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АНОТАЦІЯ 

 

Приходько І. М. Соматичні найменування в історії лексичної 

системи української мови. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Запорізький 

національний університет, Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди, Запоріжжя – Харків, 2020 рік.   

Роботу присвячено комплексному дослідженню найменувань частин 

тіла людини і тварини в історії української мови. 

У дисертації виявлено склад найменувань частин тіла людини і 

тварини праслов’янського періоду розвитку української мови, 

давньокиївської доби (ХІ – ХІІІ ст.), середньоукраїнської мови (ХІV – 

п.п.ХVІІІ ст.), нової української мови (від кінця ХVІІІ ст. – п.п.ХХ ст.) з 

пам’яток різних стилів і жанрів та лексикографічних праць, що 

відображають лексику згаданих часових відтинків, схарактеризовано зміст 

поняття «соматизми», «соматичний» та окреслено межі власне соматичної 

лексики; доповнено принципи класифікації соматичних найменувань; 

описано семантику, етимологію та словотвірну структуру досліджуваної 

лексики, виявлено тенденції розвитку соматичних назв у лексичній системі 

української мови першої половини ХХ століття. 

Інтерес науковців до історико-лексикологічних студій був і 

залишається одним із найбільш пильних в аспекті уваги до лексичної 

системи української мови загалом. Предметом постійної уваги лінгвістів є й 

найменування частин тіла, що виступають одним із найпомітніших пластів 

лексики, котрий відображає і знання носіїв мови як про навколишній світ, і 

їхнє уявлення як про власний організм, так і про організм тварин. Чи не 

найбільша кількість мовознавчих праць радянського та пострадянського 
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періоду, дотичних до висвітлення семантики номенів на позначення частин 

тіла, присвячена фразеологізмам. Огляд літератури, де згадуються соматичні 

назви, дає підстави говорити навіть про експансивність як слов’янських, так і 

неслов’янських фразеологічних студій про участь тих чи тих складників із 

семантикою «частина тіла» у творенні ідіом (Ф. Вакк, Р. Вайнтрауб, 

Л. Галеева, О. Березович, Н. Купіна, Н. Скоробогатько, В. Хмара та ін.). 

Чимало науковців звертається до вивчення соматичної лексики і в її 

самостійному функціюванні, і як елементів більш складних одиниць у 

зіставному ключі (А. Вайан, І. Бекрещук, О. Государська, А. Гринкевич, 

У. Єргалієва та А. Сулькарнаєва, А. Занковець, А. Кармишаков, Н. Корнєва 

та О. Коваленко, Л. Мойсеєнко, В. Ткаченко, В. Шарманов та ін.). Проте 

комплексного дослідження, у якому простежувався б розвиток згаданого 

пласту української лексики, дотепер не було. 

Обстежений теоретичний матеріал свідчить про те, що в сучасній 

лінгвістичній науці, як і в гуманітаристиці загалом, панує 

антропоцентричний підхід до виокремлення соматичної лексики, коли до 

частин тіла зараховуються лише частини тіла людського. Однак такий 

погляд на сферу тілесного і, до того ж, розуміння пари «соматичний – 

психічний» лише як таке, що стосується тільки людини, заперечує тілесність 

(утім, як і сферу психіки) інших живих організмів – тварин. Тому до 

соматичних назв вважаємо за доцільне відносити й назви частин тіла тварин.  

Термінологічна недостатність у розгляданій царині лексики 

простежується також у номінації соматизмів, що зумовлено подекуди надто 

загальним підходом до виокремлення певних їх груп, і неврахуванням 

декотрих частин організму як окремих підгруп анатомічної системи людини 

і тварини. У першому випадку доцільно говорити про виокремлення 

міонімічних назв, що номінують м’язову систему та її елементи; у другому – 

доречним і необхідним є виділення нової групи соматизмів, пов’язаних із 

новоутвореннями, а саме – неоплазмонімічної лексики. 
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Отже, до соматичної лексичної підсистеми запропоновано включати 

такі великі групи номенів на позначення частин тіла людини і тварини: 

сомонімічні (загальносистемні, для називання тіла), остеонімічні (назви 

кісткової системи організму), спланхнонімічні (назви внутрішніх органів 

загалом), ангіонімічні (найменування елементів кровоносної системи 

організму), міонімічні (назви м’язів), сенсонімічні (найменування органів 

чуття), неоплазмонімічні (назви новоутворень на тілі чи в організмі людини і 

тварини). Така більш удокладнена класифікація соматичних найменувань 

дає змогу ретельніше підходити до з’ясування особливостей становлення й 

розвитку як лексико-семантичних груп соматизмів, так і окремих лексем, 

що, у свою чергу, заповнить лакуни у вивченні однієї з найпомітніших царин 

історичної лексикології української мови. 

Встановлено, що праслов’янська мова мала досить розгалужену 

систему найменувань частин тіла. Чимало соматизмів називали частини 

організму і людини, і тварини.  

Найбільшу групу з-поміж реконструйованих соматичних найменувань 

становили сомоніми (назви голови та її частин, тулуба, шиї та її частин, 

верхніх і нижніх кінцівок і т.ін.: *golva, *borda, *lъbъ, *lice, *obočьje, *guzъ, 

*xvostъ, *šija, *vyja, *glъtъka, *gъrdlo, *čerslo ‘поперек, пояс, стегна, пах, 

статеві органи; перенісся’, *gomolъka, *pletje, *desьnica, *lěvica, *klěšča), що 

зумовлене, на нашу думку, видимістю позначуваних частин тіла, а тому й 

більшою, ба навіть загальнішою, потребою в їх номінуванні. 

Дещо меншими в кількісному плані, однак помітними були групи 

скелетних назв *kostь, *xrьbъtъ, *rebro, *kuprъ ‘нижній кінець хребта’, 

*čel’ustь, *skula, *sǫglobъ, *sǫstavъ, *ščikokoltъka, *xręščь, *olkъtъ тощо), 

внутрішніх органів (*kašьka ‘нутрощі комах’, *duxadlo ‘свинячий пузир’, 

*červo, *jьkno ‘живіт’, *občervьje ‘плівка навколо кишок, черевної 

порожнини’, *xrěli ‘жабри’, *dojьka ‘груди; сосок’, *obplodьje ‘оболонка 

навколо плода; про врожай’ і т. ін.), органів чуття (*bělъkъ ‘очний білок’, 
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*bělьmo ‘більмо’, *nosъ, *uxo, *azьno ‘шкіра’, *agnętina ‘шкіра ягняти’, 

*češuja, *griva, *skorupa, *čapьlь / *čapjь ‘кіготь’, *nogъtь ‘ніготь’, *bry 

‘брова’, *bodidlo ‘ріг корови’), а також найменування новоутворень (*bolno 

‘опух’, *buta ‘шишка, наріст’, *jьzorstь ‘нарост, опух’, *lišajь ‘шкірний 

висип, лишай’, *blǫda ‘нечисті прищі’, *bolętjьka ‘чиряк’, *pryščь, *gnojьnica 

*ězva, *vъldyrь, *bordavъka). 

Зовсім небагато в мові дописемного періоду реконструйовано назв 

м’язової та кровоносної системи (*dupa ‘сідниці’, *gǫba ‘губа’, *sьrdьce, 

*obsьrdьcь ‘осердя, перикард’), що пояснюється, на нашу думку, меншою 

вивченістю давніми слов’янами згаданих частин організму людини й 

тварини. 

Найпродуктивнішим, із-поміж морфологічних, способом 

словотворення соматичних найменувань дописемної доби була суфіксація, 

значно менш активними в деривуванні нових слів була конфіксація, 

префіксальний та композитний словотвір був репрезентований поодинокими 

утвореннями. Особливістю дериваційної семантики соматизмів на теренах 

давньої Славії є те, що деякі форманти уже в дописемну добу втрачали 

демінутивне значення. Неморфологічні способи були представлені 

семантичною деривацією, коли соматизми творилися шляхом перенесення 

значення на основі подібності, що в подальшому заклало підвалини для 

формування значного пласту соматичної лексики. 

Аналіз соматичних назв, зафіксованих у пам’ятках різних стилів та 

жанрів, а також у словниках XI – першої половини ХХ століть, свідчить про 

те, що в семантичному плані найбільш репрезентованими були групи 

сомонімічних (назви відкритих частин тіла), остеонімічних (назви кісток), 

сенсонімічних (назви органів чуття) та неоплазмонімічних (назви видимих 

новоутворень) найменувань. Це пояснюється, на нашу думку, тим, що 

віддавна люди іменували те, що видиме або відчутне для них: тіло, зовнішні 

частини тіла, найпоширеніші внутрішні органи. 
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І вже згодом, під кінець XVIII століття, починають активніше 

виформовуватися назви тих частин організму, які стають більш активно 

вивченими в медицині й, відповідно, пізнаваними мовцями, - назви 

внутрішніх органів, кровоносної та м’язової систем.  

Виявлено, що поповнення соматичної лексики відбувалося трьома 

основними шляхами: морфологічне словотворення, семантичну деривацію та 

запозичення. 

Щодо морфологічних способів словотворення, то впродовж усіх 

періодів розвитку української мови панівною була суфіксація, менш 

продуктивним, хоч і помітним (надто ж при творенні частин організму, 

певним чином локалізованих – осердя, похребтина тощо), виступав 

конфіксальний спосіб словотворення. З ХІХ століття набуває продуктивності 

також складносуфіксальна деривація (плястом’язак, залозопістряк тощо). 

Якщо в праслов’янській мові втрата демінутивності траплялася зрідка, 

то до кінця ХVIII століття дедемінутивізаційні процеси остаточно 

закріпилися в словотворенні найменувань частин тіла людини і тварини.  

Стосовно ж до іншого, неморфологічного, способу деривації – 

перенесення семантики на основі подібності, то він уже з кінця ХІХ століття 

склав конкуренцію афіксальним способам. 

Інтенсивний розвиток медичної термінології зумовив не лише 

активізацію процесів запозичення слів на позначення частин організму 

людини і тварини головно з латинської мови, а й запустив зворотній рух у 

бік спроб дібрати іншомовні відповідники до чужомовних лексем. Такі 

пуристичні тенденції особливо помітні у словниках 20-х років ХХ століття, 

що їх іще упродовж тридцяти років видавали вже за межами УРСР науковці, 

котрі покинули країну. Але історичні процеси 30-х-70-х років спричинили 

поступовий занепад питомої укранської термінотворчості, і ті лексеми, які 

ми бачимо в словниках 20-х років (укладачі цих праць послуговувалися 

роботами Павла Білецького-Носенка, Євгена Желехівського, Івана 
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Верхратського, Бориса Грінченка), поступово виходять до пасивного складу 

української лексики, так і залишившись на шляху до термінологізації.  

Ключові слова: соматизм; сомонімічна лексика; остеонімічна лексика; 

спланхноніми; ангіонімічні назви; міонімічні найменування; сенсонімічна 

лексика; неоплазмоніми; лексико-семантична група; формант; дериват. 
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SUMMARY 

Prykhodko I. M. Somatic names in the history of the lexical system of 

the Ukrainian language. – Qualifying research work as a manuscript. 

The dissertation for a Candidate Degree in Philology, specialty 10.02.01 – 

the Ukrainian Language. – Zaporizhzhia National University, Н. S. Skovoroda 

Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Zaporizhzhya – Kharkiv, 2020. 

The work is devoted to a comprehensive study of the names of human and 

animal body parts in the history of the Ukrainian language. 

The dissertation reveals the composition of the names of human and animal 

body parts which were found in the Proto-Slavic period of the Ukrainian language, 

as well as in the ancient Kyiv period (XI – XIII centuries), the Middle Ukrainian 

language (XIV – late XVIII century), the new Ukrainian language (the end of the 

XVIII century – late XX century). These names were mentioned in the monuments 

of different styles and genres, in lexicographic works that reflect the vocabulary of 

the mentioned time periods. The meaning of the concept of «somatism», 

«somatic» was characterized, and the boundaries of the somatic vocabulary were 

outlined; we described the semantics, etymology and word-forming structure of 

the vocabulary under study; the tendencies demonstrating the development of 

somatic names in the lexical system of the Ukrainian language in the first half of 

the XX century were revealed. 

The scholars’ interest in historical and lexicological studies has been one of 

the deepest in terms of attention to the lexical system of the Ukrainian language in 

general. The subject of linguists’ constant attention is the names of the body parts 

that are one of the most visible layers of vocabulary and which reflects native 

speakers’ knowledge of the world around them, as well as their perception of their 

own body and the body of animals. The largest number of linguistic works of the 

Soviet and post-Soviet periods, related to the coverage of the semantics of nomens 

to denote body parts, is devoted to phraseology. A review of the literature which 
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mentions somatic names gives grounds to speak even about the expansiveness of 

both Slavic and non-Slavic phraseological studies, about the use of certain 

components with the semantics of «body part» in the formation of idioms 

(F. Vakk, R. Weintraub, L. Haleeva, О. Berezovych, N. Kupina, N. Skorobohatko, 

V. Khmara, etc.). Many scholars look to the study of somatic vocabulary both in 

its independent functioning, and as elements of more complex units in a 

comparative way (А. Vaillant, І. Bekreshchuk, О. Hosudarska, А. Hrynkevych, 

U. Yerhalieva and А. Sulkarnaeva, А. Zankovets, А. Karmyshakov, N. Kornieva 

and О. Kovalenko, L. Moiseienko, V. Tkachenko, V. Sharmanov, etc.). However, 

there is no comprehensive study which would trace the development of this layer 

of the Ukrainian vocabulary.  

The examined theoretical material shows that in modern linguistics, as well 

as in the humanitaristics in general, the dominant approach to the separation of 

somatic vocabulary is an anthropocentric approach when only parts of the human 

body are included in the body parts. However, this opinion of the corporeal realm 

and, moreover, the understanding of the pair «somatic – mental» as concerning 

only man, denies the corporeality (as well as the realm of the psyche) of other 

living organisms – animals. Therefore, we consider it appropriate to include the 

names of the animal body parts in somatic names.  

The terminological inadequacy in the field of vocabulary can also be traced 

in the nomination of somatisms, which is sometimes due to a quite general 

approach to the separation of certain groups and due to disregard for some parts of 

the body as separate subgroups of the anatomical system of man and animal. In the 

first case, it is appropriate to talk about the separation of myological names that 

nominate the muscular system and its elements; in the second case, it is 

appropriate and necessary to single out a new group of somatisms associated with 

neoplasms, namely, neoplasmonymic vocabulary. 

Thus, it is proposed to include the following large groups of nomens to 

denote parts of the human and animal body in the somatic lexical subsystem: 
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somonymic (system-wide, to name the body), osteonymic (names of the skeletal 

system of the body), splanchnonymic (names of internal organs in general), 

angionymic (names of the blood-vascular  system of the body), myological 

(muscle names), sensonymic (names of the sense organs), neoplasmonymic 

(names of neoplasms on the body or in the body of man and animal). This 

classification of somatic names, which is more precise, allows a more careful 

approach to elucidating the peculiarities of the formation and development of both 

lexical and semantic groups of somatisms and individual lexemes, which, in turn, 

will fill gaps in the study of one of the most prominent areas of historical 

lexicology in the Ukrainian language. 

It is established that the Proto-Slavic language had a fairly extensive system 

of the names of body parts. A lot of somatisms were used to call the parts of the 

human and animal body. 

The largest group of reconstructed somatic names were somonims (names 

of the head and its parts, torso, neck and its parts, upper and lower extremities, 

etc.: *golva, *borda, *lъbъ, *lice, *obočьje, *guzъ, *xvostъ, *šija, *vyja, 

*glъtъka, *gъrdlo, *čerslo ‘back, waist, thighs, groin, genitals; bridge of nose’, 

*gomolъka, *pletje, *desьnica, *lěvica, *klěšča), which, in our opinion, is 

determined by the visibility of the denoted parts of the body, and therefore by a 

greater, and even more general, need for their nomination.  

Slightly smaller in number, but noticeable were groups of skeletal names 

*kostь, *xrьbъtъ, *rebro, *kuprъ ‘lower end of the spine’, *čel’ustь, *skula, 

*sǫglobъ, *sǫstavъ, *ščikokoltъka, *xręščь, *olkъtъ etc.), internal organs (*kašьka 

‘the insides of insects’, *duxadlo ‘swine bubble’, *červo, *jьkno  ‘abdomen’, 

*občervьje ‘the layer around the intestines, abdominal cavity’, *xrěli ‘gills’, 

*dojьka ‘breast; nipple’, *obplodьje ‘shell around the fetus; about the harvest’, 

etc.), sense organs (*bělъkъ ‘the white of the eye’, *bělьmo ‘wall-eye’, *nosъ, 

*uxo, *azьno ‘skin’, *agnętina ‘skin of the lamb’, *češuja, *griva, *skorupa, 

*čapьlь / *čapjь ‘claw’, *nogъtь ‘nail’, *bry ‘eyebrow’, *bodidlo ‘cow horn’), 
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also the names of neoplasms (*bolno ‘swell’, *buta ‘bunion’, *jьzorstь ‘blotch’, 

*lišajь ‘skin rash, herpes’, *blǫda ‘impure pimples’, *bolętjьka ‘furuncle’, 

*pryščь, *gnojьnica *ězva, *vъldyrь *bordavъka). 

In the language of the pre-writing period we can see very few names of the 

musculoskeletal and blood-vascular system that were reconstructed (*dupa 

‘buttocks’, *gǫba ‘lip’, *sьrdьce, *obsьrdьcь ‘heart, pericardium’), which is 

explained, in our opinion, by the less studied parts of the human and animal body 

by the ancient Slavs.  

The most productive way of word formation, among the morphological 

ones, of somatic names belonging to the pre-written period was suffixation. Much 

less active in derivation of new words was a prefixal-suffixal way, whereas 

prefixal and composite ways of word formation were represented by single 

formations. The peculiarity of the derivational semantics of somatisms on the 

territory of ancient Slavia is that some formants lost their diminutive meaning in 

the pre-written times. Non-morphological ways were represented by semantic 

derivation when somatisms were created by transferring the meaning on the basis 

of similarity, which later laid the foundations for the formation of a significant 

layer of somatic vocabulary. 

The analysis of somatic names recorded in monuments of different styles 

and genres, as well as in dictionaries of the XI – the first half of the XX century, 

shows that in semantic terms the most represented were groups of somatic (names 

of the exposed parts of the body), osteonymic (names of bones), sensonymic 

(names of sense organs) and neoplasmological (names of visible neoplasms) 

names. In our opinion, this is due to the fact that since ancient times people have 

given names to those things which are visible or tangible to them: the body, the 

external parts of the body, the most common internal organs. 

Later, at the end of the XVIII century, one could notice better formation of 

the names of those parts of the body that were better studied in medicine and, 
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accordingly, that were recognized by speakers – these were the names of internal 

organs, blood-vascular and muscular systems. 

It was found that the replenishment of somatic vocabulary occurred by three 

main ways: morphological word formation, semantic derivation and borrowing. 

As for the morphological ways of word formation, during all periods of the 

Ukrainian language development suffixation was dominant; less productive, 

though noticeable (especially when creating parts of the body which were in some 

way localized – the core, spine, etc.) was a prefixal-suffixal way of word 

formation. Since the ХІХ century, complex suffix derivation (plastomiazak, 

zalozopistriak, etc.) has also gained productivity. 

As far as the Proto-Slavic language, the loss of diminutiveness was rare. 

However, by the end of ХVIII century the processes of diminutiveness had finally 

entrenched in the word formation of the names of human and animal body parts. 

As for the other, non-morphological way of derivation – transferring 

semantics on the basis of the similarity, it had been competing with affixal ways 

since the end of the ХІХ century. 

It was the intensive development of medical terminology that not only 

determined the activization of the processes when words to denote parts of the 

human and animal body were borrowed from Latin, but it launched a reverse 

movement towards attempts to find foreign equivalents to foreign lexemes. Such 

puristic tendencies were especially noticeable in the dictionaries of the 20s of the 

XX century which were published for about thirty years beyond the Ukrainian 

SSR by the researchers who had left the country. However, the historical 

processes of the 30s-70s of the XX century caused a gradual decline in the specific 

Ukrainian terminology and those lexemes which we can see in the dictionaries of 

the 20s (the compilers of these books used the works by Pavlo Biletskyi-Nosenko, 

Evhen Zhelekhivskyi, Ivan Verkhratskyi, Borys Hrinchenko) gradually go to the 

passive Ukrainian vocabulary, and in such a way they stayed half way to 

terminologization. 
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

Скорочення назв мов  

 

авест. – авестійська 

англ. – англійська  

гот. – готська 

гр. – грецька 

двн - давньоверхньонімецька 

д.-інд. – давньоіндійська 

д.-р.-укр. – давньоруськоукраїнська 

і.-є. – індоєвропейська 

лат. – латинська 

лит. – литовська 

лтс. – латиська 

мад. – мадярська  

нім. – німецька 

пол. – польська  

прасл. – праслов’янська 

прус. – пруська  

рос. – російська 

рум. – румунська  

слв. – словацька  

слн. – словенська 

тюрк. – тюркська  

угор. – угорська 

укр. – українська  

франц. – французька

 

 

Інші скорочення  

бл. – близько  

див. – дивіться 

к. – кінець 

пор. – порівняйте 

поч. – початок 

п.п. – перша половина 
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ВСТУП 

 

Інтерес науковців до історико-лексикологічних студій був і 

залишається одним із найбільш пильних в аспекті уваги до лексичної 

системи української мови загалом. Дослідники аналізують як увесь 

словниковий склад української мови упродовж кількох періодів її розвитку 

(В. Німчук, Р. Кисельов, С. Гриценко), так і склад та джерела виникнення й 

поповнення різних лексико-семантичних груп, наприклад, релігійної 

(С. Бібла, Н. Пуряєва), торговельної (Л. Бойко, Л. Гула), побутової 

(О. Крижко, А. Сібрук), ділової (М. Худаш), юридичної (М. Паночко, 

Б. Стецюк), податкової (Т. Крехно, К. Рибак, Т. Чорна) тощо сфер. Лінгвісти 

не оминають увагою й особливості формування та функціювання назв, 

пов’язаних зі світо- й самосприйняттям українців протягом усієї їх історії. 

Приміром, історію фемінітивів вивчала М. Брус, становлення кольоративної 

лексики досліджував А. Іншаков, одоративної – І. Іншакова, абстрактної – 

Л. Полюга, Н. Тома, Т. Сіроштан. 

Найменування частин тіла, виступаючи одним із найпомітніших 

пластів лексики, що відображає і знання носіїв мови як про навколишній 

світ, і їхнє уявлення як про власний організм, так і про організм тварин, є 

предметом постійної уваги лінгвістів.  

Чи не найбільша кількість мовознавчих праць радянського та 

пострадянського періоду, дотичних до висвітлення семантики номенів на 

позначення частин тіла, присвячена фразеологізмам. Огляд літератури, де 

згадуються соматичні назви, дає підстави говорити навіть про 

експансивність як слов’янських, так і неслов’янських фразеологічних студій 

про участь тих чи тих складників із семантикою «частина тіла» у творенні 

ідіом (Ф. Вакк, Р. Вайнтрауб, Л. Галеева, О. Березович, Н. Купіна, 

Н. Скоробогатько, А. Смерчко, В. Хмара та ін.). Чимало науковців 

звертається до вивчення соматичної лексики і в її самостійному 

функціюванні, і як елементів більш складних одиниць у зіставному ключі 
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(А. Вайан, І. Бекрещук, О. Государська, А. Гринкевич, У. Єргалієва, 

А. Сулькарнаєва, А. Занковець, А. Кармишаков, Н. Корнєва, О. Коваленко, 

Л. Мойсеєнко, О. Олексенко, О. Мізіна, В. Ткаченко, В. Шарманов та ін.). 

Потенціал соматизмів як бази для вторинної номінації в українських говорах 

простежує Н. Дяченко, лексичну наповненість загального фрейму 

«соматизми» вторинними номінаціями аналізує Т. Русановська. Як 

невід’ємну частину лінгводидактичних студій соматичну лексику 

розглядають В. Чуднов, Н. Яніцька, О. Алфімова, С. Панцьо, Л. Вакарюк. 

Церковнослов’янські соматизми антропологійної сфери стали предметом 

наукових зацікавлень О. Старих; історію становлення окремих номенів 

частин тіла розглядав О. Іліаді; аналіз лексичного значення окремих груп 

соматизмів (назв зовнішніх частин людського тіла), яке наводиться у 

словниках української, польської, російської та англійської мов, здійснила 

М. Жуйкова. Особливості словотворення окремих соматичних найменувань 

з’ясовували О. Степаненко, Я. Рибалка; історію окремих номенів частин тіла 

риб розглядав Р. Міняйло; у межах історико-дериватологічних студій 

соматична лексика ставала предметом уваги П. Білоусенка, В. Німчука, 

Л. Стовбур, О. Тилик. Проте комплексного дослідження, у якому 

простежувався б розвиток згаданого пласту української лексики, дотепер не 

було. Це й зумовило вибір теми дисертації та її актуальність. 

