.е. –  скотарство, але рибальство 

зберігає й посилює своє значення. Від сільського господарства 

рибальство відокремилося у ХІІ –  ХІІІ ст., а згодом з’явилися «пашенні» 

ловці, «непашенні» рибалки і цілі поселення рибалок-професіоналів [333 

– 334]. 

У процесі досліджень риб водойм Київського довкілля в 

історичному та інших аспектах В. Сабодаш доходить висновку, що 

спочатку рибальство велося в невеликих водоймах простим способом 

лову [505]. У неоліті з’явилися рибальські човни, і це розширило 

можливості для рибальства. На човнах уже можна було ловити рибу 

далеко від берега у великих водоймах. Якщо з розкопок 
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ранньослов’янських поселень І тисячоліття н. е. у Східній Європі 

предмети рибальського спорядження обчислюються одиницями, то в 

культурних нашаруваннях давньоруського часу їх кількість збільшується 

в десятки разів.

Після хрещення Київської русі посилення споживання риби 

зумовлювалося релігійними традиціями, коли під час постів риба ставала 

чи не найголовнішим харчовим продуктом. Льодоруби, пешні, 

пристосування до пересування на льоду та інші археологічні знахідки Х – 

ХІІІ ст.  свідчать про існування на Русі зимового рибальства. Під товстим 

шаром льоду рибу глушили спеціальними дерев’яними колотушками, 

б’ючи ними по кризі. 

Писемні джерела ХVІ ст. фіксують значну кількість професійних 

рибалок у промислових селищах і слободах. Арсенал лову (сітки, гачки, 

остроги, гарпуни та ін.) доповнився досконалішим знаряддям. На зміну 

сіткам із волокон липового лика, кропиви, поплавцям із кори сосни та 

осокору, кам’яним грузилам, кістяним або дерев’яним гачкам прийшли 

сітки з кінського волосся, ниток з бавовни і льону, а ще пізніше – снасті 

із синтетичних волокон, металеві гачки, вантажки тощо. Любительський 

лов відділився від промислового на певному етапі розвитку культури 

близько 6 – 5 тис. років до н. е. і в процесі формування відмежувався від 

браконьєрства [505]. 

Завдяки поширенню та тривалому часу існування рибальства 

народних термінів у цій галузі чи не найбільше. У роботі представлено 

206 народних термінів на позначення рибальських снастей, 18 – 

плетіння рибальських сіток і 70 термінів, які характеризують процес 

ловлі риби та її переробки, наприклад: забродчик [525] –  «працівник, 

який займається рибною ловлею сітками на заводах», каламага [176] – 

«рибальська сітка», кляшники́ [68] – «крила невода з дерев’яних кілків; 

до них підв’язують вантаж, щоб достали до дна», ку́га [68] – «поплавок 

для матні у вигляді звичайної бочечки, яка вказує на центр невода», 
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лобас [177] – «пункт прийому риби»,  суканка [179] – «товсті нитки для 

ятера; рибальське веретено для змотування тонких вірьовок» та ін.

 З раннього періоду первісного життя людського суспільства, ще в 

доісторичні часи, життя людини перебувало у прямій залежності від 

мисливства. Мисливство суттєво впливало і зараз впливає на чисельність 

тварин у природі. Цю тезу яскраво підтверджують «чорні» списки видів 

тварин, які були знищені людиною й ніколи не з’являться на Землі. 

З античних трактатів відомо, що у V –  ІV ст. до нашої ери скіфи 

міняли хутра і шкіру диких звірів на грецьку зброю, тканини, посуд, вино 

та ін. товари. Для лову звірів уже використовували різні механічні 

засоби: сільці, кляпці, капкани, коші (для борів) та ін. Деякими із цих 

засобів користуються й понині. В епоху палеоліту полювання 

задовольняло потреби споживання, а у слов’янський період воно 

набувало промислового характеру. У роботі П. Третьякова «Сельское 

хозяйство и промыслы» (1951 р.) зазначено, що в розкопках городищ VІІ 

– Х ст. кістки домашніх тварин переважають, фрагменти скелетів диких 

звірів зустрічаються не частіше 15 – 20% [561]. Подібні факти доводять, 

що полювання як джерело м’яса поступилося вирощуванню 

одомашнених тварин. 

Однак за часів княжої доби на території Галичини ще в XIV – XV ст. 

в контрактах продажу землі докладніше описані ловища, борті, озера, 

боброві гони, аніж оброблена рілля. На Волині й Поліссі, зазначає І. 

Крипякевич, господарство зберегло ще старовинніші форми. Були цілі 

оселі ловців, осочників, бобровників, сокільників, котрі тільки тим і 

займалися, що полювали на звірів. Головним обов’язком селян було 

ходити з паном на оступ, на лови, що тривали по кілька тижнів і не один 

раз. У Чорнобилі та Київському Поліссі все населення мало обов’язок 

виїздити з урядовцем замку на лови, раз –  «першою порошею», як сніг 

упав, удруге – «на серен», на змерзлий сніг. Деякі села мали повинність 

доставляти різні сіті на лови: конопляні –  для рибалок, лляні –  для 

335



бобровників, личані ужища – на іншого звіра. Інші селяни ловили соколів 

і яструбів та привчали їх до ловів або сипали греблі біля ставів, 

доглядали озера, будували язи –  заставки на рибу. У селі Вовковці 

піддані з давніх часів «козами вовків ловили», тобто приваблювали 

вовків на кіз і так полювали на них. Данину платили бобрами, куницями, 

лисицями тощо [279].

Полювання на звірів відбувалися різними способами. Дичину 

гонили на конях, стріляючи в неї з луків, або йшли проти звіра пішки з 

рогатиною, або розставляли силки, тенета чи завішували на деревах 

великі сіті –  перевіси. Практикували полювання з нагінкою –  кличани 

криком наганяли звірину на так звані номери. І. Верхратський дав 

оригінальний опис ловів на шнурки: «Бекаси, курки, дубельти и инші 

болотяні птахи ловлять на снурки. Встромляють два не дуже довгі 

патики простопадно въ землю, а въ горі до ихъ кінцівъ привязують 

шнурокъ, такъ щобъ бувъ натягнений, до котрого відтакъ укріпляють 

численниі сильки. Потомъ намулъ підгортають въ той спосібъ, що 

гребелька утворить ся сягаюча ажъ підъ самъ шнурокъ. Птахи идуть 

клëвати тотъ намулъ; инший небачно встромивши голову въ сильку, 

ловить ся» [88, с. 33]. Терени, призначені на лови, звалися ловища або 

перевісища. Окремі псарі пильнували ловецьких псів. На птицю 

полювали з привченими до ловів соколами або яструбами. Ловами 

займалися цілі села, про що й дотепер вказують назви Козильники, 

Сокільники, Бобровники та ін. Князі видавали окремі розпорядження, де 

і як мали відбуватися лови. Закони про ловища встановила ще княгиня 

Ольга [279].

У часи Київської Русі шкури білок, куниць, норок, лисиць мали ще й 

функцію засобів платежу чи грошей. Нерелігійні картини-фрески 

мисливського промислу на стінах веж Київського храму св. Софії 

підтверджують, що в процес добування звірини князівські дружинники 

залучали мисливських собак та птахів. У козацьку добу територія 
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сучасних Київської і Полтавської областей була суцільною смугою 

бобрових гонів і звіриних ловів. 

З ХVІ ст. полювання як розвага стало привілеєм поміщиків і 

польської шляхти. Починаючи з ХVІІ ст. відбулися якісні й кількісні зміни 

фауни України, звірів стало значно менше, а деякі, наприклад, Тури Bos 

primigenius зовсім зникли. У ХVІІІ ст. з території Центральної України 

витісняються стада сайгаків, диких коней тарпанів на південь у 

приазовські степи, а в кінці ХІХ ст. вони зникають і звідси. 

Могутнім поштовхом до збіднення фауни став розвиток 

землеробства, розширення  посівних площ, використання вогнепальної 

зброї. На сьогодні полювання має характер розваги. Тривалий період 

історії полювання залишив по собі безцінну термінологічну спадщину, 

зокрема: бобровник [175] –  «мисливець на бобрів», башловка [179] – 

«розподіл здобичі», дик [626] –  «дикий кабан», дубельтівка [176] – 

«двостволка», забійниця [175] –  «знаряддя для вбивання ховраха», 

звірівник, звірник [513] –  «звіринець», лютрові залізця [82] – 

«різновид пастки для лисиць, куниць, тхорів та інших подібних звірів», 

набияк [175] –  «шомпол», нелови [177] –  «час заборони полювання», 

нюхрити, нюхріти, нюхтіти [178] –  «чути нюхом слід звіра і йти цим 

слідом», окучка [177] –  «(у мисливців)  огорожа з лозини біля качиного 

гнізда», очеп [574] – «сільце для ловіння птахів», псиця [178] – «сука», 

псюрництво [178] –  «полювання із псами», стріливо  [179] – 

«боєприпаси». 

Штучна     регуляція     чисельності     популяцій     тварин     є одним з 

аспектів антропогенного впливу на біосферу. Останнім часом на 

чисельність багатьох тварин суттєво впливає діяльність людини. 

Переважно негативний антропогенний вплив посилюється зростанням 

заселеності планети людьми і зменшенням ареалів мешкання тварин, 

значним тиском наслідків діяльності людини на фауну Землі. Штучна 

регуляція чисельності тварин здійснюється шляхом знищення 
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«шкідливих» комах, гризунів, паразитів, полювання, рибальства і т.д. 

Регуляція чисельності одомашнених тварин майже повністю 

підпорядкована людині. 

Різні аспекти антропогенного впливу на чисельність особин у 

популяціях, у т. ч. і позитивні, були акумульовані в народній термінології, 

зокрема: гицлювати [513] –  «займатися знищенням собак», зарибок 

[513] –  «риба, випущена у воду для розплоду», затруювати [513] 

«отруювати, насичувати отрутою», звірівник, звірник [513] – 

«звіринець», ід [82]; їд [176] –  «отрута», травло [179] –  «протрава», 

трутка [с. Біляни, Віницької обл.] –  «отрута», фігулка [178] –  «отрута 

(для звірів)».

Створені     людиною     агроценози     та     штучні     екосистеми     суттєво 

впливали на природні біогеоценози. Площі полів сільськогосподарських 

рослин, теплиць, садів з часом збільшувалися і вплив на природу 

посилювався. Ще в Х тисячолітті до н. е. виникли ранні форми 

землеробства і скотарства. Близько VІ тисячоліть до н. е. відбувалася 

доместифікація ячменю, пшениці та інших зернових культур, з’явилася 

городина, плодові дерева, а згодом і виноградарство. 

Інтенсивна господарська діяльність призвела до заміни природних 

біоценозів агробіоценозами (це сукупність організмів, які мешкають на 

землях сільськогосподарського використання, зайнятих посівами чи 

насадженнями культурних рослин). У природних біоценозах на одиниці 

площі мешкають багато видів рослин, тварин, мікроорганізмів. Вони 

існують тривалий час, і біоценоз складається історично, а агроценози 

(поля, городи, сади, плантації винограду та ін., овочеві теплиці тощо) 

людина створює за короткий час як монокультуру. Культивованому виду 

створюють сприятливі умови розвитку і пригнічують дикоростучі види 

рослин та знищують шкідників. Висока чисельність рослин одного виду 

на значних площах приваблює до поля чи саду спеціалізованих «комах-

шкідників», яких у природному біоценозі відносно небагато. Між 
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штучними і природними фітоценозами відмінність суттєвіша, ніж 

схожість. 

До негативних факторів підтримання існування агроценозів 

можна віднести широке впровадження в практику гербіцидів, 

фунгіцидів, зооцидів, генетично модифікованих видів тощо. Хімічні 

засоби паралельно зі знищенням шкідників та бур’янів забруднюють 

середовище, включаються в ланцюги живлення і часто викликають 

«бумеранг-ефект». Так, пестициди вбивають не лише «шкідливих» 

комах, а й їхніх паразитів та природних ворогів. Тому наступні покоління 

цих комах розвиваються при послабленій дії стримуючих факторів і 

виникає масовий спалах чисельності. або «екологічний вибух». 

У ХVІ – ХVІІ ст. на теренах України з’явилися потужні стимули для 

широкого впровадження землеробства. На заході Європи, зазначає І. 

Крип’якевич, місцевого збіжжя не вистачало, тому виникла потреба в 

додаткових джерелах продуктів землеробства. Спочатку Голландія й 

Фландрія, пізніше Франція й Англія возили збіжжя зі східних країн. 

Продукти харчування зі Сходу набули ще більшого значення з часу 

занепаду Іспанської імперії. До постачання зерна долучилися 

західноукраїнські землі. Водними шляхами річок Сян і Буг сплавляли 

хліборобські продукти на Віслу, до Гданська. Ціни на їжу зросли, через 

це стало вигідним продавати продукти сільського господарства на 

Захід. Хліборобство давало дохід, і поміщики активно закладали 

фільварки –  окремі господарства неподалік від поміщицьких дворів. 

Орна земля, яку дотепер не дуже цінували, набула подвійної й потрійної 

вартості, і площі орних земель (агроценозів) збільшилися. Поміщики 

вимагали від селян замість плати натурою за користування землею 

відробіткову працю. Такий тип маєтків на Західній Україні зберігся аж до 

Першої світової війни [388, с. 430].

За розвитком хліборобства наступив період упровадження 

городництва й садівництва. У XV –  XVI ст. з’явилося  багато нових 
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господарських рослин, про які раніше не було згадки. Переселенці, котрі 

осідали в Україні, та торговці привозили із собою різні види культурних 

рослин. У ті часи вперше згадується квасоля, про яку не маємо звісток із 

княжих часів. Капусту, яка у княжу добу була рідкістю, використовували 

частіше. З Італії в XVI ст. завезли салат, петрушку, пастернак, кмин, 

селеру, майоран, коріандр, шпинат та інші пряні рослин. Усі вони спершу 

з’явилися в панських фільварках і вже пізніше перейшли на селянські 

грядки [279].

У всі часи землеробство мало розвинену народну терміносистему. 

Значну кількість народних назв на позначення агроценозів, їх складових 

та обробітку зібрав і опублікував у роботі «Сільськогосподарська 

лексика правобережного Полісся» М. Никончук [407]. Особливості та 

характеристика обробітку     землі   прозоро прочитуються в народних 

термінах, зокрема: будити [513] –  «боронувати перед посівом зорану 

плугом землю», вижин [82] –  «жнива», зарожедний [514] – 

«урожайний», новорілля [68] – «зорана весною для ярого посіву нива».

Безцінними з погляду збереження й вивчення культури України є 

значний масив народних назв: 

на     позначення     сінокосу,     полів     та     стерні     після     збирання     врожаю:   

ві́всище [68] –  «стерня після збирання вівса», грива, гривиця [513] – 

«трава, не захоплена косою під час косіння», маковище [515] –  «поле, 

де був посіяний мак», носилянка [82] –  «одна з пари великих жердин 

для перенесення сіна»;

на     позначення     одиниць     вимірювання     довжини,     площі     землі,   

урожайності     культур     та     об  ’  єму  : берковець [175] – «стара міра ваги, 10 

пудів», велика п’ядь [365] –  «відстань між розставленими великим 

пальцем і мізинцем (21 –  23 см)», день косити [365] –  «міра площі за 

величиною скошеного поля», десятина [365] – «площа поля (1 га)»;

овочівництва,     садівництва     та     на     позначення     баштанних     культур:   

баня [175] –  «гарбуз», вишняк [513] –  «вишневий сад», долубай, 
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долубайка [513] –  «огірок, видзьобаний курми», зерниця [513] – 

«плодове дерево, яке виросло із зерна, а не пагона», зимушка [82] – 

«яблуко, яке дозріває до зими»; 

на     позначення     просапних     та     непросапних     культур:   бабошка, 

баґаляс, бандз, бундз, бандура, бандурка, беле′на бараболя, 

барабоня, барабуля, барабіль, барабій, барабін, барабон, 

барболя, балабурка, земняк, землянка, каракуля, конферя [175] – 

«картопля»;

на     позначення     технічних     культур     (бавовни,     конопель,     льону):   

ма́тірка  [68] –  «високорослі стебла конопель із дозрілими насінними 

коробочками, вибирають на 2 –  3 тижні пізніше після плосконі»; 

«конопля, яка дає насіння», москаль [515] – «сорт льону, насіння якого 

не вилущується само по собі», плоскінь, або пенька [68] –  «стебла 

конопель із зачатками насінних коробочок у чоловічих особин»;

на     позначення     городніх     культур:   зу́бка [68] –  «продовгуваті 

цибулинки величиною від крупного лісового до волоського горіха»; [514] 

«цибуля з маленькими продовгуватими цибулинами», цыбки, дудки 

[68] –  «трубчасті листки цибулі з насінням», пірьячко [68] –  «молоді 

зелені листки».

Ще одним аспектом впливу людини на природу є     одомашнення   

тварин     та     їх     використання.   Воно йшло в напрямі створення порід із 

заданими людиною характеристиками. Головними центрами 

доместикації domesticus –  «домашній» були місця найдавніших 

цивілізацій. Близько VІ тисячоліття до н. е. на основі одомашнених 

тварин був започаткований процес створення порід великої рогатої 

худоби. Доместикація проходила на основі імпритингу у тварин шляхом 

відбору, насильного приручення за допомогою голоду та утримання в 

штучних умовах. Одомашненими, або свійськими, тваринами можна 

вважати таких, які були вилучені з природного середовища, адаптовані 

до життя поряд із людиною й використовували для її потреб як 

341



помічники в полюванні, охороні житла, джерело їжі, хутра, пір’я, 

транспортний засіб тощо, а дещо пізніше –  з естетичних міркувань, як 

піддослідні лабораторні об’єкти в біології та медицині. 

Вони зазнали інтенсивного штучного добору. В основі добору були 

продуктивні чи інші характеристики тварини, які визначила людина 

(вихід м’яса, молока, хутра, яєць, шовку, меду, поведінка на полюванні 

або під час транспортування вантажів тощо). Свійські тварини в 

одноманітних та комфортних умовах порівняно зі своїми дикими 

родичами набули певних характерних ознак. Їх органи чуття стали менш 

досконалими, і, як наслідок, –  зменшився в розмірі головний мозок. За 

рахунок великої кількості виведених порід домашні тварини більше 

відрізняються від диких за кольором волосяного покриву, розмірами тіла 

й масою, особливостями скелету, м’язів, відкладення жиру, поведінки, 

вони втратили ознаки підвидів своїх предків. У доместикованих тварин 

ослаблений страх стосово людини й підвищена репродуктивна 

здатність. Штучні умови утримання дозволяють їм у дорослому віці 

проявляти ювенільні ознаки. 

На західних землях України давні форми господарства почали 

втрачати значення, а скотарство набуло широкого розвитку вже у XV – 

XVI ст. На Східній Україні ці зміни відбувалися повільніше, але століттям 

пізніше й тут господарство перейшло на новий лад. Серед великої 

рогатої худоби особливу славу мали сиві подільські воли, яких великими 

стадами гнали на західні торговиці. Розвиток тваринництва зумовив 

появу термінів цієї тематичної групи.

Так, на Запорожжі була відома окрема порода великої сильної і 

плідної худоби, яка ще до недавніх часів мала назву черкаської. Худобу 

тримали в одаях, загонах, пригонках, бичнях. У господарстві 

вживалися різні домашні назви рогатої худоби: бугай-стадник, воли 

робітні, бики-третяки, бички молоді, або неуки, телята-озимчата та 

ін. Існувало багато різних назв для пастухів: бичкарі, корівники, 
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ялівничі, телятники, чабани. Жінок, які доглядали корів, звали 

рикуня, або ричка (з лит. мови). Погоничі, що гнали волів на далекі 

ярмарки (на Шлезьк, до Пруссії, у Московщину), мали назву гайдаїв. На 

території Карпат пастухів овець називали волохами, а села 

волоськими.  Спочатку волохи вели мандрівне життя, а пізніше 

закладали свої оселі, під проводом старших, яких звали князями [279].

