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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток природничої науки є складовою 

загальнолюдського соціокультурного процесу, який реалізується на міжнародному й 

національному рівнях, тому 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 в 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 прояву суспільної свідомості, 

пізнання і відтворення світу, неоціненним витвором людства. Народні природничі 

знання на певному етапі забезпечили перехід до власне природничих наук.  

Доведено, що природознавча наука виникла в другій половині ХVІІ ст., але 

окремі її 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 глибше розуміти буття, суттєвіше 

впливати на природу і суспільство. 

У процесі еволюції природнича наука отримала великий арсенал термінів і 

понять, цінність яких полягає в можливості відстежувати багатогранний і складний 

процес духовного розвитку народів і цивілізацій. Окрім того, сукупність народних 

природничих назв пов’язує не лише нормативну номенклатуру з її витоками, а й 

сучасні покоління з минулими. У мові і в думці, відзначав академік В. Вернадський, 

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

найдавнішими предками, а історія об’єднується з біологічними науками. На 

кожному кроці починає виявлятися біологічна основа історичного процесу, про що 

досі й не підозрювали але, мабуть, і вплив долюдського минулого враховується 

недостатньо. 

Отже, актуальність дослідження полягає в тому, щоб великий масив 

народних морфологічних, анатомічних, фізіологічних, екологічних та 

систематичних назв повернути у вітчизняну культуру для подальшого збагачення 

термінологічної скарбниці нації. 

Водночас формування наукової природничої номенклатури на основі 

народних 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 

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 певною мірою 
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послаблює інтерес учнів та студентів до здобуття нових знань. У зв’язку з цим для 

продуктивного навчального процесу і широкої популяризації природознавства 

питання дохідливості національної номенклатури набуває першочергової ваги. 

До цих пір 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 ідей 

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

природи. Це дасть змогу персоналізувати історію науки, визначити напрями 

подальшого наукового пошуку, а також матиме теоретичне, прикладне і виховне 

значення для сучасних поколінь учених і студентської та учнівської молоді.  

У наш час залишаються актуальними висловлені академіком В. Вернадським 

думки про те, що історія математики вже давно є одним із добре опрацьованих 

розділів історії науки, водночас набагато гірші справи з історією описового 

природознавства – зоології, ботаніки, мінералогії, геології і майже всіх розділів 

техніки. Тут галузь наукового дослідження ледве зачеплена засобами сучасної 

історичної науки. 

До сказаного слід додати звернення академіка П. Тутковського до наукової 

громадськості стосовно необхідності глибокого і всебічного вивчення та розробки 

термінології у вітчизняному природознавстві. Він зокрема зазначав, що внаслідок 

сумних історичних обставин в Україні в останні століття наукові українські терміни 

могли виробитися лише в гуманітарних науках, водночас природничі науки, 

розвиток яких почався наприкінці ХVІІІ ст., залишилися без добре розробленої 

національної наукової термінології. 

На сьогодні стан вивчення зазначеної проблеми істотно не поліпшився. 

Залишається невпровадженим 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 наукових галузей. Термінологічні здобутки кожного народу мають 

загальнолюдський вимір і водночас є важливою складовою вивчення 

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 із виконання теми «Історія започаткування, становлення та 

розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні» (номер державної 

реєстрації 0102 U001526). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є цілісне відтворення 

історії розвитку природознавства на теренах України з погляду 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 методологічних 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 особливості етапу трансформації 

незрілої науки про природу в наукову галузь; 

–  виявити механізми взаємодії і взаємовпливів міфологічної і зоологічної 

терміносистем на етапах їх еволюції; 

– простежити коеволюцію хімічної і фізичної наук, 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 

зв’язку 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 із літературних джерел і шляхом анкетування 

природничі терміни та простежити за їх взаємозв’язками з погляду виробничої 

діяльності людини, антропонімо- й топонімотворення; 

– проаналізувати вплив легенд, повір’їв та міфічних уявлень на зоологічне 

термінотворення;  

– виявити і класифікувати несистематичні природничі терміни, які характеризують 

антропогенний вплив на природу; 

– з’ясувати, яким чином екологічні фактори відображені у народній термінології; 

– 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 процесом розвитку природничих наук і 
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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, соціокультурні аспекти історії науки і техніки. 

Дослідження має комплексний і міждисциплінарний характер. Його 

концептуальні засади ґрунтуються на основі гуманітарних та природничих знань з 

історії, історії науки і техніки, лінгвокультурології, антрополінгвістики, ботаніки, 

зоології, географії, фізики, хімії, анатомії, фізіології, екології, ветеринарії, медицини 

тощо. 

Хронологічні межі дослідження природничої науки і термінології 

охоплюють період від початку ХVІІ ст. до сьогодення. Водночас в окремих 

випадках автор виходить за визначені часові межі, оскільки походженню частини 

народних назв притаманна розмита хронологія, а низка назв на позначення об’єктів 

природи виникла ще в епоху існування праслов’янської мови. Широкі хронологічні 

межі дослідження дають змогу комплексно розкрити основні етапи становлення 

наукової і народної терміносистем, здійснити 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. 

З погляду сучасних методологічних надбань історичної науки проаналізовано 

основи народних природничих знань, ранні народно-релігійні класифікації живої 

природи. Виділено основні характеристики народних природничих назв, термінів, 

понять порівняно з 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 

термінології у фізиці, хімії, екології, зоології тощо з економікою, політикою, 

суспільними відносинами, світоглядом, матеріальною і духовною культурою. 

Виявлено характерні закономірності у формуванні природничої науки та 

запропоновано її періодизацію. Охарактеризовано кожен етап розвитку природничої 

галузі на прикладі зоології, хімії, екології. Сформовано в хронологічній 



 7 

послідовності банк даних про найважливіші відкриття в природознавстві минулого і 

сучасного. 

Розглянуто провідні тенденції та особливості становлення природознавства 

на теренах України в різні історичні епохи, охарактеризовано найважливіші наукові 

відкриття, а також установи й товариства, які забезпечили прогрес вітчизняної 

природничої науки. Аналіз архівних документів, звітів академії наук України, праць 

учених дав змогу виділити об’єктивні й 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 понад 2780 зоонімів, якими позначають 1597 

видів тварин з анатомо-морфологічними, фізіологічними, екологічними, 

етологічними характеристиками цих тварин, міфами, легендами та повір’ями. 

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 і людей. Частина природничих термінів походить від 

назв зброї, знарядь і предметів праці, роду занять тощо. 

У дослідженні розглянуто особливості міфоеволюції та процесу становлення і 

взаємопроникнення міфологічної й зоологічної термінології. Встановлено 

закономірність між тривалістю історичного розвитку природничих наук, їх 

особливостями та різноманітністю 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 структурну схему української лексичної системи і 

зазначено місце наукової і народної природничих термінологічних підсистем у 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 й 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 й 

фізіології, екології, основ медицини, валеології та ін. 
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Окрім того, вже впроваджені в навчальний процес Переяслав-Хмельницького 

державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та інших вищих 

навчальних закладів України спецкурси: «Народна зоологія», «Етноботаніка», 

«Народне природознавство», «Народне землезнавство», «Зоологія хребетних та 

народна зоологія». На виконання навчальних планів автором видано низку 

посібників із 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-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 

2011 р., 12 – 13 квітня 2012 р., 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». 
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Публікації. За темою дослідження в наукових виданнях опубліковано 58 

праць, у тому числі 24 статті у наукових фахових виданнях з історії, 3 монографії та 

12 посібників. 

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.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційного дослідження, розкрито 

зв’язок із науковими програмами, мету, сформульовано основні завдання 

дослідження, його хронологічні межі, визначено методологічну основу і наукову 

новизну, теоретичне і практичне значення роботи, подано відомості про апробацію.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

здійснено історіографічний аналіз літератури, висвітлено джерельну базу і 

методологію дисертаційної роботи. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» проаналізовано літературу  

ХVIІ – початку ХХІ ст. присвячену історії становлення і розвитку природничих 

наук, народної і наукової термінології. 

Історіографія становлення народної і наукової природничої термінології в 

системі природничих наук у своєму розвитку пройшла декілька етапів. Кожен етап 

відзначається глибиною постановки завдань, методологією, теоретичним рівнем, 

особливостями практичного втілення. На кожному історіографічному етапі 

висвітлення проблеми термінологічного супроводу природничих наук тісно 

пов’язане з історичними, соціально-економічними, соціокультурними 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 з погляду 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 – із 1991 р. 

Перший етап у становленні історіографії природознавства (ХVІІ – перша 

половина ХІХ ст.) відкрив Г. Галілей, закладку фундаменту для його подальшої 

еволюції розпочав Р. Бойль, а завершив І. Ньютон. Однак окремі природничі галузі, 

зокрема, екологія, генетика, молекулярна біологія оформилися в науку у ХХ ст. 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, зроблене 

українським богословом і науковцем Ф. Прокоповичем у 1708 р. Ним розглянуто 

чимало хімічних елементів, сполук, мінералів та їх характеристик, класифіковано 
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агрегатні стани, дано порівняльну характеристику процесу очищення речовин. 