Мета дослідження – здійснити докладний лексико-семантичний та 

словотвірний аналіз соматичних найменувань в історії української мови (до 

середини ХХ століття) у контексті еволюції осмислення людиною 

довколишнього світу та власного організму.  

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

1)  схарактеризувати зміст поняття «соматизми», «соматичний» та 

окреслити межі власне соматичної лексики; 

2)  уточнити принципи класифікації соматичних найменувань; 

3)  описати семантику, етимологію та словотвірну структуру 

досліджуваної лексики; 
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4)  виявити тенденції розвитку соматичних назв у лексичній системі 

української мови першої половини ХХ століття.  

Об’єктом вивчення є лексика на позначення частин тіла людини й 

тварини, зокрема найменування голови та її частин, шиї й тулуба, скелета й 

кісток, серцево-судинної та кровоносної системи, внутрішніх органів, м’язів, 

органів чуття людини і тварини, а також назви новоутворень, зафіксовані в 

пам’ятках різних стилів і жанрів та історичних словниках, що відображають 

лексику праслов’янського періоду, розвитку української мови, 

давньокиївської доби (ХІ–ХІІІ ст.), середньоукраїнської мови (ХІV–

п.п.ХVІІІ ст.), нової української мови (від кінця ХVІІІ ст. – п.п.ХХ ст.). 

Предметом дослідження є етимологія, лексичні, дериваційні та 

семантичні процеси, що зумовили історичний розвиток згаданої групи 

найменувань в історії української мови.  

Джерельною базою дослідження послужили реконструйовані 

матеріали праслов’янської доби, засвідчені передусім в етимологічних та 

історико-лексикологічних славістичних студіях, а сааме: багатотомній праці 

«Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический 

фонд» (вип. 1–41), «Етимологічний словник української мови» (у 7 томах), 

«Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера (в 4 томах), 

«Słownik prasłowian`ski» Ф. Славського (т. 1–3), «Историко-этимологический 

словарь современного русского язика» П. Черниха (у 2 томах); опубліковані 

пам’ятки давньокиївської доби (ХІ–ХІІІ ст.), середньоукраїнської мови 

(ХІV–ХVІІ ст.), нової української мови (від кінця ХVІІІ ст.); історичні 

словники української мови, що містять лексику згаданих періодів («Cловарь 

древнерусского языка XI-XIV вв» /т. I–VII/, «Словарь русского языка ХІ–

ХVІІ вв.» /вип. 1–29/, «Словник староукраїнської мови ХІV–ХV ст.» у 2-х 

томах, «Словник української мови 16 – першої половини 17 ст.», «Матеріали 

до словника писемної та книжної української мови ХV–ХVІІІ ст.» 

Є. Тимченка, а також українські діалектологічні студії (І. Верхратський), 

періодичні видання к. ХІХ – початку ХХ століть («Записки наукового 
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товариства імени Т. Шевченка», «Кіевская старина. Ежемѣсячный 

историческій журналъ», «Записки історико-філологічного відділу» за 

ред. А. Кримського, «Русскій филологическій вѣстник»), твори різних стилів 

та жанрів тощо. Вибір хронологічних меж для дослідження – від 

праслов’янського періоду до середини ХХ століття – зумовлений насамперед 

тим, що саме до кінця першої третини минулого століття лексикографічна 

палітра української лінгвістики мала передусім національномовне опертя, 

коли «з-поміж наукових термінів перевага надавалася українським 

відповідникам і до більшості іншомовних слів добирали українські слова»
1
. 

Методи дослідження. Вибір застосованих у ході роботи над темою 

методів та прийомів зумовлений специфікою його об’єкта та метою роботи. 

Основні методи: а) описовий – у ході зовнішньої інтерпретації, у межах 

цього методу застосовувався прийом тематичних груп (сомонімічні, 

остеонімічні, спланхнонімічні, ангіонімічні, сенсонімічні, міонімічні, 

неоплазмонімічні найменування), при внутрішній інтерпретації використано 

прийом класифікації й систематизації, коли аналізований матеріал 

розподілено на окремі підгрупи (наприклад, у межах сомонімічної лексики 

виокремлюються такі підгрупи: найменування голови та її частин, назви 

тулуба та шиї, номени верхніх та нижніх кінцівок і т.ін.); б) порівняльно-

історичний (застосовано прийом хронологізації, зокрема правило першої 

фіксації в ході аналізу лексем відповідних мовних періодів із виявленням 

першої фіксації кожного конкретного слова; в) структурний 

(компонентний) аналіз, за допомогою якого значення мовних одиниць 

досліджено на основі вивчення сем. 

Опис кожної лексико-семантичної групи соматичних найменувань 

провадитиметься за комплексною методикою, що об’єднує семантико-

словотвірний та етимологічний аспекти дослідження. В окремий підрозділ 

                                                           
1
 Українські термінологічні словники 20-х років ХХ століття з позицій сьогодення. 

Термінологічний вісник. 2011. № 1. С. 161. 
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винесено аналіз динаміки словотворчих процесів, у ході яких творилася 

соматична лексика. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше в 

українському мовознавстві здійснено комплексне дослідження соматичних 

найменувань в історії української мови від праслов’янського періоду до 

першої половини ХХ століття; виявлено тематичні групи назв частин тіла 

людини і тварини на кожному етапі розвитку української мови; вивчено 

семантику досліджуваних номенів у хронологічному порядку; з’ясовано їх 

значеннєву та структурну організацію. 

Теоретичне значення роботи: здобуті результати поглиблюють 

знання з теоретичної лексикології, історії української лексики. У дисертації 

доповнено наукові здобутки українського мовознавства й поглиблено 

уявлення про лексико-семантичне поле «соматичні найменування», уточнено 

класифікацію найменувань частин тіла, уведено нові терміни для номінації 

окремих лексико-семантичних груп соматизмів (міонімічна та 

неоплазмонімічна лексика), простежено динаміку функціювання тематичних 

груп соматичних найменувань на кожному етапі розвитку української мови. 

Практичне значення: результати дослідження можуть бути 

використані під час викладання курсів «Історія української мови», «Сучасна 

українська літературна мова» (розділ «Лексикологія»), «Порівняльно-

історична граматика слов’янських мов», при розробці спецкурсів та 

спецсемінарів з історії української мови, історії української термінології для 

вищої школи, у подальшій науковій роботі. Зібраний та узагальнений 

матеріал може бути застосований при укладанні історико-етимологічних 

словників. 

Особистий внесок здобувача. Усі теоретичні положення та практичні 

результати розроблено й отримано в дисертації одноосібно. Наукових праць, 

написаних у співавторстві, немає. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертації 

апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 
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питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури» (м. Одеса, 17–18 

серпня 2018 року), II Міжнародній науково-практичній конференції 

«Пріоритетні шляхи розвитку науки» (м. Київ, 30–31 серпня 2020 року), 

всеукраїнській науковій конференції «Східнослов’янські мови в їх 

історичному розвитку» (м. Запоріжжя, 18–19 жовтня 2018 року), 

регіональній науковій конференції «Філологічні обрії професора 

В. А. Чабаненка» (м. Запоріжжя, 18 жовтня 2017 року). 

Окремі розділи й дисертація загалом обговорювалися на засіданнях 

кафедри української мови Запорізького національного університету 

(протокол № 5 від 11 грудня 2020).  

Публікації. Основні положення й результати дисертації висвітлено в 9 

одноосібних публікаціях, із них 6 надруковано у фахових виданнях України, 

1 – у спеціалізованому зарубіжному періодичному виданні, 2 тез – у 

збірниках матеріалів конференцій. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, списку використаної літератури (207 позицій), списку 

використаних джерел (93 позиції). Повний обсяг дисертації – 220 сторінок, 

основного тексту – 170 сторінок (7 д.а.). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОМАТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ 

 

1.1. Межі поняття «соматична лексика» 

 

Від початку тіло служило єдиним вимірювальним приладом, і, 

відповідно, тіло є однією з довербальних структур свідомості, поряд із 

об’єктивним світом та емоціями людини. Для закріплення досвіду людям 

необхідні слова, і тому вочевидь найпростішим способом опису й передання 

досвіду виявилися назви частин тіла [див. Богданова, Абросимова, 2018, 

с. 78].  

До окремої лексичної підгрупи загальновживаних назв найменування 

частин тіла людини й тварини зараховують автори численних вишівських 

підручників із сучасної української літературної мови у відповідних розділах 

із лексикології. Наприклад, у «Курсі сучасної української літературної мови» 

за редакцією Л. Булаховського зазначається, що «Загальновживана лексика 

обіймає найрізніші сторони життя і складається з слів, що служать: […] для 

означення частин тіла людини і тварини: голова, око, рука, палець і т. ін.» 

[Курс…, 1951, с. 69]. До активного шару лексики згадану семантичну групу 

віднесено й у підручнику «Сучасна українська літературна мова. Лексика і 

фразеологія» 1973 року за ред. І. К. Білодіда при цьому зауважується, що 

назви частин організму людини і тварини (борода, брова, губа, вухо, долоня, 

вим’я тощо) «з’явились у ній [сучасній українській літературній мові. – І.П.] 

давно, пережили довгі віки, продовжують жити й тепер. За походженням це 

слова спільнослов’янські, спільносхіднослов’янські або давньоруські, а 

також власне українські» [Сучасна…, 1973, с. 213]. У контексті споконвічної 

української лексики, успадкованої з «індоєвропейської прамови», згадуються 

номени «органів і частин людського тіла та організму тварин» у підручнику 

«Сучасна українська літературна мова» за ред. А. Грищенка [Сучасна 

укр. літ. мова…, 1993–2002, с. 163]. Так само в підрозділі, присвяченому 
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лексиці з погляду походження, соматичні найменування («назви частин 

тіла») розглядає й О. Пономарів [Сучасна укр. літ. мова, 2005, с. 67].  

Утім, і лексикологи, котрі займаються вивченням інших мов, 

найменування частин тіла розглядають у контексті походження 

загальновживаної лексики. Приміром, М. Шанський пише про назви частин 

тіла людей та тварин як одну з найбільших груп спільнослов’янської лексики 

[Шанский, 1959, с. 173]; у цьому ж, генетичному, аспекті номени частин тіла 

згадуються, наприклад, у праці з лексикології англійської мови: «До 

індоєвропейського шару лексики – її найдавнішого пласту – належать слова, 

що позначають найбільш важливі та основні для людини поняття, які були 

необхідні передусім для усвідомлення навколишнього світу й себе в ньому» 

[Иванова, 2011, с. 300]. 

Як бачимо, у всіх наведених основних підручниках із сучасної 

української мови найменування частин тіла людини й тварини 

виокремлюються в межах семантичних груп лексики, об’єднаної спільним 

походженням, тобто до уваги береться генетичний аспект, а вже 

другорядним є власне семантичний поділ. По-іншому до опису назв частин 

тіла підходить російський дослідник П. Черних, виокремлюючи ці 

найменування в семантичній групі «Людина» [Черных, 1955, с. 36–38]. Так 

само соматизми кваліфікуються і в підручнику за редакцією А. Мойсієнка, 

де автори об’єднують їх у мікрополе «частини тіла людини», що є 

складником семантичного поля «людина» [див. Гапченко, 2010, с. 20]. 

Отже, виокремлення найменувань частини тіла людини і тварини в 

українській підручниковій академічній літературі простежується упродовж 

тривалого часу. Об’єднавчим для таких назв науковці останнім часом 

обирають термін «соматичний», котрий і досі вживається непослідовно, хоч 

останнім часом усе активніше входить до наукового обігу в українській 

лінгвістиці. 

Поряд із поняттям «соматичний» (< соматика), цілком закономірним 

вважаємо розгляд поняття «анатомія» (< гр. άνατομή ‘розтин’), яке, на 
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перший погляд, видається більш придатним для окреслення сфери 

найменувань частин тіла людини чи тварини.  

Проаналізовані тлумачні словники засвідчують такі пояснення 

розгляданого слова: «Наука про будову, функції і розвиток живого 

організму; […] // Будова живого організму» (СУМ І 43); «наука про будову 

організму в цілому та його складових частин (органів, систем) у 

взаємозв’язку з їхніми функціями й розвитком» (СІС 1977 49); «1) Наука про 

форму і будову організму в цілому та його складових (органів, систем) у 

взаємозв’язку з їхніми функціями і розвитком. 2) Переносно – будова, 

структура чого-небудь» (СІС 2000 37); «наука про будову, розвиток та 

функції живого організму» (ВТСУМ 2005 28). Подібне, але, закономірно, 

розширене тлумачення терміна «анатомія» віднаходимо і в енциклопедичній 

та спеціальній біологічній і медичній літературі, а саме: «Анатомія (від гр. 

anatomē ‘розсічення; розчленування’), наука про форму та будову окремих 

органів, систем та організму загалом; частина морфології (морфології 

тварин; морфології рослин). Розрізняють анатомію тварин (зоотомію), із якої 

виокремлюють анатомію людини (антропотомію), частіше застосовуючи до 

неї термін «анатомія», та анатомію рослин (фітотомію)» [Денисов-

Никольский, 1970, с. 576]; «наука про будову й форми організму, органів і 

тканин людини й тварин. Існує також анатомія рослин. Термін «анатомія» 

походить від назви одного з методів вивчення, однак анатомія не є тільки 

розчленованою, суто аналітичною наукою. Вона досліджує тіло людини і 

тварини, системи органів і тканин, що їх утворюють, у їх функційній 

взаємодії, у процесі становлення й розвитку. В анатомії, як у будь-якій науці, 

аналіз поєднується із синтезом, за докладним описом будови йде розкриття її 

причинної зумовленості й досліджуються об’єктивні закони організації 

живих систем» [Жданов, Куприянов, 1974, с. 426]; «це наука про форму і 

будову організму людини і його складових – органів та систем, а також про 

їх розвиток і функції» [Анат., фізіологія з патологією…, 2001, с. 5]; «це 

наука про форму й будову організму людини (й тварини. – І.П.). Анатомія 
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вивчає зовнішні форми тіла людини, окремих його частин, органів та їх 

макро- і мікроскопічну будову. <…> сучасна анатомія розглядає будову тіла 

людини у зв’язку з його функціями, тобто є наукою функціональною. 

Завданням анатомії є також вивчення змін у будові організму людини (й 

тварини. – І.П.) в процесі філогенезу (історичного розвитку) та онтогенезу 

(індивідуального розвитку) <…>. Ці зміни вивчають в окремих розділах 

анатомії» [Музика, Гриньків, Куцериб 2014, с. 8]; «Наука, яка займається 

структурою тіла людей і тварин. Короткі описи анатомії кожного важливого 

органу подаються під назвами різних органів. Це вивчається шляхом розтину 

тіл померлих» [див. докладніше: Black’s Medical Dictionary, 2005, с. 38]. 

Як бачимо, терміном «анатомія» та його похідним прикметником 

«анатомічний» називається головно наука про будову тіла й те, що 

стосується цієї науки (анатомічне положення тіла, анатомічні площини тіла; 

описова анатомія, системна анатомія, топографічна анатомія, пластична 

анатомія, патологічна анатомія; анатомічна назва і т. ін.).  

Що ж до лексеми «соматика», то ні українські тлумачні словники 

(СУМ, СІС 1977, СІС 2000), ні енциклопедичні видання (БСЭ, БМЭ) не 

містять жодної інформації про неї, натомість похідний ад’єктив 

«соматичний» наводять. Твірний іменник подибуємо в зарубіжній медичній 

літературі, а саме: «Соматика (Somatic) (1) Термін, що описує тканини тіла, 

які не утворюють жодної частини репродуктивного процесу. (2) Він також 

використовується для позначення тіла ніж розум (див. Психосоматичні 

хвороби)» [Black’s Medical Dictionary, 2005, с. 656]. 

Запозичений із грецької мови, термін соматичний (óς) означає 

‘тілесний’ (СІС 2000, с. 536) і входить до складу біологічних 

багатокомпонентних терміноодиниць. Наприклад, автори статей у 

радянських енциклопедіях соматичну нервову систему визначають як 

частину нервової системи, що іннервує м’язи тіла, забезпечує сенсорні та 

моторні функції організму [див. докладніше: Сахаров, 1976, с. 174]. 
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Н. Шапіро окреслює генетику соматичних клітин [див. докладніше: Шапиро, 

1976, с. 174–175]; автори «Біологічного енциклопедичного словника» 

зупиняються на понятті ‘соматоплевра’, дефінуючи його як один із 

складників серцево-судинної системи тварин [Биолог. энцикл. словарь, 1986, 

с. 593]; натрапляємо також на загальний термін ‘соматологія’, яким 

іменуються галузі морфології людини, що займається вивченням мінливості 

будови людського тіла загалом [див. докладніше: Соматология. БСЭ, Т. 24, 

1976, с. 175]. Згадані сполуки є номенами не лише медичної (анатомічної), а 

й зоологічної, зокрема ветеринарної сфери (соматичні клітини, соматичні 

тканини, соматична нервова система) [Ветеринария. Большой энцикл. 

словарь, 1998, с. 135, 220, 626, 900]. 

Однак із часом лінгвісти, услід за психологами (Й-Г. Гейнрот, 

Ф. Александер, В. Бройтигам і П. Крістіан та ін.), котрі ще з першої чверті 

ХІХ століття психічні розлади людини пов’язували з проблемами її тілесної 

сфери [див. Александер 2002; Клинич. психология 2002], майже остаточно 

«олюднили» поняття соматики.  

Таке звуження поняття «соматичний» пов’язане, на нашу думку, з 

антропоцентризмом як з «однією із провідних епістем сучасного 

гуманітарного знання; методологічним принципом дослідження, згідно з 

яким людина розглядається як центр і найвища мета світобудови” та 

«невикорінною тенденцією розгляду мови» [Селіванова, 2011, с. 34–35]. 

Вивчаючи історію розгляду категорії тілесності, прихильники 

антропоцентричного підходу стверджують, що «саме XX століття може 

вважатися поворотним пунктом, коли тілесність починає вивчатися саме з 

гуманітарних позицій як виразник людської суб’єктивності» [Комаров, 2014, 

с. 21]. Саме таке, «олюднене», розуміння соматичної лексики добре 

кореспондує з філософською концепцією тілесності – людською тілесністю 

[див. докладніше: Ольховик, Лозова, 2015] і є досить «зручним» для 

мовознавчих розслідів, оскільки вкладається в загальну тенденцію розуміння 

й тлумачення мовної картини світу. Така зручність потверджується і в 
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декларативних заявах декотрих дослідників, наприклад: соматизми – це 

«визначальний сегмент антропоцентричного словника і в системі мови, і в 

системі художнього тексту» [Дядченко, 2014, с. 2]. Ще один аргумент, який 

висувається на користь антропоцентричної інтерпретації поняття 

«соматичний», – це протиставлення тілесного психічному [Старых, 2011, 

с. 80]; а позаяк психічне – це насамперед людське, то і його опозицію – 

тілесне – варто відносити до людського. Ми не можемо прийняти такий 

підхід хоча б тому, що один із великих розділів психології – зоопсихологія – 

якраз і займається психічними процесами тварин. Наприклад, досить 

відомими є підручники із зоопсихології, що вивчається на факультетах 

психології [Фабри, 2001; Топчий, 2005; Москалець, 2014]. 

Прикметник «соматичний» зі значенням ‘тілесний, належний до тіла’ 

зафіксований у «Медичному російсько-українському словнику» В. Кисільова 

1928 року видання (1928 МРУС 143). 

У лінгвістичній терміносистемі прикметник «соматичний» уперше 

з’явився в роботі Ф. Вакка, присвяченій функціюванню назв частин 

людського тіла у складі фразеологізмів естонської мови [Вакк, 1964, с. 23].  

Подальші численні мовознавчі студії свідчать про те, що панівна 

більшість їх авторів соматичні назви розглядає в площині людського тіла 

[Плунгян, 1991, с. 155–160; Кочеваткин, 2001, с. 3; Жадейко, 2008; 

Степаненко 2010; Бибик, 2011, с. 64; Галуцких, 2012, с. 237; Башкатова, 

2014, с. 239–246; Богданова, Абросимова, 2018 та ін.]. Відштовхуючись від 

постулату про антропоцентричність мовної картини світу, яка 

оприявнюється через терміни спорідненості, імена людей, назви частин 

людського тіла, на яких заснована значна частина найменувань предметів 

навколишньої живої та неживої природи [див. Голятина, 2014, с. 110], 

лінгвісти розмірковують про соматичний код культури та соматичний 

концепт як його одиницю. Приміром, І. Захаренко, обмежуючись, щоправда, 

вивченням соматизмів, які позначають частини лише людського тіла, 

зауважує: «Найменування частин людського тіла, специфічні для них 
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властивості, просторовий та часовий їх “вимір”, котрі, окрім “називання”, 

мають у собі значущі для культури смисли, і формують соматичний код 

культури» [див. Захаренко, 2003, с. 86]; Ю. Башкатова, розглядаючи 

соматичний код культури, виокремлює базову одиницю – соматичний 

концепт [Башкатова, 2014, с. 239]. 

Лише в небагатьох роботах за соматизмами прямо чи опосередковано 

визнається й функція номінації частин тіла тварини.  

Наприклад, Ф. Вакк до соматизмів зараховує назви частин тіла і 

людини, і тварини [див. Вакк 1964, с. 23]. З-поміж соматичних найменувань 

виокремлюються назви частин організму тварини і в роботах П. Білоусенка 

та його співавторів [Білоусенко, Німчук, 2003, с. 130–131; Білоусенко 

Нариси… (іменникові конфікси), 2010, с. 38, 46, 74, 75 і далі], в авторефераті 

дисертації Т. Чумічевої [Чумичева, 2010, с. 10] та в окремих статтях 

російських і українських лінгвістів [Березович, Седакова, 2012; Жила, 2015 

та ін.] соматизми охоплюють назви тіла і людини, і тварини. 

Близьким до терміна «соматизми» є також досить довго 

застосовуваний термін «nomina anatomica», що з 1895 до 1997 року слугував 

для об’єднання анатомічної номенклатури, а в 1997 році на конгресі 

Анатомічного товариства в Сан-Паулу (Бразилія) був замінений на більш 

вузьку назву – Terminologia Anatomica [див. докладніше: History… 1998]. 

Виключати першу зі згаданих латинських сполук з ужитку не можемо через 

те, що зібраний нами ілюстративний матеріал, узятий головно зі словників 

від праслов’янської доби до середини ХХ століття, складається з власне 

української лексики, котра, у силу історичних обставин, так і не стала 

термінологічною в українській мові. Тому вважаємо за можливе в роботі 

поряд із найменуваннями на позначення частин тіла (організму) людини чи 

тварини уживати як синонімічні лексеми «соматизми» та «nomina 

anatomica». Схожої точки зору дотримується й дехто з дослідників, не 

вдаючись до міркувань з приводу термінологічного розмежування 

анатомічних та соматичних найменувань і фактично вживаючи терміни 
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«анатомічний» та «соматичний» як синоніми [Ушинскене, 2012, с. 8]. Більше 

того, В. Ушинскене обґрунтовує послідовне вживання терміносполуки 

«соматичний термін» в аспекті народної термінології й зазначає: «Уживаючи 

слова термін, термінологія, ми маємо на увазі народну термінологію з усіма 

її відмінностями від термінології наукової, де, як правило, кожне слово 

(термін) займає однозначне, чітко фіксоване місце в системі позначень. 

Народна термінологія, навпаки, характеризується відсутністю чітко 

окреслених меж семантики слів, що виявляється передусім у полісемантизмі, 

а в низці випадків – і в дифузності народних позначень» [Там само: 8]. 

З кінця 2000-х років у наукових розвідках, присвячених соматичній 

лексиці, натрапляємо на послідовне вживання терміна «сомонім» як 

узагальнювальної назви для позначення всієї системи соматичної лексики 

[див. Рябчикова, 2008, с. 3; Персидская, 2018, с. 14 і далі]. Однак, на нашу 

думку, такого широкого значення розгляданому слову надавати не варто, 

оскільки в класифікації О. Кочеваткіна, котру ми використовуватимемо як 

базову (див. п.п. 1.2 дисертації), словом «сомонім» об’єднані назви, що є 

загальносистемними й позначають частини й ділянки тіла людини 

[див. Кочеваткин, 1990, с. 6–7]. 