Подекуди й понині тваринники користуються багатою народною 

термінологічною спадщиною

у конярстві: бахмат [175] –  «верховий кінь»; «в’ючний кінь», 

дереш [513] –  «чалий кінь, чалий віл», куцик [185] –  «поні, кінь 

малорослої породи», муц [514] –  «низькорослий кінь», суравий [179] – 

«норовистий (кінь)»; 

у     скотарстві:    бадя [513] –  «лінивий віл», байла [175] –  «шутий, 

безрогий», бицюк [513] – «велике теля», злучованці [177] – «пара волів 

в упряжці», ласій [515]; ласяна [88] –  «віл із білим черевом і кінцем 

хвоста»; «корова підъ черевомъ по части або й зовсімъ біла», маґола 

[177] – «безрогий віл», пе́рвістка [68] – «корова з першим телятком»; 

у     вівчарстві:   авряк [175] –  «некастрований баран», валашо́къ 

[68] – «кастрований однорічний баранчик», кавка [176] – «чорна вівця», 

кошара [176] – «сарай, загорода для овець», пі́дъярокъ [68] – «піврічні 

ягнята, з яких можна стригти вовну», плекотора [87] –  «вівці, котрій 

згибло ягня, дають що-бъ не запустила молока, плекати чужі ягнята, 

такъ довго, доки не виженуть дрібята т. є. вівці у полонини (тамъ вже іі 

доять). Таку вівцю зовуть Гуцули: плекотора» [87, с. 21]; 

у     свинарстві:   боров [572] –  «валашений або кастрований кабан», 

зачимбарити [176] – «зарізати (кабана)», кнорос [626] – «кабан-самець, 

некладений», самур [574] – «дикий кабан»; 

у     птахівництві:   боркання [513] –  «підрізування крил у птахів (в 

кінці літа підрізують пір’я гусям, щоб не літали далеко й не втрачали 

ваги, або зв’язують махове пір’я у голубів після придбання, щоб не 
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втекли)», ґерґелі [513] –  «гуси крупної породи», каплун [514] – 

«чищений, кастрований півень», качор, качур [514] –  «самець качки», 

косак [177] –  «чубата качка», курій [82], курак, курах, курівник, 

кур’ян [177] – «гермафродит у курей», куркан [177] – «індик»; 

у     бджолярстві:   баба [511] – «бджолина матка», безматень [513] – 

«рій бджіл без матки», бинч [175] – «трутень», дичок [513] – «рій бджіл, 

який залетів з чужої пасіки», липняк [185], липець [511] –  «липовий 

мед»; 

на     позначення     м  ’  яса     тварин:   веверчина [175] –  «м’ясо білки», 

веприна [513] –  «м’ясо вепра», збой, збої [175] –  «ноги, голова, хвіст 

зарізаної тварини», схаб [179] –  «шматок свинини або баранини з 

реберної частини туші».

У роботі вперше виділені найголовніші аспекти антропогенного 

впливу на біосферу та відповідні народні екологічні терміни, які 

характеризують особливості змін, що відбуваються у природі в 

результаті діяльності людини. Вони класифіковані на три тематичні 

підгрупи: І – рибальство     і     мисливство   –   603   терміни, із них за галузями: 

загальні питання антропогенного впливу на природу –  50 назв, ловля 

риби, її переробка та полювання – 295, рибальські снасті як засіб впливу 

на природу –  240, плетіння рибальських сіток –  18; ІІ   –    на     позначення   

домашніх     тварин     та     комах,     предметів     і     засобів     догляду     та     їх   

продуктивністю – 1273 терміни, із них за галузями: конярство – 149 назв, 

скотарство – 233, вівчарство – 200, свинарство – 62, бджолярство – 500, 

птахівництво – 80, овеча вовна  і завитки на ній – 31, м’ясо тварин – 30; ІІІ 

–    на     позначення     агроценозів   –  362 назви, із них за галузями: обробіток 

землі – 22, сінокіс, поля та стерня після збирання врожаю – 33, одиниці 

вимірювання довжини, площі землі, урожайності культур та об’єму – 67, 

овочівництво, баштанні культури та садівництво –  78, просапні та 

непросапні культури – 49, технічні культури: бавовна, коноплі, льон – 79, 

городні культури: цибуля, часник – 21.
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Отже, перші екологічні уявлення, а відтак і певні терміни виникли 

в царині неминучої взаємодії людини з  живою і неживою природою 

задовго до виникнення науки екології у ХХ ст. Значна частина 

екологічних термінів, які обслуговували екологічні знання, народилася 

серед народу в умовах виробництв (рослинництва, тваринництва та ін.) 

або в середовищі народної ботаніки, зоології, медицини, географії та ін. 

природничих галузей. На початкових етапах еволюції науки вони 

створювали підґрунтя для формування власне наукової термінології 

екології.

На фоні змін у взаємодії людей з природою, втратою значної 

кількості сільськогосподарських, мисливських, рибальських технології, 

засобів їх забезпечення і носіїв національних термінів зникають і народні 

екологічні назви і поняття. Зменшення кількості народних екологічних 

термінів призводить до збіднення культури кожного народу.
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6.2. Становлення, періодизація розвитку екології як науки та 

її  термінології

У дослідженні еволюція екології розглядається як стадійний 

процес, який проходив у три етапи. Першим, хронологічно нечітким, 

етапом були народні     знання.   Його зміст визначався носієм екологічних 

уявлень –  народом. Народні знання не зникли з приходом народно-

наукового (V – IV ст. до н. е. – перша половина ХVІІ ст. н. е.) та наукового 

етапів. У першій фазі наукового етапу відбулося становлення     екології     як   

окремої     науки   (ХVІІ ст. – друга половина ХІХ ст.), у другій виникло вчення 

про екологічні системи та взаємодію популяцій у них (друга половина 

ХІХ ст. –  перша половина ХХ ст.), а в третій відбулася диференціація, 

гібридизація     та     інтеграція     сучасної     екології   (друга половина ХХ – ХХІ ст.). 

Народні терміни з різною повнотою й точністю відбивають окремі 

властивості або частини природного середовища, які впливають на 

організми і позначаються як екологічні фактори. Фактори середовища 

досить різноманітні. Вони мають різну природу і специфіку дії. Фактори 

неживої природи: температура,     світло,     радіоактивне     випромінювання,   

тиск,     вологість     повітря,     сольовий     склад     води,     вітер,     течії,     рельєф   

місцевості тощо, –  які прямо чи опосередковано впливають на живі 

організми, належать до абіотичних. Інформацію про різні екологічні 

фактори неживої природи та особливості адаптації до них живих 

організмів можна знайти в народних назвах тварин та окремих термінах 

екологічного змісту.

1.     Температура.   У ході еволюції у тварин виробилися різноманітні 

пристосування до змін температури. Окремі аспекти дії температури на 

тварин та їх адаптації можна знайти в таких народних назвах: 

дзиґоніти, джиґоніти [176] –  тремтіти, дрижати від холоду, 

закоченіти, закоценіти, заціпнути [87] – замерзнути, зажохатися 

[178] –  захворіти від спеки; хворіти або гинути від спраги, припарок 
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[178] – сонячна спека влітку в проміжках між дощами, сирітки [179] – 

гусяча шкіра; стреконіти [179] – мерзнути, студа, студь [179] – холод. 

У народній екології використовувати терміни, запозичені з інших 

природничих галузей. Зокрема, функції екологічних термінів виконували 

народні назви тварин. Назва снігарик [614] на позначення Зеленяка 

Chloris chloris L. зумовлена тим, що на місця гніздування пташка прилітає 

в березні, а іноді навіть у лютому. Зеленяк починає співати одним із 

перших, коли ще в лісі лежить сніг. У короткому етимологічному 

словнику І. Марисової та словнику зоологічної номенклатури М. 

Шарлеманя є така ж діалектна назва на позначення Зяблика Fringilla 

coelebs L. –  снігарик. Вона мотивована тим, що птах витримує сніжні 

зими та холод краще, ніж інші перелітні птахи, тому на півдні України він 

навіть зимує. 

2.  Світло. Лише  декілька  народних  термінів  характеризують  світло  як 

екологічний чинник, зокрема,  мигавка, мигушка [177] –  блискавиця,  навсонні 

[515] – на сонячній стороні, на освітленому сонцем місці. Тварини мають певні 

особливості адаптації до світла, а деякі навіть виробляють його, і це зафіксовано у 

їх  назвах.  Важливі  екологічні  та  зоологічні  аспекти  біології  переплелися  в 

народних та науковій назвах комахи  Світляк великий Lampyris  noctiluca L.  – 

огняниця [515];  блищакъ [85];  світлякъ [86]; блискавка, світилка, вогник [89]; 

лампій [562].  Ентомоніми  зумовлені  здатністю  світляків  до  утворення  світла 

вночі,  яке  полегшує  самцям  пошуки  самок.  Добре  світяться  самки  й  личинки 

світляків. На відміну від самок, які живуть на землі, самці літають. Вони мають 

надкрила,  перетинчасті  крила і  світяться  дуже слабко.  Аналогічна  мотивація  у 

ентомоніма  блимка [631]  на  позначення  Світлячка  звичайного Phausis 

splendidula  L.  Народна  назва  походить  від  дієслова  блимати «мерехтіти, 

почергово утворювати світло й гаснути» і мотивована тим, що теплими літніми 

ночами самці літають та блимають у лісах, ніби іскри, а дрібні самки блищать у 

траві.  Варто  зазначити,  що  деяких  дрібних  метеликів  із  нічною  активністю, 
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наприклад, Вогнівки борошняної Pyralis farinalis L., у народі називають тьмою 

[179].

3.     Вологість     повітря   як екологічний фактор представлений 

окремими термінами: дихтіти [176] –  швидко й важко дихати (у спеку 

при підвищеній вологості, перед дощем), парота  [178] –  духота, 

подуха [176] –  духота, задуха, спадя [179] –  велика злива, сухмень 

[179] – сухість, засуха. Перед дощем вологість повітря збільшується, і це 

викликає певну реакцію у тварин. На позначення пристосувань чи 

поведінки тварин з’явилися певні народні назви. Так, жаба Квакша 

звичайна Hyla arborea L. в народі називається дощівка [88]. Народна 

назва зумовлена прикметою, яка пов’язана з поведінкою квакш. Перед 

дощем квакші спускаються з верхніх ярусів дерев донизу, щоб полювати 

на комарів, мошок та інших комах, які при підвищеній вологості літають 

низько над землею. Назви дожджанка, дожджєнка [176] пов’язані з 

народним уявленням про зв’язок Саламандри плямистої Salamandra 

salamandra L. з дощем [176]. Воно збігається з науковим поясненням 

поведінки хвостатого земноводного. Значну частину газообміну 

саламандра здійснює через шкіру, яка має бути вологою. Перед дощем 

вологість повітря піднімається, і тоді саламандра виходить на поверхню 

не лише вночі, а й удень. За цією ознакою вона отримала іншу народну 

назву – дощова ящірка [190].

4. Сніг     та     лід.   Основою наукової та народної назв сніговий 

черв’як [189]; снігомирка [631] на позначення Льодовичка Boreus 

westwoodi Hag. є слова лід та сніг. Зазначені ентомоніми мотивовані тим, 

що цих комах можна зустріти взимку під час відлиги на поверхні снігу, 

коли його верхній шар перетворюється в лід. Улітку дорослі комахи 

перебувають у стані анабіозу під мохом або камінням. Пік їхньої 

активності припадає на пізню осінь, ранню весну та періоди зимового 

потепління. Ентомонім сніжник [179] на позначення М’якотілки рудої 

Cantharis fusca L. зумовлений тим, що бархатно-чорні личинки комахи 
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зимують під покривом снігу, ховаючись серед листя. Під час відлиги, 

коли вода потрапляє під сніг, вони рятуються від затоплення, 

виповзають на поверхню і яскраво виділяються на сніговому покриві. За 

здатність до пірнання під  лід і кригу птах Пронурок Cinclus cinclus L. 

отримав народну назву ледівник [562].

5.     Сніг     та     лід.   Основою наукової та народної назв сніговий 

черв’як [189]; снігомирка [631] на позначення Льодовичка Boreus 

westwoodi Hag. є слова лід та сніг. Зазначені ентомоніми мотивовані тим, 

що цих комах можна зустріти взимку під час відлиги на поверхні снігу, 

коли його верхній шар перетворюється у лід. Цікавими є деякі народні 

орнітоніми, у яких акумульовані характеристики птахів, що 

переселяються або живуть у певних регіонах із настанням зимових 

вітрів, завірюх, наприклад, завирушка [614] на позначення Тинівки 

альпійської Prunella collaris Scopoli. Український народний та російський 

науковий орнітонім завирушка походить від завируха «заметіль, 

завірюха, вітер із снігом». Відомо, що тинівки з гір у долини спускаються 

лише разом із зимовими вітрами чи завірюхами. Завірушкою [614] 

називають також Вівсянку очеретяну Emberiza schoeniclus L., яка на 

більшості території України є осілим і зимовим кочовим птахом.

6. Вода може розглядатися як екологічний чинник і як середовище життя 

для тварин. Стосовно водного середовища були знайдені адекватні народні назви, 

наприклад:  придуха [176]  –  кисневий голод (риб);  загибель  риб від  кисневого 

голоду,  теплина [179]  –  місце,  де  вода  не  замерзає.  Вміст  солі  у  воді  став 

основою  для  виникнення  народних  назв солонячка,  соляник [446]  у  рачків 

Артемія  Artemia  salina  L.  Народні  назви  зумовлені  тим,  що  зяброногі  рачки 

можуть жити у воді із вищою концентрацією солей, ніж інші тварини. Як правило, 

вони живуть у солоних лиманах, озерах, водоймах біля сольових копалень при 

солоності 40 – 230‰, уникаючи таким чином ворогів та конкурентів.

7.     Ґрунт     та     його     компоненти     також     можуть     бути     абіотичним   

фактором     і     середовищем     життя      для     тварин  . Тварини мають здатність 
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до деяких змін мікрорельєфу на певних територіях. Ці характеристики 

прочитуються в таких термінах: бабаковина, бабачиння [175] –  купа 

землі, нарита байбаком; кертовиння [185], кротовина [177] –  горбик 

ґрунту, піднятий кротом; обкіт, скотище [177] – нора, лігво; підточина 

[178] –  порита кротом земля. Народна назва Вівсянки звичайної 

Emberiza citrinella L. – землянка [614] –  зумовлена тим, що птахи 

будують гнізда переважно на землі в ямці, вимощеній стеблинами трав і 

кінським волоссям. Основну частину життя вівсянки проводять на землі, 

хоч можуть сидіти й на гілках дерев, але не стрибають із гілки на гілку. 

За звичку будувати гніздо на землі у вигляді кулі з боковим отвором 

серед густої трави та кущів Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita 

Vieill. отримав народну назву  земнушка [373], а Жайворонок чубатий 

Galerida cristata L., який споруджує гніздо у ямці − землянка [407]. 

8.     Нори,     гнізда     та     інші     житла     забезпечують     тваринам     пасивну   

поведінкову     терморегуляцію     та     захист  . На їх позначення в народі 

використовують такі терміни: берліг, бирло [175] –  лігво ведмедя, 

свині; ґавра [513] –  зимова барлога ведмедя; кублитися [514] – 

гніздитися, виривати в гнізді ямку для гнізда; кубло [573] –  гніздо; 

легво, лог, логво [177] –  лігво; лукно [177] –  гніздо бобра; мирлуга 

[515] –  барлога; муравник, мурашинник, мурашковина [515] – 

мурашник; норити  [178] –  рити нору; пронора  [178] –  нора; ургана 

[575] – нора миші із запасом сарани; погріб із припасами.

Від особливостей побудови гнізд деякі птахи отримували 

відповідні народні назви, наприклад, вовнянка [373] −  Ремез Remiz 

pendulinus L. Народна назва мотивована тим, що у гніздо між рослинні 

волокна пташка майстерно вплітає пух із верби, тополі, який ніби овеча 

вовна, покриває його. Інша назва ремеза −  рукавичка [373] – 

характеризує схожість гнізда пташки на рукавичку. За мистецтво 

будувати гніздо ремеза називають першою пташкою в Бога [140, с. 

91]
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Жодна жива істота не може існувати без живого оточення і 

вступає у відносини з іншими організмами. Взаємні стосунки та впливи у 

тварин є необхідною умовою живлення, розмноження, захисту від 

ворогів, пом’якшення несприятливих умов середовища тощо. Водночас 

контакти з іншими організмами можуть завдавати шкоди, наприклад, 

призвести до хвороби, погіршення умов існування й навіть до загибелі 

тощо. Усі впливи, які виявляють один на одного живі істоти, виділяють у 

біотичні фактори середовища. Серед них розрізняють відносини типу 

хижацтво,     паразитизм,     коменсалізм,     аменсалізм,     мутуалізм,   

конкуренція,     нейтралізм.   Основні типи біотичних факторів середовища 

можна описати  за допомогою відповідних народних термінів.

1.     Хижацтво   (це форма живильних зв’язків між видами, за якої 

здебільшого одна тварина живиться іншою, яку ловить і умертвляє за 

допомогою спеціальної мисливської поведінки). Цей тип біотичних 

взаємозв’язків характеризують такі народні терміни: мишодав [513] – 

назва кота; м’ясожерець [185] – м’ясоїдна тварина; м’ясожерний [185] 

–  м’ясоїдний. Хижацький спосіб життя деяких тварин став основою для 

виникнення народних назв, зокрема: мишолівка, мишоловка [513]; 

мишоловець [373] на позначення  Боривітра звичайного Falco 

tinnunculus L., костожер, лупіжник, одорак, пітекурник [562] – Вовка 

Canis lupus L.

2.     Паразитизм   (форма живильних зв’язків між видами, за якої 

організм-паразит використовує живого господаря не  лише як джерело 

їжі, а й як місце постійного чи тимчасового мешкання). Паразитизм 

характеризується вузькою спеціалізацією видів. Живитель забезпечує 

паразитові їжу, мікроклімат, захист, умови для розмноження тощо. Чим 

краще адаптований паразит до  господаря, тим довше існує цей вид. На 

позначення паразитичних форм взаємовідносин чи суміжних з ними 

сфер існує чи не найбільше термінів, запозичених із народної ветеринарії 

і медицини, зокрема: блохар, блохавий, блохастий [175] –  той, хто 
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має багато бліх; блоховодниця [513] – собака або кіт, які мають на собі 

багато бліх; блошити [175] – заносити блохи; валеж [572], або виздих 

[513] – падіж тварин (епізоотія); моклиця [515] – роздавлене яйце воші; 

мотилиця (митилиця) [498] –  фасціольоз; рибаки (вівсюки) [498] – 

аскариди; тетка, тетюха, титуха [179] –  малярія; теребухи [179] – 

незрілі, виснажені черв’яками плоди, що падають.

Паразитичний спосіб життя став основою для виникнення 

відповідних народних назв на позначення тварин. Так, Вошу головну 

Pediculus humanus capitis De Geer називають кускою [385]. Народна 

назва походить від дієслова кусати й мотивована паразитичним 

способом життя воші. Воша кусає шкіру господаря і висмоктує його кров. 

Для запобігання утворенню згустків крові із слинних залоз комахи в 

ранку виділяються антикоагулянти. Слина паразита викликає 

нестерпний свербіж. Лексема куска вживається у значенні «все, що 

кусає, гризе». Кусками та кусійками також називають різних 

паразитів, гризунів, змій, гадюк тощо.

3.     Коменсалізм   (корисно-нейтральні зв’язки між двома видами, 

коли діяльність одного з них дає корм або надає притулку другому, не 

зазнаючи від цього користі чи шкоди). Цю тематичну групу 

представляють народні назви: з’їдища [176] –  місце, де лежать 

залишки худоби, пожертої звірами, мерша [626] –  падло, партал, 

парталь [178] – рештки вівці, з’їденої вовками. Коменсалістичний спосіб 

життя деяких тварин став основою для виникнення відповідних 

народних назв на позначення цих тварин.  Одного із жуків –  Копра 

місячного Copris lunaris L. –  у народі називають калюком [631]. 

Ентомонім походить від  слова кал і зумовлений тим, що дорослі жуки та 

їх личинки живляться калом тварин. У лісостеповій зоні України жуки з 

квітня по жовтень риють у ґрунті печерки, заповнюють їх кульками з 

гною, у які відкладають по одному яйцю. Личинки живляться й живуть у 

середині грушоподібних кульок, а батьки охороняють своїх нащадків до 
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вилуплення молодих жуків. Назва копр походить від копрій «кал, гній, 

гноїще».

4.     Мутуалізм,     або     симбіоз   (взаємовигідні відносини видів). 

