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УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ КІНЦЯ XIX СТОЛІТТЯ 

«Пора підняти нашу мову до научної поваги, 
перепроваджувати її через строгу науку...» 

(О. Барвінський) 
 

Записки Наукового товариства ім. Шевченка (далі Записки...), зокрема публікації 1894-
1897 pp., містять цікавий матеріал української різногалузевої наукової термінології. Проблем 
українського терміна торкаються автори математично-технічних праць. Так, робота І. Пулюя 
«Апарат до мірення ріжниці фаз межи перемінними протоками...» важлива своїми 
«Додатками до рускої термінольогії» (Записки, 1894, т. 3). Запропоновані українські 
відповідники до німецьких технічних термінів типу затичка — Stopsel, провідник (сучасний 
термін провідник) — Letter свідчать про два напрями у доборі українських назв: а.) на базі 
загальновживаних у мові слів і б) шляхом перекладу німецького терміна. 

У 1895 р. на сторінках «Записок...» з’являється праця В. Левицького «Еліптичні функції 
модульовані», що має «Додатки до термінології математичної» (Записки, т. 7) у вигляді 
українсько-німецьких відповідників. Напр.: значок — Index; функція — Function тощо. У 
травні цього ж року на засіданні математично-природописно-лікарської секції (Записки, т. 7) 
професорові політехніки Р. Залозецькому доручається укласти технологічну термінологію, а 
докторові В. Левицькому — фізичну. Після обговорення фізичних назв на засіданнях секції 
(у липні й вересні) роботу В. Левицького вирішено друкувати у вигляді «Материялів до 
фізичної термінольогії» (Записки, 1896, т. 11). Із вступного слова В. Левицького бачимо: 
автор добре розуміє, що його матеріали відбивають становлення фізичної термінології. З 
одного боку, термін — це назва, яка повинна якнайточніше відповідати науковому поняттю, 
з другого — ознаками будь-якої терміносистеми є розвиток, упорядкування спеціальних 
назв, що не виключає й дискусійних оцінок. 

Важливо, що в перших термінологічних матеріалах подано відповідники з трьох мов — 
української, німецької, французької. Який шлях пошуку, добору українських лексем — 
відповідників іншомовних фізичних назв? Терміни типу укр. атом — нім. Atome, фр. atome; 
укр. гіроскоп — нім. Cyroscop, фр. guroscop та ін. свідчать про безпосереднє запозичення 
назв із німецької мови. Проте чимало відповідників, напр. укр. вимір — нім. Dimension, фр. 
dimension; укр. відрізка — нім. Abcisse, фр. abcisse виникають на ґрунті словотвірних 
можливостей. 

З 1896 р. у науковій роботі товариства помітно поглиблюється спеціалізація публікацій, 
що привертає ще більшу увагу до української термінології. Так, на загальних зборах 
О. Барвінський окремо зупиняється на питанні про медичні спеціальні назви, укладання яких 
передбачалось шляхом співпраці фахівців. природодослідників і філологів (Записки, 1896, 
т. 12). На засіданні історико-філософської секції (червень 1896 p.) K. Левицький 
запропонував для обговорення деякі юридичні терміни (у зв’язку з перекладом цивільного 
кодексу українською мовою). Значення праці К. Левицького (надрукована в «Правничій 
часописі» за 1896 р.) розкриває Г. Зацерковний, який у загалом позитивній рецензії 
зупиняється окремо на питанні про мову перекладу. Так, рецензент зазначає, що термінологія 
автора — «зовсім відповідна, поправна, а навіть гарна» (Записки, 1897, т. 15). Подібні 
«естетичні» вимоги до терміна сьогодні кваліфікуються як мотивованість, зручність. На 
думку рецензента, можлива варіантність назв типу оцінова — оціночна (присяга) тощо. 
Подібними роботами, в яких безпосередньо (як у наукових публікаціях) чи опосередковано 
(у рецензіях на них) розглядались термінологічні питання, «Записки...» формували критерії 
наукового підходу до термінологічних проблем. І при характеристиці терміна брались до 
уваги такі його специфічні риси, як відповідність слова поняттю і структура номінативної 
одиниці. 