Однією з проблем уведення соматизмів до лексичної системи мови є 

питання їх належності до локативних найменувань. Кваліфікуючи соматизми 

як «засоби мовної рефлексії просторових відносин» [Богуцький, 2009, с. 61], 

дехто з науковців відносить згадану групу лексики до напівпериферії 

локативності: «У напівпериферії ФСК [функційно-семантичної категорії. – 

І.П.] локативності на позначення місця функціюють слова з вузьким 

предметним значенням. Вони утворюють наче другий “шар” просторових 

відношень. Лексеми цієї групи відзначаються синкретичним (локативно-

об’єктним) значенням, просторову семантику набувають тільки у складі 

висловлення й охоплюють значну кількість лексем. Предметна локалізація, 

що складає напівпериферію, являє собою розгалужену систему. Цей тип 

локалізації виражається насамперед прийменниково-відмінковими формами 
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субстантивів, причому в їхній диференціації головну роль відіграють 

прийменники, а субстантиви, через свою синкретичну семантику, втрачають 

домінувальні позиції. Напівпериферія охоплює <…> назви істот (людей або 

тварин) та їх органів, частин тіла: людина, жінка, чоловік; голова, міжбрів’я, 

шлунок; кінь, собака, вовк; круп, лапа, хвіст тощо» [Виноградова, 2001, с. 8].  

Ми не можемо погодитися з тим, що соматичні назви варто відносити 

навіть на периферію nomina loci, оскільки це суперечить самому тлумаченню 

поняття місце – «простір, певна площина» [див. докладніше СУМ IV 751–

752]. Ми не заперечуємо й того, що, наприклад, слова шлунок, вухо чи легеня 

можуть мати сему локативності: прийменниково-відмінкові конструкції у 

шлунку, у вусі, на руці мають чітко виражену локативну семантику, яка, 

однак, є вторинною. Т. Сіроштан, розглядаючи nomina loci як семантичну 

категорію, справедливо зазначає: «Безумовно, такі [локативні. – І. П.] 

найменування знаходяться на периферії уявлення людини про місце, простір, 

і в певному значенні чи в конкретному контексті вони можуть бути віднесені 

як до n. loci, так і до іншої групи слів» [Сіроштан, 2016, с. 11]. Але ми не 

можемо керуватися всіма контекстами вживання соматичних (утім, як і тих, 

що належать до інших груп) лексем, натомість беремо до уваги лише 

основну, первинну сему тілесності. 

 

1.2. Питання класифікації соматичних найменувань 

 

П. Білоусенко та В. Німчук справедливо зазначають, що «при 

системному дослідженні [мовної системи. – І. П.] особливої значущості 

набуває дотримання єдиних лінгвістичних принципів аналізу, методики 

оброблення матеріалу, адже не можна класифікувати, порівнювати 

неадекватні мовні величини» [Білоусенко, Німчук, 2013, с. 22].  

Велика кількість класифікацій частин тіла людини й надто ж тварин (у 

зв’язку з поділом царства тварин на класи й види, виокремлюється анатомія 

комах, риб, ссавців тощо) зумовила, на нашу думку, появу численних спроб 
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розподілити й відповідні назви. Наявні класифікації стосуються головно 

соматичних найменувань у складі людського організму, однак, з огляду на 

включення до категорії соматизмів і назв частин організму тварин, вважаємо 

за необхідне застосовувати єдиний для людини і тварин розподіл. 

Огляд класифікацій соматичних назв дає підстави стверджувати, що 

панівна їх більшість була запропонована в межах студій, присвячених 

фразеології з соматичними компонентами різних мов. 

Одна з перших спроб параметризувати соматичні найменування 

належить Р. Вайнтраубу, який, спираючись, вочевидь, на етнолінгвістичний 

принцип, поділив слова розгляданої семантики на дві групи: натуральні 

(голова, нога, рука), які є загальними для всіх мов, та конвенційні, пов’язані 

зі світосприйняттям у кожного народу окремо [Вайнтрауб, 1980, с. 51–55]. 

У 1987 році польська мовознавиця А. Кравчик-Тирпа, вивчаючи 

соматичну фразеологію говорів польської мови, здійснює так званий 

«топографічний» розподіл фразеологізмів із соматизмами у структурі за 

площиною розташування частин тіла: верхня / нижня, ліва / права та передня 

/ задня [Krawczyk-Tyrpa, 1987, с. 45]. Подібним чином до поділу 

найменувань частин тіла підходить і А. Вежбицька, не включаючи до 

категорії соматизмів органи чуття та протиставляючи поняття «тіло» й 

«душа» [Вежбицкая, 1996, с. 387]. При описі соматизмів виникає питання, 

що є семантично первинним: анатомія або фізіологія, форма або функція, 

назва частин тіла або фізіологічних процесів. Для всіх «зовнішніх» частин 

тіла А. Вежбицька пропонує суто «топографічне» тлумачення (виключаючи 

органи чуття, у тлумачення яких уводиться згадка про перцептивну 

функцію. Для назв внутрішніх органів приймається змішане функційно-

топографічне тлумачення [див. Старых, 2011, с. 82]. 

З функційно-топографічних позицій у розподілі найменувань 

людського тіла виходить Ю. Апресян, який стверджує: «Кожним видом 

діяльності, для кожного типу стану, кожною реакцією займається своя 

система. Вона локалізується в певному органі, який певним чином впливає, 
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приходить у певний стан, формує потрібну реакцію. Іноді один і той же 

орган обслуговує більш ніж одну систему, а одна система обслуговується 

кількома органами» [Апресян, 1995, с. 352]. Далі дослідник параметризує 

основні елементи системи людини за таким принципом: «основні системи, з 

яких складається людина; органи, у яких вони локалізуються, у яких 

розігруються певні стани і які виконують певні дії; семантичні примітиви, 

котрі відповідають цим системам, органам, станам чи діям» [Апресян 1995, 

с. 355]. З наведеного нас цікавить лише анатомічний аспект, а саме:  

«1) Фізичне сприйняття (зір, слух, нюх, смак, дотик). Воно 

локалізується в органах сприйняття (очі, вуха, ніс, язик, шкіра). […] 

2) Фізіологічні стани (голод, спрага, бажання ‘сексуальний потяг’, біль 

тощо). Вони локалізуються в різних частинах тіла. […] 3) Фізіологічні 

реакції на різного роду зовнішні та внутрішні подразники (блідість, холод, 

мурашки, забарвлення шкіри, жар, піт, серцебиття і т.ін.). Реагують різні 

частини тіла (обличчя, серце, горло). […] 4) Фізичні дії і діяльність 

(працювати, відпочивати, йти, стояти, лежати, кидати, малювати, ткати, 

рубати, різати, колоти, ламати тощо). Вони виконуються кінцівками й тілом. 

[…] 5) Бажання (хотіти, прагнути, підмивати, не терпіти, утримуватися, 

змушувати, спокушати і т. п.). Вони локалізуются або в тілі, або в душі. У 

тілі локалізуються первинні, найпростіші бажання, пов’язані із задоволенням 

фізіологічних потреб. […]». Локалізація ж «окультурених бажань, 

пов’язаних з окультуренням духовних потреб», на думку Ю. Апресяна, – 

душа [див. докладніше: Апресян, 1995, с. 355– 356].  

Без достатнього наукового обґрунтування до соматичної лексики назви 

позатілесної сфери зараховує дехто з українських науковців. Наприклад, 

Г. Германович компонент психо- відносить до соматичних, зазначаючи: «До 

соматичних міжнародних компонентів належать: карді(о)-, гем(о), -

(гемат(о), гепат(о)-, от(о)-, офтальм(о)-, псих(о)- тощо. В українській мові 

наявні такі відповідники: кров, серце, печінка, вухо, око, голова тощо» 

[Германович, 2017, с. 59]. Як бачимо, авторка не наводить 
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українськомовного відповідника до компонента псих(о)-, оскільки 

очевидним є те, що відповідником до грецького ψυχή виступає душа – 

«поняття, що виражає індивідуальну своєрідність внутрішнього світу 

людини, здатність до переживання, співпереживання або відчуження. У 

більшості філософських та релігійних систем душа протиставляється як тілу, 

так і духу. Якщо дух розглядається як джерело креативних та раціонально-

пізнавальних можливостей людини, рух до трансцендентного, то дух – 

джерело морально-комунікативних можливостей, спрямованість до 

іманентного, ближнього» [Хамітов, 2002, с. 179]. 

Виокремлювані такі частини системи людини, як мислення, 

інтелектуальна діяльність, емоції, мовлення менш «прив’язані» до анатомії, 

оскільки їх локалізація, за Ю. Апресяном, не стільки «тілесна» (серце, груди, 

язик), скільки позатілесна [Апресян, 1995, с. 356]. Тож питання душі, 

гадаємо, належить радше до філософської, аніж до природничої сфери, а 

компонент псих(о)- може бути кваліфікований як квазісоматичний, але не як 

такий, що стосується до тілесного.  

Повертаючись до запропонованої Ю. Апресяном класифікації 

елементів системи людини, наведемо слушну думку Н. Бердникової: її не 

можна розглядати в традиційному значенні цього слова, але «є цікавим 

аналіз взаємозв’язку видів діяльності людини з частинами її тіла та 

внутрішніх органів» [Бердникова 2000]. Авторка, залучаючи до класифікації 

соматизмів локативний параметр шляхом протиставлення «зовнішній / 

внутрішній», пропонує такий їх поділ:  

I. Назви частин людського тіла. 

II. Назви внутрішніх органів і елементів різних систем організму 

(серцево-судинної, статевої та інших). 

III. Назви частин скелета [див. Бердникова 2000]. 

Схожий поділ соматизмів, шляхом виокремлення ключових 

денотативних сем, що в принципі замикаються на локації частин тіла та їх 

загальному складі, пропонує Н. Масальова, а саме: 
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1) «тіло у його зовнішньому окресленні»; 

2) «частина тіла, за винятком голови й кінцівки»; 

3) «загальний склад, конституція тіла» [Масалева, 2010, с. 8]. 

З часом за основу класифікації nomina anatomica лінгвісти починають 

брати їх семантичні особливості. 

Семантичний аспект поклала в основу опису соматизмів та 

відсоматичних утворень у діалектах Н. Дяченко, виокремивши номінативні 

поля назв із загальною соматичною семантикою, номінативні поля назв 

голови (сюди ж – і назви частин голови та сенсорних систем, які розташовані 

в цій частині тіла), номінативні поля назв частин тулуба, назв кінцівок та їх 

частин (назви руки, ноги та їх частин), номінативні поля назв нутрощів, 

номінативні поля соматизмів – складників різних біологічних систем (назви 

елементів нервової, опорно-рухової, серцево-судинної системи, системи 

органів травлення, номінативні поля назв органів внутрішньої секреції, назв 

елементів сечостатевої системи, назв органів виділення, назв статевих 

органів) [Дяченко, 2008, с. 29–153]. Таку класифікацію можна вважати 

загалом прийнятною, однак вона не позбавлена певної схематичності. 

Досліджуючи соматизми як знак традиційної культури та носія 

етнокультурного сенсу [Валодзіна, 2009, с. 7] й уводячи (щоправда, без 

подальшого послідовного застосунку) термін «homo somaticus» [Там само, 

с. 31], Т. Володіна, з опертям на систему бінарного культурного коду, 

класифікує соматичні найменування в контексті опозиційної бінарності, а 

саме: «верх-низ» (голова – ноги), «передній-задній» (лице, лоб, ніс, сідниці, 

спина, хвіст), «правий-лівий», «відкритий-закритий» (очі, вуха, рот), «центр 

– периферія» (пуп, палець. п’ятка) тощо [Там само: 51–105]. 

Аналізуючи лемківські пісні, С. Панцьо та Л. Вакарюк соматичну 

лексику, з огляду на її функційне призначення, поділяють на три групи: 

«а) соматизми, які слугують виразниками почуттів, емоцій; б) соматизми, що 

виражають стосунки однієї людини з іншою; в) соматизми, що створюють 
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ідеал зовнішньої і внутрішньої краси людини» [Панцьо, Вакарюк, 2012, 

с. 156]. 

Функційно-семантичний підхід до розподілу найменувань частин тіла 

застосовує В. Підгірна. Окреслюючи межі поняття «соматизми», дослідниця 

виокремлює первинні (слова, прямим значенням яких є найменування будь-

якої частини тіла) та вторинні (слова, переносні значення яких є 

найменуваннями будь-якої частини тіла, або фразеологічні одиниці, що 

репрезентують найменування будь-якої частині тіла) [див. Подгорная, 2015, 

с. 161]. 

Найповнішою, а тому найпопулярнішою з-поміж мовознавців 

[Занковец, 2007, с. 71; Новрузова, 2009, с. 168–169; Русановська, 2011, с. 171; 

Сівков, 2013, с. 120, Романюк, 2017, с. 15–16 та ін.] є класифікація 

соматичної лексики, яку, спираючись на характер об’єкта номінації, 

запропонував О. Кочеваткін: 

I. Сомонімічна лексика, яка використовується для позначення частин і 

ділянок людського тіла.  

1. Назви, що є загальносистемними й позначають тіло людини.  

2. Найменування голови та її частин.  

3. Назви шиї й тулуба людини.  

4. Номени верхніх кінцівок.  

5. Назви нижніх кінцівок.  

II. Остеонімічна лексика слугує для номінації кісток людського тіла та 

їх з’єднань. 

1. Назви кісткової системи людського організму загалом.  

2. Найменування кісток голови.  

3. Номени кісток тулуба.  

4. Назви кісток верхніх кінцівок.  

5. Іменники на позначення кісток нижніх кінцівок.  

III. Спланхнонімічна лексика використовується для номінації 

внутрішніх органів людського організму.  
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1. Назви внутрішніх органів загалом.  

2. Найменування органів травлення.  

3. Номени дихальних органів.  

4. Назви сечостатевих органів.  

IV. Ангіонімічна лексика позначає елементи кровоносної системи 

людського організму.  

V. Сенсонімічна лексика – слугує для позначення органів чуття 

людського організму. 

1. Назви органів зору.  

2. Назви органів слуху.  

3. Назви органів нюху та органів смаку.  

4. Назви органів дотику.  

VI. Лексика, що позначає хвороби, недуги та прояви людського 

організму [Кочеваткин, 2001, с. 7–63].  

Загалом можна погодитися з таким поділом, оскільки він враховує 

майже всі анатомічні «сфери» організму. До того ж, ця класифікація, як 

зазначають дослідники, має «над мовний» характер, «не стосується тієї чи 

тієї мови. Конкретний склад лексичних одиниць у різних мовах різниться в 

кількісному і якісному відношенні» [Николаева, Лобынева, 2016, с. 158].  

Проте певні дискусійні моменти в наведеному поділі найменувань 

частин тіла все-таки є. Дехто з науковців слушно зауважує, що до соматизмів 

навряд чи варто відносити найменування хвороб та станів, оскільки це 

«надто розширює межі згаданого лексико-семантичного поля» [Подгорная, 

2016, с. 16]. До того ж, процес, як і результат процесу – стан, не можуть 

виступати частинами чогось матеріального (у нашому випадку – живого 

організму). 

Питання класифікації нерозривно пов’язане не лише з розподілом чи 

стратифікацією компонентів, а й безпосередньо з тим, яким є склад 

групованих об’єктів. 
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Якщо говорити про наявні студії над соматичною лексикою, то 

простежуємо певні особливості диференціації назв частин організму. 

Розглянуті вище класифікації соматичних найменувань дають підстави 

стверджувати, що в них або репрезентовані групи назв не всіх частин 

організму людини чи тварини, або ж цілі групи nomina anatomica не зовсім 

виправдано включаються до більших класів соматичних назв. 

Приміром, у запропонованих розподілах n. anatomica немає 

виокремленої підгрупи найменувань м’язів, що також належать до 

соматичної термінології [Латинская сомат.терминология: 11]. Натомість 

автор однієї з найпопулярніших класифікацій соматичних назв відносить їх 

до остеонімічної лексики, роблячи лише невелику ремарку в бік того, що 

м’язи входять до системи опорно-рухового апарату [Кочеваткин, 2001, с. 22]. 

Але загальновідомо, що м’язи поділяються на кілька великих груп, які в 

різних класах тваринного світу представлені неоднаково, а саме: гладкі 

м’язи, серцевий м’яз та скелетні (посмуговані) м’язи [Ковальчук, 2003, 

с. 110, 112, 131, 147, 151, 170, 296, 337, 517; Музика, Гриньків, Куцериб, 

2014, с. 83]. На нашу думку, лексика на позначення м’язів має бути 

відображена в класифікації як окрема велика група під узагальнювальним 

терміном міонімічні номени.  

Окрім частин тіла, які людина і тварина мають від народження, 

упродовж життєвого циклу організму назовні або в його середині можуть 

формуватися новоутворення, котрі залишаються або до самої смерті 

організму, або ж до видалення їх із його структури. Такі новотвори, 

кваліфіковані як «нова формація» [Black’s Medical Dictionary, 2005, с. 488], 

мають назву неоплазма [Там само]. Укладачі спеціалізованих 

енциклопедичних видань як синоніми пропонують використовувати 

латинський термін тумор (tumor), грецький бластома (blastoma) [БМЭ XVII 

358] та власнемовний пухлина. Однак наведені три терміни дещо відмінні у 

значенні. На це вказує передусім відома й використовувана сьогодні в 

медицині [Галайчук 2010; Щеголев, Туманова, Кармазановский 2017; Daiko, 
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Kato 2020] TNM-класифікація злоякісних пухлин (запропонував її в середині 

ХХ століття П’єр Денуа [див. Denoix 1944, c. 49– 63]), згідно з якою «для 

описування анатомічного поширення злоякісної пухлини використовують 

категорії Т (tumour), N (nodulus), M (metastasis): Т – первинна пухлина, 

локалізована в одному з органів; N – наявність або відсутність 

метастатичного ураження в реґіонарні лімфатичні вузли, які фільтрують 

лімфу від первинної пухлини; М – наявність або відсутність метастатичного 

ураження інших органів або інших груп лімфатичних вузлів» [див. 

докладніше: Галайчук, 2010, с. 270]. Тобто ми бачимо, що терміном «тумор» 

позначають лише один із видів саме злоякісної пухлини.  

Щодо номена «бластома», то у «Словнику іншомовних слів» за 

редакцією О. Мельничука він подається як синонім до вже згаданого 

неоплазія, неоплазма: «патологічне злоякісне новоутворення тканини, яке 

характеризується безупинним і руйнуючим ростом, що веде до загибелі 

організму. Інші назви – бластома, пухлина» (СІС 1977, с. 463). Схоже 

тлумачення подають автори академічного «Словника іншомовних слів», 

виданого у 2000 році (СІС 2000, с. 384), не наводячи, щоправда, 

синонімічного власне українського іменника пухлина. За визначенням, на яке 

натрапляємо у фаховій медичній літературі, «бластома – це тип раку, 

спричинений злоякісними захворюваннями клітин-попередників, які 

зазвичай називають бластами. Кожному виду бластоми дається своя назва 

залежно від того, де вона знаходиться в тілі» [Blastoma 2017]. І в медицині 

цей термін вживається здебільшого у складі композитів, наприклад: 

меланобластома, гліобластома [Онкологія, 1998, с. 16], нейробластома 

[Там само, с. 23], ретинобластома [Там само, с. 24] і под. 

Обстежений матеріал дає підстави для пошуку більш відповідного 

збірного терміна для назв новоутворень, оскільки вони не завжди є 

злоякісними (тумор, бластома), як і не завжди є лише пухлинами. І тому 

вважаємо за доцільне зупинитися на номені неоплазма докладніше, оскільки 

останні наукові розвідки стосовно цього терміна виводять його з рангу 



51 

 

таких, що позначають лише пухлини. «Термін неоплазма позначає 

аномальний ріст тканини, викликаний швидким поділом клітин, які зазнали 

певної форми мутації. […] Коли людина виростає, клітини тіла швидко 

діляться, але як тільки дорослішання досягнуте, клітини зазвичай діляться 

лише для заміни зношених, тих, що відмирають, клітин або для відновлення 

травмованих клітин. 

Неоплазія описує, коли ці клітини розмножуються ненормально, що не 

узгоджується з навколишньою тканиною. Цими “шахрайськими” клітинами 

(неопластичними клітинами) не можна керувати так, як можуть нормальні 

клітини, оскільки вони не гинуть, коли повинні, і вони діляться швидше. 

Коли цей надмірний ріст зберігається, з часом утворюється грудочка або 

пухлина, яка не має жодної мети чи функції в організмі. Це називається 

неоплазмою й може бути онкологічним (доброякісним), передраковим 

(передзлоякісним) або раковим (злоякісним) утворенням. Тип новоутворення 

– доброякісний або нераковий. Доброякісні новоутворення – це неракові 

форми проліферації тканин, такі як шкірні родимки, ліпоми або міома 

матки» [Robertson].  

Усе це уможливлює включення до соматизмів назв новоутворень на 

тілі чи всередині організму людини або тварини під спільним терміном 

неоплазмонімічна лексика, або неоплазмоніми.  

Окрім термінологічного аспекту, що стосується назви для 

неоплазмонімічної лексики, вважаємо за доцільне прокоментувати й те, що 

пухлини й інші новотвори відносять до хвороб. Наприклад, розглядаючи 

народні назви хвороб у російській мові, В. Меркулова з-поміж іншого 

вичленовує пухлини та їх види: не запалювані пухлини, нарости, пухлини 

горла, прищі, бородавки, нариви та інші види нагноєнь, пухлини залоз [див. 

Меркулова, 1967, с. 160–161]. Погодитися з такою кваліфікацією 

неоплазмонімів складно: хвороба є насамперед процесом, а новотвори, що 

виникли в ході її перебігу, є, так би мовити, готовим результатом того чи 

того хворобливого процесу. І в такому випадку доцільніше говорити про 
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найменування хвороб за її результатом або за тим, що виникає під час її 

протікання (ячмінь, пухлина, опух тощо), але не навпаки. 

 

Отже, пропонуємо поділ соматичних найменувань на такі групи. 

 Назва групи номенів Що позначає (або підгрупи) 

 СОМОНІМІЧНА лексика Найменування голови та її частин 

(лоб, ніс та його частини, рот, вухо та його 

частини)  

Назви тулуба й шиї 

(тулуб, живіт, пупок, промежина, зад і задня 

частина, плечі, спина, пах, груди) 

Номени верхніх кінцівок 

(рука та її частини, лапи, клешні тощо)  

Назви нижніх кінцівок 

(нога, лапи і т.д.) 

ОСТЕОНІМІЧНА лексика Назви кісткової системи організму загалом 

Назви кісток голови  

Назви кісток тулуба  

Назви кісток верхніх кінцівок  

Назви кісток нижніх кінцівок 

Назви кісткових з’єднань та хрящів 

 СПЛАНХНОНІМІЧНА 

лексика 

Назви внутрішніх органів загалом  

(нутрощі + залози) 

Назви органів травлення 

(язик та його частини, зуби, ротова порожнина, 

піднебіння, язичок) 

Найменування, пов’язані з центральною та 

периферійною нервовими системами (мозок, 

нервові закінчення, нерви тощо) 
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Назви дихальних органів 

(легені, трахея, діафрагма, носова порожнина, 

плевра і т.ін.) 

Назви сечостатевих органів 

 АНГІОНІМІЧНА лексика Позначає елементи кровоносної системи 

організму 

(артерії, вени, селезінка, судини тощо) 

 МІОНІМІЧНА лексика Слугує для позначення м’язів 

(загальні назви м’язів, язик, серце, міокард і 

т.п.) 

 СЕНСОНІМІЧНА лексика Назви органів зору та їх частин 

Назви органів слуху та їх елементів 

Назви органів нюху й органів смаку та їх 

частин 

Назви органів дотику 

(шкіра, рецептори, волосся, брови, борода, 

нігті, кігті, луска, шерсть, хутро та ін.) 

 НЕОПЛАЗМОНІМІЧНА 

лексика 

Назви новоутворень 

(пухлини, виразки, нариви, шрами) 

 

 

1.3. Дослідження соматичної лексики в системі історико-

лексикологічних студій 

 

Описуючи розвиток української історичної лексикології, науковці 

зазначають: «Українське мовознавство пішло такими шляхами: перший – 

дослідження мови (лексики або лексики і фразеології) певної пам’ятки або 

групи однорідних пам’яток одного періоду; другий – дослідження історії 

певної тематичної групи слів в українській мові. У другому відбулося 
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поступове відгалуження праць, присвячених дослідженню історії термінів. 

Пізніше утворився напрям вивчення тематичної групи слів у певний період 

за пам’ятками писемності на східнослов’янському археографічному 

матеріалі деколи з використанням порівняльної методики. Форма, у якій 

представлені ці праці, – дисертаційні дослідження та монографії» [Прискока, 

2015, с. 21].  

Огляд студій у царині історичної лексикології української мови дав і 

нам підстави виокремити дві площини розгляду лексики на позначення 

частин тіла людини і тварини: 

А) монографічна література; 

Б) описи мови пам’яток різних періодів розвитку української мови та 

окремі історико-лексикологічні розвідки. 

А. Монографічна література. 

Аналізуючи роботи з історії української мови, вважаємо за необхідне 

звернутися передусім до однієї з частин академічного багатотомного 

видання «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (Київ, 1983), у 

якому докладно висвітлено основні віхи розвитку української лексики 

(апелятивів та онімних найменувань) від праслов’янської доби до ХХ 

століття (т.зв. «післяреволюційного періоду» [ІУМ. Лексика 1983, с. 12]). 