Симбіотичний спосіб життя став основою для виникнення народних назв 

деяких птахів. Так, Коноплянку Acanthis cannabina L., Костолуза 

звичайного Сoccothraustes сoccothraustes L. в народі називають 

розсадниками [179]. Орнітонім є похідним утворенням від розсадити і 

зумовлений  тим, що ці птахи живляться насінням та одночасно 

розсівають його, сприяючи поширенню рослин. Народні назви  оріхар 

[82]; кедруша [373]; орішанка [562]; лускогоріх, [614] на позначення 

Горіхівки Nucifraga caryocatactes L. характеризують харчові зв’язки 

птахів і рослин і мотивовані характером живлення птаха в холодну пору 

року. Основною їжею горіхівки взимку є насіння кедра, ялини, бука, 

горішки ліщини. Вона робить запаси горішків на землі під мохом, 

лишайниками, каменями і не завжди знаходить їх, а вони проростають 

весною, започатковуючи нові лісонасадження. 

5. Конкуренція (взаємовідносини, що виникають між видами зі 

схожими екологічними вимогами до живлення, сховищ, житла тощо, або 

всередині виду). Ця тематична група представлена такими народними 

назвами: понапакузуватися [178] –  гнівно понадиматися (про півнів); 

тирва, тирво [179] – токування; місце, де глухарі токують. Конкуренція, 

або пряма фізична боротьба між дикими та одомашненими кіньми 

зафіксована в деяких народних систематичних назвах. Зокрема 

теріоніми тарпан, дикий кінь [179] на позначення Коня тарпана Equus 

gmelini Ant. запозичені з киргизької мови, де лексема тарпан має 

значення «дикий кінь» і споріднена з казахським тарпан «норовистий 

кінь» та тарпи «бити передніми ногами». Саме такі риси поведінки 

притаманні тарпанам. У свій час дикі коні паслися табунами по 10 –  15 

голів у степах України. Самці завжди жорстоко конкурували за самок. 

Вожак охороняв косяк і вступав у жорстокі бійки з іншими жеребцями, 
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які намагалися відбити кобил. Дикі самці успішно конкурували зі своїми 

одомашненими родичами й легко відбивали кобил у домашніх жеребців. 

Види тварин складаються з популяцій. Популяції мають свою 

структуру: статеву (співвідношення особин за статтю), вікову 

(співвідношення вікових груп, яке визначається за кількістю старих, 

статевозрілих, молодих особин, личинкових та ін. форм), просторову 

(характер розміщення особин, або простір, який займає популяція), 

етологічну, або поведінкову (систему взаємовідносин між членами однієї 

популяції). Серед компонентів структури популяцій у народній 

термінології найбільше представлений етологічний аспект на 

позначення зграй та стад і голосів тварин як засіб комунікації. 

Вікова структура популяції представлена народними назвами та 

термінами на позначення: 

стадії     ікринки     або     яйця   – бовтень, бовтиш, бовток, бовтун [175] 

– зіпсоване яйце; виливок [513] – яйце, знесене без шкаралупи; лягівка 

[177] –  час висиджування яєць; ментул, ментуль  [177] –  пуголовок, 

личинка жаби; меренька, мерест [514] –  ікра жаб;  моцак, моцака 

[514] –  міцне яйце, биток; нерес, нересть [178] –  жаб’яча ікра; паюс 

[178] –  плівка, у якій лежить ікра в рибі; печоночки [178] –  молочко 

риби; пищий [178] – гострий кінець яйця, носик; пуховина, опуха [178] 

– місце в яйці, де пустота; тельцо [575] – гострий кінець яйця, зародок у 

яйці; явро [575] – яйце;

личинкової     стадії     в     холоднокровних     тварин   – муравлянка  [177] – 

гусінь Мурашиного лева звичайного Myrmeleon formicarius L., 

коморець мучняк, коморець мучаник [631] –  гусінь Вогнівки 

борошняної Pyralis farinalis L., липарь [573] – гусінь Молі шубної Tinea 

pellionella L., паклик [562] – гусінь Білана жилкуватого Aporia crataegi 

L., сльози зозулі [с. Ташань, Переяслав-Хмельницького р-ну] – личинки 

Афрофори вербової Aphrophora salicina Goeze, опалосік, ополоник, 

полоник, ополонка [178] –  личинка жаби, пернак,  перпнандель 
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[178] –  личинка ґедзя, черва [511] –  личинки молодих бджіл і трутнів, 

відкладені маткою, сніговий черв’як [189] – личинка М’якотілки рудої 

Cantharis fusca L. та ін. 

Численними народними назвами здавна позначали молодих, 

статевозрілих та старих тварин, насамперед одомашнених: гачура [82] 

–  трирічна кобила, яка не мала лошат; збуйвик [176] –  старий, 

підтоптаний бугай; кляпа [82] –  стара корова; косякъ [68] –  стадо 

молодих коней; лайтук [514] –  молоде козеня; лунчак [185] – 

однорічний баран.

Самки тварин – важливий компонент статевої     структури     популяції.   

Їх позначають такими термінами: божа муха [511] –  народна назва 

бджоли; ікрець, ікровиця [82] –  самка риби; коминниця [176] – 

безплідна корова; комониця  [86] – кобила, що не жеребиться; матиця 

[82], осіянка [177] – бджола-матка; трутівка, (трутовка) [511] – матка, 

яка відкладає лише трутнів;

На     позначення     самців     та     характеристики     їхнього     статусу   записані 

терміни: каплун [573] –  кастрований півень; качій [176] –  качур з 

недорозвиненими статевими органами; кишкун [514] –  кабан з одним 

ядром (сім’яником); кінь [68] –  мерин, кастрований самець; кнур; 

кну́ръ, хря́къ [68] –  самець-плідник; курій [82],  труп, трупак, трут, 

труц [179] – трутень.

На     позначення     реверсії     статі,     міжвидових     гібридів     та     процесу   

розмноження     використовували     такі     терміни:   відбиркатися [175] – 

злучитися з бараном (про вівцю); кодло [514] –  виплодок, виводок; 

курак, курах, курівник, кур’ян [514] –  гермафродит у курей; мула 

[515] – гібрид коня й осла; перчити [178] – запліднювати козу.

Просторова     структура     популяції  . Будь-який біотоп може мати 

задовільні умови для побудови житла, забезпечення їжею та інших 

життєво важливих потреб для обмеженої кількості тварин. Для кожного 

виду розподіл простору має адаптивний характер. Завдяки рухливості у 
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тварин способи упорядкування територіальних відносин різноманітніші, 

ніж у рослин. У світовій фауні є сидячі (переважно деякі безхребетні та 

примітивні хребетні, наприклад) асцидії), малорухомі, осілі та кочові 

тварини, а  на їх позначення вживалися такі терміни: барця [511] – 

обжита бджолами борть, безматень [513] –  рій бджіл без матки; 

борівки, зелені бджоли [511] –  1) дикі лісові бджоли, що оселили 

борть, 2) рій, що вийшов із борті або слепеня; вирай [513] –  вирій; 

дичок [513] – рій бджіл, який залетів із чужої пасіки; парой, парій [511] 

– рій, що вийшов із молодої, того ж року відокремленої сім’ї. 

Поведінка тварин є предметом науки етології. Окремі водні 

мешканці із зовнішнім заплідненням, наприклад, одиночні актинії 

безпосередніх контактів між собою не мають. У групі тварин поведінка 

ускладнюється, удосконалюються засоби комунікації в сім’ях, колоніях, 

зграях, стадах. Різні аспекти етологічної структури популяції відбиті в 

таких термінах: байдаки [175] –  селезні, які збиваються в зграї, коли 

качки виводять потомство; блуга [572] – корова чи вівця, що відбилася 

від стада; вітрити [513] – нюхати повітря (про собак); гая [572] – зграя 

птахів. Народна назва тарахкавець [179] щодо Гримучника Сrotalus L. 

походить від тарахкати й зумовлена тим, що змії цього роду утворюють 

сухий, тріскотливий, доволі голосний звук. Тарахкаючи, гримучник 

попереджує потенційно небезпечних тварин, насамперед копитних, про 

свою присутність та отруйність. Теріоніми буйвал, буйвол, буйло [175] 

на позначення Буйвола Bubalus H., Smith є складним утворенням, яке 

походить від буй «буйний» віл «бик» і характеризує поведінку дикого 

бика. 

Чисельність популяції у природі регулюють процеси 

народжуваності і смертності особин. На їх позначення є невелика 

кількість народних термінів: жеребитися [513] –  народжувати (про 

кобилу), [572] народжувати (про кобилу та самку верблюда); зґіґнути 

[82] –  здохнути; здих [176] –  загибель; зметання [498] –  аборт; змітка 
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[513] –  кобила, у якої постійно бувають викидні; котитися [573] – 

народжувати дітей (про котів, куниць, тхорів, зайців, овець, кіз).

У народній екологічній термінології немає чіткої різниці в 

позначенні біоценозів та екосистем, проте зазначається видова 

структура     біоценозу  : бірок [513] –  сосновий лісок; буковина [513] – 

буковий ліс; дібро́ва [68] – ліс, у якому переважають дуби, клени, ясені і 

т. д.; липняк [185] –  липовий ліс, гай; просторова     структура     біоценозу  : 

мерест [82] –  низькі болотні трави; стрелиця [179] –  рідкий лісок; 

чагарни́къ [68] –  низькостовбурний ліс і поросль з ліщиною та іншими 

кущами; є терміни     на     позначення     екосистем     та     певних     етапів     в   

утворенні     сукцесій:     вичистокъ [85] –  «корчунокъ, викорчуване місце 

(поле) въ лісі» [85, с. 18]; зру́бъ [68] –  зрубаний ліс у перші роки, поки 

поросль підніметься до чагарнику.

Розглянута екологічна термінологія дає підстави для 

узагальнення, що на етапі народних знань функціонували народні 

терміни, запозичені з інших галузей природознавства. Матеріали 

анкетування та літературного пошуку містять 537 народних екологічних 

назв, у яких закодована інформація про абіотичні і біотичні фактори. 

Вони класифіковані на п’ять тематичних підгруп у такій кількості: 

абіотичні чинники – 61 одиниця; житло, сліди та середовище мешкання 

тварин – 62; біотичні чинники – 69; стада свійських тварин та звірів – 38; 

голоси тварин та вигуки до тварин – 262; біоценози – 45.

Народно-науковий     етап     (V – IV ст. до н. е. – перша половина ХVІІ 

ст.) є латентним і розпочинається з виникнення «зародкових» робіт з 

елементами екології. Це час накопичення інформації про багатство 

тваринного та рослинного світу, період відкриття нових континентів, 

кругосвітніх подорожей тощо. На цьому етапі обслуговування зародкової 

екологічної галузі знань відбувалося терміносистемами інших 

природничих дисциплін.
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Науковий     етап   еволюцій розпочався початковою фазою 

становлення     екології     як     окремої     науки   (ХVІІ ст. – друга половина ХІХ ст.). 

Це фаза інтенсивного оформлення й розвитку ідей, накопичення 

екологічних фактів та закономірностей у наукових працях ботаніків, 

зоологів, географів, медиків  та ін. природодослідників. Поряд із 

накопиченням інформації про рослинний і тваринний світ реалізується 

потреба їх систематики. У цій фазі відбувається поступове збільшення 

кількості дослідників та авторів наукових публікацій. Вона завершується 

формулюванням поняття екологія в науковому доробку Е. Геккеля. 

На основі вивчення еволюції екологічної думки та наукової 

спадщини видатних учених [492 –  493; 47 –  48; 414; 280] у роботі 

складено реєстр відкриттів світового рівня фази становлення екології як 

окремої науки: Р. Бойль (1670 р.) здійснив перший екологічний 

експеримент із вивчення впливу низького атмосферного тиску на різних 

тварин; Ф. Реді (1684 р.) проводив спостереження за тваринами, які 

живуть в інших тваринах; Дж. Рей (1686 р.) дав перше наукове 

визначення виду, яке в основному збігається із сучасним, у роботі 

«Історія рослин» розробив свою класифікацію рослин; Ж. Турнефор (1700 

р.) одним із перших описав вертикальну зональність рослин на горі 

Арарат й порівняв її з горизонтальною зональністю; А. Левенгук (1715 р.) 

уперше вивчав ланцюги живлення і деякі механізми регуляції 

чисельності популяцій; А. Трамбле (1744 р.) вивчав регенерацію та 

екологію гідр; К. Лінней (1707 –  1778 рр.) у праці «Економія природи» 

(1749 р.) запропонував типологію місць мешкання рослин, а в роботі 

«Система природи» класифікував рослинний і тваринний світ та ввів 

бінарну номенклатуру; Ж. Бюффон у праці «Природнича історія» 

висловив ідею  мінливості видів під впливом факторів середовища; С. 

Крашенінніков (1711 –  1755 рр.) став одним із перших дослідників 

ботанічної географії; І. Лепехін (1771 р.) описав залежність рослинності 

від кліматичних факторів; П. Паллас (1741 –1811 рр.) вивчав сезонну 
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мінливість тварин, зоогеографію, здійснив спроби екологічного 

районування територій; А. Каверзнєв (1775 р.) у роботі «Про 

переродження тварин» зробив висновок про мінливість організмів під 

впливом чинників середовища; Е. Ціммерман (1777 р.) вивчав залежність 

географічного поширення ссавців від клімату; А. Болотов (1780 р.) у 

роботі «Примітки про трави взагалі і їх відмінності» розробив 

класифікацію місць поширення рослин; Е. Дарвін (1731 –  1802 рр.) у 

праці «Зоонімія, чи закони органічного життя» розвинув 

натурфілософське вчення про еволюцію організмів; Т. Мальтус (1798 р.) 

запропонував рівняння геометричного росту народонаселення, здійснив 

першу математичну формалізацію росту популяції; Ж. Ламарк (1744 – 

1829 рр.) присвятив основні роботи створенню теорії історичного 

розвитку та систематиці живої природи, у роботі «Гідрогеологія» (1802 

р.) заклав основи концепції біосфери, а в праці «Філософія зоології» 

(1809 р.) розвинув уявлення про взаємодію в системі «організм – 

середовище»; Й. Скоу (1822 р.) здійснив перший ботаніко-географічний 

поділ рослинного покриву Землі; В. Едвардс (1824 р.) зробив перше 

зведення з екологічної фізіології; К. Глогер (1833 р.) заклав основи 

зоологічної географії; А. Кетле та П. Ферхюльст (1835 р.) запропонували 

рівняння логічного росту; Ч. Дарвін (1809 –  1882 рр.) зібрав багаті 

матеріали щодо екологічних закономірностей життя рослинних і 

тваринних угруповань, які стали основою для Е. Геккеля при створенні 

науки екології; Ф. Унгер (1836 р.) заклав основи екологічної 

геоботаніки; Ю. Лібіх (1840 р.) сформулював закон мінімуму (лімітуючих 

факторів); Е. Еверсман (1840 р.) охарактеризував екологічні особливості 

степів і описані сукцесії на солончаках; К. Рульє (1814 – 1858 рр.) основні 

дослідження проводив у галузі біології та екології тварин (обґрунтував 

метод екологічного вивчення тварин); О. Гумбольдт (1769 –  1859 рр.) 

заклав основи ботанічної географії, ландшафтознавства; Г. Бергхаус 

(1851 р.) у роботі «Всезагальний зоологічний атлас» здійснив 
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зоогеографічне районування; С. Жоффруа (1805 –  1861 рр.) заклав 

основи етології; частина вчених вважають його, а не Е. Геккеля 

«батьком екології»; К. Бер (1854 р.) заклав основи сучасної теорії 

динаміки популяцій риб; М. Северцев (1827 –  1885 рр.) установив 

закономірності міграції, розмноження, линьки тварин; О. Міддендорф 

(1860 р.) описав біогеографічні закономірності Сибіру; Л. Пастер (1822 – 

1895 рр.) заклав основи екологічного напряму в мікробіології (у 1922 р. 

С. Виноградський оформив цей науковий напрям); А. Брем (1863 р.) у 6-

томній роботі «Життя тварин» дав детальний опис екології тварин; Т. 

Гекслі (1863 р.) написав одну із перших робіт з екології людини «Місце 

людини в природі»; Дж. Марш (1864 р.) вивчав негативний вплив людини 

на природу; Е. Геккель (1834 –  1919 рр.) сформулював біогенетичний 

закон; дослідник є основоположником екології як науки.

Термінологічне забезпечення цієї фази становлення екології 

відбувалося за рахунок деяких народних назв і переважно термінологією 

інших природничих дисциплін. Власне екологічного поняттєвого апарату 

ще не було, але він активно формувався науковцями, серед яких були: Х. 

Менцель (1670 р.), що запропонував поняття географія рослин; Ж. 

Турнефор (1700 р.), котрий для систематики ввів поняття рід, яким 

користуються  і в екології; У. Дерем (1713 р.), що вперше вжив термін 

баланс в екологічному розумінні та розглянув проблему регуляції 

чисельності тварин; Ш. Бонне (1762 р.), який запровадив поняття 

еволюція; К. Вільденов (1792 р.), котрий запропонував ідею 

суспільного життя рослин; К. Бурдах (1800 р.), що ввів термін біологія 

(незалежно від нього в 1802 р. цей термін запропонували Ж. Ламарк та 

Г. Тревіранус); А. Гумбольт (1805 р.), який сформулював поняття 

асоціація; К. Хойзінгер (1822 р.), котрий розділив зоологію на 

зоографію і зоономію; К. Глогер (1833 р.), що вивів закономірності 

зміни зафарбування птахів від клімату (правило Глогера); Ш. Моран 

(1840 р.), який закріпив термін фенологія за вченням про сезонні явища 
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в природі; Р. Лейкарт (1852 р.), котрий запропонував перше визначення 

паразитизму; А. Декандоль (1806 –  1893 рр.) –  ініціатор створення і 

перший упорядник Міжнародного кодексу ботанічної номенклатури; Г. 

Торо (1858 р.), який у приватному листі вперше використав термін 

екологія; І. Лоренц (1863 р.), що запропонував поняття фація, тотожне 

за змістом біоценозу К. Мебіуса; Ф. Рупрехт та А. Грізебах (1866 р.), 

котрі незалежно один від одного запропонували поняття геоботаніка; 

Е. Геккель (1866 р.), який увів поняття екологія.

У другій фазі еволюції науки (друга половина ХІХ ст. –  перша 

половина ХХ ст.) найбільшого розквіту зазнає вчення про закономірності 

впливу абіотичних екологічних чинників на живі організми та їх 

адаптацію до виживання. Виникає вчення про екологічні системи та 

взаємодію популяцій у них. Як самостійна наука екологія сформувалась і 

набула наукового визнання лише на початку XX ст., коли вже 

функціонували екологічні школи ботаніків, зоологів, гідробіологів, кожна 

з яких розвивала певну галузь екології. У 20-х рр. XX ст. в Європі та 

Америці було організовано екологічні наукові товариства, засновано 

журнали, а екологію почали викладати в університетах. 

Згодом, закономірно, настав період експлуатації ідей, галузь 

стала доступною для освоєння широкому колу науковців. З’явилися 

можливості для зародження «гарячих наукових точок», із яких 

утворилися самостійні галузі досліджень, зокрема, у 30-х рр. 

сформувалася нова галузь екології –  популяційна екологія. Виник 

принципово новий –  системний підхід –  у методології досліджень з 

екології. Живі організми вивчали в їх співвіднесеності із сукупністю 

абіотичних факторів. Ширше враховували закономірності, що лежать в 

основі зв’язку всього угруповання й навколишнього середовища, 

кругообігу речовин та перетворення енергії. Розвиток екосистемного 

аналізу призвів до появи вчення про біосферу. Згідно з теорією В. 

Вернадського біосферу розглядали як глобальну систему, стабільність 
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та функціонування якої ґрунтуються на екологічних законах 

забезпечення балансу речовини та енергії. 

Дослідження розвитку екологічних ідей, гіпотез, теорій та 

наукового доробку видатних учених другої половини ХІХ ст. та першої 

половини ХХ ст. [492 –  493; 47 –  48; 414; 280] дало змогу виділити 

вчених, які зробили суттєвий вклад у становлення екології як окремої 

науки. Так, А. Уолес (1823 –  1913 рр.) обґрунтував методи 

біогеографічного аналізу; Г. Спенсер (1870 р.), одним із перших заклав 

основи екології людини; Р. Лейкарт (1822 –  1898 рр.) став 

співзасновником паразитології; Ш. Флао (1894 р.) створив геоботанічну 

карту Південної Франції; Е. Вармінг (1841 –  1924 рр.) був одним з 

основоположників екологічного напряму в ботаніці; А. Шімпер (1898 р.) 

видав одну із перших робіт з екофізіології «Географія рослин на 

фізіологічній основі»; В. Докучаєв (1846 – 1903 рр.) розробив учення про 

вертикальну й горизонтальну зональність і виділив сім світових зон; П. 

Жаккар (1902 р.) розробив кількісний метод порівняння флори; К. 