Водночас деякі погляди видатного натурфілософа щодо природи дії магнітного поля 

порівняно з ранніми античними уявленнями попередників є помилковими. У 

природознавстві того часу відбувалися активні процеси становлення наукових 

терміносистем, зокрема в хімії – символічної системи назв, але навіть у роботах 

ХVІІ ст. та початку ХVІІІ ст. визнані науковці продовжували використовувати 

алхімічні позначення. 

На другому етапі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) відбувалося 

подальше становлення наукового природознавства як у світі загалом, так і на 

теренах України зокрема. Важливим 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. було видано 

роботу І. Гавришкевича «Початокъ до уложення термінологіи ботаніческои рускои», 

а в 1861 р. – М. Сила-Новицького «Додаточокъ галицко-русскои номенклятуры 

ботаничнои». Паралельно М. Сила-Новицький проводив ентомологічні та 

іхтіологічні дослідження і проаналізував характеристики 318 видів птахів Галичини. 

У 1854 р. В. Воляном було укладено ботанічний посібник «Началноє основаніє 

рослинословія про нижшіи гимназіа а нижшіи реальніи школы въ ц. к. Астрійськой 

державѣ», де вперше здійснено спробу формування українських наукових термінів. 

Дещо пізніше М. Анненков уклав свій класичний ботанічний словник. Його перше 

видання побачило світ у 1859 р., а друге – у 1878 р. Українські назви рослин він 

почерпнув із робіт багатьох попередників. Варто зазначити, що про праці 

О. Роговича, Ф. Вовка (Волкова), К. Горницького, О. Янати, І. Верхратського деякі 

автори згадують при аналізі джерел фітонімів зі 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 маркується умовним 

скороченням (Малор.). Власні підрахунки засвідчують, що у словнику використано 

983 назви рослин, записані першим ректором Київського університету  

М. Максимовичем.  

Із теренами України чи українськими авторами пов’язано чимало робіт, 

поданих у 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 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, 1851 г.), «Труды (Записки) Новороссійскаго 

Общества Естествоиспытателей – статья Э. Линдемана – Очеркъ флоры Херсонской 

губерныи» (Одесса, 1872 г.), В. Черняевь «О значении украинскихъ лѣсовъ» 
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(Харьковъ, 1857 г.). З погляду термінотворення на тлі розвитку природознавства 

більшість робіт або вивчалися частково, або й зовсім не зазнавали історіографічного 

аналізу. 

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

Центральному державному історичному архіві України, підтверджують високий 

рівень наукового етосу вченого. 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». 

Увесь зібраний етноботанічний матеріал ліг в основу створеної ним 

ботанічної номенклатури й термінології. Природнича номенклатура на основі 

української народної мови, яку запропонував І. Верхратський, мала й певні 

недоречності. Так, деякі, штучно створені назви були невдалими тому, що не 

базувалися на живому мовленні. Творчий доробок І. Верхратського створив міцне 

підґрунтя для ботанічного й зоологічного наукового називництва. 

Однією з перших робіт третього історіографічного етапу (перша чверть 

ХХ ст.) був чотиритомний словник української мови Б. Грінченка «Словаръ 

української мови» (1907 – 1909 рр.), де записано чимало народних природничих 

назв. 

У виданому в 1914 р. Бахчисарайським товариством садівників короткому 

курсі лекцій «Растение и его жизнь...» О. Яната вказував на те, що причиною 

відсутності в природознавстві української мови є брак відповідної літератури, за 

якою міг би навчатися фахівець. Домінування в науковій і навчальній літературі 

помилкових суджень про те, що народні назви рослин не можуть бути прийняті, бо 

вони дуже різні в регіональному плані, – вважав О. Яната, – веде до того, що 

ботаніки, вибирають знайомішу великоруську назву і, не замислюючись, нав’язують 

її білорусам, українцям, литовцям. Водночас думку 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». Він доводив, що поки буде світити 

сонце і викликати життя на Землі, існуватиме потреба називати рослини рідною 

мовою.  

До сказаного додамо, що О. Янаті належать фундаментальні праці: 

«Українська ботанічна термінологія», «Українська ботанічна номенклатура». Окрім 

того, у 1925 р. обсяг підготовленої до друку частини рукописів становив відповідно 

15 і 30 друкованих аркушів, але вони не були видані, а доля рукописів невідома. 

Усього О. Яната написав понад 300 праць. Значна їх частина 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 
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природничої термінології» (1920 р.), «За яким принципом треба укладати українську 

природничу номенклатуру» (1928 р.) та ін.  

На основі зібраного фітонімічного матеріалу в 1928 р. Українська Академія 

Наук у Києві видала «Словник ботанічної номенклатури: проект» малим тиражем. 

Він став визначним надбанням української ботанічної науки і послужив зразком для 

інших фундаментальних видань. Із великої кількості наукових і народних назв для 

рослини було вибрано, ухвалено чи рекомендовано найрозповсюдженішу і 

найвлучнішу. У словнику систематизовано понад 10 тис. народних фітонімів. Він і 

досі не має аналогів у науковій ботанічній літературі, хоча містив відносно мало 

фітонімів Лівобережної України. 

Окрім назв рослин, до структури словника 1928 р. додавався 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 номенклатури «Комахи (Insecta)» – укладач І. Щоголів. 

Анатомічна, фізіологічна, медична та природнича термінологія цього 

історіографічного етапу репрезентовані роботами М. Висоцького «Очерки нашей 

народной медицины» (1911 р.), В. Ніколаєва, «Матеріали до української наукової 

терминольогії» (1918 р.), С. Рудницького «Начерк ґеографичної термінольогії» 

(1908 р.), «Причинки до ґеографичної термінольогії» (1913 р.), «Російсько-

український словничок термінів природознавства і географії» (упорядник К. Дубняк 

1917 р.) та «Географична термінольогія, зложена Природничою Комісією 

Українського Товариства Шкільної Освіти у Київі». Перераховані праці містять 

цінний термінологічний матеріал із біологічної екології.  

Фізична й хімічна термінологія цього історіографічного етапу представлена 

у працях «Словнику хемичної термінології» (упорядник О. Курило, 1923 р.) та 

«Словнику фізичної термінології» (відредагованому В. Фаворським (1932 р.)).  

У 30-і рр. ХХ ст. (ІV етап) природнича термінологія була розглянута у 

працях «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. 

Окрім того, вийшло декілька галузевих термінологічних бюлетенів, які 

насправді були інструкціями для службового цензурування навчальних, наукових та 

популярних видань. 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». Водночас у 

типовому положенні про основні напрями наукової діяльності науково-дослідних 
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установ за 1931 р. йшлося про необхідність «проводити всю свою науково-дослідну 

роботу на основі неухильного використання марксистсько-ленінської методології».  

Контроль експедиційних обстежень ботаніків у ці роки, за спогадами 

Н. Осадчої-Янати, НКВС здійснював постійно. Перед виїздом інститути, які 

організували такі обстеження, мусили звертатися до НКВС по дозвіл на переведення 

експедиції та користування військовими мапами. Щойно одержавши дозвіл, 

експедиція могла виїхати, але мала реєструватися в кожному селі в сільраді та у 

великих містах. Іноді доводилося переривати працю і їхати на виклик районного 

НКВС, де перевіряли мандати і маршрути.  

Наукові установи та окремі вчені, які відхилялися від партійного курсу, 

зазнавали переслідувань. На основі документів Центрального державного архіву 

вищих органів влади і управління України простежено типову для того часу схему 

звільнення з роботи за політичні переконання. Так, зокрема, директора Центральної 

сільськогосподарської бібліотеки Г. Мельник звільнили з роботи за величезну 

засміченість апарату Бібліотеки класово-ворожими елементами. 

Помітну роль у збереженні українських назв рослин мали публікації, видані 

за кордоном. Так, упродовж кількох десятиліть (1877 – 1932 рр.) польський учений 

С. Маковецький зібрав і дослідив українські назви рослин на Поділлі, поблизу 

Кам’янця-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.). 

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. 

У хронологічних межах цього історіографічного етапу чеські дослідники 

проводили вивчення складу, походження, утворення чеських і словенських назв 

рослин. Їх цікавила спорідненість 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». 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.). 

Не зважаючи на несприятливі політичні обставини в Радянській Україні, 

Н. Осадча-Яната продовжувала активні дослідження української ботанічної 

термінології – спочатку на батьківщині, 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». 