Автори монографії, структурно оформивши її за хронологічним 

(«Праслов’янська лексика», «Лексика давньоруської мови», «Лексика і 

фразеологія XIV–XV ст.», «Лексика і фразеологія XVІ–XVІІІ ст.», «Розвиток 

тематичних груп лексики в українській мові ХІХ – початку ХХ ст.», 

«Розвиток лексики української мови в радянську епоху») та семантичним 

(поділ лексики на групи, наприклад: «Назви, що стосуються людини, її 

вікових особливостей, статі», «Лексика на позначення процесу мислення», 

«Продукти людської діяльності», «Буття людини», «Духовний світ», «Назви 

місцевостей, рельєфу», «Побутова лексика», «Виробнича лексика» і т. ін.), 

на нашу думку, не зовсім послідовно витримали висвітлення саме розвитку 

семантичних шарів української лексики. Ясна річ, терміна «соматична 
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лексика» чи номенів із коренем «soma» ми тут не знаходимо, але в цій праці 

два окремих параграфи таки присвячено найменуванням частин тіла людини 

і тварини.  

Відзначаючи увагу до соматичної лексики, приділену авторами 

аналізованої монографії, простежуємо певну непослідовність у 

характеристиці соматичних назв: огляд лексем на позначення «частин і 

органів людського тіла та організму тварин» цієї групи наведений лише в 

частині, де йдеться про лексику праслов’янської доби, успадковану з 

праіндоєвропейської мови [Німчук ІУМ-ЛіФ, 1983, с. 19–21], та в параграфі, 

у якому подано опис «назв частин і органів людського тіла й співвідносних 

із ними частин і органів тварин» [Там само: с. 31–37].  

У контексті й сьогоднішньої невизначеності з-поміж мовознавців у 

тому, що ж таки належить до соматизмів – назви тіла й частин організму 

лише людини чи людини й тварини, привертає увагу те, що автор згаданих 

розділів монографії розглядає такі лексеми сукупно, не відокремлюючи. І це 

підтверджує нашу думку про те, що до соматичних найменувань необхідно 

включати частини тіла й організму як людського, так і тваринного. Однак не 

зовсім коректним уважаємо формулювання «назви частин і органів 

людського тіла й співвідносних із ними частин і органів тварин», адже в 

останніх є частини тіла, яких немає в людини (жабра, крила, хвіст, хобот, 

грива й под.). Коли ж оглянути зміст цих параграфів, то в «праслов’янській» 

частині В. Німчук наводить головно етимології реконструйованих назв 

дописемного періоду. Параграф, присвячений давньоруській соматичній 

лексиці, містить, окрім етимологій, також стилістичний та стильовий 

(наприклад, архаїзація тих чи тих найменувань) аналіз виявлених у 

пам’ятках ХІ–ХІІІ століть соматизмів [Там само, с. 31–37].  

Схожий опис соматичної лексики бачимо в монографії В. Німчука 

«Давньоруська спадщина в лексиці української мови» (1992), де автор 

глибше, порівняно з тим, як це було здійснено в розділі згаданої колективної 

праці, розглядає історію найменувань сфери живої природи. У поле зору 
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дослідника входять, поряд із номенами інших тематичних груп, об’єднаних у 

розділи «Всесвіт. Простір. Час», «Земля: нежива природа», «Земля: жива 

природа», численні назви частин тіла не лише давньокиївської доби, а й ті, 

котрі засвідчені у джерелах старо- та новоукраїнської мови. Прикметним в 

аналізованій частині книги [Німчук, 1992, с. 311–352] є те, що автор, 

розглядаючи найменування частин тіла людини і тварини (соматизми 

«тваринної» сфери, наприклад, хвіст, крило, вим’я [Там само, с. 311], 

дослідник відніс саме до розділу «Людина як частина живої природи», 

водночас як у більш придатному до такого аналізу підрозділі «Зоологічна 

лексика» вміщено докладний розгляд лише найменувань тварин [див. Там 

само: 168–233]), не застосовує власне термінів «соматизми» чи «соматична 

лексика», як і не подає чіткої класифікації таких назв, розташовуючи 

матеріал за хронологічним принципом: у межах праслов’янської, 

давньоруської, староукраїнської та сучасної української мови В. Німчук 

описує динаміку семантики й фонетичних змін окремих лексем та ступінь їх 

репрезентованості в текстах різних стилів і жанрів, а також у 

лексикографічних працях української мови ХІ–ХХ століть. Дискусійним, на 

нашу думку, є включення в розгляданій монографії речовинних найменувань 

на кшталт слина, сльоза і под. до соматичної лексики [Там само, с. 317], 

оскільки навряд чи продукти життєдіяльності організму можна вважати його 

частиною. 

Досить цікавою в порівняльно-історичному плані є робота литовської 

дослідниці В. Ушинскене «Народная анатомическая терминология в 

русском языке. Словообразовательная и семантическая реконструкция 

наименований брюшных органов» (2012), у якій на матеріалі діалектних та 

історичних джерел, з урахуванням слов’янського та індоєвропейського 

мовного тла, простежується становлення семантики та словотвірної 

структури номенів, що входять до лексико-семантичної групи «органи 

черевної порожнини людини і тварини» («загальні найменування нутрощів 
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людини і тварини, назви живота й черевної порожнини, а також низки 

органів травлення: шлунка, печінки та нирок» [Там само: 8]).  

Компаративний характер мають деякі присвячені окремим соматизмам 

праці з етнолінгвістики. Наприклад, на ґрунті слов’янських мов у дисертації 

«Представления о глазах и зрении в языке и традиционной культуре славян» 

(2015) М. Ясинська виявила й систематизувала мовні та культурні контексти, 

пов’язані з темою зорового сприйняття, проаналізувала основні поняття, що 

входять до сфери зору (око, зір), та їх символіку й роль у мові та культурі, 

виявила й сзарактеризувала семантичні опозиції, релевантні для теми зору 

[Ясинская, 2015]. 

Однією з найпомітніших українських історико-лексикологічних 

монографій, дотичних до нашої проблематики, вважаємо монографію 

Г. Дидик-Меуш «Українська медицина. Історія назв» (2008), видану за її 

дисертацією «Медична номенклатура в пам’ятках української мови XVI–

XVIII століть» (2001). Основна увага дослідниці зосереджена на засвідчених 

у пам’ятках української мови XVI–XVIII століть найменуваннях осіб, які 

лікують, та назвах хвороб (загальних і конкретних). Аналіз авторка здійснює 

шляхом розгляду історії кожної з виявлених лексем. Для нас особливий 

інтерес становлять назви шкірних хвороб, які нерідко давалися з огляду на 

зовнішній вияв: бородавка [Дидик-Меуш, 2008, с. 210–214], карбункулъ 

(гнійник. – І. П.) рожа, короста [Там само, с. 214–227], лишай [Там само, 

с. 232–234], пухлина [Там само, с. 296–298]. Акцент Г. Дидик-Меуш робить 

на процесуальності, хоча, вважаємо, наведені слова є маніфестантами 

насамперед семи «новоутворення», і тому доцільніше їх розглядати все-таки 

як соматичні назви. 

Ще однією монографічною працею, в якій розглянуто типологію 

соматичних найменувань, є робота О. Материнської «Типологія найменувань 

частин тіла» (2009), де авторка на основі зіставлення соматичних назв 

української, російської, англійської та німецької мов описує розвиток 

переносних значень назв частин тіла (далі в контексті огляду цієї праці 
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йдемо за абревіатурою О.Материнської – НЧТ. – І. П.), з’ясовує шляхи 

формування переносних значень НЧТ, класифікує їх за моделями розвитку 

переносних значень на підставі подібності основних сем прямого значення 

[Материнська, 2009]. Широта і взятого для аналізу матеріалу, і поставлених 

завдань, на нашу думку, не дала авторці змоги ретельніше простежити 

етимології українських та російських найменувань у п.п. 2.1.1 та 2.1.2 

[Материнська, 2009, с. 62-69], оскільки не були взяті до уваги, окрім 

«Етимологічного словника української мови» в семи томах та 

«Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, інші численні 

розвідки, у яких простежується походження, у тому числі й розвиток 

значення назв частин тіла. Основна увага О. Материнської зосереджена на 

розвиткові семантики згаданих найменувань. Дослідниця слушно зауважує, 

що «основне (пряме) значення НЧТ виникало переважно за рахунок 

метафоричних, метафорично-метонімічний переносів, а також за рахунок 

перерозподілу у межах тематичних груп <…>, а в процесі розвитку значень 

НЧТ змінювалося співвідношення між первинними та вторинними в 

теоретичному плані значеннями» [Там само, с. 82–83]. Далі авторка на 

підставі компонентного аналізу прямого значення НЧТ виокремлює такі їх 

семи:  

«1) кваліфікаційна сема – частина, що дозволяє віднести НІТ до 

партонімів та виокремити частини тіла людини з-поміж інших предметів 

навколишньої дійсності; 

2) сема приналежності – частина тіла лоюдини, що об’єднує НЧТ в 

одній тематичній групі; 

3) дихотомічна сема (сема протиставлення) – парна / непарна частина 

тіла (напр., вухо – парна частина тіла, ніс – непарна); 

4) дихотомічна сема зовнішня / внутрішня частина тіла людини (напр., 

рука – зовнішня частина тіла, серце – внутрішня); 

5) дихотомічна сема орган / неорган (напр., серце – активний орган 

кровообігу, живіт – неорган, виконує пасивні функції); 
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6) локативна сема, або ж сема розташування (наприклад, ступня ноги – 

розташування в нижній частині тіла, голова – у верхній, слід зазначити, що 

локативність НЧТ розглядається у їх співвідношенні одне до одного); 

7) функціональна сема, що визначає виконання частинами тіла певних 

функцій (наприклад, око виконує функцію сенсорного сприйняття дійсності, 

рука – інструментальну функцію); 

8) диференційна сема виявляє певні відмінності за формою, 

зовнішніми характеристиками частин тіла (наприклад, вухо – частина тіла у 

вигляді раковини)» [Там само, с. 90–91]. Дискусійними тут уважаємо окремі 

екземпліфікації, а саме: живіт як неорган або плеонастична конструкція 

«ступня ноги» (на помилковість сполук такого типу свого часу вказували 

К. Рахіліна [Рахилина, 2000, с. 39–40] та А. Кошелєв [Кошелев 2006, с. 539–

540]); хоча з огляду на семний склад назв частин людського (і тільки) тіла 

запропонована спроба їх поділу є досить обґрунтованою. 

На дисертаційному рівні, за нашими даними, історія саме українських 

соматизмів дотепер предметом докладного вивчення не була. 

Б. Описи мови пам’яток різних періодів розвитку української мови та 

окремі історико-лексикологічні розвідки. 

Дослідники зауважують, що історична лексикологія української мови 

«є розвиненою окремою галуззю мовознавчої науки, проте глибоких 

досліджень обставин її виникнення та розвитку на різних історичних етапах 

практично не було» [Прискока, 2015, с. 16]. Не ставлячи за мету 

окреслювати розвиток усього масиву праць з історичної лексикології, 

зупинимося лише на тих, котрі стосуються характеристики лексичних 

особливостей українських пам’яток та ступеня репрезентованості в них 

соматичних найменувань. 

Однією з визначних робіт ХХ століття, у якій подано характеристику 

мови пам’ятки й розкрито історично-культурний контекст доби її створення, 

був докладний опис Крехівського Апостола [Огієнко 1930] разом з 

уміщеним «Словником української літературної мови XVI·віку з 
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Крехівського Апостола» [Там само ІІ: 7–149]. Однак, попри всебічне 

дослідження особливостей словотворення, словозміни різних частин мови, 

синтаксису згаданого тексту, І. Огієнко в аспекті лексикологічному 

зосередився на запозиченнях у тексті пам’ятки [Там само І: 458–502]. 

Ще один автор того ж часу І. Свєнціцький, даючи характеристику 

писемним джерелам давньокиївської доби [Свєнціцький 1948; Свєнціцький 

1948а; Свєнціцький 1949б], описові лексичних особливостей уваги не 

приділив. 

60-ті роки минулого століття в українському мовознавстві означилися 

виходом кількох потужних дисертацій, у яких провадився докладний опис 

мови пам’яток. Такий сплеск історикомовних студій був спричинений, на 

нашу думку, «відлигою» в гуманітарній сфері, яка настала по смерті 

Й. Сталіна. Саме в перші півтора десятиліття послаблення переслідувань та 

репресій з’являється низка знакових для української історичної лінгвістики 

праць [Коломієць 1953; Ткач 1959; Худаш 1960; Непийвода 1961; 

Москальова 1965; Венєвцева 1966 та ін.].  

І якщо лексичним особливостям джерел ХІ–XVIII століть дослідники в 

цих описових роботах присвячували уваги небагато, то, ясна річ, згадки про 

назви частин тіла людини трапляються в них, як правило, лише принагідно, 

як це бачимо, наприклад, у дисертації М. Худаша. Автор, характеризуючи 

лексику українських ділових документів, побіжно аналізує 

репрезентованість у пам’ятках Львівського Ставропігійного братства лексем 

тіло, серце, очі, уста, рука [Худаш, 1960, с. 74–76].  

Наступний період інтенсивної підготовки головно дисертаційних 

праць з історичної лексикології, який розпочався зі здобуттям Україною 

незалежності, триває дотепер. За спостереженням науковців, «після 

академічної монографії 1983 р. [«Історія української мови. Лексика і 

фразеологія». – І. П.] до теперішнього часу в українському мовознавстві 

вийшло близько 20 монографій та захищено понад три десятки дисертацій з 
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проблем історичної лексикології. Ці дослідження і сьогодні є актуальними, а 

галузь науки такою, що розвивається» [Прискока, 2015, с. 22]. 

У контексті наведеної сентенції передусім маємо говорити про серію, 

започатковану в 1950-х роках в Академії наук УРСР й продовжувану 

Інститутом української мови НАН України «Пам’ятки української мови». 

Кожне з цих видань містило перед публікованим давнім текстом передмову, 

в другій частині якої подавалася детальна характеристика тієї чи тієї 

пам’ятки. Огляд цих видань свідчить, що навіть описові лексичної системи 

приділяли й приділяють (надто ж у виданнях останніх років) увагу не всі 

автори передмов, натомість докладно характеризують фонетику, (рідше) 

словотворення, словозміну, синтаксис, правопис аналізованих текстів. Якщо 

ж лексикологічний опис і трапляється, то це зазвичай лише згадки про певні 

лексико-семантичні групи, зокрема й ті, що об’єднують найменування 

частин тіла людини і (рідше) тварини.  

Наведемо кілька прикладів. 

o Стаття «Памво Беринда і його «Лексиконъ славенорωсскій и 

именъ тлъкованїє»», що передує препринтові Бериндового словника, 

соматична лексика згадується принагідно в контексті спроб укладача 

пояснити етимологію тих чи тих слів (рука, колѣно) [Німчук 1961 XXIV]. 

o Вступна стаття до видання «Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма 

славеноросская»: описуючи перекладну частину словника, автор наводить 

власне українські відповідники, що функціюють в українській мові й 

дотепер, а саме: бедро, бокъ; кличъ, крикъ, гукъ, верескъ; лысть, 

лы(т)ка; нѧдро, пазуха; зѣница, зѣ(н)ка, чоловѣчокъ [Німчук, 1964]. 

o У передмові до Лексиконів Є. Славинецького та А. Корецького-

Сатановського зазначається, що в Лексиконі латинському 

Є. Славинецького наявні «численні терміни з галузі анатомії, фізіології 

людини, назви, пов’язані з діяльністю організму», а саме: зѣница (94), 

голенъ, голінка (81), ко[ст] хрεптовая. чεмε[р], мозг (118 зв.), хрεбεтъ 

(103), стεгно, бε(д)ро (128), ωболонка чрεвεсь (113), блонка или чεпε(ц), в 
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нε(м) же родитъся ω(т)роча (271 зв.), увивало зачатого плода (2), кила. 

про(р)ва (44), жабка по(д) язико(м) немо(щ) (39 зв.), пухлина (27), струпи 

(8), брадавка (7) [Німчук, 1973, с. 45] тощо. 

o Передмова до «Лікарських та господарських порадників 

XVIII століття» містить перелік найменувань «органів і частин людського 

тіла, назви внутрішніх органів», а також вказівку на місце їх фіксації в 

пам’ятці: положи наверху голови (ЛО, 49 зв.), очи (58 зв.), ω(т) оуха и 

тѣмѧ (КЛ, 203), по(д) носомъ хорого (ЛО, 49 зв.), из зубовъ (КЛ, 203), 

тѣмъ по(д)курувать горло (ЛО, 106), жолудокъ (КЛ, 206), и прикладай на 

пупокъ (ЛО, 43 зв.), маε(т) моцъ згони(т) бородавки (105 зв.), На камεнь в 

ни(р)кахъ (21 зв.), гусини(мъ) смалцемъ шмарова(т) подо(ш)ви но(ж)ніε 

(19)” [Передрієнко, 1984, с. 14]. 

o Вступна стаття до Актової книги Житомирського гродського 

уряду 1611 року: з-поміж масиву іменників, що не становили окремих 

лексико-семантичних груп, наводяться нечисленні соматизми, наприклад, 

пъясть, ωбличе, тва(р) і т. ін. [Мойсієнко, 2002, с. 17]. 

Як бачимо, увагу, хоч і побіжну, на соматизми (здебільшого стосовно 

до людського тіла) у текстах пам’яток автори передмов до їх видань 

звертають. Проте комплексного дослідження, присвяченого 

репрезентованості лексики на позначення частин тіла як людини, так і 

тварини в джерелах різних періодів розвитку української мови української 

мови, за винятком уже згаданої праці Г. Дидик-Меуш про медичну лексику 

XVI–XVIII століть, дотепер немає.  

Опрацювання масиву літератури з історичної лексикології дає нам 

підстави говорити про те, що, попри значну кількість робіт, у яких 

описується або на синхронному, або на діахронному рівні певна лексико-

семантична група [Бібла, 1997; Бойко, 1997; Крижко, 1997; Стецюк, 1999; 

Брус, 2001 та 2020; Кисельов, 2005; Крехно, 2005; Сібрук, 2011; Тома, 2012; 

Іншаков, 2013; Паночко, 2013; Іншакова, 2016; Гриценко, 2018; Гула, 2019; 

Тимочко, 2019 та ін.], розвідок, об’єктом яких була б саме соматична 
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лексика загалом чи якась тематична її група, в українському мовознавстві до 

сьогодні немає. 

Упродовж ХХ–ХХІ століть спорадично з’являлися лише окремі спроби 

проаналізувати чи то походження, чи то розвиток тієї або тієї лексеми на 

позначення частин тіла людини чи тварини. У статтях науковців 

натрапляємо на аналіз етимології соматичних номенів, наприклад: порплі 

‘струп’я на голові’ [Ільїнський, 1929, с. 4–5]; *kъlba / *kъlbъ ‘порожнина 

шлунка; (свинячий) шлунок; нутрощі риби’, *vъldyrь ‘водянка’, *čečerъ 

‘пасмо волосся, яке стирчить’ [Козлова, 1997, с. 23, 28, 59], *spina [Трубачев, 

1968, с. 58], *puzo [Куркина, 1971, с. 70] і т. ін.  

Дехто з мовознавців на основі соматичних найменувань здійснює 

спроби класифікувати номени, приміром, із предметним значенням: «На 

основі позначення таких частин тіла, як рука, шия, груди, вухо та пояс 

(поперек), виокремлено п’ять тематичних груп: “назви прикрас руки”, “назви 

шийних прикрас”, “назви нагрудних прикрас”, “назви прикрас вуха”, “назви 

поясів та поясних прикрас”» [Сібрук, 2011, с. 23]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Обстежений теоретичний матеріал дає підстави говорити про те, що в 

сучасній лінгвістичній науці, як і в гуманітаристиці загалом, панує 

антропоцентричний підхід до виокремлення соматичної лексики, коли до 

частин тіла зараховуються лише частини тіла людського. Однак такий 

погляд на сферу тілесного і, до того ж, розуміння пари «соматичний – 

психічний» лише як таке, що стосується тільки людини, заперечує тілесність 

(утім, як і сферу психіки) інших живих організмів – тварин. Тому до 

соматичних назв уважаємо за доцільне відносити й назви частин тіла тварин.  

Термінологічна недостатність у розгляданій царині лексики 

простежується також у номінації соматизмів, що зумовлено і надто 

загальним підходом до виокремлення певних їх груп, і неврахуванням 
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декотрих частин організму як окремих підгруп анатомічної системи людини 

й тварини. У першому випадку доцільно говорити про виокремлення 

міонімічних назв, що номінують м’язову систему та її елементи; у другому – 

доречним і необхідним є виділення нової групи соматизмів, пов’язаних із 

новоутвореннями, а саме – неоплазмонімічної лексики. 

Отже, до соматичної лексичної підсистеми пропонуємо включати такі 

великі групи номенів на позначення частин тіла людини і тварини: 

сомонімічні (загальносистемні, для називання тіла), остеонімічні (назви 

кісткової системи організму), спланхнонімічні (назви внутрішніх органів 

загалом), ангіонімічні (найменування елементів кровоносної системи 

організму), міонімічні (назви м’язів), сенсонімічні (найменування органів 

чуття), неоплазмонімічні (назви новоутворень на тілі чи в організмі людини і 

тварини), а також назви частин організму людини і тварини, пов’язані з 

центральною та периферійною нервовими системами. Така більш 

удокладнена класифікація соматичних найменувань дає змогу ретельніше 

підходити до з’ясування особливостей становлення й розвитку як лексико-

семантичних груп соматизмів, так і окремих лексем, що, у свою чергу, 

заповнить лакуни у вивченні однієї з найпомітніших царин історичної 

лексикології української мови. 

Попри постійну увагу мовознавців до історії слів на позначення частин 

тіла людини і тварини, здійснити системний опис становлення всього масиву 

соматичних найменувань як на монографічному рівні, так і на рівні аналізу 

текстів пам’яток української мови заважало кілька причин: 1) 

невиробленість загальних засад аналізу такої лексики; 2) неповнота 

класифікацій назв частин тіла людини і тварини; 3) включення до соматизмів 

лексем дотичної до категорії тілесного (наприклад, назви хвороб) семантики; 

4) недостатній термінологічний апарат, який би здатен був охопити всі групи 

соматизмів.  
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РОЗДІЛ 2 

СОМАТИЧНА ЛЕКСИКА ПРАСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ДОБИ 

 

2.1. Сомонімічна лексика 

 

Ця група соматизмів у праслов’янську добу репрезентована чи не 

найбільшою кількістю дериватів із-поміж усього масиву реконструйованих 

назв частин тіла. До складу такої лексики входять назви, що є 

загальносистемними й позначають тіло людини або тварини, найменування 

голови та її частин, шиї та її частин, верхніх та нижніх кінцівок. 

Найменування голови та її частин. Давньослов’янські назви голови 

майже всі були утворені від основи *golv- і нерідко могли мати експресивне 

забарвлення, наприклад: *dud(ь)lo (ЭССЯ V 148–149) ‘морда тварини’ від 

*duti ‘дути’ (V 166), -t- > -d-, очевидно, внаслідок асиміляції до дзвінкого -l-; 

*golva (VI 221) ‘голова’, яке укладачі ЭССЯ пояснюють спорідненістю з іє. 

*ghelu- ‘черепаха’ (пор. череп) [див. Там само 222]; *golvica (VII 8) ‘голівка’; 

*golvina (VII 9) ‘велика голова; баняк’; *golviščе (ЭССЯ VII 9–10) ‘голова’; 

*golvizna (VII 10) ‘неспівмірно велика голова, баняк’ (значення не основне); 

*golvъka / *golvъkъ (VII 11) ‘маленька голова’ (далеко не основне значення); 

*rilo ‘морда; ніс тварини’ від *riti (Skok III 148) + -(d)lo. 

Частину голови позначали кілька відіменникових номенів, а саме: 

*agodica (I 59) ‘щоки’ від *agoda, яке набуло нової семантики ‘округла, 

випукла частина тіла’ [див. докладніше Там само 159]; *borda (II 197) 

‘борода, підборіддя’, пор. іє. основу *bhar- ‘стирчати, видаватися’ [огляд 

думок див. Там само 198]; *čelo (IV 45) ‘верхня частина голови над очима, 

чоло’ від іє. *kelom < іє. *kel- ‘підніматися, вивищуватися’ (див. ЭССЯ ІІІ 

46); *lъbъ (XVI 225) ‘череп, голова; передня частина черепа’, спор. з *lubъ 

‘кора, лико, короб’ (див. там само); *lъbiščе (XVI 224) ‘великий лоб; велика 

некрасива голова’; *olnita (XXXII 72) ‘щока’, спор. з *ol(e)n-, *olko- ‘лікоть’; 
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етимологічно ‘темними’ й досі лишаються *temę (ЕСУМ V 580) ‘тім’я’, 

очевидно, від *tenmen ‘місце, на якому рубають’ та *ščeka (VI 514) ‘щока’. 