Раункієр (1903 р.) на основі поняття, введеного Е. Вармінгом, створив 

учення про життєві форми рослин; Р. Кольквітц та М. Марсон (1909 р.) 

розробили основи біоіндикації забруднення водойм; Е. Мітчерліх (1909 

р.) запропонував концепцію сукупної дії факторів на біоценози; Л. 

Раменський (1910 р.) сформулював принцип неперервності, 

запропонував метод прямого градієнтного аналізу; К. Петерсен та С. 

Екман (1911 р.) уперше здійснили кількісні дослідження бентоса при 

допомозі дночерпачів; В. Шелфорд (1911 р.) сформулював закон 

максимуму (толерантності); 1913 р. було створено Британське 

екологічне товариство; Ч. Адамс (1913 р.) написав роботу «Руководство к 

изучению экологии животных»; Ж. Браун-Бланке (1913 р.) поклав 

початок методу класифікації екосистем, маркованих рослинними 

угрупованнями; Ю. Пачоський (1864 – 1942 рр.) сформулював принципи і 

завдання фітоценології; 1916 р. було засноване Американське 

362



екологічне товариство; Е. Рюбель (1922 р.) запропонував гіпотезу 

заміщення екологічних факторів; А. Лотка (1925 р.) заклав основи 

математичної екології; Р. Фішер (1925 р.) розробив метод дисперсійного 

аналізу; В. Вернадський (1926 р.) розвинув уявлення про планетарну 

геохімічну роль живої речовини; В. Вольтера (1926 р.) разом з А. Лоткою 

заклав основи математичної екології; В.А. Догель (1927 р.) заснував 

екологічний напрям у паразитології; К. Фрідерікс (1927 р.) висунув 

гіпотезу щодо регуляції чисельності популяції сукупністю абіотичних і 

біотичних факторів на рівні біоценозу; Ч. Елтон (1927 р.) оформив новий 

науковий напрям популяційну екологію; У. Оллі (1931 р.) запропонував 

принцип агрегації особин; Г. Вінберг (1932 р.) уперше виконав цикл 

робіт із точного обліку продуктивності водних угруповань за 

інтенсивністю фотосинтезу; Д. Кашкаров (1878 –  1941 рр.) запровадив 

екологічний підхід до вивчення тварин, написав перші в СРСР підручники 

з екології тварин; А. Ніколсон (1933 р.) висунув гіпотезу регуляції 

чисельності популяції, залежної від її щільності; Г. Гаузе (1934 р.) 

розвинув принципи конкурентного виключення, описав перше 

експериментальне дослідження взаємовідношення видів; В. Вільямс 

(1938 р.) запропонував гіпотезу незамінності екологічних факторів; Ф. 

Клементс та В. Шелфорд (1939 р.) сформулювали концептуальний 

виклад динамічної екології; 1940 р. в Києві відбулася І Всесоюзна 

екологічна конференція, а згодом – ІІ, ІІІ, ІV-та конференції в 1950, 1954, 

1962 рр.; В. Вернадський (1940 р.) запропонував фундаментальний 

принцип біогенетичної міграції елементів; розвинув учення про 

ноосферу (1944 р.); В. Бічер (1942 р.) одним із перших описав крайовий 

ефект –  збільшення різноманітності і щільності організмів на межі 

угруповань; Р. Ліндерман (1942 р.) описав закон піраміди енергій 

(правило 10%) і методи розрахунку енергетичного балансу екосистеми; 

М. Гіляров (н. 1912 р.) вивчав еволюцію комах, створив нову галузь 

біології – ґрунтову зоологію.
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На ранніх етапах розвитку екології широко використовувалися 

терміносистеми інших природничих наук. Термінологія другої фази 

еволюції екології розвивалася в напрямі спеціалізації і ставала власне 

екологічною. Розпочався зворотний процес, і вже екологічні поняття 

активно застосовували в ботаніці, зоології, мікології та інших 

фундаментальних біологічних науках. Високий рівень теоретичного 

компонента екології спричинив появу масиву понять і термінів, тоді як 

наукові екологічні назви майже не використовували. У цій фазі еволюції 

екології Е. Реклю (1868 р.) запропонував поняття біосфера; А. Уолес 

(1868 р.) сформулював визначення біологічної ніші; Е. Зюс (1875 р.) 

перевідкрив поняття біосфера; К. Мебіус (1877 р.) запропонував термін 

біоценоз; А. де Барн (1879 р.) увів поняття симбіоз; В. Газен (1887 р.) 

сформулював дефініцію планктона; С. Форбс (1887 р.) запропонував 

поняття мікрокосм; Ф. Форель (1892 р.) увів термін лімнологія; Е. 

Вармінг (1895 р.) запропонував поняття життєві форми, використав 

термін екологія стосовно до рослин; У. Хедсон (1896 р.) увів поняття 

хвилі життя, яке заново відкрив у 1905 р. С. Четверіков; К. Шретер, О. 

Кіхнер (1896 р.) запропонували розрізняти аутекологію та 

синекологію, цей поділ був закріплений ІІІ Міжнародним ботанічним 

конгресом у 1910 р.; В. Кеппен (1900 р.) сформулював визначення 

біокліматології; Т. Каулс (1901 р.) запропонував поняття клімакс; В. 

Іогансен (1903 р.) запозичив із демографії і ввів в екологію термін 

популяція; Е. Раковіце (1907 р.) запропонував поняття біота; К. 

Петерсен (1911 р.) розробив поняття бентос; Б. Келлер (1912 р.) ужив 

термінологічні словосполучення екологічна група видів та екологічні 

ряди;  Г. Морозов (1912 р.) наповнив багатим змістом поняття рослинне 

угруповання та фітосоціологія; Г. Висоцький (1915 р.) увів термін 

екотоп; Ю. Пачоський (1915 р.) розробив поняття флуктуація, 

фітоценоз та біоекологічний потенціал виду у 1925 р.; Ф. Клементс 

(1916 р.) сформулював дефініцію біома; Дж. Грінел (1917 р.) увів 
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поняття просторова екологічна ніша; Х. Гамс (1918 р.) запровадив 

терміни фітоценологія,  синузія; Р. Парк та Е. Бюргес (1921 р.) 

запропонували поняття екологія людини; А. Тінеман (1924 р.) ужив 

поняття продукція; Р. Демоль (1927 р.) увів поняття біомаса; Е. Леруа 

(1927 р.) сформулював визначення ноосфери; Ч. Елтон (1927 р.) увів 

поняття трофічна екологічна ніша та запропонував закон піраміди 

чисел; Р. Чепмен (1928 р.) ужив термінологічне словосполучення 

біотичний потенціал; В. Станчінський (1931 р.) розвинув уявлення про 

піраміду енергій; О. Леополд (1933 р.) запропонував поняття 

крайовий ефект; Є. Павловський (1934 р.) у статті «Організм як 

середовище мешкання» запропонував термін паразитоценоз; А. Тенслі 

(1935 р.) увів поняття екосистема; Г. Моліш (1937 р.) запропонував 

визначення алелопатії; А. Фліпченко (1937 р.) висловив припущення, що 

термін паразитизм має екологічний смисл; В. Сукачов (1942 р.) 

розробив поняття біогеоценоз; В. Тішлер (1949 р.) уперше використав 

поняття закон в екології та ін.

Для третьої фази еволюції екологічної науки (друга половина ХХ – 

ХХІ ст.) характерне насичення галузі, перенесення її основних фактів, 

ідей, закономірностей та законів у підручники. У методології вивчення 

екології домінує системний підхід. Екологія стає міждисциплінарною 

наукою, а її проблеми набувають глобального характеру. Значного 

поширення набули кількісні методи дослідження, експерименти в 

лабораторії і природних умовах та математичне моделювання. Різкі 

негативні наслідки впливу людини на біосферу зумовили «екологізацію» 

природничих та гуманітарних наук, встановлення тісних зв’язків із 

філософією, соціологією, історією. Екологічний підхід стає необхідним 

під час вирішення виробничих, науково-технічних, демографічних та 

інших завдань. У середині ХХ ст. усталилося розуміння екології як 

самостійної науки. На цьому фоні проявилися загальні тенденції 

розвитку науки – диференціація     та     інтеграція  .
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Диференціація екології призвела до того, що чітко виокремилися 

напрями теоретичної екології, які сформувалися історично й 

розвиваються сьогодні. Такими напрямами є факторіальна екологія 

(учення про фактори середовища та механізми адаптації живих істот до 

їхньої дії), демекологія (учення про популяції), біоценологія (учення про 

угруповання), екосистемологія (учення про екосистеми), біосферологія 

(учення про біосферу). Розділи екології, у яких вивчають пристосованість 

популяцій окремих видів організмів до факторів навколишнього 

середовища, називають аутекологією, а життя угруповань різних видів 

організмів та їх взаємодію – синекологією. 

На основі інтеграції екології з іншими природничими науками 

виникли екологічна фізіологія, морфологія, цитологія, генетика, біохімія 

та ін., а її поєднання із сільськогосподарськими, технічними, 

гуманітарними науками призвело до появи нових напрямів практичної 

екології: геоекології –  охорони геологічного середовища, охорони 

гідросфери, ландшафтної екології та ін.; техноекології – екології 

енергетики, промисловості, агроекології, екології транспорту, 

екологічної експертизи, екології військової діяльності тощо. У 70-х рр. ХХ 

ст. формується екологія людини, або соціоекологія. На основі 

психоекології, урбоекології, екології народонаселення та ін.  напрямів 

соціоекології вивчаються закономірності взаємодії людського 

суспільства із навколишнім середовищем. Деякі з напрямів екології 

набувають рис самостійних наук або поступово стають ними.

Ґрунтовний аналіз еволюції екології як науки крізь призму 

фундаментального для методології та філософії поняття науково-

дослідні програми в роботі «Людина і біосфера» (1998 р.) здійснив В. 

Крисаченко. У контексті цього аналізу реконструкція етапів і фаз 

розвитку екології постає як послідовна зміна та доповнення низки 

дослідницьких стратегій [280]. 
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З найперших кроків антропогенезу знання про довкілля будувалися 

на платформі міфологічно-релігійної світоглядної системи. Космологічно-

цілісна програма античної доби, ініційована деантропоморфізацією та де 

міфологізацією, поступово набирала рис науки. Іншим джерелом 

зародження екологічної думки була антична медицина та географія 

(медико-екологічна програма), яка знайшла відображення у творах 

Геродота, Фукідіда, Полібія, Страбона, Клавдія Птолемея, Гіппократа та 

ін. Фундатором аналітико-гомологічної     програми був Теофраст. Витоки 

екобіоморфологічної     програми сягають середніх віків і пов’язані з 

іменами Магнуса, який досліджував зміни в рослинах при переході з 

дикоростучого стану в культурний і Фрідріха ІІ Гогенштауфена, що 

добре знався на птахах. Основоположником систематичної програми є 

реформатор систематики, яка справила кардинальний вплив на 

екологію, –  К. Лінней. Формування основних принципів еколого-

натуралістичної     програми пов’язане з іменами Ж. Бюффона та О. фон 

Гумбольдта. Концептуальні засади еколого-еволюціоністської     програми 

були розвинені переважно у працях англійських натуралістів Ч. Лайєля 

та Ч. Дарвіна. 

Біогеохімічна програма –  одне з найвидатніших узагальнень 

сучасної науки. Ідеї щодо ролі живої речовини у кругообігу речовин і 

енергії біосфери розробляв В. Вернадський ще з кінця ХІХ ст. 

Виникнення системної     екологічної     програми   відбувалося в руслі 

загальної переорієнтації наукового пізнання на системний аналіз 

об’єктів у кінці ХІХ –  на початку ХХ ст. Над творенням загальних вимог 

до системного підходу працювали Т. Котарбінський, А. Богданов, Л. фон 

Берталанффі, К. Бернар, а серед перших упроваджень з ознаками 

системності в галузі екології були роботи Е. Ресселя, Дж. Грінелла, В. 

Шелфорда, В. Станчинського, Й. Пачоського, Ч. Елтона, Л. Раменського, 

В. Альохіна, Д. Кашкарова, А. Тенслі та ін. Прогрес екології як науки 
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відбувався в тісній взаємодії, доповненні, конкуренції та коеволюції 

зазначених стратегій розвитку екології [280, с. 37– 51]. 

Досвід історії науки підкреслює важливість дотримання етики 

науковця, співвідношення національного та об’єктивного чинників при 

визначенні внеску сучасників у розвиток науки. Однак не викликає 

заперечень значний внесок у формування сучасної екологічної думки 

вчених та інституцій другої половини ХХ –  початку ХХІ ст. Так, Р. 

Маргалеф (1951 р.) розвинув уявлення про угруповання як 

самоорганізуючі (кібернетичні) системи; П. Беркхолдер (1952 р.) 

запропонував класифікацію біотичних взаємодій за кількісними 

ефектами; А. Григор’єв (1954 р.) розробив концепцію періодичної 

географічної зональності; Дж. Хатчісон (1957 р.) розробив формальну 

систему математичних відношень для опису екологічного різноманіття; 

Дж. Хатчінсон (1961 р.) описав «парадокс планктону» і один із перших 

виступив проти уявлень про конкуренцію як основну силу, яка формує 

угруповання; Л. Родін та М. Базилевич (1965 р.) видали одну з перших 

монографій із проблеми кругообігу речовин в екосистемах «Динаміка 

органічної речовини і біологічний кругообіг зольних елементів і азоту в 

основних типах рослинності земної кулі»; Р. Уінттекер (1965 р.) розробив 

концепцію екологічної різноманітності (включно альфа-, бета- і гамма-

різноманітність, криві домінування-різноманітності тощо); Р. Мак-Артур 

(1966 р.) утвердив детермінований погляд на екологічні процеси, примат 

стабільності і конкуренції у формуванні угруповань, що сприяло 

становленню математичної (аналітичної) екології; 1967 р. було створено 

Інститут еволюційної морфології і екології тварин АН СРСР ім. А.М. 

Сєверцева; 1968 р. в Парижі на Міжурядовій конференції ЮНЕСКО з 

раціонального використання й охорони ресурсів біосфери прийнято 

програму «Людина і біосфера»; 1968 р. – засновано міжнародну наукову 

(неурядову) організацію «Римський клуб», створену для розробки 

стратегій з вирішення багатьох глобальних (у т. ч. й екологічних) 
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проблем. Програма дала поштовх побудові імітаційних моделей 

глобальних процесів у біосфері; Дж. Лавлок та Л. Маргуліс (1973 р.) 

висунули «гіпотезу Геї», згідно з якою Земля розглядається як єдина 

кібернетична система з біологічними механізмами регуляції; 1974 р. 

відбувся І Міжнародний конгрес екологів (м. Гаага), де засноване 

міжнародне товариство екологів; Д. Сімберлов (1980 р.) у роботі 

«Сукцесія парадигм в екології» виступив ініціатором чергової зміни 

парадигм в екології; 1983 р. створено Міжнародну комісію з проблем 

навколишнього середовища і розвитку (комісія Брундтланд); 1986 р. 

засновано світовий екологічний рух «Екофорум за мир»; Г. Брундтланд 

(1987 р.) дав опис основних принципів формування концепції стійкого 

розвитку цивілізації; 1989 р. у Франції створено Федерацію професійних 

екологів Європи; Р. Маргалеф (1992 р.) розробляв інформаційні аспекти 

функціонування екосистем, запропонував індекс зрілості екосистем, 

розглянув взаємозв’язок сукцесій та еволюції популяцій; 1992 р. на 

Конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку (м. Ріо-

де-Жанейро, Бразилія) прийнято Декларацію з проблем навколишнього 

середовища і розвитку, Конвенцію зі збереження біологічної 

різноманітності та ін. документи; Ю. Одумом (1998 р.) у роботі «Екологія: 

Міст між наукою і суспільством» зроблене еколого-теоретичне 

обґрунтування необхідності створення «зеленого руху» [492 –  493; 47 – 

48; 414; 280].

Термінологія третьої фази розвитку екології досліджена 

недостатньо. Серед творців наукової екологічної термінології сучасного 

періоду особливе місце посідають В. Беклемішев (1951 р.), що 

запропонував поняття консорція, (його в 1952 р. незалежно вжив Л. 

Раменський); Дж. Хатчісон (1957 р.), який узагальнив поняття ніша, 

запропоноване Дж. Грінелом і Ч. Елтоном і запровадив терміни 

гіперпросторова екологічна ніша та реалізована екологічна ніша; 

В. Петровський (1961 р. ) увів поняття ценопопуляція; В. Сочава (1963 
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р.) дав визначення геосистеми; Р. Мак-Артур (1966 р.) запропонував 

поняття мінімальна життєздатність популяції; Б. Міркін, Г. Розенберг, 

Л. Наумова (1989 р.) видали «Словник понять і термінів сучасної 

фітоценології»; І. Дедю (1990 р.) –  «Екологічний енциклопедичний 

словник»; М. Реймерс (1990 р.) –  «Природокористування: Словник-

довідник». 

У змісті й поступі еволюції екологічної галузі спостерігалися 

своєрідні «гарячі точки» розвитку, проявлялися лідери серед 

природничих наук. В античні часи, на думку В. Крисаченка, такими були 

фізика у складі філософії та описові науки – зоологія, ботаніка, медицина 

та агрономія. Доба Відродження вивела в лідери науки про людину 

анатомію. В основу промислово-економічних революцій ХVІ –  ХVІІІ ст. 

лягли досягнення механіки, астрономії, гідрології теорії твердої 

речовини та ін., а безперечним лідером життєзнавства ХVІ –  ХVІІ ст. 

стала організмова біологія. У ХVІІІ ст. функції лідера переймає 

систематика, а в першій половині ХІХ ст. – фізіологія людини і тварини. 

Водночас посилюється увага до надорганізмових систем, що виводить 

екологію у потенційні майбутні лідери природничих наук. Власне таким 

лідером вона стала в середині ХХ ст. [280, с. 51 – 62].

Отже, еволюція екології та її термінології мала три етапи: 

народних знань, народно-науковий (V – IV ст. до н. е. – перша половина 

ХVІІ ст. н. е.) та науковий. У першій фазі наукового етапу відбулося 

становлення     екології     як     окремої     науки   (ХVІІ ст. – друга половина ХІХ ст.), 

у другій виникло вчення про екологічні системи та взаємодію популяцій 

в екосистемах (друга половина ХІХ ст. –  перша половина ХХ ст.), а в 

третій пройшла диференціація,     гібридизація     та     інтеграція     сучасної   

екології (друга половина ХХ – ХХІ ст.). 
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6.3. Формування, класифікація та характеристика 

анатомічних, морфологічних, фізіологічних, медичних та 

ветеринарних народних назв 

Народну анатомо-фізіологічну термінологію у складі медичної 

лексики репрезентували у своїх роботах А. Афанасьєв, І. 

Верхратський, С. Верхратський, М. Висоцький, В. Кисільов, Г. 

Виноградов, Р. Попов, В. Мілорадович, С. Рудик та ін. [33; 83 – 92; 109; 

377; 96; 461 – 462; 498]. Історію медицини України, зокрема народної, 

досліджував С. Верхратський. Свої погляди він узагальнив у 

фундаментальній праці «Медичний фольклор на Україні», яка стала 

основою його кандидатської дисертації [92]. Виділені, як окремий 

розділ невеличкі словнички анатомічних термінівіз вказаної праці ми 

використали у своєму дослідженні [109, с. 13 –  15] (розділ І – 

«Народныя названія частей тѣла»). У роботах І. Верхратського [85, с. 

37 – 39; 87, с. 17 – 23] серед інших природничих назв медичні терміни 

зустрічаються в рубриці  «До терминологиі природописноі».

Зачатків народної анатомії, морфології, фізіології тварин та 

людини як самостійного напряму пізнання або як об’єкта комплексних 

наукових досліджень у літературі не відстежується. Ця галузь знань 

була складовою народної медицини і ветеринарії. Корені народної 

медицини та ветеринарії сягають доісторичної давності і мотивуються 

інстинктами та потребами самозбереження людей чи збереження життя 

тварин. Первісна людина  отримала від тварин генетично успадковані 

інстинкти допомоги під час народження, травмування, отруєння тощо. 

Відомо, що чимало ссавців та птахів для боротьби із шкіроїдами, 

пухоїдами, вошами лягають у пилові ямки чи на мурашник, і після того, 

як мурахи мурашиною кислотою оброблять поверхню тіла, частково 

позбавляються  ектопаразитів. Для очищення пір’я від бруду і слизу 

чаплі змащують його «пудрою» із так званих пудреток. Травмовані 
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ссавці інстинктивно зализують рани на тілі. Особини, які зазнали 

інтоксикації, вишукують і поїдають необхідні трави, мінерали, 

метаболіти тваринного походження. У тваринному світі чимало 

прикладів допомоги при пологах та спільного вигодовування малят. 