У процесі літературного аналізу цього словника подаються різні параметри 

стосовно кількості назв рослин. Автор словника українських наукових і народних 

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

близько 2000 фітонімів. У передмові до словника Н.Осадча-Яната вказує, що в 
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обстежених 158 місцевостях України пощастило записати українські назви 810 видів 

рослин. За проведеними нами підрахунками й уточненнями Н. Осадча-Яната 

розглянула 815 видових та родових наукових назв судинних рослин, 18 назв мохів, 3 

назви грибів і 2941, 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. За зробленими 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, важливе 

місце посідають визначник О. Мигуліна «Звірі УРСР (матеріали до фауни)» 

(1938 р.), фундаментальна іхтіологічна робота Л. Берга «Названия рыб и этнические 

взаимоотношения славян» (1948 р.), М. Воїнственського, О. Кістяківського 

«Визначник птахів УРСР» (1962 р.), праця І. Турянина «Риби карпатських водойм» 

(1982 р.), словник О. Маркевича і К. Татарка «Російсько-українсько-латинський 

зоологічний словник. Термінологія і номенклатура» (1983 р.), польовий визначник  

І. Марисової і В. Талпоша «Птахи України» (1984 р.) та ін. 

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.). 

Отже, на четвертому історіографічному етапі наукова думка в царині 

природничого називництва еволюціонувала в межах тоталітарної партійно-

радянської системи. Дослідники природничої номенклатури відчули на собі весь 

тягар сталінської епохи, особливості хрущовської «відлиги» і брежнєвського 

«застою». Водночас збереження і розвиток української природничої термінології і 

номенклатури забезпечували не лише вітчизняні, а й зарубіжні вчені. 

Сучасний історіографічний етап розпочався з часу проголошення 

незалежності України в 1991 р.  

Упродовж останніх десяти років значний внесок у вивчення історії 

становлення природничої і сільськогосподарської термінології зробила Державна 

наукова сільськогосподарська бібліотека УААН. 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. 

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

наукових і народних назв судинних рослин», інтегрувавши ботаніку, етноботаніку, 

лексикографію та історію науки. 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 
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створення системи науково обґрунтованих національних відповідників латинської 

наукової номенклатури вищих судинних рослин.  

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.). 

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.). 

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 прикладне значення не лише для 

істориків науки, а й для лінгвістів та зоологів. 

Спеціальним дослідженням становлення народної анатомо-фізіологічної 

термінології дітей стала 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.). 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 справи, а також із мовлення 

тваринників. 

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 в 

роботах В. Вергунова, М. Журби, В. Коцура, О. Курка, В. Орлика, О. Реєнта та ін. 

Отже, проведений історіографічний аналіз показує, що сьогодні існує 

нагальна потреба в появі узагальнюючої праці, у якій би комплексно розглядалися 

найважливіші етапи розвитку природничих наук, включаючи взаємодію народних і 

наукових знань та їх термінологічний супровід. Враховуючи те, що зміст значної 

частини природничих термінів досі не з’ясований, пошуку шляхів розв’язання цієї 

проблеми присвячені наступні розділи дисертації. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» подається аналіз документів 

і матеріалів фондів Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського НАН України, 

Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН, Національної 

парламентської бібліотеки України, бібліотеки та архіву Інституту зоології 
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ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, бібліотеки та архіву Інституту ботаніки НАН 

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

Джерелознавчого аналізу зазнавали документи, які зберігаються:  

– у 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; 

– у 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 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. Николаевъ, 

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 
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науково-дослідну роботу установ Академії наук УРСР за 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 в досягненні 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 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» (Є. Алексєєв 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, спільне і відмінне в науковій і народній термінології автор з’ясовував, 

використовуючи «Ботанический словаръ» М. Анненкова (1878 р.), «Полесскую 

терминологию пчеловодства» М. Никончука та ін. (1968 р.), «Нові знадоби 

номенклятури і термінольоґії природописної, народної, збирані між людьми» 

І. Верхратського (1908 р.), «Опыт толковаго словаря народной технической 
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терминологіи по Полтавской губерніи: отдѣлъ І-й, ІІ-й и ІІІ-й. Кустарные промыслы, 

сельское хозяйство и землевѣдѣніе, народныя поговорки и изреченія» В. Василенка 

(1902 р.), «Словник ботанічної термінології» В. Вовчанецького (1932 р.), «Список 

растеній съ народными названіями и этнографическими примѣчаніями» Ф. Волкова 

(1873 р.), «Очерки нашей народной медицины» М. Висоцького (1911 р.), «Світ 

пернатих Чернігівщини у назвах» І. Марисової та ін. (1998 р.), «Словаръ народных 

географических терминов» Є. Мурзаєва (1984 р.), «Російсько-українсько-латинський 

зоологічний словник» О. Маркевича та ін. (1983 р.), «Словник ботанічної 

номенклатури» Н. Осадчої-Янати та ін. (1928 р.), «Словник українських наукових і 

народних назв судинних рослин» Ю. Кобіва (2004 р.), «Анотований список 

українських наукових назв птахів фауни України» Г. Фесенка та ін. (2002 р.), «Назви 

хребетних тварин: (проект) М. Шарлеманя та ін. (1927 – 1928 рр.), «Народні 

українські назви рослин Північної Таврії» О. Янати (1916 р.) та ін. 

З опублікованих джерел слід зазначити вибрані наукові праці вчених, 

бібліографічні покажчики, спогади про відомих природодослідників. Для пояснення 

семантики народних назв тварин використовувалися етимологічні, етимолого-

семантичні, тлумачні, міфологічні словники та словники символів. У процесі 

досягнення 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 каналом пошуку дослідницької інформації 

залишаються твори аматорів і знавців природи, якими були С. Аксаков, А. Сабанєєв 

та ін. 

У процесі з’ясування еволюції уявлень про природу з позицій історизму були 

опрацьовані фрагменти робіт Арістотеля, Плінія Старшого, Страбона, за 

дослідженнями В. Латишева «Известия древних писателей о Скифии и Кавказе» та 

Г. Боплана «Опис України». Помітне місце в роботі відведено з’ясуванню 

походження природничих термінів через роботу з виданнями сучасної та минулих 

епох, зокрема «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, 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 дітей» (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. Клінгера (1911 р.), «Історія культури» Ю. Ліпперта 

(1922 р.), «Первобытное мышление» Л. Леві-Брюля, (1930 р.), «Жизнь животных: в 
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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. 

Окрему джерелознавчу групу становлять 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 автори словників чи зведень публікували статті в журналах. В 

історії науки траплялося, що словник народних природничих назв із 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 періодичних 

видань, де друкувалися народні природничі назви. Серед них – журнали «Кіевская 

старина. Ежемѣсячный историческій журналъ», «Вестник древней истории», 

«Сборникъ Харьковскаго Историко-Филологическаго Общества», «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 

Мысль», «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»», подається тлумачення таких народних природничих назв, як-от: зела 

«трави», нужа «воші» тощо. 

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, вибрані праці відомих учених, бібліографічні покажчики, спогади 

про природознавців тощо. Для пояснення семантики народних назв тварин 

використовувалися етимолого-семантичні, тлумачні, міфологічні словники, 

історичні, культурологічні, філософсько-психологічні праці та енциклопедії різних 

століть, науково-популярні періодичні видання ХІХ – ХХ ст. 

У підрозділі 1.3. «Методологія дослідження» зазначено, що визначальними у 

процесі дисертаційного дослідження стали такі принципи: історизму – розгляд 

розвитку природознавства та його термінології як предмета дослідження і процесу, 

що виникає, розвивається, змінюється впродовж свого існування в часі й 

зумовлюється усією сукупністю попередніх трансформацій; об’єктивності й 
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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’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 

термінотворення в природознавстві, цілісного бачення складного процесу еволюції 

природничих знань; гуманізації – розкриття особливостей руху наукової думки в 

галузі еволюції природознавства і термінотворення через систему світоглядних 

орієнтацій, центром яких є людина, її свідомість, та духовно-практична діяльність і 

вільна самореалізація; інтеркультурності – виконання поставлених завдань на 

ґрунті концепцій загальнолюдських цінностей і цивілізаційних стандартів 

людського буття, 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 

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, упередженого 

ставлення до предмета дослідження; 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 

духовного світу людини для освоєння багатств культури, реалізації її продуктивних 

можливостей та вирішення завдань сучасності; інтегративності – синтез наукових 

надбань істориків, дослідників суспільних наук і природознавства для  розкриття 

завдань наукового пошуку,  формулювання ідей, гіпотез, основних положень і 

висновків дисертації, 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 в 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 
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поглядів дослідників різних епох, відстеження особливостей, надбань і недоліків 

наукового пошуку в природознавстві – порівняльно-історичний. 

Окрім того, у дослідженні було використано загальнонауковий метод 

класифікації, який дав змогу визначити найважливіші групи ботанічних, 

зоологічних, екологічних, анатомо-фізіологічних, ветеринарно-медичних та інших 

термінів, згрупувати використані джерела й літературу, наукові праці дослідників 

відповідно до певних історіографічних періодів. 

У другому розділі «Еволюція уявлень людини про природу на тлі 

історичного розвитку» зроблено спробу зіставлення етапів розвитку природничих 

наук (на прикладі зоології) з еволюцією уявлень соціуму про природу в процесі 

розвитку мислення. 

Підрозділ 2.1. «Народна зоологія: становлення, рівень об’єктивності, 

структура та значення» присвячений характеристиці народних природничих знань. 