Для називання обличчя використовувалися паралельні форми, що, на 

думку укладачів «Этимологического словаря славянских языков. 

Праславянский лексический фонд», були слов’янськими новотворами з 

суфіксом -k- (ЭССЯ XV 77–78), а саме: *lice (XV 75), *liko (105), *likъ (106) 

‘лице, щока’, при цьому етимологія першого з наведених варіантів 

лишається не з’ясованою (див. огляд думок – Там само); *obličьje (ЭССЯ 

ХXVІІІ 8–9) ‘лице’; *pyskъ (ЕСУМ IV 377) ‘рот; обличчя, морда’ (< *pūsk < 

*puxnǫti: вочевидь, початкове значення слова могло бути ‘великикй рот, 

обличчя, морда’). 

Інші сомоніми з розгляданою семантикою: *globъ (VI 134) ‘очниця’, 

можливо, має семантичний зв’язок із *globiti ‘стискати; тиснути’; *xobotъ 

(VIII 46) ‘хобот’, за припущеннями укладачів ЭССЯ, від *xabati ‘штовхати, 

дути’ (Там само 7), при цьому *xobotъ – похідне з формантом -otъ від кореня 

*xob- [огляд думок див. Там само, 47]; *gǫba (VII 78) ‘губа’; множинний 

іменник *usta (ЕСУМ VI 47) ‘губи’ зводиться до і.-є. кореня ōus-/əus- ‘рот, 

устя’ з розширювачем -t-. 

Із-поміж реконструйованих сомонімів чітко виокремлюється група 

конфіксальних дериватів, у яких виразно прозирала локативна семантика, 

наприклад: *obočьje (XXVIII 126) ‘брови; око; очна впадина; скроня’, пор. 

*oko,*ob oko, *ob oči; *obustьje (243) ‘місце навколо рота’ від *ustа; *obušьje 

(244) ‘край вуха’ (*uxo); *оbzǫbьje (219) ‘щелепа’ (*оb zǫbъ). 

На позначення тулуба та його частин давні слов’яни використовували 

такі утворення: етимологічно «темне» праслов’янське *tělo (ЕСУМ V 579) 

науковці зіставляють із лтс. tęls, tēle ‘образ, тінь, статуя’, teluot ‘надавати 

форми’ (Skok III 468–469); *рlъtь (ЕСУМ IV 454) ‘тіло, шкіра’, споріднене з 

лит. plutà ‘кірка, кора’, лтc. pluta ‘тіло, плоть, шкіра’, plutas (мн.) ‘гола 

(ніжна) шкіра, шкіра з голови’; *br’uxo, *br’uxъ (ЭССЯ III 33–34) ‘живіт’, 
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спор. з д.-ірл. brū ‘живіт’ та і.-є. bhreu- ‘набухати’; *pojasъ (ЕСУМ ІV 549), 

похідне від *pojasati ‘оперізувати; оперезати’; *puzo (IV 629) ‘живіт’, 

пов’язане, мабуть, із і.-є. *pōu-, pū- ‘дути, надуватися’ [Куркина, 1971, с. 70]; 

*čelnъ (ЭССЯ IV 44) ‘частина тіла’ від іє. основи *kei- з синкретичною 

семою ‘колоти, бити; рости’ та суфіксального компонента -nъ.  

Для найменування задньої частини тіла давні слов’яни 

використовували іменники *dupa (ЭССЯ V 157) ‘зад’, пор. іє. dheŭp(b)- / 

dhoŭp(b)- ‘глибокий; улоговина’ та *gǫzъ/*gǫza/*guzъ (VII 91) ‘зад’ – 

експресивне утворення, що продовжує іє. *gonĝ-, *gouĝ- ‘круглий’ (див. 

докладніше: Там само, 92); *zadъ (ЕСУМ ІІ 222) від прийменника *za- та 

суфікса -dъ. Пор. також конфіксальне *оbzadьje (ХХХІ 174) ‘задня частина’ 

(*оb zadъ). 

Для позначення грудей у давній Славії використовувалися такі 

утворення: *grǫda / *gruda / *grǫdъ / *grudъ (ЭССЯ VII 146), *grǫdь (VII 

148) ‘груди’, у якому автори ЭССЯ вичленовують суфіксальний -d- та 

залишки назального інфікса -n- (див. докладніше: Там само 147); *lono (ХVI 

32–35) ‘груди, пазуха’ від *log-sno; *pьrsь, *pьrsi ‘груди’ (ЕСУМ ІV 353) 

‘груди’, спор. з лит. pìršys ‘груди в коня’. 

Для називання хвоста давні слов’яни послуговувалися іменниками 

*xobotъ (VIII 46) ‘хвіст’ та *xvostъ (VIII 133) ‘хвіст’. 

Інші назви: *ědro / *ědra (VI 43–44) ‘відвисла частина тіла; груди, 

пазуха’, пор. іє. *oĭd-ro ‘гнійний опух, нарив’; *gъrbina (VII 199) від *gъrbъ 

‘спина’; *pǫpъ (ЕСУМ ІV 634–635) ‘кругла заглибина або випуклість на 

животі людини чи тварини’, пор. і.-є. *p(h)omp- /*pemp- ‘набухати’. 

Група найменувань шиї та її частин репрезентована передусім 

загальними назвами шиї, а саме *šija (ЕСУМ VI 423) ‘шия’, що його укладачі 

«Етимологічного словника української мови» пов’язують із дієсловом *šiti 

‘шити – з’єднувати нитками’ (див. Там само), та *vyja (ШанскийЭСРЯ І/3 

239) ‘шия; горло’, яке, на думку дослідників, варто пов’язувати з *vyti 
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‘витворювати протяжний високий звук, вити’, оскільки семантично це 

дієслово співвідносне з тим, що горлом виють (див. Там само 240).  

У давньослов’янську добу виокремилася й підгрупа головно 

віддієслівних назв горла, а саме: *babъka (І 115) ‘зоб’, ‘глотка, гортань, 

горло’, вочевидь, від індоєвропейського звукокомплексу *bab- ‘набрякати’ 

[див. докладніше ЭССЯ І 107]; *glъtъ (VI 158) ‘горло, глотка’ від *glъtati 

‘ковтати’ (Там само 157); *glъtъka (VI 159) ‘глотка’ від *glъtati ‘ковтати’ 

(Там само 157), де -k-, вочевидь, втративши демінутивне значення, став 

надлишковим; *gъrdlo (VII 204) ‘горло’, пор. іє. *g
ŭ
r-/*g

ŭ
er- ‘пожирати, 

ковтати’ + -tl-o, сюди ж – і *žerdlo, де ž – результат першої палаталізації; 

*gъrtanъ / *gъrtanь (VII 213) ‘горло, гортань’ від іє. *g
ŭ
r-/*g

ŭ
er- ‘пожирати, 

ковтати’ + -t-an- (див. докладніше VII 214); *xolъka (VIII 66) ‘частина шиї 

біля самого хребта’ від *xoliti ‘доглядати; стригти дуже коротко; лупцювати’ 

(Там само 61); *xyma / *xymъ (VIII 157) ‘шия’, спор. з *xybъ ‘хребет’, спор. зі 

*skeu- ‘хапати’, -m- - варіант кореневого -b- (див. докладніше VIII 157); 

*volo, *volje (ЕСУМ І 418) ‘опух, зоб’, спор. із двн. Schwellen ‘пухнути’. 

Частину горла, шиї могли називати поодинокі лексеми, наприклад: 

*ajьčьnikъ (ЭССЯ I 64) ‘залоза на горлі худоби’ від прикметникової основи 

*ajьčьn- (Там само). Яскраву локативну сему мали конфіксальні іменники на 

позначення потилиці, а саме: *našijьkъ (ХХІІІ 124) ‘потилиця; нашийок’ (*na 

*šija) та *navyjьkъ (XXIV 45) ‘загривок, потилиця’ від *na *vyja ‘шия’). 

Кілька назв частин тіла окремих семантичних груп не утворювали, 

наприклад: *bokъ (II 170) ‘бік тіла’, етимологічно неясне; *čerslo (IV 74) 

‘поперек, пояс, стегна, пах, статеві органи; перенісся’ від іє. *kert-slo-m < іє. 

*kert- ‘різати’, але далі автори ЭССЯ у поясненні значення соматичного не 

йдуть, наводячи припущення інших дослідників про вивідність розгляданого 

слова від *čersъ ‘через’ [Berneker I 148, цит. за ЭССЯ IV 74]; *gybadlo (VII 

216) ‘рухомий орган’ від *gybati. Вочевидь, утворення із суфіксом -ъ *xъzъ 

(VIII 153) ‘живіт, пузо’ пов’язане, на думку укладачів ЭССЯ, із чергуванням 



69 

 

голосних із *xyzati, що, у свою чергу, виводиться з іє. *khŭĝ(h)- ‘дути, 

надувати’ [див. VIII 164]. 

Із-посеред сомонімів праслов’янської доби реконструйовано 

найменування нижніх кінцівок та їх частин, а саме: *bodylь (ЭССЯ ІІ 155) 

‘гомілка, стегно, берце; частина ноги від коліна до підйому; палець’ від 

*bod-ǫ (< *bodati) + -ylь; *br’ustьje (ІІ 33) ‘литка (ноги)’ від *br’ustь ‘литка 

(ноги)’, суфікс збірності -ьje в цьому випадку розглядаємо як надлишковий; 

*butъ (II 103) ‘стегно, ляжка’, очевидно, спор. з *buta (II 101) ‘шишка, 

наріст’, пор. *butati, *butiti ‘штовхати’; *čakanъ / *čekanъ (III 12) 

‘щиколотка’, очевидно, тюркське запозичення з невластивим давнім 

слов’янським іменникам суфіксом -anъ (Там само 12); *čelnъkъ (IV 45) 

‘щиколотка’ від *čelnъ та -ъkъ демінутив до *čelnъ - *čelnьcь (IV 45); *gnatъ 

(VI 164) ‘нога; гомілка; кістка; сідниці’, не виключена спорідненість із 

*gnetǫ, *gnesti ‘стискати, зминати, м’яти’ (найменування гомілки *gnatъ тут 

експресивне: нею щось давлять) (див. Там само 165); *golenь / *goleno (VI 

201) ‘частина ноги від коліна до ступні’ від *golъ ‘нагота’, ‘палиця, колода’; 

*gomolъka / *gomolьka (VII 19) ‘гомілка’ від *gomola ‘конус’ (VII 18) 

(очевидно, така мотивація зумовлена тим, що ця частина ноги має форму 

видовженого конуса); *xodidlo (VIII 48) ‘ступня, стопа’ від *xoditi; *xodul’a 

(VIII 50) ‘ноги’ (діал. рос.), це єдиний випадок вживання лексеми із 

соматичною семантикою від *xodъ ‘хід’; *gyčalъ / *gyčalь (VII 219) ‘нога’ від 

*gyčь ‘кочан капусти’ + -el-; *lapa (XIV 26–27) ‘нижня частина ноги тварини; 

(згруб.) рука людини’ від *lapati ‘хапати’; *noga (XXV 161) ‘нога’, на думку 

укладачів «Этимологического словаря славянских языков. Праславянский 

лексический фонд», це застигла множинна форма від *nogъ ‘ніготь’, яка 

початково означала ‘сукупність нігтів’ (Там само 164); *plesna (ЕСУМ ІV 

439–440) ‘стопа, підошва; зап’ясток’, зводиться до іє. *plat-/plēt-/plet- 

‘поширений, плоский, рівний; широкий’; *pęta (IV 651) ‘п’ята’, пов’язане з 

*pęti, *pьnǫ; *stopa (V 426) ‘підошва ноги; слід ноги’, *stepenь ‘ступінь’, 

*stǫpenь ‘те саме’, *stǫpati ‘ступати’. 
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На позначення литки в праслов’янській мові виокремлюються слова з 

гніздом *lyd-: *lyda/*lydъ/*lydo (ЭССЯ XVII 22) ‘стегно, ляжка, гомілка’ 

(пов’язане з *glyd-/*glyt- ‘шишка’ – див. Berneker c. 752), *lysta/*lysto/*lystъ 

(43) ‘стегно; м’язи на нозі людини від коліна до п’ятки’ від lydt- через 

дисиміляцію -dt- > -tt- > -st-, *lytъka (55) ‘гомілка’ від *lytati ‘ледарювати, 

безцільно десь ходити’ або від *lyta. Інше найменування – *jьkra, *jьkro 

(VIII 217–220) ‘литка, ікра ноги’, спор. з лит. ikrai ‘литки’, котре, у свою 

чергу, могло бути запозичене саме зі слов’янських мов [див. Потебня, 1881, 

с. 153] можливий також зв’язок з таким же словом у значенні ‘риб’яча ікра’ 

(ЕСУМ ІІ 294). 

Локативну сему мало у своїй структурі похідне *medjinožьje (ЭССЯ 

XVIII 50) ‘пах’. 

Назви верхніх кінцівок та їх частин репрезентовані меншою кількістю 

лексем, наприклад: *pletje (*plet'e) (ЕСУМ IV 441–442) ‘плече’, споріднене з 

ірл. leithe (< *pletjā); *ramo, *ramę (ЕСУМ V 22) ‘плече’, спор. з і.-є. *arə-mo 

‘рука, суглоб’; *rǫka (V 137) ‘рука’, спор. з лит. rànka; *bъrkъ (ЭССЯ IIІ 128) 

‘плече, плечовий пояс; велике, махове перо на крилах і на хвості’, можливо, 

пов’язане з *bъrkati ‘літати’ (125–126); *desьnica (ЭССЯ IV 218) ‘права рука’ 

(< *desьnъ ‘правий’); *kapъtь (ІХ 150–151) ‘кисть руки’ від дієслівної основи 

*kap- ‘хапати’; *klěšča (X 20) ‘клешня’, можливо, від *klěskati ‘хлопати’; 

*klěščina (X 22) ‘клешня’, -ina, вочевидь, надлишковий у *klěšča, хоча від 

початку міг виконувати пейоративну функцію – ‘велика клешня’; *klěščьna 

(X 23) ‘клешня’ від *klěšča ‘клешня’ (X 20) + -ьna; *klęka / *klękъ (X 31) 

‘скалічена рука або нога’, вочевидь, від дієслова *klękati (32), *klęčati (32) 

‘припадати на коліна; шкандибати’; *kykutъ, kykotъ, kykъtъ (ЭССЯ XIII 260–

261) ‘культя’ від *kyka ‘те саме’; *lěvica (ХV 27) ‘ліва рука’ (< *lěvъjь 

‘лівий’). 

Для називання крила давні слов’яни послуговувалися лексемами 

гнізда *kri(d)l-, а саме: *krilo, *kridlo (ЭССЯ XII 152) від *skriti ‘кружляти’, 
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початковий s- міг втратитися в ранній праслов’янський період (153), збірний 

*kridlьje (154) та демінутив *kridlьce (Там само).   

 

2.2. Остеонімічна лексика 

 

Назви кістки та кісткової системи загалом. У мові розгляданого 

періоду більшість найменувань цієї групи – похідні від іменника *kostь, а 

саме: *bulyga (ЭССЯ ІII 94) ‘кістка’, пор. *bula ‘усе кругле’ (92); *kostь (ХІ 

167) ‘кістка’, що утворене, на думку укладачів «Этимологического словаря 

славянских языков. Праславянский лексический фонд», від дієслівної основи 

*kes- (пор. *cesati), похідне *kostь може бути схарактеризоване як 

субстантивація -ь (-i-основа) первинного дієприкметника або, скоріше, 

віддієслівного прикметника *kosto-, утвореного з суф. -to- та кореневим 

чергуванням е : о від кореня *kes- (*cesati). Словотворення *kes- : *kos-to- 

може бути схарактеризоване як архаїчне, порівняно з регулярним типом 

праслов. *cesati : *сеsаnъ [огляд думок див. Там само, с. 171]. Демінутивами, 

які, окрім загальної семантики, могли мати й уточнювальне значення, 

виступали лексеми *kostica / *kostika (155) ‘маленька кісточка; щиколотка’, 

*kostrica / *kostrika (162) ‘дрібна риб’яча кістка’ від *kostra ‘скелет, кістяк’ 

та *kostъka (166) ‘(маленька) кістка; щиколотка’. Сукупність кісток давні 

слов’яни позначали іменником *kostьje (174).  

Для номінування скелета давні слов’яни використовували 

субстантиви, що походили від іменника *kostь, а саме: *kostra (ЭССЯ ХІ 

158) ‘скелет, кістяк’; *kosturъ / *kostura (165) ‘скелет; кістяк’ (на думку 

Ф. Славського, це експресивне утворення від *kostь – цит. за ЭССЯ 165); 

*kostьcь (173). 

Назви кісток тулуба презентовані невеликою кількістю 

давньослов’янських іменників.  

На позначення хребта, спини використовувалися головно лексеми 

гнізда *xrib-, а саме: *grьbьtъ та його більш пізній варіант *xrьbъtъ (ЭССЯ 
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VII 162) ‘хребет, спина’, що їх укладачі «Этимологического словаря 

славянских языков. Праславянский лексический фонд» виводять із дієслова 

*grebti (первинни значення девербатива *grьbьtъ мало би бути ‘гребінь, 

чесалка’) [Там само 162], натомість автори «Етимологічного словника 

української мови» виводять останній із наведених субстантивів від іншого 

іменника *xribъ (VIII 96) ‘хребет (коня); спина; загривок – задня частина 

шиї’, що, у свою чергу, походив від незбереженого дієслова *xrьbьti [див. 

Там само]; *xribьtъ (Там само) ‘хребет, спина’ та його похідний дериват 

*xrьbьtina (107) ‘хребет; спинна частина’; *spina [Трубачев, 1968, с. 58], 

спор. з лат spinum. 

Для найменування ребра в мові праслов’янської доби 

використовувалися такі лексеми: *rebro (ЕСУМ V 39), утворене за 

допомогою суфікса -rо (nop. бедро) від основи *reb-, що сягає іє. *rebh- 

‘покривати дахом’; назва пов’язана з тим, що ребра є своєрідним дахом, який 

покриває грудну клітку [див. докладніше огляд думок: Там само]; *kostrьcь 

(ЭССЯ ХІ 164) ‘ребро коня’ від *kostra ‘скелет, кістяк’. 

Інші назви: *dymę (V 202) ‘пах; лобкова кістка’ від *dymati ‘дути, 

надувати’ з гаплологією *dy(ma-)- + -men (Там само); *kuprъ (XIII 114) 

‘нижній кінець хребта’, сягає іє. *koup-r-o- / kup-r-o, спор. з лит. kaūpras 

‘пагорбок, купина’ (Там само; ЕСУМ ІІІ 146). 

Назви кісток голови представлені невеликою кількістю утворень. Для 

називання щелепи давні слов’яни використовували такі лексеми: композит 

*čel’ustь (ЭССЯ ІV 43) ‘щелепа’, який виводиться з *čelo та *ust- (див.: Там 

само), та девербатив *ščelpa (ЕСУМ VI 503) від *ščelpiti ‘розщеплювати’, 

пор. також думку про, очевидно, післякореневий -ep- як вислід 

«двохскладової бази *(s)kelep-» [Бузук, 1926, с. 69]; *černь / *černo / *černa / 

*černъ (ЭССЯ IV 69) ‘щелепа’, це слово укладачі «Этимологического 

словаря славянских языков. Праславянский лексический фонд» пов’язують із 

розвитком одного зі значень розгляданої лексеми – ‘корінь, ніжка, стебло’ > 
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‘корінний зуб, щелепа’ [Там само]. Як бачимо, семантика ‘щелепа’ могла 

стати результатом метонімійного перенесення.  

Інші найменування: *agodica (ЭССЯ I 59) ‘вилиця’ (від *agoda ‘ягода’; 

назва зумовлена, очевидно, тим, що, покрита шкірою, вилиця має округлу, 

подібну до ягоди, форму); *čerpъ (IV 72) ‘череп’, спор. із *kъrpati ‘різати’ 

(Там само 73); *očiščе (XXXII 14) ‘очна впадина’; *skula (ЕСУМ V 290) 

‘вилиця’, пов’язане зі *skuliti ‘стиснути’, *kuliti sę ‘щулитися’ як варіантами 

іє. *(s)keu- ‘гнути, гнутися, суглоб’ (з рухомим s-) (Там само).  

Небагато реконструйовано назв кісток верхніх та нижніх кінцівок: 

*babъka (ЭССЯ І 116–117) ‘суглоб над копитом у копитних тварин’, 

пов’язане з bab- ‘набрякати’ [див. докладніше: 1959/2007 Pokorny: 271; 

ЭССЯ I 107; ЕСУМ І 105]; *bodyl  (ЭССЯ ІІ 155–156) ‘гомілка, стегно, берце; 

частина ноги від коліна до підйому; палець’ (< *bosti, *bodǫ ‘бодати’); 

*glezna / *glezno /*gleznъ (VI 118) ‘щиколотка’. Етимологи пов’язують це 

слово з лит. slesnas (slesnas, slesne) ‘кісточка’, slesna (slezna) ‘найвища 

частина стопи біля суглоба’ (відмінність початкових приголосних не 

з’ясована), а також із дієсл. klakkr ‘брила; пляма; хмарка’ (з *glogno-) (див. 

докладніше: ЭССЯ VI 118; ЕСУМ ІІ 521); *olkъtьnica (ЭССЯ XXXII 68) 

‘ліктева кістка’ від *olkъtьnъ; *mosъlъ, *moslakъ (ЕСУМ ІІІ 407) ‘велика, 

переважно стегнова, кістка’, спор. із *męso (див. Там само); *dolnь (ЭССЯ V 

63) ‘долоня’, пов’язане з і.-є. dhen- ‘пласке, низинне місце’; *palъ, *palьcь 

(ЕСУМ IV 263) ‘палець’, етимологічно темне; *pьrstъ (354) ‘палець’ пор. і.-є. 

*(s)per- ‘дотикатися’ (Там само). 

Назви кісткових з’єднань представлені кількома нечисельними 

групами давньослов’янських утворень.  

Загальним найменуванням суглоба виступав віддієслівний іменник 

*gъbežь (ЭССЯ VII 188) ‘суглоб’ від *gъbnǫti ‘гнути’ (Там само). Іноді 

субстантиви цієї підгрупи могли мати, паралельно із загальним, більш 

конкретне значення, наприклад: *gyčalъ / *gyčalь (VII 219) ‘товста, міцна 

кістка’ від *gyčь ‘капустяний качан’ (Там само); *xula (VIII 115) ‘плечовий 
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суглоб, грудна клітина’ (етимологічно тотожне з девербативом *skula < 

*skuliti ‘стиснути’, із переходом sk > x. – Див.: Там само); *sǫglobъ / *sъglobъ 

(ЕСУМ V 466), пов’язане з *globa ‘жердина, балка, клин’, *globiti ‘стискати, 

з’єднувати’ (Там само); *sǫstavъ / *sъstavъ [Німчук, 1992, с. 310] ‘суглоб’ від 

*staviti; *kъlbъ (ЭССЯ ХIII 182) ‘суглоб’ (особливо в пальця), очевидно, з 

огляду на подібність форми цієї частини кісткової системи до колби – 

посудини з видовженою горловиною; *ščikokoltъka (ЕСУМ VI 508) 

‘кісточка’, можлива співвіднесеність із лат. ciccum ‘серцевина плода з 

насінням’ [див.: Там само].  

Ключицю давні слов’яни позначали іменником *kl’učica (ЭССЯ X 49) 

‘ключиця’, походження якого укладачі «Этимологического словаря 

славянских языков. Праславянский лексический фонд» розглядають як 

приклад подвійної словотвірної мотивованості. З одного боку, це слово 

могло утворитися від іменника *kl’uka ‘гак, ручка дверей, дверний засув’ 

(див. Там само; ЕСУМ ІІ 468), а з іншого – воно могло бути «перекладним 

терміном книжного походження», оскільки форма ключиці нагадує 

давньогрецький ключ від будинку (див. докладніше: ЭССЯ Х 50). В обох 

наведених етимологіях ми можемо говорити про це утворення не лише як 

про іменник із «модифікаційним демінутивним значенням» [Білоусенко, 

Німчук, 2002, с. 14], а і як про яскравий приклад дедемінутивізації, коли 

семантика зменшеності втрачена вже на праслов’янському етапі розвитку 

української мови. 

Для називання хряща використовувалися віддієслівні іменники 

здебільшого з основою *xręst- / *xrǫst- та синонімічними суфіксами, а саме: 

*dyxadlo (V 199) ‘кадик, адамове яблуко’ від *dyxati; *xręščь (ЭССЯ VIII 95) 

‘частина організму, яка складається з пружної й твердої з’єднувальної 

тканини, хрящ’ (< *xręstati ‘хрустіти’ + -jь), *xręstъkъ / *xręstъka ‘те саме’ 

(95); *xręščelь (Там само) ‘те саме’, *xrǫščь (105) ‘хрящ’; *xrǫščalь (105) 

‘хрящ’. 
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Сему локативності мала лексема *olkъtъ (ЭССЯ XXXII 65) ‘місце 

з’єднання плечової кістки з кістками передпліччя, де згинається рука; ліктева 

кістка’, можливо, від *olko- ‘міра довжини’, з компонентом нез’ясованого 

походження -tъ [Там само 66], пор. також іє. *el-, *ol- ‘згинати’ [ЕСУМ ІІІ 261]. 