Ще 3 –  4 мільйони років тому, на першому етапі олюднення, 

первісна людина успадкувала основні засоби тваринного лікування і 

змушена була надавати допомогу природними продуктами. Досвідним 

шляхом вона пізнавала оздоровчу дію води, сонячного тепла, 

розтирання та розминання  хворих місць. Інстинктивні дії із 

самодопомоги поступово набирали форми  усвідомленої допомоги на 

основі первісних анатомо-фізіологічних знань, які поступово 

поглиблювалися.

У первісний період емпіричні анатомо-фізіологічні знання 

формувалися в практичній діяльності, найчастіше в процесі розрізування 

тіл тварин мисливцями, добування окремих органів, залоз, тканин, 

продуктів метаболізму та біологічно активних речовин у народній 

медицині. З накопиченням емпіричних знань виділився прошарок людей, 

які успішніше від інших використовували раціональні методи пізнання 

будови тіла, певних закономірностей його функціонування та лікування. 

Деякі фізіотерапевтичні процедури (лазня, загартування тощо) здавна 

використовувалися в різних народів. Згодом за ознакою професійного 

статусу оформляються перші знавці анатомії та фізіології –   народні 

лікарі та ветеринари. Потужним стимулом і засобом вивчення анатомії, 

морфології та фізіології людини і тварин було використання засобів 

народної     зоотерапії  . 

Для лікування використовували не лише трави чи мінерали, а й 

тварин чи продукти їх життєдіяльності: жир борсука (при простудах, 

опіках); пантокрин (настій із пантів чи молодих ріг марала, ізюбра та 

інших оленів як адаптоген); розтерту суху шкіру жаб (для лікування 

шкірних хвороб) та внутрішній покрив шлунка гуски, півня (при розладах 
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травної системи); сушені шпанські мушки та інші наривники (для 

виготовлення наривного пластиру); продукти бджільництва (мед, 

маточкове молочко, перга та ін.); отруту змій, бджіл (для розтирань); 

молоко й молокопродукти різних тварин (кумис, молочна сироватка і т. 

д.)  тощо. Зоотерапія притаманна й народній ветеринарії. Медична та 

ветеринарна практика активізувала анатомо-фізіологічне народне 

називництво. 

Про широту арсеналу та живучість використання народних засобів 

тваринного й людського походження свідчать програма та інструкції до 

вивчення народної медицини. Брошура Г. Виноградова [96] побачила 

світ не в середні віки, а у 1928 р., де автор дає інструкції: «Бажано 

отримати по можливості ґрунтовні відомості стосовно користування 

зміїною шкірою, вошами, тарганами, травневими хрущами, мурахами, 

кістками тварин і людини, кров’ю різних тварин, сечею, потом, слизом із 

носа, речовинами копита, молоком жінки і тварин, олією, шкірою…, 

шерстю (кішки, собаки та ін.) тварин, дощовими та іншими черв’яками, 

курячими яйцями тощо. Дати детальні відомості  про засоби: мурашиний 

спирт, мурашине масло, про летючу мишу, про осине гніздо. Звернути 

увагу на використання жиру й сала різних тварин (гусячого, гороб’ячого, 

риб’ячого, ведмежого жиру, кабанячого й свинячого сала і т. д.). 

Особливої уваги заслуговує слина як народний медичний засіб» [96, с. 

40].

Вивчення будови тіла, лікування хвороб здійснювалося не лише 

раціональними, а й магічними прийомами. На основі  створених 

релігійних і світоглядних поглядів різних народів виникла давня віра – 

анімізм (від. лат. anima «душа»). За давніми уявленнями, – кожна річ має 

свою душу, свій дух. Душа могла обирати для себе в організмі власне 

сховище –  різні органи чи тканини тіла. Найчастіше душу «поселяли» в 

серце, кров, легені, мозок. Якщо орган чи частина тіла із, захованою там 
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душею зазнає пошкодження, душа покидає тіло назавжди. Вона витікає 

з кров’ю і з останнім видихом вилітає з рани.

У первісній народній медицині виник своєрідний анатомо-

морфологічний напрям –  народна     органотерапія.   Спочатку він 

ґрунтувався на уявленнях, що в живому тілі не одна душа, а декілька, і 

кожна поміщається в окремому органі. Вважалося, що уживаючи орган 

тварини в їжу, людина зазнавала подвійного лікувального ефекту – 

речовинами та душею тварини. Згодом терапевтичну дію встановлювали 

шляхом проб і помилок, а ще пізніше –  на основі знань про тварин, 

властивостей препаратів із них та біологічні механізми дії. Становлення 

народної анатомії та фізіології здійснилося подвійним шляхом – стихійно-

матеріалістичним і містичним. Кожен із цих шляхів сприяв формуванню 

певних анатомо-фізіологічних назв.

Значна кількість народних природничих термінів збереглася й 

використовується в сучасній біології. У роботі «Биологические знания» Б. 

Старостін стверджує, що терміни «завязь, зрачок, мыщелок, 

прививка, селезенка, черенок, черешок и др.» є надбанням 

давньоруського періоду [539]. Вони роблять анатомічну, фізіологічну, 

зоологічну термінологію дуже близькою до основного словникового 

фонду мови, тоді як у більшості європейських мов (англійській чи 

романських) основна маса термінів узята з грецької чи латині [539].

Характерною ознакою народних природничих термінів є їх 

образність. Образні анатомо-фізіологічні асоціації легко прочитуються з 

народних назв: жмуриця [176] – третя повіка, лопатень [514] – великий 

і широкий зуб, телятинець [179] –  матка корови, їдаки  [176] –  зуби, 

крыльца [109] – лопатки, няня [574] – сосок, озерок [574] – зіниця ока, 

божа роса [513] – молоко, заїди  [513] – жовта шкірочка в кутиках рота 

молодих птахів, риганці [179] – відрижка, блювота, шкелет [575] – худа 

людина.
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Народним назвам притаманна багатопринципність,     багатозначність   

та  багатоваріантність. Одним зоонімом чи фітонімом  часто позначають 

декілька видів живих організмів. З іншого боку, окремий анатомічний 

орган, особина чи географічний об’єкт  можуть мати декілька назв, 

сформованих за різними принципами. Частині     народних     назв     і     термінів   

притаманна     неточність     та     неуніфікованість.   Одна й та ж лексема може 

використовуватися на позначення різних біологічних об’єктів. Так, 

наприклад, народний термін бруд має значення 1) «поросль (заросле) 

волосся в людини, яка голиться» [513] 2) «борода», 3) «нечистота» [175]; 

воластий [513] –  людина з подвійним підборіддям (воло є у птахів, а в 

людей його немає); дримба –  1) «здоровенна дівка», 2) «висока тонка 

жінка», 3) «варган», 4) «музичний інструмент» [176]; макуха – 1) «вайло, 

млява людина», 2) «вичавки з насіння олійних культур» [177]. 

У народних природничих науках передача, збереження й 

відтворення інформації здійснюється переважно описовими назвами, 

рідко –  логічними термінами і досить рідко –  теоретичними поняттями. 

Нечисленні народні поняття в деяких природничих галузях передаються 

переважно аналітичними     термінами,     або     розгорнутими   

словосполученнями. У цьому дослідженні були знайдені розгорнуті 

словосполучення лише для  обслуговування патологічної фізіології. Ними 

характеризують патологічні стани, позначають функціональні розлади, 

хворобливі стани та хвороби людей і тварин. Отже, у  народній медицині 

здавна використовували такі аналітичні терміни чи словосполучення: 

бути у вазі [513], зайшла в тяж [91] – вагітність; впала в кут, впала в 

зачіпок, на родиві, дитину шукає, розсипалась [91] – про пологи (у 

жінки). Деякими аналітичними термінами в народній ветеринарії 

позначають хвороби тварин: антоново-вогняна жаба, зобний 

вогневик [498] – сибірка; пучення живота [498] – тимпанія; англійська 

хвороба [498] –  рахіт; кровава бігунка [498] –  дизентерія; місячна 
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сліпота [498] –  кератит; гниють груди [498] –  про хворого на 

туберкульоз та ін. 

Цікавий перелік двослівних, трислівних та багатослівних назв 

хвороб тварин є в роботі Г. Виноградова [96, с. 34–35]: у коней – весна 

берет, коросты по телу, коросты поверх копыт, спину коню 

ломает, трещина на копыте; у корів –  взяться корова не может, 

вши на языке, глаза слезятся, железы раздулись, потеря жвачки, 

сухие коросты, тела не держит; на позначення загальних хвороб 

домашніх тварин – бельма на глазах, падеж скота, черви в горле 

[96].

Наукові терміни виконують функції передачі змісту поняття не 

лише в мові. Вони є засобом осмислення особливостей поняття, 

встановлення зв’язків, адекватної передачі інформації в певній 

терміносистемі. Синтетичні наукові терміни дають змогу швидше, 

коротше, об’ємніше передати зміст наукового поняття. Так, за 

синтетичним терміном сифіліс на позначення венеричної хвороби 

закріплений цілий комплекс стиснутої чи заархівованої інформації – 

назва від імені пастуха Сифілуса, персонажа поеми італійського лікаря 

Дж. Фракасторо; це хронічна інфекційна набута чи вроджена хвороба, 

при якій вражаються всі органи та системи організму. Найчастіше 

зараження відбувається під час статевого акту і досить рідко –  через 

різні предмети. Збудником є бліда тріпонема (Treponema pallidum), яка 

проникає в організм людини через пошкодження шкіри ... і т. д. Усі 

особливості протікання хвороби, вираженої цим поняттям, у народній 

медицині передаються термінами –  лихая болячка, татарская оспа, 

худая боль, французская болѣзнь, а в науковій – сифіліс, і за ним 

прочитується повна картина хвороби.

Природничі галузі з високим вмістом теоретичного компонента 

значною мірою обслуговуються синтетичними науковими термінами. До 

таких галузей належать екологія й фізіологія тварин. До термінів з 
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анатомо-фізіологічним змістом належать лексеми: нёрс, нересть [574] – 

нерест, опряга [178] – смерть, прикохок [177] – приплід, родиво [175] – 

пологи, шикаться [575] – паруватися, тертися [с. Біляни Вінницької 

обл.] – нереститися.

Народні назви мають різний рівень умотивованості. За цією 

ознакою їх можна розбити на три групи. Група правильно     орієнтованих   

термінів     представлена назвами, у яких відбито суттєву ознаку певної 

тварини чи людини (форма окремих частин тіла, колір, поведінка) тощо. 

До таких назв належать: горлань [513] – крикун; зубань [513] – людина 

з великими випнутими зубами; їдовитий  [176] –  невибагливий до їжі; 

лисак, лисяк [177] –  чоловік із лисиною; лівак [82] –  лівша;  лобань 

[514] – людина з великим лобом та ін.

У групі неправильно     орієнтованих     термінів   назви не відповідають 

зазначеним  характерним ознакам, наприклад: колінний гриб [498] – 

запалення колінного суглоба; печінкова жила [598] –  підколінна вена; 

плющ [598] – кровотеча з носа, волосянки [598] – вени копита; руда – 

кров [109]; кабарга [573] – спинний хребет та ін.

До неорієнтованих     народних     назв   належать семантично непрозорі 

слова: миза [177] –  морда, рило; миси [177] –  морда тварини; мимка 

[177] – корова, що дає молоко не на всі дійки та ін.

Трапляється, що на побутовому рівні тривіальні  назви змінюють 

суть наукового терміну або надають йому іншого змісту. Наприклад, 

анатомічний термін плече  відповідає ділянці передньої кінцівки між 

плечовим та ліктьовим суглобом. У повсякденному спілкуванні він 

асоціюється  з частиною тулуба людини між шиєю та плечовим 

суглобом.

Частина анатомо-фізіологічних термінів стала надбанням інших 

галузей природничих знань. Так, в українській фізичній термінології 

використовують  запозичені з анатомії, морфології та фізіології терміни: 

стовбур, вухо, гортань, меніск, нерв, око, пульсація, сліпота на 
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кольори, судина, хребет, волосина, жало, ніжка, гніздо, суглоб, 

шия, зуб, кишка, коліно, палець, язик,  кінська сила та ін.  [475, с. 

88 – 93].

Для традиційного підходу характерна думка про те, що науковому 

стилю образність не притаманна і може виступати лише як допоміжний 

засіб. У науковому мовленні визначальними є абстрактність, логічність, 

об’єктивність, узагальненість, які властиві науковому мисленню. Наочно-

образне мислення створює народні назви, образи і символи – конкретні  і 

водночас багатозначні. З погляду легкості їх сприйняття і міцності 

засвоєння деякі образні народні природничі назви мають увійти до 

наукового лексикону. Зокрема, народні назви: гуляка [130] – однорічна 

рухлива дитина; дибака [130] –  однорічна дитина, яка стає дибки; 

сміюн, сміюка [130] – дитина першого року життя, яка багато сміється; 

замурза, мазальниця [130] – брудна дитина; старун [130] – тиха й над 

вік розумна дитина, а ще й така, що виховується серед старших людей 

без товариства дітей –  можуть успішно використовуватися не лише в 

біології, а й у віковій психології чи педагогіці. 

Якщо в одній термінологічній системі термін відповідає кільком поняттям, 

він  втрачає  точність  і  стає  залежним  від  контексту.  Серед  досліджуваних 

найменувань  широко  представлено  явище  полісемії. Так,  слово  блазень [385] 

уживають  на  позначення  «особи при  дворі  монарха  або  вельможного  пана,  що 

розважала  господаря  та  його  гостей  різними  витівками,  жартами  і  т.  ін.»; 

«комедійного персонажу у старовинних виставах»; «людину, яка на потіху іншим 

удає  із  себе  дурника,  штукаря»;  «дурня,  телепня»;  «молокососа,  малюка»; 

«неморальної  людини»;  «нерозбірливого  жартуна»;  «виродка»;  «дурня»; 

«пустуна», «привида» тощо. 

Окремий анатомічний орган дитини, фізіологічний процес чи стан 

можуть мати декілька назв, сформованих за різними принципами. Так 

з’являються  цілі  синонімічні  ряди  народних  назв.  Наприклад,  малюка  першого 

року життя у народі називають так: белькотун [130] – дитина, що вже починає 
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говорити;  воркота,  воркотун [130]  –  дитина  першого  року  життя,  яка  вчиться 

говорити;  годовичок,  гудун [130]  –  однорічна  дитина;  гуляка [130]  –  однорічна 

рухлива дитина;  дибака [130] – однорічна дитина, яка стає дибки;  зімака [130] – 

однорічна дитина, яка багато і дуже голосно кричить;  ковзун  [176] – дитина, що 

повзає; плазунчик, плазун [130] – однорічний; плазуха [130] – те саме про дівчину; 

повзунок, повзуха [178] – дитина, яка ще не вміє ходити, а повзає;  сидун [130] – 

дитина (хлопчик) першого року життя, яка вже сидить; сидуха [130] – те саме про 

дівчинку; сміюн, сміюка [130] – дитина першого року життя, яка багато сміється; 

цюпка [179] – дитина, що починає ходити; шавкотун [130] – дитина, яка вчиться, 

починає говорити, говорить шепеляво.

Народна  дитяча  термінологія  не  позбавлена  немилозвучних  назв:  вирід 

[130] – дитина-страховище, аномальна зі звірячими частинами тіла (голова звіряча, 

волохате  тіло  і  т.  д.); покруч  [177]  –   дитина,  батьки  якої  належать  до  різних 

національностей; помісь двох видів, гібрид; скурвай [177] – син розпутної жінки.

Термін  і  його  точне  визначення  рівноцінні.  Завдяки  цьому  одну  й  ту  ж 

інформацію  можна  передати  терміном  або  дефініцією,  синтетичним  чи 

аналітичним  способом.  Народну  анатомо-фізіологічну  лексику  стосовно  дитини 

складають  переважно  синтетичні  терміни,  чи  однослови.  Зрідка  трапляються 

терміни-двослови,  що  належать  до  аналітичних  одиниць.  До  аналітичних  назв 

належать:  друга  паша,  друге  літо [130]  –  дитина другого  року життя;  русалка 

іменна  [130] – дитина, якій мати сама дає імення чи за життя,  чи після смерті; 

самосійна дитина  [130]  – позашлюбна дитина,  а до  синтетичних найменувань: 

новородок [130]  –  новонароджена  дитина;  ковзун  [176]  –  дитина,  що  повзає; 

метунець [130] – чотирирічний хлопчик; заремба [176] – молода, фізично сильна 

людина і багато інших.

Принципи номінації в досліджуваній народній лексиці 

детерміновані емпіричним  рівнем анатомо-фізіологічних, медичних, 

психологічних та інших знань народу, його природничими та релігійно-

містичними поглядами на будову, зовнішній вигляд, нормальні та 

порушені функції організму дитини. Вони ґрунтуються на біологічних, 
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медичних, психічних особливостях дитини особливостях її народження, 

розвитку, соціального оточення та існуючих уявленнях людей. Зібрані в 

дослідженні народні назви, мотивовані такими ознаками:

кольором     волосся     та     розміром     дитини:     бицман [175] –  велика 

товста дитина; білашко [175] –  білява дитина; коношок [176] –  мала 

дитина; малюта [177] – карлик, малюк; опецьок [178] – товста, крупна, 

незграбна дитина; повшонок, повшук [178] –  маленький хлопчик; 

потирок [178] – карлик; пундик [178] – маленький товстий хлопчик чи 

дівчинка, карлик; пукша [130] – груба, товста дитина;

формою     частин     тіла     дітей     та     їх     особливостями  : балюля [175]  – 

кирпата дитина; головань [130] –  дитина з великою головою; слово 

лайливе, яке говорять батьки, коли розсердяться на дитину; карапуз 

[176] –  пузань, капшук (про дитину); мицьо [82] –  щоката дитина; 

муцик [130] – дитина з повним, товстим обличчям, опецькувата; одміна 

[130] –  дитина з великою головою, довгими руками й ногами, хвора на 

розм’якшення кісток;

функціональними     аспектами     життєдіяльності     дитини:   бігунець, 

джигун, джигунець [130] –  дитина, яка багато бігає; живчик [513] – 

жвавий хлопчик; гуляка [130] – однорічна рухлива дитина; дибака [130] 

– однорічна дитина, яка стає дибки; повзунок, повзуха [178] – дитина, 

яка ще не вміє ходити, а повзає; сміюн, сміюка [130] – дитина першого 

року життя, яка багато сміється; шавкотун [130] – дитина, яка вчиться, 

починає говорити, говорить шепеляво;

віком     дітей  : запазушний [513] –  грудна дитина; годовичок, 

гудун [130] – однорічна дитина; стригунець, стрижак [130] – дворічна 

дитина, яку вже стрижуть; пічкур [130] –  трирічна дитина, яка «пічки 

копає»; гульвеса, четвертак [130] – дитина на четвертому році життя; 

підпасич, підпасочок [130] –  п’ятилітня дитина, причому «підпасок» 

уживають без огляду на стать: «хоч і не пасе буває ще, але вже кажуть: 

та в підпасичі годилося б»; довеликий [513], підпарубок, 
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підпарубчак, підпарубочий [178] –  підліток; парбок, паробій, 

паробійка, паробіка, паробок, парубіка, парубічка, парубчина, 

парубчисько [178] –  парубок; пуравец [178] –  шмаркач; молода 

недосвідчена людина; драйка, дримба [176] –  здоровенна дівка; 

женило [176] –  хлопець, якому час одружуватися; більшак [175] – 

старший віком; заремба [176] – молода, фізично сильна людина;

особливостями      народження     дітей:   бастрик, бастрок, бастрюк 

[572] –  позашлюбна дитина; виродок; близець [175] –  близнюк; 

мезинець [177] –  найменша дитина в сім’ї; недоношениця [178] – 

передчасно народжена дитина; осьмак [130] –  дитина (хлопчик), 

народжена матір’ю на восьмому місяці вагітності; пізняк, опізнилець 

[178] –  відсталий; пізно народжений; семак, сьомачка [130] –  дитина, 

народжена матір’ю в 7 місяців вагітності; страча, страче, страчук 

[179] –  достроково народжена дитина; 

часом     народження     дитини  : зимак [130] –  дитина, народжена 

взимку; знісок [513] –  остання дитина в матері; марчук, мартовий, 

мартовик, марцьовий [130] –  дитина, народжена в березні; осінчук 

[130] – дитина (хлопчик), народжена восени; петрівченя [130] – дитина, 

народжена в Петрівку; 

поведінкою     дитини:   базан [572] –  крикун; блазень [175] – 

дитинча; пустун; жвинда, живинда  [176] –  лепетун, невгамовна 

дитина;  мазунча [177] –  пестунчик; нюня [514] –  плакса; ньоркало 

[178] – дитина, яка постійно плаче, скаржиться, нарікає на все; скиглій; 

пискалка [178] – криклива дитина; тузило [179] – охочий до бійки;

професією,     родом     занять,     місцем     служби     батьків:   базаренко [175] 

–  син базарного торгівця; байбарча [175] –  син байбара (кашовара); 

бондарча [175] –  дитина бондаря; дяченя [513] –  дитина дяка; 

коваленя [177] – дитина коваля; купценко [177] – син купця;

соціальними     статусом     батьків:   байстрюк, бастрюк, байстер, 

бастир, бастря, банкарт, бенкарт, бэнкарт [175], копил, копел, 
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копеля, копив, копиле, копилець, копилча, копиляк, копильчук 

[176] – позашлюбна дитина; безіменна зватина [130] –  дитина 

прибрана, взята за рідну; дідичанка [176] –   дочка поміщика; 

дядькович [176] –  син дядька; найда, найдиш, найдух, підкидень, 

підкидьок, підметча [130] –  дитина невідомих батьків, підкинута 

комусь;

за     назвою     етносу     або     національністю     батьків:   бахоръ [175] – 

єврейська дитина; бойчук [175] – малий бойко; литвиненко [177] – син 

білоруса; ляшеня [177] –  дитина поляків; москаленя, москальчук, 

московщеня [514] – 1) дитина-великорос; 2) син солдата; німча [185] – 

маленький німець.

