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У європейських мовах слово дисципліна засвоєне з латинської (лат. discipline), у якій воно 
мало розмаїту гаму значень. Серед них виділяється вихідне широке «навчання, виховання» 
та ряд вужчих: «навички, звичаї», «вчення, теорія, наука», «суворий порядок, організація», 
«устрій» тощо. Пор. також у множині — disciplinae «школи, училища». 

Одна з найбільш ранніх фіксацій слова на українському ґрунті виявлена у творі 
З. Копистенського «Палінодія» (XVII ст.), де воно має значення «кара»: «Хижо оба тыи 
порочный герстове удhяли, поки бы ихъ была отъ патріарха духовная дисциплина и 
деградація не зашла». 

Перекладні російські словники XVIII ст., зокрема «Краткой латинской лексиконъ с 
российскимъ и немецкимъ переводомъ» (Спб., 1746), засвідчують основний зміст античного 
слова: Discipline, f. Наука, наставленіє, содержание добраго порядка. Sucht. Kunst. Це 
тлумачення доповнює «Нhмецкий целлариусъ или полезный лексиконъ» (М., 1765): Die 
Disciplin, наука (у значенні «навчання, вчення»). 

Протягом першої половини XVIII ст. у російській мові були поширені слова учение, 
наставление, наука, а також словосполучення содержанїе добраго порядка, що вживалися у 
значенні «дисципліна». Нагальна потреба замінити словосполучення однослівним 
відповідником виявилася невдовзі у військовій справі, де назва дисципліна й була прийнята 
у другій половині XVIII ст. у зв’язку з поліпшенням організаційних начал у регулярній 
російській армії. В лексикографічні джерела запозичення заносилося спочатку обережно, із 
супровідним поясненням: «Дисциплина, ы, f. (строгое наблюденіє военнаго порядка) die 
Kriegssucht, la discipline militaire» (Нордстет И. Российский с немецкимъ и французскимъ 
переводами словарь. Спб., 1780, т. 1). Згодом «Полный французско-россійскій словарь, 
составленный надворнымъ совhтникомъ И. Татищевым» (М., 1816) подає його з ремаркою 
«военное» в оточенні синонімів порядок, повиновеніе. До середини XIX ст. слово так і не 
вийшло за межі військової сфери. Цікаве зауваження знаходимо у третьому виданні цієї 
праці (Сиб., 1824): «Discipline, s. f. наставленіе, наученіе, поученіе, исправленіе, наказаніе, 
благочиніе (сіє слово в военномъ ремеслh, у насъ принято и называется также дисциплина)». 

У 60-ті роки XIX ст. помітно розширилися рамки використання назви дисципліна у 
східнослов’янських мовах. У зв’язку з поширенням у Росії ідей революційного 
просвітительства, помітним прогресом у галузі природничих і гуманітарних наук з 
адміністративно-політичної сфери воно швидко потрапляє в освітню й наукову. Межі 
семантичного розвитку слова дисципліна у 80—90-ті роки XIX ст. найбільш виразно 
зафіксував «Словарь иностранных слов, вошедшихъ в составъ русского языка, 
составленный А. Н. Чудиновым» (Спб., 1894), резюмуючи його перехід у різні галузі 
суспільного життя: «Дисципліна (лат. disciplina от discere — учить). 1) Совокупность твердо 
установленных правил, которым безусловно должна подчиняться известная группа людей, 
связанных общими обязанностями, напр., в войске; строгое повиновение младших членов 
старшим; 2) В средние века означало бичевание; 3) Собрание научных знаний известной 
категории». Відповідні зрушення у функціонуванні слова, зумовлені семантичним 
узагальненням, відобразили й українські іншомовні словники початку XX ст. 

Історія розвитку значення слова дисципліна в новій Українській літературній мові 
невіддільна від загальних процесів оновлення лексики російської мови, викликаних 
знаменними революційними перетвореннями і передусім становленням нових 
організаційних форм в усіх сферах державного устрою, суспільно-економічного і духовного 
життя радянського народу після Великого Жовтня. Стрімкий розвиток семантики слова з 
чіткою ієрархією спеціальних значень, які стабілізувалися вже на початку 30-х років XX ст., 
засвідчує стаття одного з найбільш повних українських іншомовних словників, виданих УРЕ 
у 1932 p., що відображає якісні зміни в семантиці слова, зумовлені досягненнями в побудові 
основ соціалістичного суспільства в СРСР, у розвитку передової науки й культури: 



«Дисципліна, лат. 1) галузь наукового знання; 2) організація послуху; додержування 
твердого порядку в якій-небудь соціальній групі для забезпечення певних цілей (дисципліна 
військова, професійна, партійна тощо); 3) трудова дисципліна — завдання якої забезпечити 
плановість виробничого процесу; 4) систематичне привчання педагогічними засобами до 
правильної діяльності; 5) в середні віки — бичування». 

Дальше відособлення значення, пов’язаного з науковою сферою, спричинилося до 
утворення омоніма дисципліна «галузь наукового знання, навчальний предмет», а решта 
значень (крім історичного «бичування», яке перейшло до пасивного фонду) об’єдналась у 
найзагальніше — «дотримання твердо встановленого порядку, існуючих правил, що є 
обов’язковим для всіх членів якого-небудь колективу» з похідним (результативним) — 
«витриманість, звичка до суворого порядку». Такого роду абстракція виявилася необхідною 
в нашу добу, коли розпочався етап диференціації на якісно новому рівні: не лише стосовно 
основних суспільних сфер (пор. партійна, виробнича, військова, шкільна дисципліна), а й за 
відношенням до різних етапів, проміжних ланок, стимулюючих чинників і т. ін. в діяльності 
будь-якого колективу, спрямованій як на прискорення (інтенсифікацію) суспільного 
виробництва, особливо в рамках єдиного загальносоюзного народногосподарського 
комплексу, так і на багатогранний соціальний розвиток особи відповідно до норм 
морального кодексу будівника комунізму. 

Після листопадового (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС, рішення якого стали значним внеском 
у теорію і практику побудови комуністичного суспільства, наповнилися глибоким змістом 
традиційні визначення державна дисципліна, трудова (виробнича) дисципліна, 
технологічна дисципліна. З’явилися спеціальні інновації: договірна дисципліна, виконавська 
дисципліна, моральна дисципліна. З останнім словосполученням співвідносне в одному із 
значень самодисципліна. Обидва синоніми-неологізми пов’язані передусім з розвитком 
особистості в радянському суспільстві й по-своєму конкретизують давнє загальне 
словосполучення свідома дисципліна. їх значення окреслюється відповідним 
контекстуальним поясненням: «Розширення масштабів і ускладнення завдань 
комуністичного будівництва, різке загострення ідеологічного протиборства в світі 
вимагають неослабної уваги партійних організацій до підвищення ідейної зрілості людей, їх 
трудової і моральної дисципліни, виховання у кожної людини активної життєвої позиції і 
високої політичної пильності, непримиренності до будь-яких проявів національної 
обмеженості, чванливості або зазнайства» (Рад. Укр., 1982, 18 груд.); «Розвивати почуття 
відповідальності за доручену справу, самодисципліну» (Там же, 1983, 22 лют.). 

Отже, розвиток семантики слова дисципліна по висхідній лінії закономірно спрямовується 
самою соціальною практикою. На початку входження у східнослов’янські мови воно 
тривалий час не виходило за межі військової сфери. З розширенням сфер уживання 
викристалізувалися конкретні значення цього слова — як спільні з європейськими мовами, 
так і модифіковані, — що створило умови для подальшого їх узагальнення. 
 