 

2.3. Спланхнонімічна лексика 

 

Внутрішні органи загалом позначалися такими іменниками: *kašьka 

(IX 159) ‘нутрощі комах’ від *kaša ‘місиво; каша’; *ętro (VI 72) ‘печінка (й 

легені)’, ‘нарив, опух’, від іє. *entro-m, де *en- – префікс ‘в’, а -tr- – формант 

із просторово-компаративною функцією [див. докладніше ЭССЯ VI 72]; 

*ajьno (I 64) ‘навколоплідний пузир’, ад’єктивне похідне за типом *ajьnъjь 

‘яйцевий’ від *aje ‘яйце’; *duxadlo (V 150) ‘свинячий пузир’ від *duxati 

‘вдихати, нюхати’ + -(a)dlo (Там само); *ętreba / *ętrebъ / *ǫtroba (VI 71) 

‘утроба’, вочевидь, має схоже пояснення, як і пара *ędro/*ędra: якщо в *ędro 

виокремлюються ęd- ‘усередині’ + -tr-, то схожу семантику міг мати й *ǫ- < 

*on- ‘усередині’ (ЕСУМ VI 9); *kyla (ЭССЯ ХІІІ 262–263) ‘грижа; пухлина’, 

спор. з лит. kūla ‘потовщення, наріст’, kūlas ‘пупкова грижа’. 

У похідному *červo (ЭССЯ IV 82) ‘черевна порожнина, живіт’ 

дослідники лише на типологійному рівні виокремлюють суфіксальний 

елемент -v-, що продовжує іє. основу *(s)ker- ‘різати’, ‘шкіра’ (див. ЭССЯ ІV 

83). У дериваті *červina (IV 81) ‘кишки, нутрощі’ від *červo суфіксальний -

ina вже на праслов’янському етапі увиразнював сему збірності.  

Для іменування залози давні слов’яни використовували іменник *zelza, 

*gelza ‘залоза’ (ЕСУМ ІІ 229), котрий етимологи пов’язують із *zelezo 

‘залізо’ або з *zelodь ‘жолудь’ (Там само). 

Назви органів травлення: *ědadlo (VI 38) ‘жувальний апарат у тварин’ 

(< *ědati + (a)dlo); *ědakъ (VI 38) ‘стравохід’ (< ědati + (a)kъ); *elito (VI 21–

22) ‘нутрощі, великий живіт, одна з частин шлунка у великої рогатої 

худоби’, спор. з іє. *elo- (пор. нім. Aal ‘вугор’, а також поширене значення 
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аналізованого слова ‘ковбаса’) + суфікс -it(o); *xobotъ (VIII 46) ‘хобот’, за 

припущеннями укладачів ЭССЯ, від *xabati ‘штовхати, дути’ (Там само 7), 

при цьому *xobotъ – похідне з формантом -otъ від кореня *xob- (Там само 

47); *jьkno (VIII 216) ‘живіт’, спор. з іє. *ĭek
ŭ
n- ‘печінка’ (докладніше – VIII 

216); *rъtъ ‘рот; дзьоб’ (ЕСУМ V 127), можливо, пов’язаний із *ryti; 

перенесенням за подібністю, вочевидь, є *kъlba / *kъlbъ [Козлова, 1997, 

с. 23] ‘порожнина шлунка; (свинячий) шлунок; нутрощі риби’. Сему 

речовинності мав дериват *kalivo (IX 124) ‘задній прохід’ від *kalъ ‘бруд’ + -

(i)vo; *kal’uxъ (IX 125) ‘кишки’ від *kalъ ‘бруд’ + -uxъ; 

північнослов’янський новотвір [Німчук, 1992, с. 314] *kyša (ЕСУМ ІІ 440), 

*kyšьka (ЭССЯ Х 278) ‘кишка’ від *kysiti, *kysnǫti ‘мокнути, киснути’ 

(очевидно, така назва зумовлена тим, що, потрапляючи до стравоходу, їжа 

під дією шлункового соку перетравлюється); *jelito (ЕСУМ VI 544) ‘кишка’, 

спор. з нім. Aal ‘вугор’ (< і.є. ēlo-); можливо, пізньослов’янським було 

утворення *želǫdъ (Шанский ЭСРЯ I/V 283) ‘шлунок’ від *gelon ‘те саме’ та 

суфікса -d. 

З-посеред обстежених реконструкцій маємо й кілька давніх дентонімів, 

а саме: *černь / *černo / *černa / *černъ (IV 69) ‘корінний зуб, щелепа, ясна’, 

вочевидь, споріднене з *ker-n-o, *korę / *korene ‘стебло, ніжка’; *dęsno / 

*dęslo (V 26) ‘ясна’ від іє. назви зуба *(e)dent- + -sn(o) / -sl(o) ‘зуб’; *dǫslo (V 

99) ‘ясна’, споріднене з *dęsno / *dęslo (V 26), носовий ǫ, на думку укладачів 

ЭССЯ, міг виникнути в результаті діалектної депалаталізації d- [ЭССЯ V 

26]; *zǫbъ (ЕСУМ ІІ 47), пор. лит. žam bas ‘гострий предмет, грань балки, 

лезо’, і.-є. g’ombhos ‘виступ, те, що виросло’ < g’en- ‘народжуватися’. 

Конфікси надавали похідним утворенням локативної семантики, 

наприклад: *občervьje (ЭССЯ XXVI 138) ‘плівка навколо кишок, черевної 

порожнини’ (*červo ‘живіт’); 

Назви органів сечостатевої системи у давніх слов’ян також було 

небагато: *xujь (VIII 114) ‘чоловічий статевий орган’, пов’язане з *xvoja, 
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пор. іє. *xau-, *xu-, *xŭ- ‘хвіст’, -j- – колишній суфіксальний елемент, що 

виводиться із -ĭ- (пор. *skoŭ-ĭ-o, *skŭ-oĭ-ā ‘гілка, хвіст’); *grǫzidlo (VII 150) 

‘вим’я свині’ від *grǫziti ‘наповнювати вагою’ (VII 150) або від *grǫzь 

‘вантаж’ (151) + -(i)dlo; *ędro/*ędra (VI 65–66) ‘яєчко (про чоловічий 

статевий орган)’, можливо, походить, на думку укладачів ЭССЯ, від *en- 

‘всередині’ + варіант форманта -tr- – -dr-, пор. *ętro та *ǫtrъ; *ědro / *ědra 

(VI 43–44) ‘жіночі внутрішні статеві органи’, ‘печінка’, пор. іє. *oĭd-ro 

‘гнійний опух, нарив’; *dъbna (V 173) ‘матка’ – як додаткове значення до 

основного ‘відчуття болю в суглобах, кишківнику тощо’, зумовленого 

значенням етимологічно тотожного *dъbno ‘внутрішня (хвороба)’; *dojьka / 

*dojьkъ (V 55) ‘груди; сосок’, *dojьcь (V 55) ‘сосок’ від *dojiti; *dupa (V 157) 

‘жіночі статеві органи’, пор. іє. dheŭp(b)- / dhoŭp(b)- ‘глибокий; улоговина’; 

*ložesno (XVI 125) ‘утроба матки, матка’ від і.-є. *legos-/*logos-; 

*mošьna/*mošьn’a (XX 37) ‘шкірний мішечок, у якому розташовані чоловічі 

статеві органи’ (укладачі ЭССЯ вважають це слово результатом 

субстантивації прикметника, що, у свою чергу, походив від *moxъ – Там 

само) та, вочевидь, пізніший варіант *mošьnъka (Там само 39); *vymę 

(ЕСУМ І 376) ‘вим’я’, спор. з двн. ūtar ‘вим’я’ < і.є. ūdh-r-/n-, суфікс -men у 

пізнішому ūd(h)men- – на праслов’янському ґрунті [Хэмп, 1970, с. 263–268; 

Хэмп, 1972, с. 176]; етимологічно складне утворення *mǫdo/*mǫdъ (ЭССЯ 

ХХ 123) ‘тестикула, яєчко’ може бути пов’язане з прикметником *mǫdrъ 

‘мудрий, розважливий’, котрий, у свою чергу, має в основі корінь men- 

‘душевний порух, розумова діяльність’ [Топоров, 1963, с. 10–12], оскільки, 

«згідно з народними повір’ями, *mǫdo і є зосередженням чоловічого начала, 

сили й енергії, що виявляються як у розумовому, так і в сексуальному житті 

людини» (ЭССЯ ХХ 123).  

Очевидно, композитом у цій підгрупі спланхнонімів був дериват 

*děloga /*dětologa (V 8) ‘матка; послід’ (*děto- та *loga-). 
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Можливо, евфемічним є утворення *bobъkъ (II 150) ‘чоловічий 

статевий орган у немовляти’, мотивоване округлою, схожою на біб, формою 

того, що назване вивідним словом. 

Спорадично реконструйовані й конфіксальні полімотивовані деривати 

з лексико-словотвірним значенням ‘дещо, розташоване навколо того, що 

названо вивідною основою’, наприклад: *obplodьje (XXVIII 229) ‘оболонка 

навколо плода’ від *plodъ, *obploditi ‘запліднити’, можливе й пізніше 

книжне /термінологічне/ утворення [див. Білоусенко та ін. Нариси з 

конфіксального словотворення…, 2010, с. 29]. 

Проаналізовані джерела дають нам незначну кількість 

реконструйованих назв дихальних органів, а саме: *xrěli (VIII 91) ‘жабри’ є 

фонетичним варіантом до *skrěli ‘те саме’; *čerl’ustьn’a (IV 66) ‘жабра’, 

дослідники виводять це слово з *čel’ustь (ЭССЯ ІV 43) із неясним -r- (див. 

докладніше ЭССЯ ІІІ 66); *dyxadlo (V 199) ‘дихальний орган, легені, ніздря 

кита’ від *dyxati; імовірним праслов’янізмом є іменник *žębra (ЕСУМ ІІ 184) 

‘рот, паща; вилиця, щелепа’, яке могло бути пов’язане з *žejba ‘рот, паща’ 

[Меркулова, 1963, с. 76–78].  

 

2.4. Сенсонімічна лексика 

 

Назви органів зору нерідко походили від ад’єктивної основи *běl- і 

були представлені в праслов’янський період кількома невеликими 

семантичними підгрупами: 

а) загальні найменування очей: *bělǫda (II 76) ‘очі’ від прикметника 

*bělъ + давній суфікс -ǫdъ-; *gala / *galo (VI 90) ‘очі’; *oko (ХХХІІ 41) ‘око’, 

спор. з лит. akìs ‘око’, лат. oculus ‘те саме’, етимологічно затемнене; *věko 

(ЕСУМ І 397) ‘повіка’, спор. з лит. vókas ‘повіка’, етимологічно неясне; 

*zěnica (II 264) ‘зіниця’ від *zьjati ‘зяяти’. 

б) назви очного білка: *bělǫtъ / *bělǫta (II 77) ‘очний білок’ від 

прикметника *běliti + -ǫtъ-, це колишній дієприкметник, котрий мав такий 
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вигляд до розширення його йотовим суфіксом (див. докладніше Там само); 

*bělъka (II 81) ‘білок, очі’; *bělъkъ (II 82) ‘очний білок’; 

в) лексеми на позначення більма: *bělikъ (ІІ 66) ‘більмо’ (< *bělъ), 

*bělivo (II 67) ‘більмо’, *bělьmo (II 86) ‘більмо’ від *běliti + -ьmo. 

Назви органів слуху, нюху та смаку репрезентовані поодинокими 

утвореннями, а саме: *duxadlo (V 150) ‘ніс як орган нюху’ від *duxati 

‘вдихати, нюхати’ + -(a)dlo (Там само); *nosъ (XXV 212–216) ‘ніс’ та 

модифікат *nosiščе (XXV 205) ‘великий ніс’; *uxo (ЕСУМ I 441) ‘вухо’, пор. 

іє. *ōus-/ *əus (огляд думок див. Там само). 

Найменування шкірного й волосяного (хутряного, шерстяного) 

покрову в мові давніх слов’ян становили досить помітну кількість, 

наприклад: *azьno (I 103) ‘шкіра’, субстантивований прикметник, пор. *azь 

‘козел’; *agnętina (ЭССЯ І 56) ‘шкіра ягняти’ від основи *agnęt- ‘ягня’, 

значення вторинне поряд із основним ‘м’ясо ягняти’; *alovіčina/*alovčina (I 

66) ‘теляча шкіра’ від *alovica ‘безплідна телиця’; *byčina (IIІ 147) ‘бичача 

шкіра; бичаче м’ясо’ від *bykъ; *bykovina (IІI 147) ‘бичача шкіра; бичаче 

м’ясо’ від *bykovъ; *češuja (IV 91) та вторинні варіанти *češul’a, *češula (ІV 

92) ‘луска’ – суфіксальний девербатив від *česati, češǫ з формантом -uja; 

*griva (VII 120) ‘грива’ є продовженням іє. *g
ŭ
rīŭā ‘задня частина шиї, 

потилиця’, у якому міг виокремлюватися суфікс -īŭā (див. Там само 130); 

*xrǫdьna (VIII 103) ‘довге кучеряве волосся’, пов’язане з *xręda ‘якась 

хвороба’ (Там само, 92), *xręděti ‘хворіти’ (93); *čelъka (IV 50) ‘передня 

частина гриви коня, що спадає на лоба; чілка’, очевидно, від *čelo; *četina, 

*ščetina (IV 93) ‘щетина’; *čerupa / *čerolupa (IV 80) ‘шкаралупа’, пов’язане 

з *(s)ker-: *(s)kor- [див.: Варбот, 1984, с. 93], *skorupa [Варбот, 1984, с. 93] 

від *skor- ‘шкура’ та уніфікса -up(a) (див. огляд думок [Варбот, 1984, с. 93], 

(ЕСУМ VI 428)); *čečera / *čečerъ [Козлова, 1997, с. 59] ‘пасмо волосся, яке 

стирчить’, вочевидь, входить до гнізда *ker- ‘гнути, згинати, вертіти’ [Там 

само 56], припущення ж про префіксальну – *če- + *cera – деривацію [Там 

само 59] непереконливе; *koža (ЭССЯ ХХІІ 35-36) ‘шкіра’ є суксальним 
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утворення від зооніма *koza + -j- і семантично виводиться зі 

словосполучення ‘kozja skora’ (‘шкіра кози’); *skora ‘шкіра, шкура’, 

пов’язане з *kora (ЕСУМ V 280). 

У конфіксальному похідному *kaderь (ІХ 108) ‘локон; кучері, кучеряве 

волосся’ (*derǫ, *dьrati) була реалізована словотвірна семантика ‘те, що є 

наслідком дії, позначеної твірним словом’ [Стовбур, 2004, с. 36]. 

Можливо, із метафоричним перенесенням пов’язане похідне *jarina 

(VIII 173) ‘шерсть ягняти’ від *jara / *jaro ‘весна’ (VIII 175). 

Назви рогового покрову шкіри (нігтів, кігтів) у мові давніх слов’ян 

репрезентовані передусім лексемами на позначення нігтів та кігтів, 

наприклад: *čapьlь / *čapjь (ЭССЯ IV 21) ‘кіготь’ від *čapati ‘хапати, 

виривати’ (IV 16), хоч характер суфікса, на думку укладачів 

«Этимологического словаря славянских языков. Праславянский лексический 

фонд», незрозумілий, але припущення того, що це йотований формант, дає 

науковцям підстави говорити про те, що аналізоване слово – це варіант до 

*čapja ‘чапля’ (Там само); *kapъ (IX 151) ‘покрив крил у жуків’; *nogъtь 

(XXV 170) ‘ніготь’, зменшувальне утворення від *nog-, де -t- міг виступати 

формотворчим суфіксом (173); у похідному *paznogъtь (ЕСУМ IV 255) 

‘копито’ префікс *paz- виконував обмежувальну функцію (255); *ratь, 

*ratica (V 29), спор. з лит. už-reteti ‘тверднути’, retys ‘шрам’, первісно могло 

означати ‘твердий наріст на нозі’. 

Чітко з-поміж утворень розгляданої групи виокремлювалися назви 

повік та брів, наприклад: *bry (II 63) ‘брова; повіко; вія’, пор. іє. *bhrū-s 

‘брова’ (Там само); *čelizna (IV 39) ‘брова’ від *čelo; *bъrčьka (II 125) 

‘зморшка, складка’ від *bъrkъ ‘м’язисті волокна’; *klapъka (IX 186) ‘очне 

повіко’ від *klapa (ІХ 184), що, у свою чергу, походить від *klapati ‘хлопати’ 

(Там само), пор. нім. Klappe ‘кришка, клапан’; *klepačь (X 6) ‘повіко; вії’ від 

*klepati ‘моргати’ (8); *klepъka (X 11) ‘вія’ від *klepati ‘моргати’ (Там само 

8); *gluzъkъ (VI 156) ‘куточок ока біля повік’, від основи *gluz-; сему 

збірності мало похідне *bryvьje (II 62) ‘брови’ від *brьv-. 
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Скороченим варіантом і.-є. *rog-ŏs став іменник *rogъ (ЕСУМ V 88) 

‘ріг’. Від вербативної основи *bod- ‘бодати’ утворені спланхноніми *bodidlo 

(II 153) ‘ріг корови’ (зауважимо, що це значення – одне з неосновних), 

*bodьca (II 156) ‘жало’.  

Інші найменування: *čeklъ / *čeklь (ІV 37) ‘ікло’ (*čekati ‘тикати, 

колоти’ – Там само 36); *kostruka (ЭССЯ ХІ 163) ‘стержні пір’я’ від *kostra 

‘обрубки, уламки’ + -uk(a) (ЕСУМ ІІІ 54). На позначення ікла, окрім 

наведеного *čeklъ / *čeklь, давні слов’яни використовували й девербативи 

гнізда *kъl-ti ‘колоти, штрикати’, наприклад: *kъlъ, *kъlo (ЭССЯ ХІII 193) 

‘ікло’, *kъlъkъ, *kъlykъ (193–194) ‘те саме’; *pero (ЕСУМ ІV 352) ‘перо’, 

пов’язане з *perti ‘перти’, спор. з лит. spārnas ‘крило’.  

 

2.5. Неоплазмоніми 

 

Із-поміж праслов’янських соматизмів неоплазмоніми становили значну 

кількість із-посеред усього масиву виявлених реконструйованих іменників. 

Назви опухів та інших надшкірних утворень репрезентовані головно 

віддієслівними похідними, наприклад: *babъka (ЭССЯ І 115) ‘зоб; шишка; 

опух’, вочевидь, від індоєвропейського звукокомплексу *bab- ‘набрякати’ (І 

107); *bolna (ІІ 176), *bolno (II 177) ‘опух’, спор. з іє. bhel- ‘набрякати, 

роздуватися’ (огляд думок див. Там само); *bugyrъ (II 79) ‘пухир, шишка’, 

можливо, спор. з *bugъrъ ‘невеликий насип, узвишшя’ (Там само), або 

*buxyrъ (II 82) ‘пузир’; *buta (II 101) ‘шишка, наріст’, пор. *butati, *butiti 

‘штовхати’ (Там само 102), *butьca (II 103) ‘опух, наріст’, пор. *butъ (II 103) 

‘стегно, ляжка’, *buta (II 101) ‘шишка, наріст’; *gyra / *gyr’a / *gyrъ / *gyrь 

(VII 222) ‘шишка, жолвак’, пор. *gyrati, *gyrіti ‘пхати, штовхати’ (Там само); 

*gula (169–170) ‘шишка, жовно, ліпома’ від і.є. *geu-l-, *gou-l-, *gū-l- ‘куля, 

грудка’; *jьzmetь (IX 45) ‘червоний висип на шкірі, запалення’ від *jьzmětati 

‘викидати’ (47), *jьzměsti ‘викинути’ (ІХ 45); *jьzorstь (IX 56) ‘нарост, опух’ 

від *jьzorsti ‘вирости’; *katyšь (IX 165) ‘шишка, невеликий набряк; водянка’ 
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від *katati ‘рухати, пересувати округлий предмет, обертати його, змушуючи 

його ковзати по поверхні’; *lišajь (XV 152) ‘шкірний висип, лишай’, що міг 

утворитися або від ад’єктивної основи *lix- ‘поганий’+ -ajь [див. Меркулова, 

1970, с. 198], або від *liša ‘лишай’ + -jь (ЭССЯ XV 153); *mozolь / *mozolъ 

(XX 98–100) ‘натерта й загрубіла шкіра’, пор., можливо, лит. mezgù, megsti 

‘в’язати’; *puxyrь, *puxorь (ЕСУМ IV 644) від *puxnǫti ‘пузнути’ та суфіксів 

-yrь, -orь. 

Кілька похідних могли використовуватися в праслов’янській мові для 

іменування прищів та наривів, а саме: *blǫda (II 125) ‘нечисті прищі’ 

співвідн. з *blędǫ, *blęsti ‘перелюбствувати’ (ІІ 115); *bolętica (ІІ 190) ‘нарив, 

прищ’, *bolętjьka (II 190) ‘чиряк’ від основи *bolętj- від нейотованого 

прислівника *bolęt- [Там само 191]; *brunьka (II 47) ‘прищ на обличчі; опух 

на тілі людини’, суфіксальне утворення від основи іє. походження bhrūnám 

‘зародок у череві’; *čirъ (IV 116) ‘чиряк’, можливо, спор. із грец. σϰίρρσς 

σϰῖρρσς ‘те саме’, та його похідне *čir’akъ (Там само); *ęčьmy (VI 63) 

‘ячмінь (на оці)’, тут реалізоване словотвірне значення подібності до того, 

що позначає вивідне слово; *bula (II 92) ‘нарив, гнійник, шишка’, спор. з гот. 

uj-báuljan ‘надувати’ (Там само); *ědmo (VI 42) ‘гнійник, нарив’, пор. іє. 

*oĭd-mo ‘опух’; *pryščь / *pryščelь / *pryščalь [Меркулова, 1970, с. 149] 

‘прищ’ від *pryskati ‘сипати; вискакувати; проростати’; *verdъ (ЕСУМ І 351) 

‘ґуля, нарив’, спор. з і.-є. ŭerd ‘підвищуватися, підноситися, виступати’, двн. 

Wartjan ‘ранити, ушкоджувати, псувати’ [Петлева, 1972, с. 94–97]. 

Сему речовинності, зумовлену семантикою твірних основ, мали кілька 

лексем, а саме: *gliza (VI 130) ‘зоб; нарив, опух’ входить до семантичного 

мікрополя на позначення чогось клейкого, спор. з *gliva, *glěvъ, *glina, що 

дало підстави укладачам ЭССЯ говорити про спорідненість аналізованого 

деривата з давньослов’янським *gleĭ-ĝh- та лит. gleižùs, gližùs ‘клейкий, 

слизовий’ [див. докладніше ЭССЯ VI 131]; *gluza (VI 155) ‘нарив, опух’, яке 

укладачі ЭССЯ вважають фонетичним продовженням первинного *gliza (VI 

130) ‘зоб; нарив, опух’ або з модифікованою чергуванням ou : ū основою – 
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*glyza (VI 160) ‘(змерзлий) шмат багнюки’; *gnojica (VI 177) ‘прищик, 

гнійник’ від *gnojь; *gnojьnica (VI 179) ‘прищик, гнійник на обличчі, чиряк’ 

від *gnojьnъ; *gnojьnikъ (VI 180) ‘прищик, гнійник на обличчі, чиряк’ від 

*gnojьnъ, соматична семантика в дериваті, оформленому цим афіксом, є 

вторинною, на відміну від *gnojьnica ‘прищик, гнійник на обличчі, чиряк’, 

де значення частини людського тіла є основним; *gruzъlъ / *gruzъla (VII 158) 

‘нарив, опух, набряк’ – очевидно, семантичний суфіксальний новотвір від 

*gruzъ ‘щебінь, бита цегла’ + -ъl-. 

Викоремлювалися також найменування виразок та шрамів, а саме: 

*ězva / *ězvo / *ězvъ (VI 56) ‘рана, виразка на шкірі’, спор. з д.-прус. eyzwo 

‘рана’; *blizna / *blizno (II 118) ‘шрам, рубець’ – колишній прикметник від 

основи *blizъ- ‘бити’ (див.докладніше Там само 119). Сюди ж можна 

віднести й етимологічно неясне давнє похідне *vъldyrь [Козлова, 1997, с. 28] 

‘водянка’, який М. Шанський пов’язує із незасвідченим *водлырь, із 

подальшою метатезою (див. ШанскийЭСРЯ ІІІ 147). 