За відношенням батьків та близьких родичів до дітей у народі їх 

номінували: байстрятник [175] –  чоловік жінки, що має нешлюбну 

дитину; батьо, батусь, батюк [175]; дєдя, дєдє [176] – батько; дитун 

[176] – батько багатьох дітей; дедовей [176] – дід; коваль [514] – назва 

батька новонародженого (на хрестинах); леліка [177] –  тітка; леля 

[177] – старша сестра.

Народні назви мають різний рівень умотивованості. За цією 

ознакою їх можна розбити на три групи. Група правильно     орієнтованих   

термінів     представлена назвами, у яких відбита суттєва ознака дитини. 

До таких назв належать: головань [130] –  дитина з великою головою; 

слово лайливе, яке говорять батьки, коли розсердяться на дитину; 

годовичок, гудун [130] –  однорічна дитина; сидун [130] –  дитина 

(хлопчик) першого року життя, яка вже сидить; замурза, мазальниця 

[130] –  брудна дитина; несплячки [514] –  безсоння (у дітей). У групі 

неправильно     орієнтованих     термінів   назви не відповідають зазначеним 

характерним ознакам, наприклад: знісок [513] –  остання дитина в 

матері; дідичанка [176] –  дочка поміщика; дядькович [176] –  син 

дядька; колибка [176] –  колиска. До неорієнтованих     народних     назв   

належать семантично непрозорі слова: балюля [175] – кирпата дитина; 
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мицьо [82] – щоката дитина; слигоза [574] – дитина, яка не вміє ходити, 

а лише повзає.

Медичні та ветеринарні народні терміни входять до найдавніших 

фахових термінологій. Сучасна медична та ветеринарна лексика 

сформувалася на основі народної й увібрала в себе частину народних 

термінів. До народної терміносистеми відносять розмовні, діалектні, 

просторічні назви та терміни з яскраво вираженим народним 

характером, які функціонують у фаховій літературі.

Народну медичну лексику репрезентували у своїх роботах А. 

Афанасьєв, І. Верхратський, С. Верхратський, Н. Висоцький, Р. Попов, 

А. Будилович, Д. Зеленін, Н. Крушевський, П. Чубинський, В. 

Мілорадович, В. Міллер, М. Сумцов, О. Потебня та ін. [33; 82 – 92; 109; 

472 – 473; 546]. Серед наукових розвідок чимало робіт, які виконані на 

основі лінгвістичного аналізу. Так, походження загальнослов’янських 

медичних назв вивчала В. Меркулова, медичну термінологію в 

давньоруській мові досліджували В. Брицин, Т. Олещук, народні 

медичні терміни із травників, порадників та інших джерел – В. Німчук, 

І. Чепіга, Я. Вакалюк, В. Мойсієнко, Т. Лукінова, Л. Ріднева та інші 

[490]. З останніх фундаментальних робіт слід відзначити 

«Етимологічний словник української мови» –  безцінний доробок 

Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні для термінологів різних 

галузей. Народну ветеринарну лексику досліджували М. Тиводар, С. 

Рудик та ін. Їхні роботи «Традиційне скотарство Українських Карпат 

другої половини ХІХ ст.» (1990 р.), «Народна ветеринарія України» 

(1998 р.), «Мова українських тваринників» та цикл книг з історії 

ветеринарної  медицини є значним внеском у народну ветеринарну 

терміносистему.

У результаті пошукової роботи нами було зібрано 1694 

анатомічні, морфологічні, фізіологічні народні терміни щодо людей і 

тварин. Вони класифіковані на підгрупи: анатомічні назви – 371 одиниця, 
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терміни з фізіології тварин –  220, назви екскрементів тварин –  34, 

терміни з фізіології людини –  107, назви щодо особливостей зовнішньої 

будови людини –  285 та характеристики людей за їх розумовими 

здібностями та поведінкою – 326.

Анатомо-фізіологічні, психологічні, поведінкові та ін. особливості 

дітей   ілюструють 508  народних назв, розглянутих у дисертації. Серед 

них такі, що позначають: анатомо-фізіологічні особливості дітей –  49 

одиниць; вік дітей – 110; народні назви дітей, зумовлені особливостями 

та часом їх народження –  46; народні назви дітей, пов’язані з їхньою 

поведінкою, характером та індивідуальністю –  60; народні назви дітей, 

мотивовані соціальним статусом їхніх батьків, обрядами та засобами 

виховання –  130; народні назви батьків, родичів та їх характеристика – 

56; дитячі висловлювання – 57.

У  результаті  пошукової  роботи  на  першому  етапі  було  зібрано  1687 

народних медичних термінів. Вони репрезентують майже всі традиційні медичні 

напрями й розділи. За критерієм репрезентації до домінантної групи (798 назв) 

віднесено  5  тематичних  підгруп,  у  яких  більше  100  назв  на  позначення: 

симптоматики  –  279  назв,  фармакології  –  149,  інфекційних  хвороб  –  139, 

акушерства – 131, хірургії – 100. У субдомінантну групу (443 назви) включено 7 

тематичних  підгруп,  у  яких  більше  50  назв:  травматологія  –  76  назв, 

дерматологія – 74,  діагностика – 67,  неврологія – 61,  гастроентерологія – 60, 

терапія – 55, медичні установи, працівники, засоби, терміни на позначення назв 

процедур  та  надання  медичної  допомоги  –  50.  До  малочисельної  групи  (414 

назв)  належать  17  тематичних  підгруп,  у  кожній  із  яких  більше  10  назв: 

епідеміологія – 39 назв,  психіатрія – 38,  онкологія – 36,  офтальмологія – 34, 

хвороби, пов’язані із соціальними чинниками, та їх лікування – 33, педіатрія – 

28,  отоларингологія  –  26,  вроджена  патологія  –  26,  венерологія  –  25, 

токсикологія – 22, ендокринологія – 20, кардіологія – 18, пульмонологія – 18, 

фтизіатрія – 15,  алергологія – 14, паразитологія – 11, урологія – 11. Найменша 

група  (32  назви)  представлена  7  тематичними  підгрупами,  у  кожній  із  яких 
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менше 10 назв: гінекологія – 8, гематологія – 7, ортопедія – 7, андрологія – 3, 

нефрологія – 3, мамологія – 2, проктологія – 2.

На  основі  вивчення  причинно-наслідкових  зв’язків  кількісного 

представництва в дослідженні  зроблено припущення щодо медичних термінів 

першої групи:  симптоматика є найчисельнішою тематичною підгрупою, тому, 

що включає народні  медичні  терміни з  інших тематичних підгруп;  симптоми 

хвороб добре помітні всім (понос, блювота тощо), вони виникають і проходять 

на  яскравому  больовому,  емоційному  фоні;  фармакологічна  термінологія з 

давніх-давен  поповнювалася  переважно  з  травників,  народної  ботаніки  та 

зоології.  Народні назви лікарських рослин та препаратів,  які  використовували 

колись  і  сьогодні  в  народній  медицині,  відомі  широкому  загалу;  інфекційні 

хвороби існували в давнину, коли не було способів боротьби з ними і люди не 

знали причин їх виникнення,  вони переходили в епідемії,  торкалися  великої 

кількості людей, це й зумовило появу значної кількості термінів на позначення 

інфекційних  хвороб;  усі  живі  колись  народжувалися,  тому  завжди  були 

пов’язані з акушерством та відповідною терміносистемою; народне акушерство 

як  галузь  медицини  виникла  ще  в  доісторичні  часи  й  функціонувала  чи  не 

найдавніше; хірургічні народні терміни належать до домінантної групи, оскільки 

назви хвороб пов’язані з яскравим проявом ознак захворювання на тілі хворого 

(чиряк,  пролежні,  рожа,  грижа  тощо),  а  хірургічні  втручання  (ампутації, 

зашивання ран тощо) дуже помітні.

 До  малочисельної  і  найменшої  тематичних  груп  належать  терміни  з 

кількістю менше п’ятдесяти або десяти відповідно. У зазначених вище галузях 

медицини ці групи хвороб діагностують і  лікують лише з часу появи складної 

медичної апаратури, наприклад, у  гематології проводять лабораторні біохімічні, 

цитологічні  аналізи  складу  крові  тощо.  Отже,  недостатній  рівень  фахівців 

(лікарів),  мала кількість медичних закладів,  широкопрофільність лікарів у часи 

ранньої  медицини  тощо  обумовили  слабкий  розвиток  профільної  медицини 

взагалі і як наслідок – низьку чисельність  відповідних народних термінів.
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Народна ветеринарна терміносистема в роботі репрезентована 326 назвами 

хвороб. 

Отже, минуле медицини та її термінології дає змогу простежити в 

історичній послідовності, як змінювалися зміст медичних знань, 

спрямованість медичної діяльності та її залежність від розвитку наук, 

зміни світогляду, а також те, як це відбилося в українській лексикології.

Перспективи  подальших  досліджень  цієї  проблеми  полягають  у 

поглибленому аналізі  структури народних медичних термінів,  удосконаленні їх 

класифікації, зіставленні з науковою медичною термінологією. Наступним етапом 

вивчення  медичних термінів  буде дослідження їх  походження.  Слід  розробити 

класифікацію народних ветеринарних термінів.

З нашого погляду, народну медичну лексику необхідно 

розглядати в таких аспектах: 

а) народних назв органів, частин тіла, особливостей внутрішньої 

та зовнішньої будови людини, або в контексті народної анатомії; 

б) народних назв нормальних фізіологічних та психічних процесів 

як складову народної фізіології та психології; 

в) народних назв, у яких номінуються порушення здоров’я, 

хворобливі стани і власне хвороби.
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ВИСНОВКИ

У процесі еволюції наукової думки в царині природничої науки і 

термінології сформувалася історіографічна база, вивчення якої 

передбачає комплексний підхід і врахування всіх об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, які впливають на історіографічне поле впродовж 

століть.

Саме тому в роботі виділено п’ять історіографічних етапів 

дослідження еволюції наукової думки про становлення, розвиток, 

взаємовпливи природничої науки, наукової і народної терміносистем на 

теренах України: І етап – ХVІІ – перша половина ХІХ ст.; ІІ етап – середина 

ХІХ – початок ХХ ст.; ІІІ етап – перша тчверть ХХ ст.; ІV етап – 30 – 90-і рр. 

ХХ ст.; сучасний етап – з 1991 р.

На першому історіографічному етапі  відбулося  накопичення  інформації 

про живі істоти біосфери і реалізувалася потреба їх систематики. У цей час зросла 

чисельність  дослідників, авторів  наукових  публікацій й виокремилася  низка 

природничих  наук.  Перспективні  освітні  традиції  були  закладені  Острозьким 

культурно-освітнім  центром,  Львівською і Києво-Могилянською академіями та 

Харківським  колегіумом.  Природознавство  поступово  очищалося  від 

натурфілософських і алхімічних поглядів на елементи як носії певних якостей. У 

науці  вироблявся  єдиний  погляд  на  хімічні  та  фізичні  процеси,  широко 

впроваджувалися експериментальні методи досліджень. 

Аналіз наукової спадщини видатних учених-природознавців дав 

змогу констатувати, що значний внесок у становлення природознавства 

першого етапу зробили І. Бехер, Х. Бранд, Я. Гельмонт, І. Глаубер, І. 

Кункель, Н. Лемері, А. Сала, Г. Шталь, Дж. Рей, Ж. Турнефор, А. 

Левенгук, А. Трамбле, К. Ліней, Ж. Бюфон, С. Крашенінніков, П. Паллас, 

Ж. Ламарк, Ю. Лібіх, Е. Еверсман, К. Рульє, О. Гумбольдт, С. Жоффруа, Ч. 

Дарвін та ін. 

Другий історіографічний етап був підготовлений потребами 

суспільства, його історичним та соціально-економічним розвитком у 
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попередні століття. Біологічна таксономія і номенклатура ґрунтувалася 

на мертвій латинській мові. Правила і принципи формування сучасної 

наукової природничої номенклатури визначаються відповідними 

документами, зокрема в систематиці рослин і тварин –  «Міжнародним 

кодексом ботанічної номенклатури» та «Міжнародним кодексом 

зоологічної номенклатури». Їх удосконалюють і доповнюють на 

Міжнародних конгресах фахівців відповідних галузей. Проте у кожній 

країні функціонує своя національна система наукових і народних назв. 

Прогрес у становленні та дослідженнях природничої термінології 

другого історіографічного періоду у 1850 –  1905-х рр. забезпечували І. 

Гавришкевич, М. Новицький, В. Волян, М. Анненков, А. Рогович, Ф. Вовк 

(Волков), С. Горницький, О. Яната І. Верхратський, М. Максимович, В. 

Василенко та ін. 

Основоположником української природничої номенклатури й 

термінології є видатний львівський філолог і природознавець І. 

Верхратський (1846 – 1919 рр.). Із сімнадцяти років він ретельно збирав і 

систематизовував назви рослин, а також зазначав назви населених 

пунктів, у яких отримував дані про них. Уже у вісімнадцятирічному віці 

(1864 р.) І. Верхратський опублікував перший том шеститомної брошури 

«Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, 

народнёі и замітка о волоськімъ-павуку» . 

На третьому історіографічному етапі – після революції 1904 – 1905 

рр. –  у Центральній і Східній Україні було скасовано заборону на 

друковане українське слово. Але виявилося, що в різних галузях 

природничої науки не вистачає українських назв, термінів і понять. 

Виникла нагальна потреба в збиранні народних і творенні наукових назв 

та укладанні відповідних словників. Проблему збирання народних назв 

рослин у цей час вирішували не лише науковці-біологи, а й студенти, 

учителі, агрономи, народні лікарі, пасічники, мисливці, рибалки та ін., які 

об’єднувалися в спеціальні «термінологічні гуртки». Значний внесок у 
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становлення національної природничої термінології зробив Інститут 

Української Наукової Мови Української Академії Наук. Термінологічний 

напрям цього періоду об’єднав широке коло дослідників природи: О. 

Янату, М. Мельника, Н. Осадчу-Янату, С. Іллічевського, М. Шарлеманя, К. 

Татарка, І. Щоголіва, С. Паночіні, М. Висоцького, Г. Виноградова, С. 

Верхратського та ін. У цей час в країні відбулися соціальні і політичні 

зміни. У 1920-і рр. в умовах непу, економічного плюралізму, 

спостерігалася певна свобода наукових дискусій, освітніх та 

культурологічних поглядів. Усе це позитивно впливало на розвиток 

гуманітарної сфери суспільства, у т. ч. й на становлення української 

природничої термінології.

Початок четвертого історіографічного етапу характеризується 

плановим нівелюванням термінологічних здобутків Інституту Української 

Наукової Мови Української Академії Наук. Усі ланки науки і освіти в 1930-

х рр. відчули на собі усі прояви деукраїнізації, ІУНМ було ліквідовано, а 

деяких  укладачів природничої номенклатури: О. Янату, О. Курило та ін. 

–  було репресовано. У галузі термінотворення цього періоду слід 

відмітити діяльність В. Протопопової, А. Шамоти, О. Мигуліна, М. 

Воїнственського, О. Кістяківського, О. Маркевича, В. Зубаровського, Л. 

Смогоржевського та ін. Значну роль у збереженні українських 

природничих назв мали публікації В. Комендара, І. Турянина, К. Татарка, 

І. Марисової, Н. Никончука, В. Коломієць та ін., роботи, видані за 

кордоном С. Маковецьким, Б. Давидовим, А. Івашевим, В. Махеком, Н. 

Осадчою-Янатою і на теренах колишнього Радянського союзу Л. Бергом, 

В. Усачовою та ін.

Сучасний історіографічний етап розпочався з часу проголошення 

незалежності України, в 1991 р. На цьому етапі помітно активізувався 

науковий пошук у галузі національної природничої номенклатури 

стосовно українських назв рослин і тварин. Проблеми природничої 

номенклатури і термінології в цей час висвітлювали у своїх працях К. 
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Ситник, Б. Заверуха, Д. Гродзинський, Ю. Кобів, К. Малиновський, Г. 

Смик, І. Івченко, Д. Бейліна, А. Шамота, О. Кочерга, І. Сабодаш, М. 

Василега-Дерибас, І. Турянин І. Марисова, І. Загороднюк, В. Єрко, А. 

Кулинич, В. Скуратівський, Г. Фесенко, А. Бокотей, Є. Писанець, С. Рудик 

та ін.

У процесі розвитку природничих наук слід виділити три етапи: 

народний (народні знання не завжди осмислені теоретично, подекуди 

розходяться із сучасними уявленнями), народно-науковий (змішане 

народно-наукове бачення природи  і взаємозв’язків у ній) та науковий. 

Уявлення про природу в індивідуальному та історичному розвитку 

людства в основних рисах повторюються, що пов’язано зі спільними 

закономірностями розвитку мислення в онто- і філогенезі. Становлення 

природничих уявлень в індивідуальному розвитку кожної людини та її 

філогенезі відбувалося у три етапи. Рівень їх об’єктивності і глибина 

пізнання  віддзеркалюють типи та особливості наочно-дійового, наочно-

образного чи наукового мислення.

У структурі народного природознавства вирізняються його 

складові розташовані за вектором зниження відповідності сучасним 

науковим трактуванням. Основними розділами народної зоології є: 

народні уявлення про тварин мисливців та рибалок, пасічників і пастухів, 

тваринників й лісників, народних цілителів і всіх людей, які жили в 

тісному природному оточенні й були змушені знати окремі аспекти 

біології й поведінки тварин заради власної безпеки чи за родом 

діяльності; народні назви тварин чи народна зоологічна номенклатура; 

умотивовані міфами, легендами, переказами, повір’ями та іншими 

елементами фольклору наукові назви тварин; народна зоотерапія; 

історія та способи одомашнення тварин і народна селекція; 

прагматично-побутова зоологія минулих історичних епох і сьогодення; 

народні прикмети; народний хліборобський календар та метеорологія за 

церковним календарем; топоніми й антропоніми, які походять від назв 
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тварин; народні та релігійні класифікації тварин; духовно-

культурологічна народна зоологія; символіка тварин; дитячий фольклор 

тощо.

Історичний перехід народного природознавства до наукового 

відбувався поступово. Їх розмежовував тривалий, хронологічно розмитий 

етап змішаного  народно-наукового бачення й розуміння природи та 

взаємозв’язків у ній. Нами вперше виділені загальні методологічні 

недоліки й помилки народно-наукового етапу незрілих природничих наук, 

які ставали причиною розходжень або помилок у трактуванні подій, явищ 

та наукових фактів. Основними з них є: паралельне, нероздільне 

співіснування художнього, символічного і наукового методів пізнання в 

епоху незрілої науки; відсутність цілісного комплексного підходу у 

вивченні та описах об’єктів, явищ природи; використання проміжних 

літературних джерел та сприйняття фактів на слух; помилкове розуміння 

текстів, заміна наукових фактів; використання історично первинних форм 

світогляду чи знання –  міфічних уявлень у пранауках про природу, 

переказів та легенд; залежність процесу здобуття знань від суб’єкта, що 

їх пізнає, авторитету попередників, який не оцінюється критично; 

відсутність єдиних стандартизованих одиниць вимірювання, єдиної 

номенклатурної системи, що з’являються на стадії зрілої науки; 

недостатня робота з першоджерелами, посилання на автора через інших 

авторів; використання ненаукових літературних джерел тощо.

