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Процес становлення й уніфікації українських наукових терміносистем взагалі і біологічної 
зокрема розпочався після перемоги Великого Жовтня, коли українська мова здобула доступ у 
всі сфери життя. Цей період характеризується створенням цілої низки українських термінів, 
необхідних перш за все для шкіл, які перейшли на українську мову навчання і потребували 
навчальних посібників та підручників. Проте на перших порах термінологічна робота велась 
стихійно, без вироблення певних наукових і теоретичних настанов, що призвело до появи 
багатьох неіснуючих у мові слів, перекручених термінів, які потрапляли потім у шкільні 
підручники, пресу, наукові видання. Наприклад, у «Російсько-українському медичному 
словнику» (К., 1920) терміни російського реєстру авитаминоз, дизентерия, иммунитет 
перекладались відповідно: голоднеча на вітаміни, брак вітамінів; кривавиця, різачка, 
бігунка, червінка; не-уразливість, нечуйність на хворобу, відпорність, імунітет. У сучасній 
медичній термінології усталились терміни авітаміноз, дизентерія, імунітет. 

Становлення наукової термінології відбувалось у пошуках найбільш вдалого 
найменування понять, що нерідко спричиняло появу цілої серії слів для позначення одного й 
того ж поняття. Тому з самого початку становлення тієї чи іншої терміносистеми постає 
потреба в її упорядкуванні, тобто у виборі такого терміна, який найповніше і найточніше 
характеризував би те чи інше поняття. Уніфікація терміносистем відбувається кількома 
шляхами: шляхом відбору найбільш вдалого лексичного матеріалу, шляхом уніфікації 
морфологічних варіантів і створенням термінів-неологізмів на позначення нових понять. 
Створення нового терміна вимагає чіткого визначення самого поняття, правильного 
виділення тих ознак понять, які підлягають термінологічному відображенню. Нерозуміння 
цього процесу призводить до появи штучних термінів, які не відповідають не тільки вимогам 
наукової мови, а й сучасному рівню розвитку української літературної мови взагалі. 

На сучасному етапі українська біологічна наукова термінологія досягла досить 
високого рівня і здатна задовольнити потреби науки, техніки, освіти тощо. Проте з практики 
редагування та рецензування галузевих словників, першорядним завданням яких є уніфікація 
терміносистем, випливає ряд питань, пов’язаних в основному з добором українських 
відповідників до російських термінів. У рецензованих працях зустрічаються численні 
застарілі терміни, які на сучасному рівні розвитку української літературної мови 
перебувають у пасивному складі, а також різнобій у подаванні морфологічних варіантів. На 
деякі типові помилки хочеться звернути увагу читачів. 

Очевидно, нема потреби усталений в медичній практиці термін каверна на позначення 
поняття «порожнина, що утворюється в живому організмі внаслідок руйнування його тканин 
хворобливим процесом» заміняти терміном печера, який має інше лексичне значення. 

Часом автори вдаються до перекладу-пояснення (калькування) термінів іншомовного 
походження, створюючи таким чином непотрібні дублетні відповідники, такі, як: протитіло 
до антитіло (хоч перший з них іноді трапляється у періодичних виданнях, напр.: 
«Продукування протитіл є переважно функцією клітин плазми в лімфатичних вузлах» 
(Фізіологічний журнал)); діатез — «схильність до захворювання». Останній, якби він точно 
розкривав зміст поняття, можна було б використати як тлумачення, але діатез — це 
індивідуальна особливість організму людини, що проявляється в його схильності до деяких 
захворювань. Ще приклади: камера інкубаційна — комірка розродна; губернакулум — 
правильце; доліолярія — барильце; фолікулярний — мішечковий; центральний — 
осередковий тощо. 

Недоцільно вводити до сучасного галузевого словника застарілі та штучно створені 
терміни, тим більше, що на позначення цих понять існують у мові усталені терміни, напр.: 
бити ікру (викидати ікру), жувальце (щелепа верхня), заслінка (клапан), згір’я (зоровий 
горб), згортка (укладка), кутниця (пряма кишка), кольний (колючий), мацальце (щупальце), 



огруддя (грудна клітка), полапок (щупик), полапконосець (щупиконосець), присередній 
(медіальний), присисальце (присосок), середовий (внутрішній) тощо. Трапляються випадки 
вживання неправомірних синонімів до певних понять. Наприклад, на позначення поняття 
«кісткоподібний утвір, що входить до складу травної системи більшості хребетних тварин і 
людини», вживається термін зуб. У деяких медичних словниках до нього додається синонім 
зубець, який має значення «гострий виступ на чому-небудь (знарядді, машині і т. ін.)». У 
цьому значенні вживається слово зуб. У даному випадку вони синонімічні, але до медичного 
терміна слово зубець не буде синонімом. Аналогічне явище спостерігається і при позначенні 
переднього зуба плоскої форми у людини та тварини, який називають різець і різак. Обидва 
слова багатозначні і деякими значеннями збігаються, але щодо медичної термінології 
синонімічними вони бути не можуть. 

Спостерігається різнобій у морфологічному оформленні одних і тих самих термінів. 
Варіантність у термінології є засобом номінації наукових понять на ранніх етапах 
формування терміносистем, що дає можливість шляхом «природного добору» відібрати 
найвиразніші мовні засоби для передачі певних понять. На сучасному етапі розвитку 
термінологічних систем в основному відбувся такий відбір. Так, з морфологічних варіантів 
безчерепий — безчерепний, безщелепий — безщелепний, без’ядрий —- без’ядерний, дворядий 
— дворядний згідно з нормами українського правопису в сучасній українській літературній 
мові функціонують такі слова-терміни: безчерепний (безчерепні), безщелепний (безщелепні), 
без’ядерний, без’ядерність, дворядний та ін., про що свідчать сучасні загальномовні 
словники. 

В сучасній українській літературній мові закріпилась серія слів з компонентом псевдо-, 
який у складних словах відповідає поняттям «несправжній, неправильний»: псевдоартроз, 
псевдогамія, псевдоподія, псевдокислота, псевдорозчин. Однак у практиці редагування є 
випадки заміни цього компонента часткою ніби, яка вживається для вираження неповної 
вірогідності, сумніву, непевності щодо висловленого в реченні, причому складовою 
частиною складних слів не виступає, тому утворення таких слів-синонімів, як нібичовник, 
нібиніжка до псевдо-навіцела, псевдоподія, невиправдане і суперечить нормам українського 
словотвору. 
 