Тривалий час людство мало уявлення про природу не з наукових джерел, а із 

власного життя, практики. Розвиток рослинництва вимагав знання основ ботаніки, 

фізіології рослин, ґрунтознавства, відбору рослин для розмноження та інших 

методів селекції, метеорології. Для становлення тваринництва було необхідним 

знання з 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.  

Сукупність народних знань про тварин, що виникли у практичній діяльності, 

змінювалися й передавалися із покоління в покоління 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. 

Народне природознавство має неоднорідну структуру і за своєю суттю є 

комплексним науковим напрямом. Кожен компонент народних знань – це результат 

різних типів мислення, що характеризується неоднаковим рівнем об’єктивності. 

Дисертантом уперше виділено 12 цілісних структурних компонентів народної 

зоології і представлено їх у висновках автореферату в порядку зменшення 

відповідності сучасним науковим трактуванням. 

Підрозділ 2.2. «Етап незрілої зоології: характеристика, зміна 

методологічних підходів у трактуванні подій, явищ, наукових фактів» присвячений 

народно-науковому етапу.  

На ІV ст. до н. е. – ХVІІ ст. припадає етап розвитку природознавства для 

якого характерне змішане міфічно-наукове розуміння природи та взаємозв’язків у 
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ній. Поряд із фундаментальністю й певною прогресивною динамікою у «ранній 

науці» допускаються елементарні помилки, позбавлені логіки висновки й погляди. 

Існування етапу перед науки, чи народно-наукової зоології, К. Рульє визначав 

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.). 

Ф. Прокопович у творах із натурфілософії в розділі «Проблеми, що 

стосуються виникнення і знищення» процес зародження черв’яків у мертвих тілах 

розглянув з позицій самозародження. Чимало «природних див» описано в роботі 

«Памятникъ рѣдкостей ...» (1793 р.). Будові страуса приписується наявність 

розділених копит і здатність кидати ними камені у ворогів, а морському коню, як у 

казці, – топтати людей на полях. Деякі хибні уявлення передавалися наукою та 

навчально-пізнавальною літературою впродовж століть. У процесі пошуку 

аргументів на користь існування народно-наукового етапу автором дисертаційного 

дослідження, наприклад, виявлено, що в багатотомному енциклопедичному виданні, 

яке побачило світ на початку ХІХ ст., використані перекази чи байки про зозуль 

різних країн. Навіть той, хто не є фахівцем із біології, помітить хибність деяких 

описів у дванадцятому томі цієї роботи, де, зокрема, йдеться про перетворення 

зозулі на кібчика; яструба, що приносить зозулю на спині, а вона випускає слину на 

рослини, з якої народжуються комахи та ін. До нашого часу в науці зберігаються 

терміни історичної доби, що відбивають уявлення про наділення тварин людськими 

якостями та соціально-ієрархічним становищем: різні касти суспільних комах 

(мурашок, термітів, бджіл) традиційно називають царицями, рабами, солдатами 

тощо. 

Автором уперше виділені й обґрунтовані характерні методологічні прорахунки 

природодослідників народно-наукового етапу, які були причиною хибних пояснень 

явищ навколишнього світу. 

У підрозділі 2.3. «Еволюція уявлень про природу на тлі історичного розвитку 

людства» зіставлено процес формування уявлень про природу в онтогенезі та 

філогенезі людини з етапами розвитку природознавства на прикладі зоології. 

Зазначено, що 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. Насамперед це простежується на сприйманні, 

мисленні, мовленні, емоціях та інших психічних процесах. Можна сказати, що 

повторення, рекапітуляція є одним із законів індивідуального розвитку психіки, 

який допомагає людині зрозуміти природу і сутність цього процесу.  

Сходження в пізнанні природи реалізувалося через процес мислення людини, 

її уявлень, образів, понять про світ. Зіставлення еволюції уявлень про природу в 

історичному та індивідуальному розвитку людини дало необхідні підстави для 

зближення еволюційних процесів мислення, відбитих у природничих уявленнях і 

поняттях людини, з етапами розвитку природознавчої галузі: І етап – одночасне 

існування казкового, міфологічного, реалістичного бачення природи і взаємозв’язків 

у ній на основі існуючих типів мислення і сприймання (дітей і давніх людей) – 

становлення народного природознавства; ІІ етап – змішане народно-наукове бачення 

і розуміння природи та взаємозв’язків у ній; ІІІ етап – поява природничих наук на 
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основі абстрактного, аналітичного та ін. типів мислення. Для нього характерна 

диференціація уявлень про природу на народні і наукові. Наукові уявлення про 

природу стають основою освітньої діяльності, а народні витісняються з неї. 

У підрозділі 2.4. «Витоки і взаємозвязки міфологічної та зоологічної 

термінології» зазначається, що в міфофауні та міфофлорі кожного народу відбиті 

першоуявлення людей про навколишній світ, а пізніше в міфах тісно переплелися 

історія, релігія, філософія, поезія та мистецтво давніх народів, що зумовлює 

тривалий науковий інтерес дослідників у цій площині пізнання минулого. 

Міфологія і зоологія відповідають двом стадіям пізнання навколишнього 

світу людиною. На першому етапі виникнення міфів тварина-тотем була 

родоначальником і покровителем певного роду. У цей період міфофауну наділяли 

надприродними силами, і міфи мали зооморфний 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, 

Зінське щеня та ін. 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. 

На другому етапі міфотворення з’явилася певна пізнавальна впевненість. 

Через це уявні надприродні можливості тварин зменшувалися, а міфічні істоти 

поступово ставали зооантропоморфними. 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 аналогічні назви на їх позначення і 

спостерігався взаємообмін у міфологічному та зоологічному називництві. 

На останньому етапі творення міфів поряд з існуванням незрілих 

природничих наук залишаються попередні зооморфні 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. 

Стрімкий технічний прогрес, проникнення в життя людей роботів, комп’ютерних 

систем, біотехнологій сприяли утвердженню в суспільній думці уявлень про розумні 

машини. Антропотехноморфні роботропи, робокопи живуть, як і всі попередні 

міфічні істоти, людським і «технічним» життям. Їхні 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. 

Отже, еволюція увлень людини про природу на тлі історичного розвитку 

здійснювалася у три етапи: народний, народно-науковий і науковий. Вони є 

результатом різних типів мислення і характеризуються неоднаковим рівнем 

об’єктивності. Народні знання стали фундаментом, на якому сформувалася власне 

наука. 

У третьому розділі «Наукова і народна термінологія в системі 

природничих знань» здійснено порівняльний аналіз знань про об’єкти, проблеми, 

методи науки та народного природознавства. 
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У підрозділі 3.1. «Об’єкти, методи народних природничих знань, ознаки 

науки» зазначено, що 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. 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, а в народній систематиці тваринний світ поділявся на 

«верхній, середній та нижній». Водночас біблійний поділ тварин на групи 

наближається до наукового. Він в окремих випадках хибний, але загалом не 

суперечить принципам зоологічної систематики. Тварини в Біблії поділені на чотири 

групи: 1) тварини, що живуть на суші, чотириногі, великі й малі; 2) риби морські; 

3) птахи небесні; 4) плазуни. 

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 у повсякденній 

практиці. 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 розв’язуються 

пізніше.  

Після постановки проблеми виникає необхідність її методичного 

розв’язання. Так з’являється третій вид наукового знання – знання про методи. 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, кількісних та 

мисленнєвих експериментів останнім часом великого значення набувають 

комп’ютерні. 

У підрозділі 3.2. «Характеристика основних складових дослідження: 

визначення, функції, взаємозв’язки, класифікації, вимоги до термінів та понять» 

розглянуто зміст термінів народні назви і наукові назви на основі правил зоологічної 

номенклатури, які 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, 

вищому, ніж вид, складається з однієї лексеми, наукова назва виду – із двох лексем 

(біномен), а підвиду – із трьох лексем (триномен). Проаналізовано філософські та 
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лінгвістичні аспекти співвідношення між змістом дефініцій слова, яке не є терміном, 

слова-терміна і поняття. 

У підрозділі 3.3. «Порівняльний аналіз наукової і народної природничої 

термінології в системі природничих наук» уперше визначено місце народної 

природничої термінологічної підсистеми, у т. ч. й народної зоологічної, у загальній 

українській лексичній системі. Як видно зі схеми, українська лексична система 

представлена ієрархічною структурою підсистем за тематичними ознаками.  

 

Наукова та народна природничі терміносистеми 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 

 
 

Мікологічна 

(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 
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Надцарство Еукаріоти 
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Нами запропонована загальна схема еволюції систематичних назв. На етапі 

народних знань у всьому світі функціонували лише полісемічні народні назви на 

позначення живих істот. У середовищі поліваріантних народних назв у кожній 

країні виникають біномінальні назви, які в добу незрілої науки набувають статусу 

наукових. Іншу частину національних назв розробляли або запозичували науковці 

тих часів. І лише з часу реформи біологічної таксономії і номенклатури, здійсненої 

К. Ліннеєм, починають функціонувати моноваріантні латинські наукові назви. 