Кожна народна природнича галузь виробляє й використовує 

методи емпіричного та емпірично-теоретичного рівнів. Теоретичне 

пізнання повною мірою не властиве народним природничим знанням. 

Воно здійснюється за рахунок специфічних наукових методів. Науковому 

пізнанню природи властиві такі суттєві риси: наявність наукової 

термінології (емпіричної і теоретичної), наукового інструментарію, 

експериментальних установок та інших приладних комплексів; 

спеціальних наукових методів; наукового експерименту, дослідної 
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діяльності, спрямованої на отримання нового знання, а не його 

популяризацію; наукових інститутів; наукових журналів, статей, 

монографій як основного продукту наукової діяльності; спеціальної 

підготовки та навчання суб’єкта пізнання; професій наукового 

працівника; предметності й об’єктивності знань; системної організації та 

обґрунтованості й доказовості знань; дотримання принципів наукової 

етики (безкорисливого служіння істині, самокритичної оцінки своєї 

роботи, недопустимості плагіату і фальсифікацій на догоду тим чи іншим 

соціальним цілям, літературних посилань на наукові роботи, які не є 

першоджерелами); моделювання ідеальних об’єктів, гіпотез, які 

перетворюються в теоретичні схеми, та особливого типу знань –  теорії; 

наявність трьох рівнів пізнання: емпіричного, емпірично-теоретичного й 

теоретичного, –  а також наукової рефлексії, самопізнання, 

переосмислення минулих етапів та досягнень. 

Проведений порівняльний аналіз наукової та народної термінології 

дав підстави зробити такі висновки: 

–  наукова номенклатура побудована за однозначним 

біномінальним найменуванням кожного виду. Наукова назва таксону в 

ранзі, вищому, ніж вид, складається із однієї лексеми, наукова назва 

виду – із двох лексем (біномен), а підвиду – із трьох лексем (триномен). 

Наукова назва не обов’язково є придатною, вона може бути nomen 

nudum, рукописною чи вперше опублікованою в синонімічному ряді або 

вжитою в непридатній роботі. Словник термінів кодексу є обов’язковим 

для виконання й забезпечує стабільність та універсальність наукових 

назв тварин. Назва кожного таксону має бути єдино можливою і 

цілковито відмінною від інших;

– біномінальний принцип має певне підґрунтя, оскільки задовго до його 

появи в науці, у народній ботаніці та зоології вже використовували 

подвійні назви;
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– за функціональним призначенням народні природничі терміни, 

порівняно з науковими, переважно описові;

–  характерною ознакою народних природничих термінів є їх образність. 

Образність народної назви викликає різноманітні яскраві асоціації. Це 

полегшує сприйняття й засвоєння термінів, які перестають бути 

абстрактними кодувальними знаками, а виступають як яскраві символи; 

–  народне називництво є природним тому, що більшість назв базується 

на засадах властивостей та характеристик об’єктів природи; 

–  частині народних назв і термінів притаманна неточність та 

неуніфікованість. Одну й ту ж лексему у простолюдді використовують на 

позначення різних живих та неживих об’єктів природи;

–  у народних природничих науках передача, збереження й відтворення 

інформації здійснюється переважно описовими назвами, рідко – 

логічними термінами, ще рідше –  теоретичними поняттями. Це 

зумовлено особливостями розвитку мислення людства і тим, що для 

поодиноких понять ще не сформувалися необхідні терміни;

–  нечисленні народні поняття в деяких природничих галузях 

передаються переважно аналітичними термінами або розгорнутими 

словосполученнями. У цьому дослідженні були знайдені терміни-

словосполучення лише для  обслуговування народної медицини й 

ветеринарії. Ними характеризують патологічні і хворобливі стани, 

позначають функціональні розлади, хвороби людей і тварин; 

–  природничі галузі із високим вмістом теоретичного компонента 

значною мірою обслуговуються синтетичними науковими термінами. До 

галузей, у яких використовують синтетичну народну термінологію, 

належить народна екологія і фізіологія тварин та людини;

–  народна природнича термінологія залишається несформованою, 

безсистемною на противагу науковим терміносистемам; 

–  перенесення прямих значень слів на народні назви живих істот 

зумовило стрімке зростання термінологічного фонду і його 
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урізноманітнення й ґрунтується на різних біологічних характеристиках 

особин;

–  народна природнича терміносистема ґрунтується на багатогранності 

сприйняття, особливостях і типах мислення та відповідному 

багатозначному відображенні різноманіття рослин, тварин та ін. об’єктів 

природи, вона характеризується великим набором фітонімів та зоонімів 

тощо; 

–  багатоваріантність народних природничих термінів зумовлена 

різноманітними чинниками. Важливе значення мають ті ознаки чи 

властивості рослини, тварини, хвороби, географічного явища, місця 

добування мінералу або речовини тощо, на які в першу чергу зверталася 

увага, характеристики, завдяки яким було помічено їх виразність, 

яскравість, визначальність; 

–  дублювання в народній природничій термінології виникає на основі 

ознак, зумовлених спільністю проростання, цвітіння, плодоношення 

рослин, їх використання людиною;

–  однією із причин багатоваріантності народних назв є етапи розвитку 

виробничої культури та історії людства;

–  деякі місцеві назви з’являються на певній території завдяки окремим 

людям-переселенцям або цілим групам, які привносять у мову іншомовні 

народні терміни. Таким чином, окремі об’єкти природи, технологічні 

процеси, знаряддя праці набувають додаткових назв, поповнюючи 

поліваріантні ряди за рахунок етнічного чинника;

–  джерелом для утворення деяких синонімічних рядів і основою цілої 

групи непрозорих природничих назв були неслов’янські запозичення;

–  однією із причин, що зумовлюють багатоваріантність природничих 

термінів, є нові способи, технології й системи вирощування 

сільськогосподарських рослин, догляду за тваринами, бджільництво, 

рибальство, мисливство, виготовлення ліків із природної сировини, 
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лікування тощо, що приходять на зміну старим і приносять із собою інші 

терміносистеми;

–  об’єкти живої і неживої природи, природні явища в процесі 

термінотворення отримували назви залежно від географічного 

розташування вулиці, населеного пункту, району, області, краю тощо, 

тобто народні назви географічно залежні;

–  фонд народних природничих назв також поповнювався за рахунок 

орфоепічних спотворень першоназв;

–  близька до народної наукова термінологія легше сприймається в 

навчально-просвітницькій роботі. З педагогічного погляду, розумне 

використання традиційних знань, доступних анатомічних, фізіологічних, 

екологічних, географічних, сільськогосподарських термінів, назв тварин, 

рослин дасть змогу залучити ширше коло природолюбів-аматорів до 

вивчення природознавства;

– назріла потреба підготовки нових нормативних словників зоологічної, 

ботанічної, географічної та ін. термінології, доповнених зведенням 

народних назв. 

У дослідженні встановлено, що систематичні назви живих 

організмів еволюціонували в напрямі від поліваріантності до 

моноваріантності через етап оліговаріантності.

Запропонована  періодизація  становлення  й  розвитку  хімії  та  її 

термінології  представлена  трьома  етапами.  Вивчення  хімічних  речовин  та 

процесів  бере  початок  з  глибокої  давнини.  Хімія  у  своєму  розвитку  пройшла 

хронологічно  нечіткий етап донауки, коли  походження  властивостей  речовини 

розглядали з позицій народних знань та античної натурфілософії. 

Між багатством  синонімічних рядів  народних природничих  назв,  віком 

природничих наук та особливістю об’єкта пізнання існує тісний взаємозв’язок. У 

роботі  встановлено  кореляцію  між  кількістю  народних  назв-синонімів  на 

позначення одного об’єкта в ботаніці, зоології, географії, фізиці та хімії. 
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Для історії науки важливим є те, що на народно-науковому етапі розвитку 

хімії (V – IV ст. до н. е. – XVIІ ст.) відбувається становлення символічної системи 

назв, термінів та понять. Назви речовин, хімічних елементів, реакцій та процесів в 

алхімічних трактатах позначали за допомогою алегоричних малюнків, знаків та 

символів.  На  сьогодні  наукова  хімічна  термінологія  ґрунтується  на  хімічних 

формулах, знаках, які набули іншого вигляду, але залишилися термінологічними 

символами.  Значна  частина  сучасних  систематичних  назв  хімічних  елементів 

зберегла мотивацію міфів та легенд. Народно-науковий етап заклав підвалини для 

трансформації несформованих хімічних знань у науку в сучасному розумінні.

Науковий етап еволюції хімії включав чотири фази: 1) становлення науки 

(друга половина XVII – початок XVIII ст.); 2) обґрунтування  кількісних законів 

атомно-молекулярної  теорії  (перша  половина  ХІХ  ст.);  3)  розвиток  і 

функціонування  класичної  хімії  (друга  половина  XIX  ст.);  4)  диференціації, 

гібридизації  та  інтеграції  сучасної  хімії  (ХХ  –  ХХІ  ст.).  Кожна  фаза 

супроводжувалася  значними  науковими  відкриттями  та  впровадженням  певної 

наукової термінології. 

Важливою фазою еволюції хімічної науки було обґрунтування кількісних 

законів  атомно-молекулярної  теорії  (перша  половина  ХІХ  ст.).  Цей  час 

ознаменувався відкриттям кількісних законів, формуванням атомно-молекулярної 

теорії  тощо.  Остаточно  завершився  процес  трансформації  хімії  в  точну  науку, 

засновану  на  спостереженні  й вимірюванні.  У фазі  розвитку і  функціонування 

класичної  хімії (друга  половина  XIX  ст.)  було  відкрито  періодичну  систему 

елементів  та  теорію  валентності  й  хімічної  будови  молекул.  Зазнали  значного 

прогресу  різноманітні  хімічні  галузі:  стереохімія,  хімічна  термодинаміка  та 

хімічна кінетика. Значних успіхів досягнуто у прикладній неорганічній хімії та 

органічному  синтезі.  На  шляху  обґрунтування  кількісних  законів  атомно-

молекулярної  теорії  (перша половина  ХІХ ст.)  пройшло становлення  значного 

масиву хімічної термінології.

У  другій  половині  ХІХ  ст.  науковці  розробили  й  запровадили  велику 

кількість хімічних назв. Терміни фази класичної хімії свідчать про досить глибоке 
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занурення наукових уявлень у будову, взаємодію та властивості атомів, молекул і 

сполук. Зростання обсягу знань про речовини, їх властивості і процеси у ХХ – 

ХХІ  ст.  сприяло  переходу  до  наступної  фази  –  диференціації,  гібридизації  та 

інтеграції сучасної хімії.  Диференціація хімії призвела до виділення окремих її 

гілок  (неорганічна  хімія,  органічна  хімія,  термохімія,  електрохімія,  хімічна 

кінетика, ензимологія та ін.), гібридизація окремих хімічних напрямів зумовила 

появу на  їх  перехресті  гібридних хімічних галузей (координаційна хімія,  хімія 

елементоорганічних сполук тощо), а в результаті інтеграції різних природничих 

наук виникли біохімія, геохімія та ін., які набувають рис самостійних наук або 

стали ними. За короткий час вони перетворилися в галузі пізнання молекулярної 

логіки хімічних процесів неорганічного світу та живого стану – самої суті явищ 

життя. Кожна з них впливала на процеси термінотворення.

У  досліджені  розглянуто  37  наукових  хімічних  термінів  для  фази 

становлення  хімії,  56  –  для  фази  обґрунтування   кількісних  законів  атомно-

молекулярної теорії, 47 – для фази класичної хімії і 60 – для фази диференціації, 

гібридизації та інтеграції сучасної хімії. Кількісний аналіз розглянутих у роботі 

наукових хімічних назв засвідчує зростання масиву хімічних термінів упродовж 

кожної фази наукового етапу еволюції хімії.

Систематичні дослідження і розробку природничої термінології в Україні 

слід  віднести  до  90-х  рр.  ХІХ  ст.  Вони  пов’язані  з  діяльністю  Наукового 

товариства  імені  Шевченка  в  Галичині  та  інших  інституцій,  де  склалися 

сприятливі умови для національного руху. Публікація термінологічних розвідок, 

статей, підручників із фізики українською мовою та термінних матеріалів до них 

І.  Пулюєм,  В.  Левицьким,  П.  Огоновським,  В.  Кучерою,  О.  Савицьким,  О. 

Смакулою,  З.  Храпливим  та  ін.  заклала  підвалини  української  фізичної 

термінології на зламі віків. На фоні значних труднощів у розвитку фізико-хімічної 

науки  в  1905  –  1930  рр.  ХХ ст.  спостерігався  значний  прогрес  у  становленні 

української наукової термінології.
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Розвиток держави в першій половині 30-х рр. вимагав від науки 

виконання конкретних прикладних завдань, а її  становлення на цьому 

етапі відбувалося на засадах інтенсивного впровадження плановості.

Науковій галузі 30-х рр. були притаманні об’єктивні й суб’єктивні 

проблеми та недоліки. Архівні матеріали засвідчують, що хибою  в роботі 

наукових закладів була багатотемність, розпорошеність сил замість 

концентрації зусиль навколо актуальних вагомих проблем, 

паралельність у роботі наукових колективів, слабка  інтеграція й 

координованість програм академічних інститутів із галузевими 

установами та навчальними закладами, недостатнє матеріально-

технічне забезпечення інститутів та лабораторій, неефективна система 

організації науки та зарплати, які не стимулювали роботу наукових 

співробітників. Розвиток науки в цей період гальмували ідеологічні 

установки на пошуки об’єктів класово-ворожої діяльності та ін. Ці 

особливості  організації  і  планування  життя  у  країні  стали  визначальною 

причиною масових репресій, у тому числі й серед учених.

У роки Великої  Вітчизняної  війни наукові  фізико-хімічні   дослідження 

були  зорієнтовані  на  оборонну  проблематику.  Відбувалася  евакуація  значної 

частини наукових установ України на схід СРСР. Широкомасштабні  проблеми 

розвитку  паливно-енергетичного  комплексу,  розширення  бази  стратегічних 

мінерально-сировинних  ресурсів,  отримання  броньованої  сталі,  кобальту  для 

літакобудування,  знесірчування  нафти  тощо  вирішували  науковці  інститутів 

електрозварювання,  математики і  фізики,  геологічних  наук,  енергетики,  хімії  і 

хімічної технології,  чорної металургії  з промисловими підприємствами спілими 

зусиллями.  Фізико-хімічна  наука  республіки  давала  адекватні  відповіді  на 

виклики воєнного часу. 

У  1960  –  1990  рр.  фізична  і  хімічна  науки  стали  на  шлях 

фундаменталізації. Реформа АН УРСР, яку почав упроваджувати новий президент 

Б.  Патон, ґрунтувалася на тому, що в 70 – 80-і рр. головний ресурс науки був 

зміщений  у  бік  фундаментальних  досліджень.  З  1960-х  рр.  розпочався  процес 
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створення регіональних  наукових центрів України за аналогією із Сибірським 

відділенням АН СРСР.

Архівні матеріали про пропозиції з перспектив розвитку науки на 

1959 –  1975 рр. свідчать, що фізична хімія 60 –  80-х рр. принципово 

відрізнялася від цієї науки  до другої чверті ХХ ст. Її завдання 

залишалися тими ж, але шляхи їх виконання суттєво змінилися. Раніше 

вони перебували в площині вивчення  сумарних властивостей речовин і 

реакцій, за якими спостерігали, а сьогодні досліджують поведінку 

окремих молекул і атомів, виходячи з їхньої хімічної будови.

Друга половина третього періоду розвитку української наукової фізичної 

термінології  може  бути  виділена  як  етап  інтенсивного  насичення 

інтернаціоналізмами,  насамперед  –  англіцизмами, символами, 

відантропонімічними  назвами, абревіатурами,  складеними  термінами  тощо.  На 

сьогодні значна концентрація міжнародної термінології спостерігається і в інших 

«молодих»  природничих  галузях:  генетиці,  молекулярній  біології,  біохімії, 

біофізиці  тощо.  Для  термінології  сучасного  періоду  характерне  досить  часте 

використання абревіатур.

Засновником української наукової зоологічної номенклатури став біолог, 

лінгвіст,  голова  математично-природописно-лікарської  секції  наукового 

товариства ім. Т.Г. Шевченка І. Верхратський. Вагомий внесок у становлення та 

збереження українських систематичних назв тварин зробили М. Шарлемань, К. 

Татарко,  І.  Щоголів,  С.  Паночіні,  М.  Холодковський,  Л.  Берг.,  В.  Усачова,  В. 

Коломієць,  І.  Турянин,  В.  Єрко,  А.  Кулинич,  А.  Маркевич,  Г.  Фесенко,  А. 

Бокотей, І. Марисова, В. Бойко, О. Мигулін та ін. 

Процеси зоонімотворення, топонімотворення та 

антропонімотворення мають багато спільного. Народні назви тісно 

пов’язані з історією міжетнічних контактів, міграцій, формування мови та 

державних кордонів і можуть бути успішно використані для висвітлення 

питань історичного розвитку і взаємодії народів. Назви більшості тварин, 

рослин, органів і частин людського тіла ставали основою для 
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виникнення імен, прізвиськ, а згодом і прізвищ людей. Географічні 

назви, які не зазнали непродуманих замін, акумулювали в собі значну 

кількість зоонімів.  Процеси термінотворення мають не односторонній, а 

дво- і багатосторонній характер. Народні назви тварин не лише 

підтверджують тісний взаємозв’язок з етнонімами, а й розкривають 

національний характер народного називництва. 

Установлено зміну статусу назв тварин з рангу народних до 

наукових і їх повернення до діалектних синонімів, виявлено постійний 

взаємний обмін між фондом народних назв тварин, цей процес триває й 

сьогодні. Першоназви тварин можуть слугувати успішному вивченню та 

реконструкції давніх топонімів і антропонімів. Натомість за назвами 

річок, урочищ, гір, сіл, міст, за іменами, іменами-прізвиськами можна 

встановити поширення в минулому того чи іншого виду тварин, який 

зник у результаті змін умов життя, або прояснити походження тієї чи 

іншої назви. 

У  ХХ  –  ХХІ  ст.  можна  виділити  два  історично  зумовлені  періоди 

найактивнішого впровадження українських систематичних зоологічних термінів у 

наукову та навчальну літературу. Перший період розпочався після революції 1904 

–  1905 рр.,  коли в  Центральній  і  Східній  Україні  було скасовано  заборону на 

друковане  українське  слово,  і  завершився  в  1930-і  рр.  Упродовж  близько 

півстоліття  (1930-і  –  1980-і  рр.)  відбувалося  нівелювання  національних 

термінологічних  здобутків  та  їх  деукраїнізація.  Найвідчутнішого  впливу 

ідеологічних  та  політичних  установок  у  цей  час  зазнали  систематичні  назви 

тварин, які змінювалися в напрямі інтернаціоналізації. Другий період розпочався 

з  часу  проголошення незалежності  України  в  1991  р.  На  цьому етапі  помітно 

активізувався науковий пошук у галузі національної природничої номенклатури 

стосовно українських назв тварин.

У природничих назвах зафіксовані етапи розвитку виробничої 

культури та історії людства: збиральництво, рибальство, полювання, 

скотарство, землеробство та ін. На матеріалі народних назв тварин 
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встановлено, що вони акумулювали в собі позначення груп людей: роду, 

племені, народності, народу, нації тощо, відображають ієрархічне 

становище людей у суспільстві, віддзеркалюють елементи схожості 

зовнішнього вигляду тварин з одягом священиків, їх поведінки –  з 

окремими культовими діями. Частина природничих термінів походить від 

назв зброї, знарядь для захисту, предметів праці, роду занять. Серед 

мотивуючих аналогій, на основі яких здійснюється перенесення назв із 

роду занять людини на природні терміни, у дослідженні виділені: 

подібність зовнішнього вигляду тварини зі спеціальним одягом людей 

різних професій; зовнішня схожість її фізіологічних функцій із 

виробничими циклами чи професіями; подібність поведінки тварини і 

певних виробничих дій людей; зовнішня схожість поведінки тварини з 

діями людини при виконанні нею певних виробничих функцій; 

здійснення тваринами міфічної професійної діяльності. На певному етапі 

історичного розвитку народів окремі частини тіла тварин слугували 

мірилом цінності й виконували функції грошей. Їх назви стали 

мотивуючою основою для природничих номінацій.

