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«Терміни є тими одиницями мови, які допомагають їй здійснювати одну з основних своїх 
функцій — функцію пізнавально-інформативну, пов’язану з реєстрацією та збереженням 
нагромаджених людством знань» (Перебийніс В. С. Деякі закономірності в розвитку 
термінологічної лексики. — Мовознавство, 1974, № 4, с. 3). За своєю структурою вони 
бувають трьох типів: прості, складні слова і словосполучення. 

У біологічній термінології широко вживають складні слова-терміни, які об’єднують в 
одному слові по кілька основ, що дає можливість точно характеризувати предмети, явища за 
кількома ознаками, наприклад: мікроскоп, шишкоягода, внутрішньоклітинний, 
середоплодень та ін. Для позначення понять, які мають схожість з предметами чи явищами 
об’єктивної дійсності, в описовій біології використовуються складні прикметники з 
компонентами -видний і -подібний, що описують зовнішній вигляд, форму того, про що 
йдеться у першій частині: «Лукія на мить кидає роботу й милується півтораметровим 
віялоподібним листям китайської пальми лівістонії» (О. Донченко); «В ярузі було сиро й 
задушливо, з-під торішнього листу вишпиговувалася молодесенька голковидна блідо-зелена 
трава» (Г. Тютюнник). 

У російській мові для позначення ідентичних понять вживаються складні двоосновні 
прикметники з складовою частиною -видный, -образный (рідше — -подобный), 
кисточковидный, клеткообразный, копытообразный, веерообразный, веероподобный тощо. 

В перекладних словниках спостерігається розбіжність у перекладі названих 
російських термінів на українську мову: у «Російсько-українському словнику» (К., 1968) 
надається перевага складним термінам з компонентом -подібний: ситовидный, 
ситообразный — ситоподібний; трубковидный, трубкообразныи — трубкоподібний; 
хрящеподобный, хрящевидный — хрящоподібний та ін. Інколи російські терміни 
перекладаються українськими відповідниками з компонентом -видний: чешуеобразный, 
чешуевидный — лусковидний, трапляються два відповідники: шлемовидный, шлемообразный 
— шоломоподібний, шоломовидний; шиловидный, шилообразный — шилоподібний, 
шиловидний; мешкообразный, мешковидный — мішкоподібний, мішковидний. 

У «Російсько-українському словнику ботанічної термінології та номенклатури» (К., 
1962) в перекладі складних термінів з компонентами -видный, -образный, -подобный 
проведено певну диференціацію. Складні слова з другою складовою частиною -видный і  
-подобный в українській мові мають відповідник -видний, а з компонентом -образный — -
подібний: веерообразный — віялоподібний; винтообразный — гвинтоподібний; 
клеткообразный — кліткоподібний тощо. Такого ж принципу дотримуються і автори 
«Російсько-українського ветеринарного словника» (К., 1964): веретенообразный — 
веретеноподібний; порошкообразный — порошкоподібний. 

Щоб уникнути різнобою в перекладі слів-термінів, треба орієнтуватися на значення 
другого компонента. Так, значення російського слова вид не збігається із значенням 
українського вид. У російській мові іменник вид має значення: 1. Внешность, наружность (о 
предмете); // Внешнее очертание, контур; форма (Словарь современного русского 
литературного языка, т. 2). В українській мові вид: 1. Те саме, що обличчя; // рідко. Вигляд, 
зовнішність. 2. Частина місцевості, яку видно; краєвид (Словник української мови, т. 1). В 
українській мові другий компонент складних термінів -видний не виражає подібності до 
інших предметів. 

У російській і українській мовах іменник образ має спільне значення: зовнішній 
вигляд кого-, чого-небудь. 

Отже, в російській мові слова вид і образ мають спільне значення: Зовнішній вигляд 
кого-, чого-небудь; //Подоба, копія кого-, чого-небудь. Тому російські терміни 
розетковидный і розеткообразный, серповидный і серпообразный, лентовидный і 
лентообразный виражають одне поняття, яке має передаватися українською мовою складним 



словом з компонентом -подібний, семантично близьким російським відповідникам –
видный, -образный: лентовидный — стрічкоподібний, крестообразный — хрестоподібний. 

Вказане вище підтверджується матеріалами лексичної картотеки Інституту 
мовознавства АН УРСР і «Словником української мови» (в 11 томах), де перевага надається 
складним термінам з компонентом -подібний. 

Але при надаванні переваги складним термінам з компонентом -подібний не слід 
забувати, що в українській мові усталився ряд слів із складовою частинок -видний, особливо 
у термінологічних словосполученнях щитовидна залоза, щитовидний хрящ та ін. Для 
вираження подібності, схожості з певними предметами в українській мові вживаються також 
слова з суфіксами -уват-(-юват-), -аст-(-яст-): листуватий, голчастий, серпастий, 
стьожкуватий, хрящуватий, гулястий та ін. 
 


