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МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В 20-ТІ РОКИ ХХ СТ.  
І ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ  

ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Становленню навчальної термінологічної лексики у період 20-их – 30-

их років передував цілий ланцюг взаємодіючих між собою лінгвістичних та 
позамовних чинників, пов’язаних, з одного боку, із розвитком 
функціональних стилів, розширенням суспільних функцій мови, 
проникненням її у всі сфери людської діяльності, а з другого – станом 
національної освіти, культури, науки.  

Офіційні урядові заходи в Українській Соціалістичній Радянській 
Республіці на початку 20-их років були спрямовані на створення 
національної системи освіти та шкільництва. 

Одночасно із створенням радянської освітньої системи почалася її 
українізація та переведення навчання на рідну мову. Цьому процесові сприяв 
і загальний напрям національної політики партії більшовиків, який увійшов в 
історію під назвою коренізації. Український різновид політики коренізації 
дістав назву українізації. За задумом офіційних кіл цей процес мав би 
обмежуватися українізацією шкільництва, але він охопив й інші ділянки: 
пресу, науку, літературу, видавництва, мистецтво. Цей період тривав близько 
десяти років (1922-1932) і його “часто вважають золотим віком українців під 
владою Рад” [1, 332]. 

Найбільший вплив українізація мала на освіту, що сприяло зростанню 
загальних настроїв національного оптимізму. Письменник Б.Антоненко-
Давидович вбачав у цьому процесі “вогонь великого відродження” [2, 75]. 
Оскільки масова освітня компанія велась українською мовою, то поширення 
освіти означало і поширення українізації серед молоді країни. 

Практичні заходи українізації освіти виявилися насамперед у заміні 
російської викладової мови українською в школах і вищих освітніх 
установах, був визначений термін для професури вищої школи, за який вона 
мала перейти на викладання свого курсу українською мовою. Наркоматові 
освіти пропонувалось подбати про розробку української наукової 
термінології, організувати відповідне навчання на курсах української мови та 
вжити заходів до підготовки українських педагогів. Всеукраїнська Академія 
наук працювала над укладанням термінологічних словників із різних галузей 
знань. 

Великого значення набуло усталення термінології природничих 
дисциплін, які в змісті освіти посіли одне із провідних місць. В зв’язку з цим 
виникла необхідність у систематизації, уніфікації і впорядкуванні як наявних, 
вже існуючих у терміносистемах природничого циклу термінів, так і 
новостворених. 

Пошук найбільш вдалих, зручних до використання в школі українських 
термінів зустрічаємо в підручнику “Короткий курс хемії” (Кам’янець-



Подільськ, 1921). Зміст підручника був розрахований для учнів, які вже мали 
елементарну підготовку з природознавства. У передмові до підручника, автор 
(не вказаний) зазначав, що єдиної, усталеної термінології не давали існуючі 
на той час словники, а тому більшість термінологічних питань приходилося 
вирішувати без їхньої допомоги. Автор не наважився прийняти галицьку 
термінологію цілком, зважаючи на зайву фонетизацію та використання в ній 
польських назв. В деяких випадках йому доводилося подавати штучні 
“ковані” вирази, але взірцем для їх творення стала німецька термінологія. 
Тому хімічні терміни, що ввійшли до підручника: сульфат, нітрат, хлорід, 
фосфат автор вважає більш доцільними, ніж відповідні до цих запозичених 
термінів рідні слова – сірчан, азотан, хльоран, фосфен. 

В невеликій кількості була збережена галицька термінолексика: квас 
(кислота), хімічне свояцтво (спорідненість), шкляна дудка (трубка), окваси 
(окисники). Такі терміни підручника, як сірководень, селен, цинк, атом, 
молекула, олово використовували автори наступних підручників з хімії, 
узвичаїлися вони і в сучасній хімічній термінолексиці. 

Важливу роль у процесі творення навчальної природничої 
термінолексики відіграв Природничий відділ Інституту української наукової 
мови та його секції: ботанічна, зоологічна, хімічна, фізична та інші. У своїй 
роботі Природничий відділ в основному продовжував традиції 
Термінологічної комісії природничої секції Київського Наукового 
Товариства. На засіданнях секцій Природничого відділу затверджувалася до 
використання в науковій та навчальній літературі термінологія з 
природничих галузей знань, що стало підґрунтям для створення навчальних 
програм, підручників, посібників. 

Одним із основних питань, яке стало предметом дискусій у 
термінологічній роботі відділу, було питання правильного і доцільного 
використання принципів побудови терміносистем природничого циклу. 
Обговорення його було зафіксовано у “Віснику ІУНМ”, статтях та 
інструкціях. Так, професор О.Яната у статті “За яким принципом треба 
укладати українську природничу номенклатуру” (1928) підтримує принцип 
бінарності, так званих “подвійних назв”, водночас стверджуючи, що 
термінолексику штучно робити бінарною немає потреби: “усталювати та 
заводити в літературі з народних назов треба ті, що найпоширеніші та 
найвлучніші і в тій формі (простій чи бінарній), що в ній вони повстали в 
процесі творення живої народної мови, а поруч з цим, де це можливо, а 
найперше в школі – прищеплювати справді інтернаціональну – латинську 
номенклатуру” [3, 24]. 