Запропонований шлях номенклатурного становлення на прикладі орнітоніма Зозуля 

звичайна Cuculus canorus L. поданий у вигляді схеми. Він може бути застосований і 

щодо систематичних назв рослин та грибів.  

 

Етапи еволюції систематичних назв живих організмів 

 

 

 

 

(джерело знаходження) 

 

 

 

 

 

Між першою і другою групою систематичних назв існують тісні зв’язки та 

взаємообмін. 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 мотивує наукову назву в іншій мові. 

Лише частина народних назв стає науковими в процесі еволюції.  

Отже, народне і наукове природознавство мають як спільні, так і відмінні 

риси, що забезпечує певну наступність їхніх елементів у процесі переходу від 

народних до народно-наукових і наукових уявлень про природу. Народна 

природнича термінологія залишається несформованою, безсистемною на противагу 

науковим терміносистемам. 

Четвертий розділ «Коеволюція хімії і фізики та їх термінології у ХVІІІ – 

ХХІ ст.» присвячений аналізу взаємозв’язків розвитку наукової галузі і термінології 

на теренах України. 

У підрозділі 4. 1. «Періодизація еволюції хімії і фізики та їх термінології» 

подається характеристика кожного етапу розвитку хімічної галузі.  

У роботі встановлено кореляцію між кількістю народних назв-синонімів на 

позначення одного об’єкта в ботаніці, зоології, географії, фізиці та хімії. Нами 

виділено більше 10 видів рослин, які мають понад 100 народних назв. Тривала 

історія зоологічної галузі також створила підґрунтя для накопичення значного 

масиву народних зоонімів. Водночас 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. У зв’язку з цим об’єкти тваринного 

світу мають менше термінологічне розмаїття в розрахунку на один вид порівняно з 

1. Поліваріантні 

(полісемічні) 

назви 

2. Оліговаріантні 

(олігосемічні) 

назви 

3. Моноваріантні 

 (моносемічні) 

 назви 

Народні назви 

кукавиця, кукуля, куковачка, 

куковка; кукуля, куковка, 

підкидовка, брехунка та ін. 

Номенклатурні 

національні наукові назви 

Зозуля звичайна (укр.),  

Кукушка (рос.) та ін. 

Латинська 

наукова назва  

Cuculus canorus L. 
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рослинами, які не приховані у світлу частину доби. Близько 10 видів тварин мають 

40 – 80 народних назв.  

У роботі виділено першу десятку географічних народних термінів із 20 – 45 

синонімами. Фізична лексика народжувалася в середовищі вчених і була 

малодоступна тим, хто не є фахівцями в цій галузі. Це віддаляло широкий загал від 

фізичного термінотворення, тому народних фізичних назв значно менше, ніж 

біологічних. Так, лише по 8 – 15 синонімів мають близько десятка фізичних 

термінів. Формування точної науки хімії в сучасному розумінні почалося лише в 

XVII – XVIII ст. Народна хімічна термінологія має таку ж структуру, як і фізична, 

проте через визначальне значення лабораторно-технічного забезпечення для 

наукового становлення хімії, «прихованість» хімічних реакцій і процесів від 

широкого загалу та значний обсяг абстрактних понять вона ще бідніша, ніж фізична. 

Лише 9 хімічних термінів мають від 2 до 8 народних назв. 

Народно-науковий етап розвитку хімічної галузі  

(V – IV ст. до н. е. – XVIІ ст.) ґрунтується на античних філософських уявленнях про 

хімічні елементи. Він тісно пов’язаний з астрологією та містикою і широко 

представлений алхімією. Алхімічний етап тривав близько дванадцяти століть. 

Хибність уявлень і спроб перетворення металів (заліза, міді, ртуті) на золото не 

перекреслює здобутків того 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. 

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) диференціація, гібридизація та 

інтеграція сучасної хімії (ХХ – ХХІ ст.). 

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. 

У підрозділі 4.2. «Хімія і фізика на теренах України у ХVІІІ ст. – 1920-х рр.» 

зазначено, що у ХVІІІ ст. перехід середньовічних природничих уявлень у наукові 

знання на теренах України зумовлений потребами хімічного промислу та запитами 

виробництва в цілому. 

На основі дослідження наукової спадщини видатних учених-хіміків у роботі 

складено список академіків, членів-кореспондентів, докторів наук, професорів, які 

народилися або працювали на теренах України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.  

З часу зародження 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.). 
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Систематичні дослідження і 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 

століть. На фоні значних труднощів у розвитку фізико-хімічної науки в 1905 – 1930 

рр. ХХ ст. спостерігався значний прогрес у становленні української наукової 

термінології. 

У підрозділі 4.3. «Розвиток хімії і фізики в Україні (30 – 90-і рр. ХХ ст.)» 

головні аспекти вказаних наук розкриваються з погляду розв’язання в радянському 

суспільстві конкретних прикладних завдань та інтенсивного впровадження 

плановості в економіці країни. 

Радянська наука цього періоду перебувала в певній ізоляції від світової 

спільноти, тому взаємодія науковців Радянської України і Російської республіки 

формувала професійну спільноту на союзному рівні. У 20 – 30-х рр. з’явилися 

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. 

На основі аналізу «Звітів про наукову діяльність АН  Української РСР», що 

знаходяться в архіві Президії НАН України, нами реконструйовано загальну 

картину змін у міжнародній співпраці, з’ясовано деякі тенденції розвитку. Так, 

упродовж 1950-х рр. кількість зарубіжних делегацій і окремих учених, які 

ознайомилися з діяльністю установ АН УРСР, невпинно збільшувалася, а в 1960-х 

рр. з’явилася можливість не лише приймати іноземних учених в Україні, а й 

відряджати своїх за кордон. Контакти вчених на міжнародному рівні сприяли 

широкому обміну науковими даними і проникненню в національні системи 

іншомовних термінів. 

Значний внесок у розвиток національної і світової хімічної науки ХХ ст., її 

термінотворення зробили вчені А. Бережний, О. Богатський, О. Бродський, 

В. Вдовенко, В. Вернадський, Ю. Гагарінський, М. Гайсинський, П. Гельд, 

І. Горбачевський, О. Городиський, М. Гулий, Ю. Делімарський, А. Думанський, 

В. Єременко, Б. Збарський, М. Зелінський, Б. Казанський, І. Казарновський, 

А. Капустинський, В. Каргін, Л. Карпов, О. Кедров-Зіхман, В. Кемула, А. Кіпріанов, 

Ч. Копецький, В. Коршак, В. Кретович, І. Кричевський, В. Кухар, Р. Кучер, 

Ю. Ляліков, К. Ненадкевич, Ф. Овчаренко, О. Паладін, Я. Парнас, П. Петренко-

Крітченко, А. Пилипенко, Л. Писаржевський, В. Плотніков, М. Полуектов, 

І. Постовський, В. Походенко, А. Рабінович, О. Реутов, Ф. Решетніков, В. Ройтер, 

Р. Салганик, Л. Сапожніков, Є. Свердлов, Г. Стадніков, Д. Талмуд, М. Усанович, 

В. Фомін, І. Францевич, К. Харичков, Є. Чаргаф, О. Чичибабин, Є. Шилов, 
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М. Шостаковський, В. Яворський, К. Яцимирський та ін. Результати їхніх 

дослідницьких проявів заслуговують на подальші наукові розвідки. 

У підрозділі 4.4. «Хімічна і фізична науки, їх термінологія на сучасному 

етапі» зазначено, що сучасний етап у розвитку фізики й хімії збігається з 

проголошенням незалежності України. Цьому періоду притаманні процеси 

глобалізації, нові відносини між наукою, владою та суспільством.  

Комплексний аналіз «Звітів про наукову діяльність АН Української РСР» в 

архіві Президії НАН України за 1991 – 2011 рр. дав змогу скласти статистичну 

таблицю і виділити певні тенденції та особливості становлення академічної науки на 

сучасному етапі, які більш детально подаються у висновках. 

Водночас проведений нами аналіз сучасних систематичних назв хімічних 

елементів Періодичної системи Д. І. Менделєєва та особливостей історії їх відкриття 

дав змогу здійснити їх класифікацію за мотиваційними ознаками. Були виділені такі 

групи назв: 1 – зумовлені міфами і легендами; 2 – мотивовані географічними 

назвами; 3 – такі, що походять від антропонімів; 4 – пов’язані з характером 

використання хімічних елементів; 5 – утворені від назв планет та супутників; 6 – 

такі, що беруть початок від назв мінералів та гірських порід; 7 – мотивовані 

властивостями хімічних елементів; 8 – зумовлені схожістю з іншим елементом чи 

простою речовиною. 

Практика хімічного називництва має й неправильні або невдалі способи 

творення термінів та назв. Упродовж усіх років існування Радянської України їх 

активно впроваджували в наукову й навчальну літературу.  