Для називання бородавки могли використовуватися іменники з 

коренем *bord-, а саме: *bordava (II 199) ‘бородавка’, *bordavica (II 199) 

‘бородавка’, яке укладачі ЭССЯ виводять із праслов. *borda < *vorda 

‘бородавка’ < іє. *ŭerdh- ‘рости’ [див. докладніше Там само 200], *bordavъka 

(II 200) ‘бородавка’, вочевидь, могло бути вторинним утворенням після 

*bordavica (II 199), маючи в основі ускладнену суфіксальним -av- основу 

*bordav-. 

Окремо групувалися іменники на позначення новоутворень у 

внутрішніх органах людини чи тварини, наприклад: *dъbna (V 173) ‘камінь у 

жовчному пухирі’ – як додаткове значення до основного ‘відчуття болю в 

суглобах, кишківнику тощо’, зумовленого значенням етимологічно 

тотожного *dъbno ‘внутрішня (хвороба)’; *gъlma / *gъlmъ (VII 191) ‘пухир 

на шкірі, кістках, м’язах’, наближене до іє. gùlma- ‘кущ’ [див. Петлева, 1973, 

с. 53–54]. 
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2.6. Міонімічна лексика 

 

Із-поміж найменувань цієї семантики в дописемну добу 

виокремлювалися дві підгрупи, а саме: 

Назви лицьових та ротових м’язів: *bъrkъ (IIІ 128) ‘м’язисті волокна 

навоколо рота у тварин; вус; велике, махове перо на крилах і на хвості’ пор. 

іє. bher- ‘бути гострим’ (Там само); *gǫba (VII 78) ‘губа’, це слово укладачі 

«Этимологического словаря славянських языков. Праславянский 

лексический фонд» пов’язують із дієслівною семантикою ‘гнути, складати’ у 

варіантах *gub-, *gъb-, *gyb- (див. Там само 78–79); *bъrla (IIІ 129) ‘(велика) 

губа’, спор. з *bъrna ‘губа’; *bъrna ‘губа’ (ІІІ 130), пор. лит. burnà ‘рот’ (див. 

ЭССЯ ІІ 130); *ęzykъ (VI 74–75) ‘язик’, спор. з д.-інд. jihvā, juhū ‘язик’, 

походить, вочевидь, від *en-ĝhū- + -kъ. 

Іменники на позначення сідничних м’язів: *agodica (I 59) ‘сідниця’ від 

*agoda, яке набуло нової семантики ‘округла, випукла частина тіла’; *dupa 

(V 157) ‘сідниці’, пор. іє. dheŭp(b)- / dhoŭp(b)- ‘глибокий; улоговина’; *gala / 

*galo (VI 90) ‘сідниці’. Стосовно походження цієї лексеми думки науковців 

розходяться, і сьогодні маємо кілька етимологій, що конкурують між собою: 

1) спорідненість із *golъ (Sławski I 253, Ф І 390); 2) спорідненість із д.-р.-укр. 

жьлъвь (*žely, див. Потебня, 1880, с. 163); 3) виведення прасл. *žely від 

*golъ, що, у свою чергу, давніше мало придиховий g
h
 (ЭССЯ VI 90). 

Ілюстрацією втрати демінутивного значення в дописемний період став 

іменник *sьrdьce (<*sьrdь-ko), очевидно, похідне від *sьrdь ‘серце, 

середина’, пов’язаного із *serda ‘середина’ з іншим ступенем вокалізму 

(ЕСУМ V 222); *žila (ЕСУМ ІІ 197) ‘жила’, пов’язане з *žiti. 

Конфіксальними були синонімічні утворення з локативною семою 

*obsьrdьjе та *obsьrdьcь (ЭССЯ ХХХ 125) ‘осердя, перикард – щільний 

мішок, у якому розташоване серце’ від основи *sьrd-, *-sьrdьje, пор. 

*sьrdьcе. 
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2.7. Ангіонімічна лексика 

 

Найменувань цієї групи реконструйовано зовсім небагато, наприклад, 

*selzenь (ЕСУМ V 208), *sьlezena [Вайан, 1960, с. 66–67] ‘непарний 

внутрішній орган черевної порожнини людини і тварини, який відіграє 

важливу роль у кровотворенні й захисних функціях організму’, спор. з д.ірл. 

selg ‘селезінка’. 

 

2.8. Словотвірні особливості праслов’янських соматизмів 

 

Деривація соматичних найменувань у пралов’янській мові відбувалася 

двома шляхами: за допомогою морфологічного та семантичного способу 

словотворення. 

З-поміж морфологічних засобів найбільш продуктивним способом, за 

нашими даними, була суфіксація. 

З огляду на частиномовну належність мотивувальних основ, найбільш 

продуктивними в давньослов’янських дериваційних процесах іменника були 

дієслівні основи.  

Значна кількість девербативів утворена за допомогою суфікса -lo та 

його похідних -i-dlo, -a-dlo, -slo, а саме: *dud(ь)lo ‘морда тварини’ (< *duti 

‘дути’); *gъrdlo, žerdlo ‘горло’ (пор. іє. *g
ŭ
r-/*g

ŭ
er- ‘пожирати, ковтати’ + -tl-

o, ž  в *žerdlo – результат першої палаталізації), *xodidlo ‘ступня, стопа’ 

(<*xoditi), *rilo ‘морда; ніс тварини’ (<*riti); *bodidlo ‘ріг корови’ (< 

вербативна основа *bod- ‘бодати’), *ědadlo ‘жувальний апарат у тварин’ 

(<*ědati), *dyxadlo ‘кадик, адамове яблуко’ (< *dyxati), *duxadlo ‘свинячий 

пузир’ (< *duxati ‘вдихати, нюхати’), *gybadlo ‘рухомий орган’ (< *gybati), 

*čerslo ‘поперек, пояс, стегна, пах, статеві органи; перенісся’ (< іє. *kert-slo-

m < іє. *kert- ‘різати’) тощо. 

Суфіксальні -ъ, -ь, -а, що стали підґрунтям для пізнішого 

виформування нульового суфікса [Білоусенко, 2016, с. 80–92], до дієслівних 
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основ приєднувалися досить активно, наприклад: *globъ ‘очниця’ (< *globiti 

‘стискати; тиснути’); *glъtъ ‘горло, глотка’ (< *glъtati ‘ковтати’); *butъ 

‘стегно, ляжка’ (< *butati, *butiti ‘штовхати’); *gnatъ ‘нога; гомілка; кістка; 

сідниці’ (< *gnetǫ, *gnesti ‘стискати, зминати, м’яти’), *xybъ ‘хребет’ (спор. 

зі *skeu- ‘хапати’), *gyra / *gyr’a / *gyrъ / *gyrь ‘шишка, жолвак’ (пор. 

*gyrati, *gyrіti ‘пхати, штовхати’), *jьzmetь ‘червоний висип на шкірі, 

запалення’ (< *jьzmětati ‘викидати’), *jьzorstь ‘нарост, опух’ (< *jьzorsti 

‘вирости’), *buta ‘шишка, наріст’ (пор. *butati, *butiti ‘штовхати’), *blǫda 

‘нечисті прищі’ (співвідн. з *blędǫ, *blęsti ‘перелюбствувати’), *xyma / 

*xymъ ‘шия’ (спор. з *xybъ ‘хребет’, спор. зі *skeu- ‘хапати’, -m- - варіант 

кореневого -b-), *klęka / *klękъ ‘скалічена рука або нога’ (*klękati, *klęčati 

‘припадати на коліна; шкандибати’) та ін. 

Менше дериватів мали у своїй структурі суфікс -ьk-а / -ъk-a, 

наприклад: *babъka ‘зоб; глотка, гортань, горло’  (пов’язане з bab- 

‘набрякати’), *xolъka ‘частина шиї біля самого хребта’ (< *xoliti ‘доглядати; 

стригти дуже коротко; лупцювати’), *klapъka ‘очне повіко’ (< *klapati 

‘хлопати’). 

Інші суфікси (-otъ / -ъtь, -anъ / -t-anь, -d-a, -j-ь, -ylь, - ačь, -men-, -

ьmo, -uja тощо) приєднувалися до дієслівних основ рідко, а саме: *xobotъ 

‘хобот’ (< *xabati ‘штовхати, дути’), *kapъtь ‘кисть руки’ (від дієслівної 

основи *kap- ‘хапати’), *gъrtanъ / *gъrtanь ‘горло, гортань’ (від іє. *g
ŭ
r-

/*g
ŭ
er- ‘пожирати, ковтати’), *borda ‘борода, підборіддя’ (пор. іє. основу 

*bhar- ‘стирчати, видаватися’), *xręščь ‘частина організму, яка складається з 

пружної й твердої з’єднувальної тканини, хрящ’ (*xręstati / *xręstěti 

‘хрустіти’), *klěšča ‘клешня’ (< *klěskati ‘хлопати’), *čapьlь / *čapjь ‘кіготь’ 

(< *čapati ‘хапати, виривати’), *bodyl ‘гомілка, стегно, берце; частина ноги 

від коліна до підйому; палець’ (< *bosti, *bodǫ ‘бодати’), *čelo ‘верхня 

частина голови над очима, чоло’ (< іє. *kelom < іє. *kel- ‘підніматися, 

вивищуватися’), *dymę ‘пах; лобкова кістка’ (< *dymati ‘дути, надувати’ з 

гаплологією *dy(ma-)- + -men), *bodьca ‘жало’ (< *bosti, *bodǫ ‘бодати’), 
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*čeklъ / *čeklь ‘ікло’ (< *čekati ‘тикати, колоти’), *červo ‘черевна порожнина’ 

(пор. іє. основу *(s)ker- ‘різати’, ‘шкіра’), *ědakъ ‘стравохід’ (< *ědati ‘їсти’), 

*xobotъ ‘хобот; хвіст’ (<*xabati ‘штовхати, дути’), *bolna ‘плівка між 

пальцями у водоплавних птахів; ‘шишка, опух на тілі людини’ (спор. з іє. 

bhel- ‘набрякати, роздуватися’), *katyšь ‘шишка, невеликий набряк; водянка’ 

(< *katati ‘рухати, пересувати округлий предмет, обертати його, змушуючи 

його ковзати по поверхні’), *bula ‘нарив, гнійник, шишка’ (спор. з гот. uj-

báuljan ‘надувати’), *bělьmo ‘більмо’ (< *běliti), *češuja, *češul’a, *češula 

‘луска’ (<*česati, češǫ) та ін.  

Нечасто -ьk-а виступав паралельно з іншими формантами, наприклад, 

із суфіксами -ьcь або -аčь: *dojьka / dojьkъ ‘груди; сосок’ та *dojьcь ‘сосок’, 

*klepъka ‘вія’ та *klepačь ‘повіко; вії’, що дає підстави говорити про їх 

конкурування вже у праслов’янську добу. 

Частина праслов’янських десубстантивів, за нашими спостереженнями, 

утворені за допомогою демінутивних суфіксів (-ъka/        -ьka, -ica/-ika та -

ъkъ/-ьkъ/-ьсь), які вже в мові давніх слов’ян могли втрачати модифікаційне 

демінутивне значення, наприклад: *gomolъka / *gomolьka ‘гомілка’  (< *gomolа 

‘конус’), *kašьka ‘нутрощі комах’ (<*kaša ‘місиво; каша’), *brunьka ‘прищ на 

обличчі; опух на тілі людини’ (від основи іє. походження bhrūnám ‘зародок у 

череві’), *čelъka ‘передня частина гриви коня, що спадає на лоба; чілка’ 

(<*čelо), *bъrčьka ‘зморшка, складка’ (< *bъrkъ ‘м’язисті волокна’), *golvica 

‘голівка’, *kl’učica ‘ключиця’ (< *kl’uka ‘гак, ручка дверей, дверний засув’), 

*bordavica ‘бородавка’ (< *borda < *vorda ‘бородавка’ < іє. *ŭerdh- ‘рости’), 

*kostica / *kostika ‘маленька кісточка; щиколотка’, *kostrica / *kostrika ‘дрібна 

риб’яча кістка’ (< *kostra ‘скелет, кістяк’), *čelnъkъ ‘щиколотка’, *čelnьcь 

(обидва – демінутиви до *čelnъ). 

Інколи згадані форманти могли конкурувати і між собою, і з іншими 

афіксами, наприклад: *bordavica ‘бородавка’ і *bordava ‘бородавка’, *golvina 

(VII 9) ‘велика голова’ і *golviščе, *golvъka / *golvъkъ (VII 11) ‘маленька 

голова’.  
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Із-поміж десубстантивів досить яскраво виокремлюється група 

іменників із суфіксом -ina, який у праслов’янську добу оформлював, побіч з 

іншими, й деривати зі значенням ‘м’ясо тварини’. Семантика ‘шкіра 

тварини’ в таких утвореннях була вторинною, що підтверджує висновки 

мовознавців [Білоусенко, Німчук, 2009, с. 183] стосовно до участі згаданого 

суфікса в продукуванні нових слів зі значенням ‘шкіра тварини’: *agnętina 

‘шкіра ягняти’, *alovіčina/*alovčina ‘теляча шкіра’, *xrьbьtina ‘хребет; 

спинна частина; м’ясо зі спини’, *jarina ‘шерсть ягняти’ від *jara / *jaro 

‘весна’. 

Для розгляданого форманта характерною є також функція творення 

пейоративів, наприклад: *golvina ‘велика голова; баняк’, *klěščina ‘клешня’, 

*gъrbina ‘спина’ (‘великий горб’), *golviščе, *nosiščе, *golvizna ‘неспівмірно 

велика голова, баняк’. 

Невластиву для праслов’янських соматизмів сему збірності могли або 

забезпечувати, або увиразнювати суфікси -ьje та -ina, а саме: *červina (IV 

81) ‘кишки, нутрощі’ від *červo суфіксальний -ina вже на праслов’янському 

етапі увиразнював сему збірності *bryvьje ‘брови’.  

Непродуктивними у функції деривування відіменникових соматизмів у 

дописемний період були як форманти, що могли бути досить активними у 

творенні лексем з іншою семантикою (-(i)vo, -uxъ, -kъ, -ъl-, -ьna, -tr-: *kalivo 

‘задній прохід’ (< *kalъ ‘бруд’), *kal’uxъ ‘кишки’ (<*kalъ ‘бруд’), *ęzykъ 

(спор. з д.-інд. jihvā, juhū ‘язик’, походить, вочевидь, від *en-ĝhū- +     -kъ), 

*gruzъlъ / *gruzъla ‘нарив, опух, набряк’ (семантичний суфіксальний 

новотвір від *gruzъ ‘щебінь, бита цегла’), *klěščьna ‘клешня’ від *klěšča 

‘клешня’, *ętro ‘печінка (й легені); нарив, опух’ (<іє. *entro-m, де *en- – 

префікс ‘в’, а -tr- – формант із просторово-компаративною функцією), так і 

уніфікси на кшталт -up(a) (*skorupa ‘шкаралупа’ від *skor- ‘шкура’ та 

уніфікса -up(a)). 

Подекуди суфіксальні форманти, рано втративши функцію творення 

демінутивів чи, приміром, збірних найменувань, могли ставати 
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надлишковими, а саме: *br’ustь і *br’ustьje ‘литка’, *glъtъ і *glъtъka ‘горло, 

глотка’, *klěšča і *klěščina ‘клешня’ та ін. 

Частина дериватів могла мати подвійну – іменникову та дієслівну – 

мотивацію, наприклад: *glъtъka від *glъtati ‘ковтати’ або від *glъtъ ‘горло, 

глотка’, і в такому разі суфіксальний -k-а міг виступати надлишковим; 

*grǫzidlo ‘вим’я свині’ від *grǫziti ‘наповнювати вагою’ або від *grǫzь ‘вантаж’. 

Не складала конкуренцію суфіксації, однак була помітною на тлі 

морфологічних засобів словотворення конфіксація, яка поставала, 

найімовірніше, здебільшого внаслідок лексикалізації прийменниково-

відмінкових сполук [див. Білоусенко та ін., 2010, с. 19]. Майже всі виявлені 

деривати такого складу мали у своєму значенні чітку вказівку на локацію 

того, що назвивало вивідне слово. Така семантична структура була 

зумовлена характером препозитивних частин, що походили від приймеників, 

наприклад: *obočьje ‘брови; око; очна впадина; скроня’, *obustьje ‘місце 

навколо рота’, *obušьje ‘край вуха’, *оbzǫbьje ‘щелепа’, *оbzadьje ‘задня 

частина’, *našijьkъ ‘потилиця; нашийок’, *navyjьkъ ‘загривок, потилиця’ 

(<*na *vyja ‘шия’), *medjinožьje ‘пах’, *občervьje ‘плівка навколо кишок, 

черевної порожнини’, *obplodьje ‘оболонка навколо плода; про врожай’. 

Траплялися з-поміж таких утворень і похідні із синонімічними 

постпозитивними частинами, а саме: *obsьrdьjе та *obsьrdьcь ‘осердя, 

перикард – щільний мішок, у якому розташоване серце діафрагма’. 

Деад’єктиви були репрезентовані представлені значно меншою 

кількістю дериватів і являли собою або суфіксальні, на базі прикметників, 

утворення, або ж, рідше, застиглі прикметникові форми, наприклад: 

*ajьčьnikъ ‘залоза на горлі худоби’ від прикметникової основи *ajьčьn-, 

*dupa ‘зад’ (< іє. dheŭp(b)- / dhoŭp(b)- ‘глибокий; улоговина’), *gǫzъ / *gǫza / 

*guzъ ‘зад’ (продовжує іє. *gonĝ-, *gouĝ- ‘круглий’), *gliza ‘зоб; нарив, опух’ 

(спор. із *gleĭ-ĝh- та лит. gleižùs, gližùs ‘клейкий, слизовий’).  

Нерідко до прикметникових основ приєднувалися синонімічні суфікси, 

а саме: *gnojьnica  та *gnojьnikъ ‘прищик, гнійник на обличчі, чиряк’, 
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причому в другому з навеених дериватів соматична семантика є вторинною, 

на відміну від *gnojьnica ‘прищик, гнійник на обличчі, чиряк’, де значення 

частини людського тіла є основним; *bordavъka та *bordavica ‘бородавка’. 

Ад’єктиви могли виступати базою для творення цілих «соматичних 

гнізд», як це бачимо на прикладі лексем, що позначають око та його частини: 

*bělǫda мн. ‘очі’, *bělъka ‘білок, очі’, *bělъkъ ‘очний білок’; *bělikъ, *bělivo 

‘більмо’.  

Від інших частин мови найменування частин тіла чи організму 

людини або тварини продукувалися рідко, пор.: *ętreba / *ętrebъ / *ǫtroba 

‘утроба’ (у *ędro виокремлюються ęd- ‘усередині’ + -tr-, а в *ǫtroba – *ǫ- < 

*on- ‘усередині’), *bolętica та *bolętjьka ‘нарив, прищ’ від нейотованого 

прислівника *bolęt-. 

Спорадично в дописемний період соматичні найменування творилися 

шляхом основоскладання, наприклад: *čel’ustь ‘щелепа’ (від *čelo ‘передня 

сторона чого-небудь фасад’ та *ust- ‘рот, губа’), *děloga /?*dětologa ‘матка; 

послід’ (*děto- та *loga-). 

Помітна частина соматичних найменувань могла бути утворена 

неморфологічним способом, зокрема семантичним. Перенесення значення 

відбувалося на підставі подібності деривата до того, що було назване 

мотивувальним словом. Наприклад: agodica ‘вилиця; сідниця’ від *agoda, 

яке набуло нової семантики ‘округла, випукла частина тіла’, *ęčьmy ‘ячмінь 

(на оці)’, *dъbna ‘камінь у жовчному пухирі’ як додаткове значення до 

основного ‘відчуття болю в суглобах, кишківнику тощо’, зумовленого 

значенням етимологічно тотожного *dъbno ‘внутрішня (хвороба)’, *kъlbъ 

‘суглоб’ (особливо в пальця) та *kъlba / *kъlbъ ‘порожнина шлунка; 

(свинячий) шлунок; нутрощі риби’, очевидно, з огляду на подібність форми 

цієї частини кісткової системи до колби – посудини з видовженою 

горловиною та ін. 
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Висновки до розділу 2 

 

Як бачимо, праслов’янська мова мала досить розгалужену систему 

найменувань частин тіла. Чимало соматизмів називали частини організму і 

людини, і тварини, і це підтверджує тезу науковців про те, що «люди дуже 

рано зауважили відповідність органів людини органам тварин, особливо 

ссавців» [Вступ, 1966, с. 505].  

Найбільшу групу з-поміж реконструйованих соматичних найменувань 

становили сомоніми (назви голови та її частин, тулуба, шиї та її частин, 

верхніх і нижніх кінцівок і т.ін.: *golva, *borda, *lъbъ, *lice, *obočьje, *guzъ, 

*xvostъ, *šija, *vyja, *glъtъka, *gъrdlo, *čerslo ‘поперек, пояс, стегна, пах, 

статеві органи; перенісся’, *gomolъka, *pletje, *desьnica, *lěvica, *klěšča), що 

зумовлене, на нашу думку, видимістю позначуваних частин тіла, а тому й 

більшою, ба навіть нагальнішою, потребою в їх номінуванні. 

Дещо меншими в кількісному плані, однак помітними були групи 

скелетних назв *kostь, *xrьbъtъ, *rebro, *kuprъ ‘нижній кінець хребта’, 

*čel’ustь, *skula, *sǫglobъ, *sǫstavъ, *ščikokoltъka, *xręščь, *olkъtъ тощо), 

внутрішніх органів (*kašьka ‘нутрощі комах’, *duxadlo ‘свинячий пузир’, 

*červo, *jьkno ‘живіт’, *občervьje ‘плівка навколо кишок, черевної 

порожнини’, *xrěli ‘жабри’, *dojьka ‘груди; сосок’, *obplodьje ‘оболонка 

навколо плода; про врожай’ і т. ін.), органів чуття (*bělъkъ ‘очний білок’, 

*bělьmo ‘більмо’, *nosъ, *uxo, *azьno ‘шкіра’, *agnętina ‘шкіра ягняти’, 

*češuja, *griva, *skorupa, *čapьlь / *čapjь ‘кіготь’, *nogъtь ‘ніготь’, *bry 

‘брова’, *bodidlo ‘ріг корови’), а також найменування новоутворень (*bolno 

‘опух’, *buta ‘шишка, наріст’, *jьzorstь ‘нарост, опух’, *lišajь ‘шкірний 

висип, лишай’, *blǫda ‘нечисті прищі’, *bolętjьka ‘чиряк’, *pryščь, *gnojьnica 

*ězva, *vъldyrь *bordavъka). 

Зовсім небагато в мові дописемного періоду реконструйовано назв 

м’язової та кровоносної системи (*dupa ‘сідниці’, *gǫba ‘губа’, *sьrdьce, 

*obsьrdьcь ‘осердя, перикард’), що пояснюється, вважаємо, меншою 
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вивченістю давніми слов’янами згаданих частин організму людини й 

тварини. 

Найпродуктивнішим, із-поміж морфологічних, способом 

словотворення соматичних найменувань дописемної доби була суфіксація 

(*dud(ь)lo ‘морда тварини’, *globъ ‘очниця’, *jьzmetь ‘червоний висип на 

шкірі, запалення’, *blǫda ‘нечисті прищі’, *babъka ‘зоб’, *xobotъ ‘хобот’, 

*klěšča ‘клешня’, *dymę ‘пах; лобкова кістка’, *bodьca ‘жало’, *katyšь 

‘шишка, невеликий набряк; водянка’, *gomolъka ‘гомілка’, *golvica ‘голівка’, 

*xrьbьtina ‘хребет; спинна частина; м’ясо зі спини’, *golviščе ‘велика 

голова’, *bryvьje ‘брови’), значно менш активними в деривуванні нових слів 

була конфіксація (*obočьje ‘брови; око; очна впадина; скроня’, *našijьkъ 

‘потилиця; нашийок’, *obsьrdьcь ‘осердя, перикард – щільний мішок, у 

якому розташоване серце діафрагма’), префіксальний (*paznogъtь ‘копито’) 

та композитний (*čel’ustь ‘щелепа’) словотвір був репрезентований 

поодинокими утвореннями. Особливістю дериваційної семантики 

соматизмів на теренах Давньої Славії є те, що деякі форманти уже в 

дописемну добу втрачали демінутивне значення. Неморфологічні способи 

були представлені семантичною деривацією, коли соматизми творилися 

шляхом перенесення значення на основі подібності, що в подальшому 

заклало підвалини для формування значного пласту соматичної лексики. 
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РОЗДІЛ 3. НАЙМЕНУВАННЯ ЧАСТИН ТІЛА 

В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТЬ 

 

3.1. Сомонімічні назви 

 

Найменування голови та її частин 

Обстежені джерела давньоруськоукраїнської мови фіксують небагато 

утворень на позначення голови, основна частина яких є успадкована з мови 

дописемного періоду. Згадані іменники фіксуються у двох варіантах – 

книжному неповноголосному та, пізніше, повноголосному, наприклад: 

главою своѥю покываѥть и въсплещеть роукама своима (Изб 1076 149 

зв./400), ӕко по полугривнѣ голова конѧча (к.ХІІ/бл.1425 ЛІ 29зв/62). 

