
М. М. ФЕЩЕНКО 
НОРМАТИВНІСТЬ БОТАНІЧНИХ ТЕРМІНІВ 

 
У ботанічній термінології і номенклатурі широко представлені різні словотворчі форми, 
лексичні різновиди на означення того самого поняття. Ці різновиди утворюють здебільшого 
синонімічні ряди слів розмовно-просторічного характеру з експресивним навантаженням. 
Певний час варіантні форми можуть існувати паралельно. Але згодом з їх числа може бути 
відібраний єдиний літературний варіант. Народна ботанічна термінологія суттєво 
відрізняється від нормативної. Літературна мова має усталену офіційну назву даної рослини, 
а народні найменування цієї рослини не однозначні; це зумовлюється існуванням кількох 
морфологічних чи фонетичних варіантів літературно-нормативної назви. 

Наприклад, на території України поширена рослина медунка (Pulmonaria L.). В основу 
виникнення цієї назви покладені смакові властивості — наявність у квітках медунки 
солодкого соку нектару. Слово медунка є літературною назвою, широко відомою як у 
науковій, так і в художній літературі. Пор.: «За деякими даними медунка корисна й при 
шлункових хворобах» («Лікарські рослини Карпат»); «Духмяно пахнуть медунка і конвалії» 
(Кучер). Ця назва рослини має багато похідних утворень, словотворчих варіантів: медуниця, 
медівник, медок, медунчик, медулька, медуничник, медунишник, медянка, медяниця, 
медовичок, медуника. Слова названої етимологічної групи хоча й мають неоднакову 
морфологічну будову, але тотожні за значенням. Фонетична структура цих форм виразно 
вказує на їх розмовний характер. Деякі з перелічених варіантів нерідко вживаються і в 
художній літературі: «Пахтіло колосом, полином, медунишником» (Тулуб); «Уся галявина 
темніє від пролісків, між ними визирає волохатий ряст, рожевий медок» (Панч); «За нашими 
воротами зацвіла медулька» («Етнографічний збірник»). На функціонуванні локальних 
найменувань у художній літературі певною мірою позначився вплив діалектного 
середовища. Своєрідну роль відіграють стилістичні настанови. 

Другою найбільш поширеною літературною назвою Pulmonaria L., яка активно 
використовується в художній та науково-популярній літературі, є слово медуниця: «Пахнуть 
липа, медуниця, багряніє мак» (Сосюра). Можна помітити тенденцію до витіснення форми 
медуниця із наукової, фахової літератури і заміну її поширенішим варіантом медунка. 

У закріпленні, нормалізації лексичного складу ботанічної термінології великого значення 
набувають авторитетні видання, зокрема, Російсько-український словник ботанічної 
термінології і номенклатури 1962 p., шеститомний Українсько-російський словник 1953—
1963 pp., тритомний Російсько-український словник 1968 р. та інші лексикографічні праці. 
Усталення певної лексичної норми відбивають також багато текстів різних стилів і жанрів. 
Проте в сучасній літературно-писемній практиці нерідко змагаються між собою кілька 
народних ботанічних назв. Співіснують, наприклад, фонетичні варіанти рослини Geum L. — 
гравілат і гравилат: «Відвар кореня гравілату вживають для полоскання рота» («Лікарські 
рослини»); «Мак, гравилат міський, пентетемон та інші довго не в’януть» («Колгоспник 
України»). 

Художні твори засвідчують також різний фонетичний спосіб та граматичну форму 
української назви рослини Stipa L. Пор.: «Весни ще не було. Суха ковила ще стояла міцно» 
(Яновський); «Цвіте ковил, дзвенять, переливаються невидимі жайворонки» (Гончар); 
«Побілішав, заколивався від вітру ковиль, наче поповзли землею сірі пасма туману» (Тулуб). 
Форми ковил, ковиль трапляються і в періодиці, хоч у мові давно вже усталилася форма 
ковила, якій надають перевагу і сучасні словники. 

Визначити, яка форма належить до слів широкого літературного вжитку, а яка до 
вузьколокальних діалектних утворень, не завжди легко. Основними визначниками 
нормативності лексичного складу української мови, його стилістичної диференціації є 
нормативні словники. Проте, відбиваючи сучасну мовну практику, вони нерідко подають 
варіантні назви — ботанічні терміни. Часто лексикографія не може дати одностайної 
відповіді на питання, яке ж слово є нормативним, а яке фонетичним чи морфологічним 



позанормативним різновидом. Деякі з ненормативних варіантів виявляються досить 
живучими і продовжують функціонувати як у народній, так і в літературній мові. 
Характерним у цьому плані є вживання в українській мові двох паронімічних слів 
наперстя́нка і напе́рсник, яким співвідповідає латинська родова назва Digitalis L. У наукових 
і художніх текстах, а також на сторінках літературних газет і журналів ця рослина відома як 
наперстянка, напр.: «Наукова медицина використовувала наперстянку» («Наука і життя»); 
«Настойка наперстянки являє собою складний лікувальний препарат» («Наукові записки 
ЛДПІ»). Деякі сучасні загальномовні словники чомусь не подають форми наперстянка, хоч 
тепер вона настільки широко вживається у спеціальній літературі, що навряд чи можна 
накладати на неї будь-які обмеження. Рідше використовується форма чоловічого роду 
наперсник і його фонетичний варіант, який можна зустріти передусім у неспеціальних, 
періодичних виданнях та перекладній літературі, напр.: «Крім спеціально вирощуваних 
лікарських рослин — белладонни, валеріани, алтея, наперсника — розвішано по стінах й 
дикорослі» (Інбер). Хоч Українсько-російський словник подає лише назву наперсник, проте 
фактичний матеріал лексичної картотеки Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН 
УРСР, а також практика сучасних наукових видань свідчать про те, що нормативною назвою 
рослини Digitalis L. в українській літературній мові повинна бути форма наперстянка. 