Унаслідок подальшого розвитку суспільства, науково-технічного прогресу, 

посилення міжнародної співпраці, обміну інформацією жодна природнича галузь не 

може обійтися без термінологічної уніфікації і взаємопроникнення назв та понять у 

національні терміносистеми. Водночас науково не обґрунтоване, а часом 

ідеологічно чи політично заангажоване перенесення фізичних і хімічних термінів з 

однієї мови в іншу призводить до спотворення їх змісту й виходить за межі мовних 

норм. 

Отже, розвиток хімічних і фізичних наук і їх термінологічного супроводу на 

теренах України відбувався шляхом коеволюції з економікою, політикою, 

культурою на тлі соціальних викликів кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

У п’ятому розділі «Систематичні назви тварин і виробнича діяльність 

людини» розкривається взаємозв’язок появи і ротації народних і наукових зоонімів 

із діяльністю людини. 

У підрозділі 5.1. «Становлення, характеристика систематичних назв 

холоднокровних тварин та їх значення для людинознавчих наук» зазначається, що 

назви тварин слугували основою для виникнення імен, прізвиськ, а згодом і прізвищ 

людей. Так, у побуті українців ХІV – ХVІІ ст. зустрічаються слов’янські автохтонні 

власні імена, пов’язані з назвами: комах – Тимашъ Комаръ, Василь Комарець, Муха 

Сотникъ, Грицько Шершень, Клим Гнида; земноводних – Петро Жаба, Михайло 

Жабка; плазунів – Змий, Зміякъ, Змиенко, Полоз та багато ін.  

Першим джерелом, де систематизовано прізвища серед козаків, вважають 

Реєстр Війська Запорізького 1649 р. За списками сотень Переяславського полку, на 

1649 р. там записані: Жук (2), Жученко (4), Жученъко (2), Комаровъскый, 
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Муравейникъ, Муховенко (3), Мушенъко, Саранъча, Жабокрытский, Змеенъко, а в 

«Указателе к изданіямъ временной комиссіи для разбора древнихъ актовъ. 

Высочайше учрежденной при Кіевскомъ, Подольскомъ и волынском генерал-

губернаторе (отъ 1845 по 1877 годъ): Имена личныя» – Жучокъ, Комаровичъ, 

Комарскіе, Комаръ, Комары, Муравельникъ, Мурашка, Муха, Мухарскіе, Мухуменко 

Жабичъ, Жабинскіе, Жабокрицкій, Змиевский, Зміевъ та ін. 

Встановлено, що існує ціла низка мотивацій, за якими географічні об’єкти 

отримували свої назви від зоонімів. Топоніми, які не зазнали непродуманих замін, 

акумулювали в собі значну частину назв тварин. В Україні часто зустрічаються 

топоніми, які походять від ентомонімів – Жуківка, Комарне; батрахонімів – Жабина, 

Жабине Око, Жаборічка, Жаб’янка, Жабинець; герпетонімів – Змієве, Змієвиця, 

Змієві вали, Уж та багато ін. 

Серед гіпотез щодо етнічних взаємозв’язків слов’ян важливим є припущення 

про те, що спільність назв лосось, вугор і мінога у деяких індоєвропейських і 

фінській мовах підтверджує, що народи, які говорили цими мовами, з давніх часів 

контактували між собою на Берегах Балтійського моря. У процесі вивчення назви 

чечуга на позначення Стерляді Acipenser ruthenus L. в українців пониззя Дністра та 

Дніпра Л.С. Берг висловив думку, що вона потрапила в українські степи через 

посередництво мадяр під час їх переміщення на південний захід.  

Аналіз робіт В.Т. Коломієць підтвердив, що частина іхтіонімів походить із 

дослов’янського субстрату. Успадкованих праслов’янських назв риб, які були б 

спільними для всіх слов’янських мов чи їх більшості, близько 28, а 11 із них 

означають одні і ті ж  види риб. На підставі цього зроблено висновок, що 

праслов’янська мова формувалася на порівняно невеликій території з невеликим 

видовим багатством риб.  

У підрозділі 5.2. «Історія вивчення, ротація наукових і народних назв 

теплокровних тварин» розглянуто процес становлення систематичних назв птахів і 

ссавців. На підставі аналізу робіт професійних дослідників тварин простежено зміну 

статусу орнітонімів із рангу наукових до народних і їх повернення до наукових назв 

у подальших роботах. 

У роботі звертається увага на те, що одна із численних народних назв птахів, 

яка яскраво характеризує певну таксономічну одиницю, може стати 

номенклатурною в певній мові. Водночас інша особливість біології цього ж виду 

лягає в основу наукової назви в іншій мові.  

Упродовж століть у мові відбувався своєрідний природний відбір назв. Із 

кількох родових чи видових теріонімів закріпилися лише ті, що були найбільш 

частотні і мали значну кількість похідних.  

У підрозділі 5.3. «Відображення в назвах тварин соціально-економічних, 

культурних та військових аспектів життя людини» доведено, що формування 

систематичних назв об’єктів живої природи в усі часи відбувалося на тлі певних 

соціальних груп. Народні назви тварин акумулювали в собі позначення соціальних 

груп, об’єднаних спільними ознаками: рід, плем’я, народність, народ, нація. Нами 

досліджено походження 27 зоонімів. 

Народні назви деяких комах не лише підтверджують тісний взаємозв’язок з 

етнонімами, а й розкривають національний характер народного називництва. Назви 
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знарядь праці часто ставали мотивуючою основою для найменування тварин. У 

дисертаційному дослідженні подається етимолого-семантичний аналіз 48 народних 

назв. Частина зоонімів пов’язана з назвами предметів праці. Серед них – кожара, 

коморець, кошеніля, дротяник, цигарник, жук цигарка, сепія та ін. 

Майже в усіх народів тварини слугували мірилом цінності й виконували 

функції грошей. Про це свідчить народна назва Куниці Martes Pinel куна. У давнину 

шкури куниці, соболя, білки слугували грошовими одиницями, а тому лексема куна 

мала ще й значення «грошова одиниця», «дрібна монета», «плата князеві, 

поміщикові за шлюб» та ін. 

Частина тварин отримала зооніми від назв зброї та засобів захисту. У 

дисертаційному дослідженні пояснені етимологічно прозорі назви бандиш, шабля 

щодо Чехоні Pelecus cultratus L., шоломик зелений щодо Щитоноски зеленої 

Cassida viridis L., гармаш щодо Бомбардира тріскучого Brachynus crepitans L., 

громова стрілка щодо Белемнітів Belemnites Lister тощо. 

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, які характеризують ці етапи.  

Назви професії, роду занять досить широко використовувалися в 

зоологічному називництві. У дисертаційній роботі проведено етимолого-

семантичний аналіз 38 народних назв тварин цієї тематичної групи. Частина 

народних назв тварин започаткована від позначень ієрархічного становища людей у 

суспільстві. Зокрема рибу Барабуля звичайна Mullus barbatus L. у народі 

називають султанка, султан-балик. 

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 Шишкара Loxia L. здавна називають Ісусове потя. В орнітонімі відбиті 

народні уявлення про роль птаха в урятуванні Ісуса Христа. У дисертаційному 

дослідженні розглянуто 23 етимологічно прозорі назви цієї тематичної групи. 

Розкриттю взаємозв’язків між символами, легендами, повір’ями, міфами і 

зоологічними назвами було присвячено етимолого-семантичний аналіз 212 зоонімів.  

Отже, систематичні назви тварин тісно пов’язані з різними сферами 

діяльності людини. Між народними і науковими назвами живих істот відбувається 

постійний взаємообмін, що сприяє їхньому подальшому розвитку. 

У шостому розділі «Становлення, класифікація та характеристика 

несистематичних природничих термінів» розглянуто класифікацію народних 

абіотичних, біотичних та антропогенних екологічних факторів, запропоновано 

періодизацію розвитку екології, дано характеристику анатомічних, морфологічних, 

фізіологічних, медичних та ветеринарних народних назв. 

Підрозділ 6.1. «Антропогенний вплив на природу та народна екологічна 

термінологія» присвячений дослідженню впливу людини на навколишнє 

середовище шляхом аналізу екологічних народних назв. 
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Значна частина екологічних термінів, які обслуговували екологічні знання, 

з’явилася як народна в умовах виробництв (рослинництва, тваринництва та ін.) або в 

царині народної ботаніки, зоології, географії та інших природничих галузей. На 

початкових етапах еволюції науки вони створювали підґрунтя для формування 

власне наукової термінології екології. 

У роботі вперше виділено найголовніші аспекти антропогенного впливу на 

біосферу й зібрано народні екологічні терміни, які характеризують особливості змін 

у природі, що відбуваються в результаті діяльності людини. Їх класифіковано на три 

тематичні підгрупи: рибальство і мисливство – 603 терміни, на позначення 

домашніх тварин та комах, їх продуктивності, предметів і засобів догляду за ними – 

1273 терміни, на позначення агроценозів – 362 назви. 

Характер антропогенного впливу легко прочитується не лише в екологічних 

термінах, а й у топонімах сучасної України, наприклад: Вигар, Згар, Попільня та ін. 