У статті Я.Лепченка „За якими правилами укладає тепер Інститут 
Української Наукової Мови українську природничу номенклатуру” (1928) 
обґрунтовувався принцип побудови природничих терміносистем на 
національному ґрунті з урахуванням тих досягнень, які виробила європейська 
термінологічна наука. У науковій роботі над об’єктами, які не 
використовуються в шкільній практиці, на думку Я.Лепченка, можна вжити 
латинську назву. “Ми знаємо й інші спроби допомогти теперішній школі та 



взагалі теперішньому народному освітньому рухові. Приміром, автори 
деяких праць дають латинські назви в російській транскрипції, замість “осока 
вереснякова” пишуть “карекс ерицеторум”. Інститут української наукової 
мови з цього погляду вважає краще подати, нехай не досить влучний 
новотвір, ніж слово, що його не розуміє учень, читач” [4, 28]. Отже, йшлося і 
про творення нових номінацій, і про підбір народних слів для термінування. 
Оцінюючи роль ІУНМ у розбудові українських терміносистем, І.Огієнко 
писав: “Усі відділи Інституту Української Наукової Мови виробили для 
складання термінів і термінологічних словників …найкращу методологію й 
трималися її” [5, 338]. 

Українська термінолексика природничих дисциплін представлена в 
термінологічних словниках, які видавалися в досліджуваний період. В 
“Інструкції до збирання мовного матеріялу з галузи природничої термінології 
та номенклатури” (1928) зазначалося: “Без них годі видавати якісь наукові 
книжки або шкільні підручники, неможна ширити й саму науку на Україні”. 

Робота Природничого відділу на початку 20-их років гальмувалася 
через брак коштів, і тільки з допомогою Державного видавництва України 
відділ зміг приступити до друку термінологічних словників, “які так 
необхідні для нормального розвитку науки та школи на Україні” [6, 2]. 

Немало цінних концептуальних настанов щодо термінотворення та 
використання україномовної природничої термінолексики в школі знаходимо 
в передмовах до таких словників. 

Так, О.Курило, авторка “Словника хемичної термінології” (1923) 
вважала, що при виборі принципів побудови словників домінуючим повинен 
бути педагогічний принцип (засвоюваність природничих наук у школах), тоді 
як для наукових текстів, розвідок можна обмежитися міжнародною 
термінологією, цілком доступною і зрозумілою для тих, хто 
користуватиметься такою літературою. Виходячи з того, що “термінологія 
переважно для школи має бути”, педагогічний принцип “вимагає, щоб термін 
давав учневі щонайближче розуміння того, що він означає”. Досягнути цього 
можливо, подаючи терміни, взяті з народної мови або витворені на 
національній основі. 

Джерелами для укладання словника стали термінологічні праці вчених 
НТШ у Львові В.Левицького та І.Горбачевського, підручники з хімії, видані в 
західному регіоні України. Доречно зазначити, що збирання матеріалу для 
словника почалося ще в 1918 році, коли голова Термінологічної комісії 
Київського наукового товариства П.Холодний доручив О.Курило скласти 
словника української хімічної термінології для шкільного вжитку. Таким 
чином, термінологічний матеріал, що його передала товариству колишня 
термінологічна комісія “Гуртка натуралістів”, був застосований при доборі 
хімічної термінолексики. Коли в джерелах, використаних для складання 
словника, не знаходилося потрібного українського терміна, або ж не було 
змоги створити його, автор була змушена залишити міжнародний термін. 
Поєднання таких двох принципів відбилося і на подачі хімічної 



термінолексики: сірчини –  сульфіти, кремани – силікати, безводник – 
ангідрид, хлорак – хлорид, азотан вапу – нітрат кальцію.  

За переконанням О.Курило, “саме життя покаже, який принцип в 
термінології переможе, принцип народній чи міжнародній, а певніше, що 
обидва …матимуть однакову рацію існувати”. 

У “Словнику хемічної номенклатури. Неорганічна хімія” (Х, 1928) 
С.Зенкевича зберігається міжнародна хімічна термінолексика, в основі своїй 
латинська; з українських термінів у більшості подані ті, що закріпилися 
повністю в сучасній хімічній терміносистемі, стали загальновживаними: 
водень, кисень, срібло, вапно. 

За принципом наближення української термінології до міжнародної, 
але з використанням рідномовних словотворчих афіксів, в даному випадку 
закінчень, була створена хімічна термінолексика “Словника природничої 
термінології” (К., 1928) Х.Полонського. Ухвалена хімічною секцією ІУНМ до 
вживання в науковій та навчальній літературі, вона була взята за основу при 
підготовці та виданні підручників у кінці 20-х років. Усталилися в сучасній 
хімічній терміносистемі словникові терміни: магнезій, барій, бром; солей: 
сульфат натрію, фосфат калію, сульфіт натрію; кислот: сульфатна, 
карбонатна, хлоридна. 

У підручнику М.Григор’єва “Хімія навколишнього життя” (Х., 1928) 
вжито термінолексику, розроблену хімічною секцією Природничого відділу 
ІУНМ: каталізатори, хлор, вапняк, молекулярна вага, кислота, палена вапна. 
Ці терміни відбивали пізніший (кінець 20-х рр.) період становлення 
української природничої термінології. В її пасивний запас відійшли такі 
терміни як лютувальня (пальник), лабетки чавунні (затискувачі), трималки 
для пробірок (штативи). 

Спробу українізувати природничу термінологію зустрічаємо в 
підручнику для середньої школи О.Баталіна “Курс хемії” (Х., 1931): товщі 
(жири), кухенна сіль (кухонна сіль), густість (густота), електроліза 
(електроліз), водовбиральність, водопропускальність, газовивідна рурка 
(газовивідна трубка). 

Як бачимо, в досліджуваний період відбувався процес стабілізації 
української природничої термінології шляхом відбору найбільш вдалих, 
зручних для користування. ІУНМ був головною нормативною установою, із 
якою погоджувано більшість термінологічних словників, підготованих 
іншими установами та окремими авторами. 
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