У 1897 р. на лютневому засіданні математично-природописно-лікарської секції 
вирішилось питання про видання неперіодичного «Збірника секції математично-



природописно-лікарської». Отже, в «Записках...» виокремилася математична і природнича 
проблематика. Перший том «Збірника...» побачив світ у 1897 р. за редакцією 
І. Верхратського і В. Левицького. Позиція останніх була чітко сформульована у вступному 
слові «Від редакції»: «Наш язик лише тоді зможе добути собі одвітного і гідного становища, 
коли розвинеться о стілько, щоби міг стати поруч з образованними язиками других народів 
Європейських яко довідний середник зв’язного і опреділеного вираження мислей на всіх 
полях людського умства. Мусить, проте, наш язик виробити собі одвітну термінологію в 
ріжних вітах людського знання, мусить одвітно використати все багатство рідної словні» 
(«Збірник», Львів, 1897, т. 1). У цих стислих рядках акумульовано широку програму дій 
згаданої секції, що незабаром виллється в періодичне видання «Збірника...» з його вузькою 
спеціалізацією і повсякчасною увагою до питань української термінології. Вчені 
висловлюють віру в те, що українська мова може й буде виконувати свою нову функцію — 
функцію мови науки. 

Видання «Збірника...» орієнтувалось на фахового читача. У першому томі надруковано 
дві роботи з математики В. Левицького і статті з хімії І. Горбачевського. Остання 
відзначалась дублетністю хімічних термінів: безподобне (аморфне) тіло, грузла (друзи) 
кристалів, нульові скупинки (агрегати) тощо. Як покаже наступна практика, хімічна наука 
віддала перевагу саме другій із уживаних варіантних спеціальних назв. Крім того, в ньому 
представлені роботи І. Верхратського (біологія) і Ш. Сельського (медицина). Остання цікава 
своєю приміткою: «...вважаю своїм обов’язком зложити подяку Вп. Д. Верхратському, 
котрому завдячую, що ся розвідка являє ся і в язиці рускім». Подібні рядки не раз 
трапляються на сторінках «Збірника...», засвідчуючи цілеспрямовану роботу вченого у 
формуванні української термінології наук природничого циклу. 

У другому томі «Збірника...» є велика робота В. Левицького «Електромагнетна теорія 
світла і филі електричні», що закінчується «Додатками до термінології злектричної та 
оптичної» (Збірник, 1897, т. 2). Спостереження за українсько-німецькими відповідниками 
дозволяють зробити висновок про орієнтацію автора на запозичення з німецької мови: 
азимут — Azimuth; ампер — Ampere, магнетизм — Magnetismus тощо. З погляду 
використання мікробіологічної термінології цікавою є стаття О. Дакури, що представляє 
терміни мікроскоп, культура, мікроорганізм, бактерії, бактеріологія тощо. Записані 
латинкою назви strepto і staphylococcus свідчать про те, що на період 1897 р. ще не відбулось 
графічне освоєння подібних запозичень. Дуже важливо, що дублетні пари типу гариця 
(scarlatina) є поодинокими. 

Подальші випуски «Збірника...» знаменні новою рубрикою «Термінологічна частина». 
Так, у третьому томі була надрукована невелика стаття Я. Гординського «Кілька слів про 
термінологію», ставиться питання про впорядкування медичної термінологічної системи. Це 
може бути здійснено лише в результаті багатьох наукових публікацій. Тому автор пропонує: 
а) публікувати на сторінках «Збірника...» медичні праці й конкретні терміни різних авторів; 
б) друкувати терміни загальним списком у кінці кожного тому, що зручно для обговорення; 
в) відкрити полемічну рубрику. 

Розглянуті матеріали «Записок...» і «Збірника...» — свідчення цілеспрямованої роботи 
вчених над українською науковою термінологією. 
 