Спалювання, вирубування та викорчовування лісів зумовило появу термінів із 

зафіксованим характером антропогенного впливу людини на природу: зрубань, 

корчун, паленина, попельник та ін. У роботі представлено народні терміни на 

позначення рибальських снастей, плетіння рибальських сіток і назви, які 

характеризують процес ловлі риби та її переробки: бовт, забродчик та ін. Тривалий 

період історії полювання також залишив безцінну термінологічну спадщину: дик, 

дубельтівка, стріливо тощо. Різні сторони антропогенного впливу на чисельність 

особин у популяціях, у т. ч. й позитивні, були акумульовані в народній термінології, 

зокрема: гицлювати, зарибити, пташник та ін.  

Створені людиною агроценози та штучні екосистеми суттєво впливали на 

природні біогеоценози. Особливості та характеристика обробітку землі прозоро 

прочитуються в народних термінах, зокрема: будити, вижин, новорілля та ін. 

Безцінними з погляду збереження і вивчення культури України є значний масив 

проаналізованих народних назв: на позначення сінокосу; полів та стерні після 

збирання врожаю; одиниць вимірювання довжини; площі землі; урожайності 

культур та об’єму в овочівництві, садівництві, баштанних, просапних та 

непросапних, технічних, городніх культур. 

Ще одним аспектом впливу людини на природу є одомашнення тварин та їх 

використання. Подекуди й понині тваринники користуються багатою народною 

термінологічною спадщиною, зокрема в конярстві: куцик, муц; скотарстві: бадя, 

первістка; вівчарстві: валашо к , пі д ярок ; свинарстві: боров, кнорос; 

птахівництві: каплун, курій; бджолярстві: безматень, дичок; на позначення м’яса 

тварин: веверчина, веприна та ін.  

У підрозділі 6.2. «Становлення, періодизація розвитку екології як науки та її 

термінології» еволюція екології розглядається як стадійний процес, який проходив 

у три етапи. Першим, хронологічно нечітким, етапом були народні знання, які не 

зникли з приходом народно-наукового (V – IV ст. до н. е. – перша половина 

ХVІІ ст.) 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 – початок ХХІ ст.). 
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На етапі народних знань функціонували народні екологічні терміни, 

запозичені з інших галузей. Окремі аспекти впливу абіотичних та біотичних 

факторів у народі знайшли відображення в термінах, об’єднаних у дослідженні в 

тематичні підгрупи. 

Народно-науковий етап (до першої половини ХVІІ ст.) є латентним і 

розпочинається з появи «зародкових» робіт з елементами екології. Науковий етап 

еволюцій розпочався початковою фазою становлення екології як окремої науки 

(ХVІІ ст. – друга половина ХІХ ст.). Вона завершується формулюванням поняття 

екологія в науковому доробку Е. Геккеля. 

На основі вивчення еволюції екологічної думки та наукової спадщини 

видатних учених у дисертаційному дослідженні складено реєстр відкриттів 

світового рівня фази становлення екології як окремої науки. Термінологічне 

забезпечення цієї фази становлення екології відбувалося за рахунок деяких 

народних назв і переважно засобами термінів інших природничих дисциплін. 

У другу фазу 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 адаптації до виживання. Виникає 

вчення про екологічні системи та взаємодію популяцій в екосистемах. Як самостійна 

наука екологія сформувалася й набула визнання лише на початку XX ст., коли вже 

функціонували екологічні школи ботаніків, зоологів, гідробіологів, кожна з яких 

розвивала певну галузь екології.  

Дослідження розвитку екологічних ідей, гіпотез, теорій видатних учених 

другої половини ХІХ ст. та першої половини ХХ ст. дав змогу виокремити вчених, 

які зробили вагомий внесок у становлення екології як науки.  

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.  

Для третьої фази еволюції екологічної науки (друга половина ХХ – ХХІ ст.) 

характерне перенесення наукових знань у підручники, навчальні посібники, 

аудиторії професійної підготовки. Отже, у середині ХХ ст. усталилося розуміння 

екології як самостійної науки.  

Підрозділ 6.3. «Формування, класифікація та характеристика анатомічних, 

морфологічних, фізіологічних, медичних та ветеринарних народних назв» 

присвячений дослідженню несистематичних народних назв в анатомії, морфології, 

фізіології тварин та людини як самостійному напряму пізнання. Народну анатомо-

фізіологічну термінологію в складі медичної лексики репрезентували у своїх 

роботах А. Афанасьєв, І. Верхратський, С. Верхратський, Н. Висоцький, 

Ф. Кисельов, Г. Виноградов, Р. Попов, В. Мілорадович, С. Рудик та ін. 

У результаті пошукової роботи було зібрано 1694 анатомічні, морфологічні, 

фізіологічні народні терміни щодо людей і тварин. Вони класифіковані на підгрупи: 

анатомічні назви – 371 одиниця, терміни з фізіології тварин – 220, назви 

екскрементів тварин – 34, терміни з фізіології людини – 107, назви щодо 
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особливостей зовнішньої будови людини – 285, 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; вікову 

періодизацію 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. 

Отже, несистематичні народні природничі терміни характеризують 

різноманітні аспекти абіотичного, біотичного й антропогенного впливу на природу. 

У них відображені важливі аспекти анатомії, морфології, фізіології, хвороб людей і 

тварин, анатомо-фізіологічних, психологічних, поведінкових особливостей дітей 

тощо. 

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 впливали на 

історіографічне поле впродовж століть. Саме тому в роботі виділено п’ять 

історіографічних етапів дослідження еволюції наукової думки про становлення, 

розвиток, взаємовпливи природничої науки та наукової і народної терміносистем 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 – із 1991 р. 

На першому історіографічному етапі відбулося накопичення інформації про 

живі істоти біосфери й реалізувалася потреба їх систематики. У цей час 

розширюється коло дослідників, авторів наукових публікацій і виокремлюється 

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 хімічні 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 визначальний внесок у 

становлення природознавства та терміносистему 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 зумовлений потребами соціально-

економічного розвитку й нових капіталістичних відносин. Водночас біологічна 

таксономія і номенклатура ґрунтувалася на мертвій латинській мові. Виникла 

потреба у формуванні сучасної наукової природничої номенклатури, 

регламентованої відповідними документами. Зокрема, у систематиці рослин і тварин 
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з’явився «Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури» та «Міжнародний кодекс 

зоологічної номенклатури». Їх удосконалюють і доповнюють на Міжнародних 

конгресах фахівців відповідних галузей. Проте в кожній країні функціонує своя 

національна система наукових і народних назв. Прогрес у становленні та 

дослідженнях природничої термінології другого історіографічного періоду 

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. До основоположників української природничої номенклатури й 

термінології відноситься видатний львівський філолог і природознавець 

І. Верхратський (1846 – 1919 рр.), який уже в 1864 р. 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. Водночас у природничій науці існував гострий дефіцит на українські терміни. 

Виникла нагальна потреба у 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 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. Після політичних потрясінь 1917 р. і 

встановлення більшовицької диктатури в Україні в 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, насамперед на становлення української природничої 

термінології. 

Початок четвертого історіографічного етапу позначається плановим 

знекровленням термінологічних здобутків Інституту Української Наукової Мови 

Української Академії Наук. Усі ланки науки і освіти в 1930-х рр. відчули на собі усі 

прояви деукраїнізації, Інститут Української Наукової Мови було ліквідовано, а 

деяких укладачів природничої номенклатури: О. Янату, О. Курило та ін. – 

репресовано. У галузі термінотворення цього періоду слід відзначити 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, у 1991 р. На цьому етапі помітно активізувався науковий 



 36 

пошук у галузі національної природничої номенклатури стосовно українських назв 

рослин і тварин. Проблеми природничої номенклатури і термінології висвітлювали у 

своїх працях К. 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, які 

розміщені за вектором зниження відповідності сучасним науковим трактуванням. 

Основними розділами народної зоології є: народні уявлення про тварин мисливців 

та рибалок, пасічників і пастухів, тваринників і 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 тварин; народні та 

релігійні класифікації тварин; духовно-культурологічна народна зоологія; символіка 

тварин; дитячий фольклор тощо. 

Історичний перехід від народного природознавства до наукового відбувався 

поступово. Їх розмежовував тривалий, хронологічно розмитий етап змішаного  

народно-наукового розуміння природи та взаємозв’язків у ній. Нами вперше виділені 

загально-методологічні недосконалості і вади 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 
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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 діяльності, 

спрямованої на отримання нового знання; 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; 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 і досягнень. 