У результаті опрацювання літературних джерел, збирання 

народних природничих термінів записано і класифіковано за 

тематичними групами 9318 назв. подається тлумачення щодо 

походження та взаємозв’язків з анатомо-морфологічними, 

фізіологічними, екологічними, етологічними характеристиками тварин, 

асоціативними зв’язками з предметами, людською діяльністю, міфами, 

легендами, повір’ями, символічним значенням та використанням для 

потреб людей понад 2780 зоонімів, якими позначають 1597 видів тварин. 

Перші екологічні уявлення, а відтак і певні терміни з’явилися в 

царині неминучої взаємодії людини з живою і неживою природою 

задовго до виникнення науки екології у ХХ ст. Значна частина 

екологічних термінів, які обслуговували екологічні знання, народилася 

серед народу в умовах виробництва (рослинництва, тваринництва та ін.) 
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або в середовищі народної ботаніки, зоології, медицини, географії та ін. 

природничих галузей. На початкових етапах еволюції науки вони 

створювали підґрунтя для формування власне наукової термінології 

екології.

На фоні змін у взаємодії людей із природою, із втратою значної 

кількості сільськогосподарських, мисливських, рибальських технологій, 

а відповідно –  і носіїв національних термінів зникають і народні 

екологічні назви і поняття. Зменшення кількості народних термінів на 

позначення екологічних понять призводить до збіднення національної 

культури.

У  результаті  пошукової  роботи  нами  зібрано  1694  анатомічних, 

морфологічних,  фізіологічних  народних  термінів  щодо  людей  і  тварин.  Вони 

класифіковані на підгрупи. Анатомо-фізіологічні, психологічні, поведінкові та ін. 

особливості  дітей   ілюструють 508  народних назв,  розглянутих у дисертації. 

Майже всі традиційні медичні напрями і розділи репрезентовані 1687 народними 

медичними термінами, які  структуровані  в  систему й проаналізовані  з  погляду 

тенденцій  щодо  їх  поширення  та  чисельності.  Народна  ветеринарна 

терміносистема предствлена в роботі 326 назвами хвороб. 

Минуле медицини та її термінології дає змогу простежити в 

історичній послідовності, як змінювалися зміст медичних знань, 

спрямованість медичної діяльності залежно від розвитку наук і 

трансформації світогляду, а також як це відбилося в лексикології. 

Перспективи  подальших  досліджень  цієї  проблеми  вбачаються  в 

поглибленому аналізі  структури народних медичних термінів,  удосконаленні їх 

класифікації, зіставленні з науковою медичною термінологією. Наступним етапом 

вивчення  медичних  термінів  може  бути  дослідження  їх  походження.  Назріла 

нагальна потреба розробити класифікацію народних ветеринарних термінів.

Проаналізована в роботі історіографія, джерельна база 

досліджуваної проблематики, запропоновані методологічні, структурно-

логічні схеми, вивчені функціональні особливості наукових і народних 
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природничих знань дають змогу на новому теоретичному рівні 

продовжити й поглибити вивчення еволюції наукової думки в галузі 

термінознавства. Подальше дослідження проблеми на цій сприятиме 

науково-теоретичному осмисленню, практичному втіленню важливого 

комплексу завдань сучасної природничої науки.
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	►У вузькому розумінні
	►У широкому розумінні
	За змістовим значенням


	ТЕРМІНИ
	Дескриптивні
	(від лат. descriptio – опис, описовий) – слова або словосполучення, які позначають предмети, властивості, відношення чи дії, операції над предметами.
	Логічні
	Терм – слово або словосполучення, яке позначає окремі предмети. Терми бувають постійні і змінні. У природній мові терми виражаються власними іменами. Терм може бути лише логічним підметом – виразом, який позначає те, що є об’єктом судження у даному судженні
	Атрибутивні – висловлювання про властивості
	ТЕРМІН
	СЛОВО, ЯКЕ НЕ Є ТЕРМІНОМ

	3. Моноваріантні
	(моносемічні)
	назви
	2. Оліговаріантні (олігосемічні)
	назви
	1. Поліваріантні (полісемічні)
	назви
	Латинські наукові назви Cuculus canorus L.
	Номенклатурні
	Народні назви
	кукоўка, кукучка, кокучка; кукавиця, кукуля, куковачка, куковка; кукуля, куковка, підкидовка, брехушка
	Ознаки науки. Людство пізнавало світ і мало свої поняття та уявлення про нього задовго до виникнення науки. Знання, які здобувалися ще з давності, акумулювалися (за визначенням М. Драгоманова) у пранауках про природу, людину та суспільство: народних ботаніці, зоології, землезнавстві, метеорології, екології, медицині, агрономії та ветеринарії, математиці, астрономії, антропології, педагогіці, психології, філософії тощо, і в такому вигляді вони існували й використовувалися скрізь.
	Рис. 3.2. Класифікація термінів у вузькому і широкому розумінні
	
	Вирази, що входять до складу висловлювання, поділяють на нелогічні, або описові, та логічні терміни. У процесі розгляду проблеми семантичного аналізу виразів природної мови А. Конверський типологізує терміни [270, с. 55 – 83], а їх класифікація в роботі представлена у вигляді розробленої текстової схеми:
	Рис. 3.4. Характерні ознаки слова, яке не є терміном, і терміна
	Термін, як правило, виконує дві функції: відображає зміст поняття та є способом номінативної матеріалізації поняття. Зокрема, у зоології такі слова, як хордові, ссавці, родина котячі тощо розкривають суть певних понять, а лексеми мінога річкова, жаба прудка, ящірка зелена, заєць звичайний належать до слів номенклатури. Слова номенклатури незлічимі, хоча пов’язані з поняттями. Кожна наука має певну кількість термінів, що відображають найголовніші поняття цієї науки. Таким чином, слово і термін корелятивні, але не тотожні.
	Правила хімічної номенклатури у світовій науці створюються, періодично оновлюються і контролюються номенклатурною комісією IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry – Міжнародною спілкою з чистої і практичної хімії). У 1992 р. при Київському університеті ім. Тараса Шевченка був створений аналогічний орган – Українська національна комісія з хімічної термінології і номенклатури (УНКоХіТерН), яка дає рекомендації щодо унормування правил систематичної номенклатури [107].
	Традиційні, технічні, систематичні назви хімічних сполук, назви простих речовин пишуть з малої літери. Якщо хімічний елемент, що у вигляді простої речовини був відомий у мові з давніх часів (залізо, срібло, золото, мідь та ін.), – назва залишається у вжитку. Назви виробів із простих хімічних речовин і похідних від них термінів у науково-популярній і художній літературі залишаються без змін на рівні фразеологічних словосполучень (мідні труби – не купрумні труби, залізна логіка, свинцеві хмари, ртутний термометр, кисневе голодування, воднева бомба, рідкий азот, вуглеводень, сріблити, золотити тощо). Для решти стандартизованих назв хімічних елементів використовують латинські назви і символи. Латинські та українські назви більшості хімічних елементів розглядають як власні назви, пишуть із великої літери й позначають символами (Aurum – Аурум – Au, Argentum – Аргентум – Ag, Ferum – Ферум – Fe, Cuprum – Купрум – Cu ).

	Частина систематичних назв хімічних елементів зумовлена їх кольором або запахом, здатністю утворювати кислоти, знижувати температуру плавлення руди, низькою хімічною активністю та ін. властивостями, зокрема: Оксиген, Кисень (Oxygenium) O було відкрито англійським хіміком Д. Прістлі 1 серпня 1774 р., і на початку XIX ст. його назвали кіслотвором «тим, що породжує кислоту», назва оксиген походить від д.-грец. ὀξύς «кислий» і д.-грец. γεννάω «народжую»; Флуор, Фтор (Fluorum) F виділено А. Муассанітом у 1886 р., його назва походить від д.-грец. Φθόρος «руйнування», а латинська назва – від fluere «текти», за властивістю сполуки CaF2 знижувати температуру плавлення руди й збільшувати текучість розплаву; Хлор (Chlorum) Cl було отримано шведським хіміком К. Шееле в 1774 р., його назва сягає д.-грец. Χλωρός «зелений», тому що в нормальних умовах це отруйний газ жовтувато-зеленого кольору; Аргон (Argon) Ar на зборах Британської асоціації фізиків, хіміків і натуралістів в Оксфорді 7 серпня 1894 р. було зроблено повідомлення, що англійський хімік В. Рамзай та британський фізик С. Вільям відкрили аргон, назва походить від д.-грец. ἀργός «лінивий, повільний, неактивний»; Рубідій (Rubidium) Rb відкрили німецькі вчені Р. Кірхгоф у 1861 р., назва походить від лат. rubidus «темно-червоний» (за кольором найхарактерніших червоних ліній спектра); Родій (Rhodium) Rh відкрито В. Волластоном у 1803 р. в Англії, назва походить від д.-грец. ῥόδον «троянда» (типові сполуки родію мають насичений темно-червоний колір); Барій (Barium) Ba у вигляді оксиду було відкрито К. Шеєле і Ю. Ганом у 1774 р., назва походить від д.-грец. Βαρύς «важкий», тому що його оксид має високу для таких речовин щільність; Вольфрам (Wolframium) W відкрито й виділено у вигляді вольфрамового ангідриду шведським хіміком К. Шеєле в 1781 р., його назва сягає нім. Wolf Rahm та лат. Spuma lupi «вовча піна» (назва вовча піна відома ще з ХVІ ст. й мотивована тим, що вольфрам супроводжував олов’яні руди й заважав виплавці металу, переводячи його в піну шлаків, ніби вовк поїдав овець); Осмій (Osmium) Os відкрито англійським хіміком С. Теннантом у 1804 р., його назва походить від д.-грецьк. ὀσμή «запах» (запах в оксиду осмію такий, як в озону.
	Кожній народній назві І. Верхратський надавав особливого значення. «Много призбірати не призбіравъ…, але знаючи, що коли зерно до зерна докидуємо, міра наповниться» [84, с. 4]. Слід зазначити, що деякі риби мають численні народні назви, інші – декілька, є й такі, що майже не помічені народом. Так, І. Верхратський звернув увагу на те, що кількість іхтіонімів залежить від розміру риб: «…менші мають найбільше назв по околицям ріжних» [89, с. 4].
	Значний внесок у створення української орнітологічної номенклатури зробив І. Верхратський. За результатами статистичних підрахунків виявлено, що в шести випусках «Початків уложення...» народні назви птахів є: у 2-му – 161 таксономічна одиниця та 476 народних орнітонімів на їх позначення; у 4-му – 39 та 61; у 5-му – 66 та 115; у 6-му – 107 та 349 відповідно. Усього він описав близько 373* видів та родів птахів (*у кожному наступному випуску деякі види доповнювалися) і зібрав близько 1000 народних назв птахів. Кожен орнітонім у роботі супроводжується топонімом, де записана народна назва птаха.
	Розглядаючи проблему географії поширення народних назв птахів,
	І. Верхратський писав: «Плиску білу Motacilla alba зовуть в Бережанщині: «Сирватка»; тую назву стрів я також в Милошовичах коло Навариі під Львовом. На Буковині зовуть плиску чи пастушка «Чобаник» – в Ананьєвщині також: «Чабан», «Чабаник» (в обоих сторонах народ южноруский стикає ся з Румунами!). Дятел Picus – або як говорять в декотрих околицях Галичини и в многих Украіни ятель (від яти, имати) – зове ся в Стрийщині коло Синевідска: «Клюйдерево» тоже и в Коломийщині» [89, с. 4].
	Деякі птахи мають численні народні назви, інші – декілька, є й такі, що майже не помічені народом. Причини цих особливостей називання і сьогодні не з’ясовані, хоч вони цікавили дослідників здавна: «Рівно трудно єсть одвітити на питанє, чому декотрі звірята або ростини мають такъ розличні и численні назви, тим часом инші скрізь по цілій южній Руси однако именують ся. Соловія зовуть скрізь соловієм, дрозда дроздом, коса косом, чижа чижем и т.п. Як богатою однакож єсть людова номенклятура малесенькоі птички Troglodytes parvulus! Більш сорока названій найшов я доселі межи людом на того чепурненького втиркуна, о котрім наш селянин сміючись каже, що «то не птах, от лишень зазнака». Дуже численні назви дає наш люд також птицям: Motacilla alba и Vanellus cristatus» [89, с. 4].
	На думку І. Верхратського, не всі народні назви є вдалими, точними, об’єктивними та придатними для вжитку в науці та серед народу. Щодо орнітонімів він зазначив: «И так пр. Cypselus apus окрім не конче удатної назви: «Чорна Ластівка» не має имени у Галицкого люду; тим часом на Полісю (в околицях Радомисла) люд називає того пташка хорошими назвами: «Серпорізка», «Серпик», а коло Каменця Подільського: «Серпокрил», «Серпокрилик» від косих, серповатих крил и витятого вилковатого хвоста. Anas acuta, хоть и лучає ся а Галичині, не має тут назви; коло Києва же зовуть єі дуже удатно: «Шилохвостиця» – Otis tetrax має в Херсонщині окрім назви: «Стрепет» також и прехороше прозваннє: «Перкоша» [89, с. 5].
	Переходячи з одного покоління до іншого, з певної території до іншої, назва птаха змінювалася, іноді до невпізнанності: «...назва Иволга (Oriolus galbula) після околиць: Ива, Ева, Ивиль, Илова, Игова, Елень, Гивінь, Гивир, Ивула, Ивова, Евник, Гивило, Ивол, Ивила, Евола, Вольга, Филіgон, Филюgа, Филіgа!)» [89, с. 5]. Повний спектр народних назв тварин має важливе значення не лише для систематики й номенклатури, лінгвістики, а й для багатьох інших галузей знань. Частина народних назв птахів записана в інших роботах І. Верхратського: «Знадоби для пізнання угорськоруских говорів» (1902), «Нові знадоби номенклятури і термінольогії природописної, народної, збирані між людьми» (1908) [82 – 83]. Навіть сьогодні це чи не найвагоміші праці в українській науковій літературі із зазначеної проблематики.
	На основі власних матеріалів та аналізу 38 літературних джерел своїх попередників М. Шарлемань видає «Словник зоологічної номенклатури. Частина І. Назви птахів» (1927), який уклав у 1919 р. [614]. У 1926 р., після редагування словника, за участі С. Паночіні, М. Щербини, О. Курило, працю довелося переробити за абетковим порядком і подати латинські назви за капітальною працею д-ра Е. Гартерта (E. Hartert Die Vëgel der paläarktischen Fauna, Berlin, 1903 – 1924). Старі латинські назви, як зазначено в передмові, було залишено у відповідних місцях як синоніми. До ухваленої української назви також додавалися синоніми. Вони значною мірою з’ясовують генезис самого орнітоніма. Знаючи одну з поширених народних назв, читач легше знаходить відповідну наукову. Загалом у роботі наведено близько 517 назв таксонів та понад 1845 українських орнітонімів.
	Значна кількість народних назв М. Шарлеманем запозичена у
	І. Верхратського. Серед птахів із найчисельнішими народними назвами він виділяє три види: Волове очко Troglodytes troglodytes L., Плиска біла Motacilla alba L., Чайка Vanellus vanellus L. Загальну кількість народних орнітонімів на позначення Плиски та Чайки І. Верхратський не зазначив, а для Волового очка знайшов їх понад 40.
	Під час виконання дисертаційного дослідження в «Словнику...»
	М. Шарлеманя було нараховано значно більше народних орнітонімів на позначення цих та інших птахів. До першої групи (40 і більше назв) віднесені такі види: Волове очко Troglodytes troglodytes L. – 80 народних назв; Дятел великий строкатий Dendrocopos major L. – 61; Вивільга Oriolus oriolus L. – 48; Одуд Upupa epops L. – 47; Плиска біла Motacilla alba L. – 46. Варто зазначити, що за кількістю народних орнітонімів у першу трійку не потрапили Чайка і Плиска, а Дятел відчутно випереджає Іволгу, Одуда та Плиску.
	Другу групу складають запозичення з інших мов: до неї автори відносять такі орнітоніми як баклан, беркут, сапсан, турухтан – із тюркських; балобан, лелека – із турецької; фазан – із латинської; фламінго – з італійської; ремез, дупель, гаршнеп, вальдшнеп – із німецької; завирушка, оляпка, щоголь – із російської. Походження цих назв іноді можна з’ясувати шляхом буквального перекладу: вальдшнеп – «лісовий кулик», кроншнеп – «вінценосний», баклан – «дика гуска», фазан «птах із ріки Фазіс». Найбільшу групу, особливо серед народних орнітонімів, складають структурно і семантично мотивовані назви із прозорим значенням. Це найменування, які відбивають характерні властивості птахів, або ж у їх основі лежать інші характеристики: голос – гагара, деркач, квак, пищуха, сич, фіфі, цвіркун та ін.; колір оперення – зеленяк, чорниш, рябчик та ін.; незвичайна будова дзьоба – товстоніс, криводзьоб, лопатоніс тощо.
	Четверта, значно менша, група орнітонімів утворена за принципом непрямої номінації (тобто в їх основі лежать властивості інших реалій, які лише асоціативно пов’язуються з птахами). Ряд назв птахів є результатом народноетимологічного переосмислення (етимологізуються, як правило, слова запозичені чи звуконаслідувального походження із затемненою, стертою внутрішньою формою, бо слова мотивовані легше сприймаються й відтворюються носіями мови, ніж слова, позбавлені мотивації) [373, с. 27]. Так з’явилися народні назви: коньок (канюк), грип (гриф), бажант (фазан), блискавка (плиска); орнітоніми, співзвучні з антропонімами: юрко, яків, грицик та ін.; певними професіями, родом занять, соціальним статусом людей: рибалка, швачка, косар, чоболтар та ін.; пов’язані з повір’ями, легендами, народними переказами: віщун, веселик, душа татарська, пташачий король, ключниця та ін.
	Через чотири роки, у 2002 р., Г. Фесенко та А. Бокотей видали роботу «Анотований список українських наукових назв птахів фауни України», який стає основою для виходу їх польового визначника «Птахи фауни України» у цьому ж році [578 – 579]. В обґрунтуванні вибору українських наукових назв систематичного списку птахів України автори вводять у науковий обіг раніше відкинуті українські народні та уточнені наукові орнітоніми: пірникоза, чепура, косар, чирянка, попелюх, пухівка, крех, ягнятник, підсоколик, тетерук, глушець, орябок, хохітва, пісочник, чоботар, коловодник, набережник, брижач, слуква, баранець, грицик, крячок, серпокрилець, жовна, посмітюха, вивільга, пронурок, волове очко, тинівка, кропив’янка, золотомушка, трав’янка, кам’янка, скеляр, вільшанка, підкоришник, щедрик та ін.
	Достовірність деяких народних характеристик тварин викликає в
	І. Верхратського захоплення: «Прошу ... прочитавши сказочки о перепелиці и деркачу. Накликуваннє тихъ верескливихъ птиць озивающихся въ літі по нашихъ поляхъ и лугахъ віддане такъ вірно и мелодійно людськими словами – чи не зъумитъ знавця, чи не стане показомъ о вродженій талановитости нашого люду?» [88, с. 4].
	Як окремий народ він уже мав такі основні ознаки: «власну «руську» (русько-українську) ідентичність і самоназву; конфесійну спільність, з якою ідентифікує себе разом із спорідненими у церковному відношенні етносами; народну мову, своєрідну соціально-організаційну структуру свого провідного етноінтегруючого ядра (козацтво – міщанство – духовенство, з частиною шляхти та масою закріпаченого селянства); загальновизнані центри національного військово-політичного (Запорізька Січ) та церковно-освітньо-культурного (Київ з Києво-Могилянським колегіумом та Києво-Печерською лаврою) життя; виразні особливості національної культури (думи та в цілому своєрідна пісенна творчість, характерні риси національного костюма, хатнього декору тощо), побуту та психічного складу провідних соціальних верств тощо» [441, с. 63 – 64].
	У цей історичний період часу (ХІІІ – ХVІІ ст.) виникають перші українські народні природничі назви й окремі поняття. Українські природничі назви як складова мови завжди зазнавали впливу жителів сусідніх та інтегрованих територій. На прикладі систематичних назв тварин видно, що до праслов’янських назв птахів: орел, журавель, кулик, зозуля, сова, сорока, чайка, сойка та ін. додавалися запозичення з інших мов: беркут, сапсан, турухтан – з тюркських; балабан, лелека – з турецької; фазан – з латинської; фламінго – з італійської; гаршнеп, вальдшнеп – з німецької; козодой, щоголь – з російської.