Деякі словотворчі варіанти, виникнувши в розмовній мові, ніколи не стають літературною 
нормою, оскільки основна форма досить стійка і живуча. Існують, наприклад, у мові кілька 
фонетичних і морфологічних різновидів рослини Conium L. Крім офіційної назви болиголов, 
у художню літературу потрапляє форма болиголів і варіант жіночого роду болиголова. Пор.: 
«Болиголів буйний, думок не в’яли» (Малицький); «Гостро і нудливо смерділа болиголова» 
(Тютюнник). Ці варіанти, як відповідні паралелі в розмовній мові, стилістично відрізняються 
від літературної назви. 

Українська літературна мова здавна засвоїла ботанічну назву рослини дивина (Verbascum 
L.), про що свідчить вживання її у творах письменників дожовтневого і радянського періоду. 
Але це слово здобуло прав нормативності порівняно недавно. Річ у тому, що в науковій 
ботанічній літературі 20—30-х років основною назвою рослини було слово коров’я́к. 
Вживалося воно ще на сторінках журналу «Основа» (1862 p.), а також в «Записках юго-
западного отдела...» (1874 р.). У мовознавчій літературі пізнішого періоду поряд із словом 
коров’як простежується і дивина, яке виникло, треба гадати, на спільнослов’янському 
мовному грунті, на що вказують ботанічні назви в інших слов’ян (пор. рос. діал. дивина, 
білор. дзіванна, с.-хорв. дивина, дивизна, слов. дивин, польськ. dziwanna, чеськ. divizna, 
divina, луж. džiwizna). Активізація слова дивина знайшла своє відбиття у словнику за ред. 
Б. Грінченка, в шеститомному Українсько-російському словнику і Російсько-українському 
словнику 1968 р. Російсько-український словник ботанічної термінології і номенклатури, 
який мав на меті визначити нормативність українських ботанічних термінів, паралельно 
подає слово дивина і коров’як, надаючи перевагу першій формі. Незважаючи на рекомендації 
словників щодо нормативності терміна дивина, у сучасній художній та науково-популярній 
літературі переважає синонімічна назва коров’як. 

Подібних змін літературної норми зазнали і деякі інші назви рослин. Так, замість 
усталеного зараз у мові і словниках ботанічного терміна папороть (Dryopteris Adans), у 
науковій літературі минулого вживалося здебільшого найменування глисник, лексична 
основа якого вказує на медичне застосування рослини. Іншу літературну назву мала також 
рослина Ricinus L., у наукових та популярних виданнях 30-х років вона засвідчена як 
кліщовйна (пор. сучасну російську літературну назву клещевина). Тепер це слово в 
лексикографічних працях позначається як розмовне, а для літературної мови звичайно 
рекомендується рицина. 

Часто на встановлення нормативності того чи іншого ботанічного терміна впливає 
наявний мовний матеріал, сучасна практика слововжитку. Так, більшість словників 
української мови фіксують слова бере́зка і берізка як абсолютні синоніми до латинського 
видового визначення Convolvulus arvensis L. — березки польової. Форма берізка подається 



здебільшого без будь-яких обмежувальних ремарок. Можна навести численні випадки 
вживання лексеми берізка у спеціальній та художній літературі, незважаючи на те, що 
нормативною формою є березка. Пор.: «Найкращі результати у боротьбі з осотом та 
берізкою досягаються при обробітку пару» («Хлібороб України»); «Звисала на стежку висока 
трава, кущі чорнобилю, повиті берізкою» (Козаченко). Матеріал лексичної картотеки 
Інституту мовознавства АН УРСР свідчить про майже однакове вживання обох варіантів. 
Пор., наприклад, у М. Коцюбинського: «Польова березка повилась по плечах, по рукавах 
сорочки»; «А там, на луках, світила жовта кульбаба, як зорі на небі, крутилась на одній ніжці 
берізка» і М. Стельмаха: «Криця проворно зрізує зелені, з рожевими квітами, мережки 
покрученої березки»; «І все це оповивало Терентія радісним житнім духом, змішаним з ледь 
вловимим повівом пересохлої берізки». Такий аналіз дає підстави говорити про 
синонімічність і паралельне вживання обох форм, які виступають як морфологічні варіанти 
слова. На перший погляд може здатися, що обидва словотворчі різновиди є зменшеними 
формами, утвореними від однієї й тієї ж назви за допомогою суфікса -ка. Найменування 
березка і берізка, вжиті на означення трав’янистої рослини, виступають нейтральними, 
позбавленими відтінку емоційності чи зменшеності. Суфікс -ка втратив своє демінутивне 
значення і є лише формальним показником належності цих слів до групи іменників жіночого 
роду. У тих же словах, що виступають як зменшені форми до назви берези, суфікс -ка 
зберігає значення демінутивнос-ті. Отже, наявність у мові кількох абсолютних синонімів на 
означення однієї рослини також може впливати на вибір лексичної норми. 
 
 