Проведений порівняльний аналіз наукової та народної термінології дав 

підстави зробити висновки про те, що:  

– по-перше, наукова номенклатура побудована за однозначним біномінальним 

найменуванням кожного виду. Наукова назва таксону в ранзі, вищому, ніж вид, 

складається з 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 і забезпечує стабільність та універсальність наукових 

назв тварин. Назва кожного таксону має бути єдино можливою й 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;  

– по-друге, 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;  

– по-третє, 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 
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сформувалися необхідні терміни; нечисленні народні поняття в деяких природничих 

галузях передаються переважно аналітичними термінами або розгорнутими 

словосполученнями. У запропонованому 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;  

– по-четверте, природничі галузі з 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 урізноманітнення, що 

ґрунтується на різних біологічних характеристиках особин;  

– по-п’яте, 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;  

– по шосте, 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; 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, лікування тощо, 

що приходять на зміну старим і приносять із собою інші терміносистеми; фонд 

народних природничих назв також поповнювався за рахунок орфоепічних 

спотворень першоназв;  

– по сьоме, 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; 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;  

– по восьме, систематичні назви живих організмів еволюціонували в напрямі 

від поліваріантності до моноваріантності через етап оліговаріантності. 
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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.  

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 

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 
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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 І. Пулюєм, В. Левицьким, П. Огоновським, В. Кучерою, 

О. Савицьким, О. Смакулою, З. Храпливим та ін. заклала підвалини української 

фізичної термінології на зламі століть.  

На фоні значних труднощів у розвитку фізики і хімії в 1905 – 1930 рр. ХХ ст. 

спостерігався значний прогрес у становленні української наукової термінології. 

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 у 30-х рр. були 

притаманні об’єктивні й суб’єктивні проблеми та недоліки. Архівні матеріали 

засвідчують багатотемність, розпорошеність наукових сил замість концентрації 

зусиль на актуальних проблемах, паралелізм у роботі наукових колективів, слабку 

інтеграцію й координованість програм академічних інститутів із галузевими 

установами та навчальними закладами, недостатнє матеріально-технічне 

забезпечення інститутів та лабораторій, неефективну систему організації науки, а 

також низькі зарплати, які не стимулювали роботу науковців. Розвиток науки в цей 

період гальмували ідеологічні установки на пошуки об’єктів класово-ворожої 

діяльності та ін. Політична диктатура в країні стала 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 створення 

регіональних  наукових центрів України за аналогією до Сибірського відділення 
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АН СРСР. Архівні документи стосовно пропозицій із перспективних напрямів 

розвитку науки на 1959 – 1975 рр. свідчать, що фізична хімія цього періоду вже 

принципово відрізнялася від цієї науки першої половини 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 дослідження питань історичного розвитку і взаємодії народів. 

Назви більшості тварин, рослин, органів і частин людського тіла ставали основою 

для 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. Спостерігається 

зміна статусу назв тварин із рангу народних до наукових і їх повернення до 

діалектних синонімів, постійний взаємобмін між фондом народних та наукових назв 

тварин. Саме тому першоназви тварин можуть слугувати успішному вивченню та 

реконструкції давніх топонімів і антропонімів. Водночас 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. слід 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 півстоліття (1930-і 

– 1980-і рр.) відбувалося знекровлення національних термінологічних здобутків та 

їх деукраїнізація. Найвідчутнішого впливу ідеологічних та політичних установок у 

цей час зазнали систематичні назви тварин, які змінювалися в напрямі 
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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 встановлено, що вони акумулюють у 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 тощо. На певному етапі 

історичного розвитку народів окремі частини тіла тварин слугували мірилом 

вартості й виконували функції грошей. Їх назви стали мотивуючою основою для 

природничих номінацій. У результаті опрацювання літературних джерел, збирання 

народних природничих термінів нами записано і класифіковано за тематичними 

групами 9318 назв, подано 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, з’явилася серед людей в умовах виробництва (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 із природою, із втратою значної частини 

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 культурної спадщини. 

У результаті пошукової роботи нами зібрано 1694 анатомічні, морфологічні, 

фізіологічні народні терміни щодо людей і тварин. Вони класифіковані і згруповані. 

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 і проаналізовані з погляду тенденцій щодо їх поширення та чисельності. 
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Народна ветеринарна терміносистема предствлена в роботі 326 назвами хвороб. 

Минуле медицини та її термінологія дає змогу простежити в історичній  

послідовності, яким чином змінювалися зміст медичних знань, спрямованість 

медичної діяльності залежно від  розвитку наук і трансформації світогляду, а також 

як це позначилося 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 класифікації народних ветеринарних 

термінів, активного застосування народної природничої термінології в дослідженнях 

соціально-економічної, регіональної історії України. 

Отже, проаналізована в роботі історіографія, джерельна база досліджуваної 

проблематики, запропоновані методологічні, структурно-логічні схеми, описані 

функціональні особливості наукових і народних природничих знань дають змогу на 

новому теоретичному рівні продовжити й поглибити вивчення еволюції наукової 

думки в галузі природознавства. Подальше дослідження проблеми сприятиме 

науково-теоретичному осмисленню, практичному втіленню важливого комплексу 

завдань сучасної як природничої, так і історичної науки. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07. 00. 07 – історія науки й техніки. – Державний вищий навчальний 

заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2012. 

У дисертації досліджено становлення та розвиток наукової і народної 

термінології в коеволюції з природничими науками на теренах України в ХVІІ – на 

початку ХХІ ст. Виділено основні етапи еволюції природознавства, найважливіші 

відкриття та імена вчених, які відіграли вирішальну роль у природничій науці та 

формуванні її термінології. Простежено еволюцію уявлень людини про природу на 

тлі історичного розвитку у взаємозв’язку зі змінами в її мисленні. Відтворено 

історію становлення народних назв основних груп тварин та несистематичних 

термінів і понять на позначення анатомії, морфології, фізіології, хворобливих станів 

людей і тварин, анатомо-фізіологічних, психологічних, поведінкових особливостей 

дітей, екологічних, фізико-хімічних понять. У роботі відстежено ротацію наукових і 

народних зоонімів у ХХ – на початку ХХІ ст., зіставлено народне зоологічне 

називництво з процесами топонімо- та антропонімотворення, висвітлено їх роль у 

визначенні етапів розвитку виробничої культури, етногенезу в цілому. 

Ключові слова: розвиток, природознавство, народні знання, еволюція, 

витоки, народна і наукова термінологія, періодизація.  
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начале XXI вв.: истоки, эволюция народной и научной терминологии. – 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.07 – история науки и техники. – Государственное высшее 

учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический 

университет имени Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2012. 

В диссертации исследовано формирование и развитие научной и народной 

терминологии в коэволюции с естественными науками на территории Украины в 

период с XVII до начала XXI вв. Выделены основные этапы эволюции 

естествознания, важнейшие открытия и имена ученых, сыгравших решающую роль 

в естественных науках и формировании их терминологии. Изучена эволюция 

представлений человека о природе в историческом развитии во взаимосвязи с 

изменениями его мышления. Исследована история формирования народных 

названий основных групп животных и несистематических терминов анатомии и 

морфологии, физиологии и болезненных состояний людей и животных, анатомо-

физиологических, психологических, поведенческих характеристик детей, 

экологических, физических и химических понятий.  

Народные названия тесно связаны с историей межэтнических контактов, 

миграций, формирования языка, государственных границ, в связи с чем могут быть 

успешно использованы для исследования вопросов исторического развития и 

взаимодействия народов. Названия большинства животных, растений, органов и 

частей человеческого тела были основой для появления имен и фамилий людей. 
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Географические названия, которые не ощутили влияния непродуманных изменений, 

аккумулировали в себе значительное количество зоонимов.  

В работе представлена ротация народных и научных зоонимов в ХХ – начале 

ХХІ вв., выделены ведущие тенденции терминообразования на разных исторических 

этапах развития общества. Нами предложена структура украинской лексической 

системы и выделены закономерности в эволюции систематических 

естественнонаучных названий для обозначения живых существ, рассмотрено их 

значение в определении этапов производственной культуры в целом. 

Автор диссертации собрал и классифицировал по тематическим группам 9318 

народных терминов в области естествознания, объяснил происхождение и 

взаимосвязи названий с анатомо-морфологическими, физиологическими, 

экологичесими, этологическими характеристиками животных, мифами, легендами 

2781 зоонима для обозначения 1597 видов животных. 

 

Ключевые слова: развитие, естествознание, народные знания, эволюция, 

истоки, народная и научная терминология, периодизация.  
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The thesis is devoted to the formation and development of the scientific and folk 

terminology in the coevolution with the natural sciences on the territory of Ukraine in 

XVII – early XXI century. The dissertation determines the main stages of the evolution of 

the natural sciences, the most important discoveries and scientists` names which 

performed the key role in the natural sciences and the formation of its terminology. The 

author analyzed the evolution of people’s ideas about nature in the historical development 

in the interrelation with the human thinking alterations. The research reveals the history of 

the formation of folk names for the main groups of animals and non-systemic terms for 

anatomy and morphology, physiology and sickness conditions of the human beings and 

animals, anatomical-physiological, psychological, behavioral characteristics of the 

children, ecological and physic-chemical notions. The paper investigates the rotation of 

the folk and scientific zoonyms in XX – early XXI century, it performs the comparative 

analysis of the formation of folk zoonyms together with toponyms and anthroponyms 

formation, it shows their role in outlining the stages of the formation process of industrial 

culture and ethnogenesis itself.   

Key words: development of the natural sciences, folk sciences, evolution, sources, 

folk and scientific terminology, periodization. 