Розглянуті тексти й лексикографічні праці середньо- та 

новоукраїнської мови порівняно пізно засвідчують давній субстантив голова 

змиєва скрушена єсть (Четья 1489 171зв.) у значенні ‘частина тіла людини 

або тварини’
2
, одны голову, другие руки дитяти видевши у возе у жида 

Нахима, поведили (1567 ГрКнЛит 99), на боль голови, на шалεнство (1759–

1775 ЛО 8), голова (1893 Ум-Сп I 153, 1928 СПТ 24), гόловь (1857–1859 

ГоловМатСл 483) ‘голова’. З XVII століття віднаходимо й демінутивно-

гіпокористичні назви на кшталт головонька (XVII СУМ XVI – п.п.XVII VII 

3) ‘голова’. Спорадично для називання голови могли використовуватися 

також відомі з дописемного періоду іменники горло (кін. XVI МатТимч I 

183) ‘голова’ та лобъ (1656 МатТимч I 407) ‘голова’.  

На позначення обличчя в давньокиївську добу продовжує 

використовуватися праслов’янське конфіксальне похідне обличие (ХІ СлРЯ 

ХІІ 78–79; ХІІІ СДЯ V 499) ‘вид, образ, обличчя’, пор. також варіант цього 

похідного з лівобічним поширенням постпозитивної частини: обличение (ХІ 

                                                           
2
 Пор. словникову статтю «ГОЛОВА» у Словнику староукраїнської мови XIV–XV століть, де не 

зафіксовано жодного контексту, у якому уживалося б згадане слово для позначення частини тіла, натомість 

наведено екземпліфікацію до значень ‘особа чоловічої статі’, ‘убитий’, ‘початок ріки’, ‘розсудок’ (ССУМ І 

248–149) 
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СлРЯ ХІ 78) ‘вид, образ, обличчя’ (ликъ, лице); Богъ <…> натхнулъ в обличє 

чловѣка дыханє живота (п.XVII Тимч 844).  

Зрідка в пам’ятках книжного стилю ХІ–ХІІІ століть натрапляємо на 

інше похідне розгляданої семантики, а саме наличие (1073 Ср ІІ 536) ‘щоки, 

обличчя’ (ликъ, лице).  

В обстежених джерелах ХІ–ХІІІ століть засвідчена праслов’янська 

назва обличчя – лице: и гл а ѥмоу онъ веселъмь лицьмь (ХІІ ЖФП 46б/103); 

успадковують її й середньоукраїнські тексти: лице, лицо (1489 СУМ XVI – 

п.п.XVII XVI 68) ‘лице’, А в кого трудоватоε лицε и чεръвоноε (др. пол. 

XVIII КнЛ 98), лице (1886 Ж І 406, 1928 СПТ 62). З XVI століття в пам’ятках 

з’являється нова лексема на позначення обличчя – видъ (1571 МатТимч I 

100) ‘обличчя’.  

До найменувань передньої частини голови належить також давні 

іменники чоло та лобъ, наприклад: поѣдь прочь . аже боудеть ти каменемь 

в чело тъı оуже не братъ еси (ЛІ 1261/бл.1425 284/852), По инѣмъ же 

мѣстомъ нѣгдѣже не мажють, развѣ на челѣ на ωчью, на оушью, на 

ноздрѣю (1274 ОВладС 93–94), чєло (XV ССУМ II 532) ‘чоло’, чоло (XVII 

МатТимч 483; 1840 Б-Н 391); казали тому гайдукови. абы въ лобъ му 

стрѣлялъ зъ мушкета (1646 ДіаріушФил 152); Лоб – чоло, лоб, ліб (1920 

РУМедГалин 66), лоб (1928 СПТ 62). 

Інші виявлені в лексикографічних джерелах ХІХ – п.п ХХ століття 

назви передньої частини голови укладачі словників могли розрізняти у 

значенні, наприклад: (для зьвірів) – морда, мордочка, (про деяких свиней), 

писок, (про чоловіка) – пика, пицюра, пичка, мармиза, мармуза, мидзя 

(1894 УмСп ІІІ 111), пыск (1902 ВерхрУгроРус 258) ‘писок’; Храпи – верхня 

частина обличчя враз над ніздрями [у вищих тварин – І. П.] (1925 

Компендіум 3). Інколи найменування на позначення частин голови тварини 

вживалися з експресивною метою для називання відповідних частин тіла 
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людини, наприклад: Щобъ мни Рутульцивъ розидрать <…> Умазать морду 

ихъ мазкою (к.XVIII Енеїда-1842 V 62). 

На позначення бокової ділянки передньої частини голови в 

середньоукраїнській мові співіснували похідні як книжного, так 

власнемовного характеру, а саме: Ланита: лицε, чεлюсть, поличо(к) (1627 

БерЛекс 73). З часом або семантика, або стилістичне використання кожної з 

лексем звузилися, і вони стали позначати окремі ділянки голови людини. 

Для називання губи (губів), за нашими даними, із XVI століття 

використовувалися такі давні або запозичені іменники: а на Васку 

Кондратовичу видεл εсми ранɤ – губа исподнuя штыхом наскроз пробита 

(1561 ЛЗК 236), И за тымъ ему у губу далъ и оного роскрывавилъ (1601 

АЮЗР ІІ 11), губа (1893 Ум-Сп I 169; 1918 ІвШум 85), але з часом 

з’являються нові словоформи та лексеми, наприклад: губонька, (мн.) губи, 

губки, губоньки, губенята (1918 ІвШум 85), ворги (1902 ВерхрУгроРус 231) 

‘губи’ (з польс. warga ‘губа’). Досить прикметним є вживання іменників в 

атрибутивному значенні, а саме: отвислыя губы – варг(ґ)и, капиці (Там 

само). Давнє утворення уста досить активно вживалося з ХVII століття, 

наприклад: и тие нецнотливые слова у своѣ уста побра(ла) (1660 АБМУ 60), 

на катаргъ голови, на врεдъ въ уста(х) (1759–1775 ЛО 19). Пізніше 

розглядана лексема архаїзувалася та відійшла до пасивного шару лексики, 

натомість її заступив відомий із праслов’янської доби іменник рот і його 

модифікаційні варіанти (див. п.п.3.3 дисертації).  

Не змінив свого значення й давній дериват писок (1896 Ум-Сп ІІІ 277) 

‘обличчя, морда, рот’, що міг виступати синонімом до давнього рило (1928 

СПТ 121), рыльце – писок (1920 РУМедГалин 115), пор. також демінутив 

Тамто Ганзя, тамто зухъ, Тамто писё, якъ пампухъ (1878 ГоловПісні І 387). 

У словниках ХІХ століття натрапляємо на пейоративи, що 

використовувалися для називання обличчя, наприклад: машкара (1598–1599 

СУМ 16–п.п.17 XVII 84; 1840 Б-Н 222) ‘маска, харя, личина’, очевидно, 

запозичено з іт. maschera ‘маска’; личина (1840 Б-Н 211); луда (1840 Б-Н 
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213) ‘маска, личина’ від лудити ‘манити, вабити, спокушати’ (СУМ 16–

п.п.17 XVI 106); мазепа (1840 Б-Н 218) ‘личина, пика’, спор. з мазати, 

суфікс -еп(а) – аналогійний до дурепа (Преобр. І 501; Фасмер II 558;); мурло 

(1840 Б-Н 231) ‘рило’, мурмило (1840 Б-Н 231) ‘товсте обличчя’ від 

мурмотати ‘незрозуміло щось говорити’ 

У джерелах середньоукраїнської мови натрапляємо на модифікований і 

у звуковому, і в семантичному плані латинізм парсуна (сер.XVI МатТимч II 

86) ‘обличчя’, пор. лат. persona ‘особа’ (вважаємо, що тут відбулося 

фонетичне ‘вирівнювання’ голосного переднього -е- до задньорядного -о-). 

Вочевидь, польським є засвідчуваний із XVI століття іменник тваръ (пол. 

twarz ‘обличчя’), наприклад: видεл на пану Дмитру Новосεлεцкомъ y головѣ 

двε раны рубаных вεлми шкодливых. и вся твар спухла, рука лѣвая и правая 

ωбεдвε збитыε (1561 ЛЗК 281), Была [Ольга. – І.П.] теж на твари слична и 

мудра над всѣ панны варязкіе (к.XVII–XVIII ЖО 66).  

Для називання скроні, за нашими даними, з XІ століття 

використовувалося похідні скроня, високъ, поличокъ.  

Натомість утворення скроня, що має давню іменникову основу *skron- 

(BruknerESJP 496) і є адаптованим в українській мові флексією -а польським 

запозиченням (ЕСУМ V 289), фіксується ще з давньокиївського періоду. 

Зазначимо, що давніша форма скрань мала в корені -а-, яке вважаємо 

церковнослов’янським варіантом, наприклад: и бѣ видити. слезъı его. 

лежачи на скранью его (ЛІ 1169/бл.1425 29/532). І лише, здається, із XVII 

століття писемні пам’ятки засвідчують варіант із кореневим -о-, а саме: 

Скрань: поличо(к), щока, скронь (1627 БерЛекс 115), Скранїѧ: умочай 

ху(ст)ку, приклада(й) к головѣ, скронѣ и шии (1759–1775 ЛО 19), скроня, 

скронь (1927 Ніковський 721). Досить складним видається пояснення 

уживання слова лыстъ (XVII СУМ XVI – п.п.XVII XVI 121) у значенні 

‘скроня’, оскільки аналізовані етимології дають чітке уявлення про те, що як 

основна семантика, так і інші його значення входять до сфери номінації 

частини ноги (гомілка, стегнова кістка тощо).  
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Девербатив висок спочатку позначав пасмо волосся яке звисало над 

вухом спереду нього, проте, внаслідок утрати суфкісом -ок демінутивної 

семантики й звуження значення всього похідного, воно стало називати 

ділянку голови навколо верхньої частини вуха (Ф І 320, ШанскийЭСРЯ І/3 

106). Приклади: видел <…> на голове на виску боку правомъ рану синюю 

(1604 АрхЮЗР 1/VI 345), У червоних запасках и сивизна на висках (1864 

Номис №709 167), висок (1926 Із 50; 1928 СПТ 14). Згодом це слово 

виходить з ужитку. Діалектні словники початку ХХ століття спорадично 

засвідчують інші назви, наприклад, слыхы (1902 ВерхрУгроРус 268) 

‘скроня’, що є, можливо, контамінацією нім. Schlaf ‘скроня’, Schläfe ‘скроні’ 

та слышати.  

За нашими даними, з другої половини ХІХ століття передня частина 

голови між очима отримала кілька конфіксальних назв, а саме: перенісся 

(1896 Ум-Сп III 23) від ніс, межибрів’я (1918 ІвШум 192) та міжбров’я 

(1926 Саб 172).  

На позначення щоки в середньоукраїнській мові паралельно 

використовувалися лексеми щока, лице та поличок, наприклад: Єсли жε 

кто тѧ оудари(т) в правоє лицε твоє. наставь ємоу дроугое (1556–1561 ПЄ 

33зв-34/148), щока (сер.XVI МатТимч II 508; 1928 СПТ 157). Інколи для 

називання щоки в джерелах XVII століття використовувалися, окрім 

іменників скроня й поличок, найменування, вжиті в переносному (на основі 

подібності за формою та кольором) значенні, а саме Скранїѧ: Полички, ӕгода 

на лици, скрони (1637 БерЛекс 115).  

Спорадично в давній руськоукраїнській мові та більш послідовно – у 

джерелах нової української мови широкий спектр головно конфіксальних 

назв використовується для позначення нижньої лицьової частини, а саме: 

И узьрѣх ему пабрадъкъ вьсь кръвавъ и рѣхъ къ немоу ч’то се ѥсть 

ослоушал сѧ (ХІ–ХІІ СинПат 262) ‘нижня щелепа, нижня сторона морди 

тварини’ від брада ‘борода, підборіддя’; підборіддя (1920 РУМедГалин 95; 

1928 МРУС III 110, 1928 СПТ 99), піддзьоб’я (1928 СПТ 100).  
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Для називання частини голови на верхній ділянці черепа вживався 

давній субстантив тім’я: а другая рана на головε так жε рубаная на самом 

тѣмεни (1561 ЛЗК 236), тім’я (1928 СПТ 140); тім’ятко, диханка (1920 

РУМедГалин 114) ‘незаросле тім’я в немовляти, покрите тонким шаром 

шкіри, який пульсує (дихає)’.  

Для іменування потилиці з XVI століття давні українці 

послуговувалися такими субстантивами: затылок (1606 КартТимч) ‘задня 

частина голови, потилиця’, затилок – затилок (1759–1775 ЛО 19); и оним(ъ) 

полѣномъ намѣреваючи вдарить по потилицѣ (1750 ДДГ 313) (тил), 

потылиця (кін. XVI МатТимч II 196) ‘потилиця’, потилиця (1840 Б-Н 295, 

1893 Ум-Сп I 276, 1928 МРУС III 51; 1928 СПТ 38); tergum – позад, потилля 

(1926 МедЛатУкрГалин 277); загривок (1893 УмСп І 235) ‘карк, те, що 

знаходиться на потилиці’; задок (1902 ВерхрУгроРус 225) ‘потилиця’; 

заріжок (Гр ІІ 89) ‘останній шматок шкіри, що знаходиться перед рогами’.  

Подекуди натрапляємо на плутанину в слововживанні, коли в значенні 

‘потилиця’ могли використовуватися лексеми на позначення задньої частини 

шиї, наприклад: Затылок – в’язи, карк, гамалик, карчило, потилиця (1920 

РУМедГалин 49), де гамалик – запозичення з турецької hamallik ‘професія 

носильника’ < hamal ‘носій, носильник’ (ЕСУМ І 464), семантичне 

перенесення відбулося на основі того, що носильники свій вантаж часто 

розміщували на потилиці, підтримуючи руками; зашийок (Гр ІІ 118); завіекъ 

– зашѣекъ, затылокъ (1840 Б-Н 143). 

Ділянку голови за вухом у середньоукраїнській мові позначав 

конфіксальний дериват заушє (XVII СУМ XVI – п.п.XVII XI 19) ‘місце за 

вухом’. 

Назви тулуба й шиї в писемних джерелах української мови 

представлені декількома групами. 

Найменування власне тулуба репрезентовані здебільшого 

успадкованими з праслов’янської мови лексемами. Це передусім 
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засвідчуваний із давньоруськоукраїнського періоду іменник тіло, наприклад: 

крѣпокъ тѣлъмъ (к.ХІІ-п.ХІІІ Усп.сб. 18а/58), тѣло (XV ССУМ II 45, 

поч. XVII МатТимч II 407, 1759–1775 ЛО 22) та пізніший варіант тіло (1928 

СПТ 140) ‘тіло людини чи тварини; корпус’, яке вже з першої половини XIX 

століття почало набувати інших конотацій, наприклад: тило – тѣло, плоть, 

вещество (1840 Б-Н 352). Сему речовинності мають синоніми плоть і туша, 

причому в першому з наведених іменників речовинне значення могло 

розвинутися пізніше, а саме: плъть (1156–1163 СДЯ VI 435) ‘тіло’, плоть – 

тѣло, мясо (1840 Б-Н 284); туша, тушка – мясо цѣлой убитой скотины, 

туловище (1840 Б-Н 359), мабуть, від іє. *teus- ‘пустий, порожній’ (Черных II 

274; огляд думок див. також ЕСУМ V 688). У термінологічних словниках 

натрапляємо на демінутив тільце (1928 СПТ 140).  

За нашими даними, із першої половини ХІХ століття для називання 

тулуба починає використовуватися субстантив тулубъ (1840 Б-Н 358) 

‘туловище’, толуб – тулуб (1898 Ум-Сп IV 128).  

На позначення передньої або бокової (лівої чи правої) частини тулуба 

виступали праслов’янські субстантиви бокъ (1489 Тимч I 141) ‘бік’, бокъ, 

букъ (XVI СУМ XVI – п.п.XVII II 14) ‘бік’; здуха, здуховина (издуховина) – 

подребрина, бокъ (1840 Б-Н 153), здуховина (1920 РУМедГалин 81), науковці 

вважають, що в основі цих утворень – слово колишньої -ū-основи *vъzduхy (род. 

відм. *vъzduхve) > *vъzduхvа [Білоусенко, Німчук, 2009, с. 131]; запозиченням із 

польської мови є рідковживане в однині похідне барк – частина тіла, що 

міститься вище плечей (1928 МРУС III 78) від bark ‘частина руки від плеча до 

ліктя; верхня частина хребта’ (ЕСУМ І 144), пор. фразеологізовану множинну 

форму: сказав Улас і при тих словах кинувся на Івана, неначе звір, одним скоком 

і вхопив його за барки (1888/1906 Н.-Лев Х 59). 

Упродовж майже всіх періодів розвитку української мови обстежені 

джерела засвідчують відомий іще з дописемної доби девербатив пояс, а 

саме: и обнаживъ тѣло своѥ до поӕса (ХІІ ЖФП 36б/87), нεхай хорій сядε(т) 

по поясъ (1759–1775 ЛО 55). На початку ХХ століття фіксуються синоніми 
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до згаданої лексеми, наприклад: поперк (1918 ІвШум II 346); поясница – 

крижі, поперек, глузди, крижевки (1920 РУМедГалин 100). Щодо слова 

крижі (Там само, 1928 МРУС III 117), то утворилося воно на основі 

подібності до того, що названо мотивувальним словом (поперек за будовою 

схожий до хреста, див. докладніше п.п. 3.2.4 дисертації); пор. також 

суфіксальні варіанти: крижевки (1920 РУМедГалин 100) та крижно (1886 Ж 

І 379); іменник поперек, очевидно, відприслівникового походження. 

Деад’єктивом можемо вважати й синонім до іменника поперек – поперечник 

(1928 СПТ 103) від поперечний.  

Для називання поперека в ХІ–ХІІІ ст. використовували також давній 

іменник чресла, наприклад: тънъкъ въ чресла (к.ХІІ-п.ХІІІ Усп.сб. 18а/58). 

На позначення хвоста з давньокиївського періоду пам’ятки послідовно 

засвідчують праслов’янський субстантив хвостъ і його пізніші варіанти й 

похідні, а саме: Перуна же повелѣ привѧзати кь коневи хвосту 

(к.ХІІ/бл.1425 ЛІ 44/102), хвистъ, хвистикъ (1840 Б-Н 375) ‘хвостъ’, хвіст 

(1928 СПТ 150), пор. субститутивну форму: Нехай присяде фіст на лаві, не 

ворушит ся з хати (1898 Гнатюк 40). Ділянку тіла, розташовану під хвостом, 

називав конфіксальний іменник підхвістя (1928 СПТ 100). 

Досить широкий спектр назв використовувався для іменування грудей. 

Передусім це успадковані з дописемного періоду субстантиви перси (перс) та 

груди (грудь). Перший із названих іменників перси послідовно засвідчується 

і в давньоруськоукраїнських пам’ятках, і в подальші періоди розвитку 

української мови здебільшого у формі множини, а саме: и снемьше доску с 

печи . и възложиша на персии ему (к.ХІІ/бл.1425 ЛІ 89зв/234–235) ‘грудну 

клітину’, и снѧста другую дъску с печи и сѣдоста и вдавиша и рамѧно . ӕко 

персемъ троскотати (235), На катаргъ, когда катаргъ впадε в пε(р)сы 

(1759–1775 ЛО 29) ‘груди’, перса, перси, перс (Гр ІІІ 146).   

Праслов’янська лексема груди (грудь) досить пізно (проаналізовані 

джерела ХІ–ХІІІ століть його не фіксують) засвідчується у формі множини, 

за нашими даними, лише із середньоукраїнського періоду, наприклад: А εго 
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служεбника Андрεика такжε з ручницы груди пεрεпороли (1561 ЛЗК 269). 

Однак і в новій українській мові простежуємо хитання в числі згаданого 

іменника, а саме: Так нехай ёму груди забье (каже побите)! Щоб ёму груду 

збило! (1864 Номис 3721/192), груди (1893 Ум-Сп I 167, Гр І 332), грудь, 

груди (1928 СПТ 27). З часом у вживанні цього субстантива закріплюється 

форма множини, пор. субстантивно-ад’єктивні терміносполуки: Грудь – 

грудина, груди; г. впалая – западисті груди; открытая г. – відлонені груди 

(1920 РУМедГалин 34). 

Сему збірності мав іменник груднина, пор. : Косынку нарошно згубыла, 

/ Грудныну такъ собі одкрыла, / Що всякого бъ зъ ума звела (к.XVIII Енеїда-

1842 V 17). 

У значенні ‘груди’ зрідка міг уживатися десубстантив пазуха, який від 

початку мав локативну семантику, але згодом у цій лексемі міг 

виформуватися соматичний змістовий компонент: *pazduxa (ЕСУМ ІV 255) 

‘простір між грудьми й одежею, яка до них прилягає’ > пазоуха (XII–ХІІІ 

СДЯ VI 341) ‘груди’. Утім, як свідчать мовні факти наступних періодів 

розвитку української мови, за словом пазуха закріпилося локативне 

значення.  

Обстежені джерела фіксують у такій же, подвійній (соматичній та 

локативній), семантиці й праслов’янський субстантив лоно (XII СДЯ IV 

428), лоно, лонє (XVII СУМ XVI – п.п.XVII XVI 100) ‘груди, пазуха’. Проте 

згодом він став уживатися як локатив. Сюди ж – і девербатив cъсьць (XI Ср 

III 422) ‘груди; сосок’, у якому згодом лишилася тільки значення ‘зовнішня 

частина молочної залози ссавців і людини, що має форму заокругленого 

виступу’; а також семантичне утворення кобилка (1928 СПТ 26) ‘гребінь 

грудини’. 

Локативний відтінок у значенні мають похідні гнізда пах-, що 

позначають пазуху, тобто впадину між плечовим суглобом і грудною 

кліткою, а саме: пах, паха, пахівка, паховина (1886 Ж ІІ 605–606), пахва 
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(Там само; 1896 Ум-Сп III 67, Гр III 102), пахвина (Там само; 1920 

РУМедГалин 81). 

Ділянку тіла під грудьми позначав конфіксальний іменник підгруддя 

(1920 РУМедГалин 81). 

Частину тіла людини і тварини, у якій розташовані органи шлунково-

кишкового тракту, тобто живіт, називає постійно засвідчуваний у писемних 

джерелах ХІ – п.п.ХХ століть давній субстантив чрево (1073 Ср ІІІ 1536), 

черево (сер. XVI МатТимч II 478), И взявши голову мижы ногы, нижъ въ 

черево и засадив (к.XVIII Енеїда-1842 23), черево (1840 Б-Н 388, 1918 ІвШум 

I 32, 1920 РУМедГалин 44). Могли в термінологічні словники початку ХХ 

століття потрапляти й демінутиви, наприклад, черевце (1920 РУМедГалин 

14, 1928 СПТ 11). 

Вочевидь, пізнішим є власне іменник живіт, котрий як назва 

зовнішньої частини тіла засвідчується в пам’ятках із XVI століття, а саме: 

животъ (СУМ 16–п.п.17 XVI 157), Служи(т) ва(н)на, в коεй сидя, потѣть и 

смарованε живота розними олѣйками моцными (1759–1775 ЛО 40), 

живитъ (1840 Б-Н 137) ‘животъ, брюхо’, живіт (Гр I 481, 1920 

РУМедГалин 44, 1928 СПТ 34); пор. суфіксальні похідні із семантикою 

демінутивності або пейоративності: Нехай вам Бог здоровья прибавить в 

ручки, в ніжки и в животок трішки (1864 Номис 4571 226), животина (Гр 

І 482). Інші найменування: ґелево (1920 РУМедГалин 44) ‘товстий живіт’, 

можливо, від угор. gelyva ‘воло’ (ЕСУМ І 492) тощо.  

Успадковані з праслов’янської мови найменування брюхо та пузо в 

проаналізованих пам’ятках рідко фіксувалися з XVI століття й уживалися 

головно в розмовному мовленні, наприклад: брюхо, брухо (XVI СУМ XVI – 

п.п.XVII II 82) ‘живіт’, брухо (Гр I 102); пузо (1840 Б-Н 306, 1893 Ум-Сп I 50, 

Гр ІІІ 498) ‘великий живіт’, пор. також демінутив пузце (Гр ІІІ 498). Сему 

локативності (‘місце, у якому розташовані внутрішні органи’) має відомий із 

праслов’янського періоду субстантив лоно (сер. XVIII МатТимч I 408) 
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‘живіт’. Праслов’янізмом є також іменник калюх та його варіант келюх 

(1886 Ж І 336) ‘живіт’. 

Успадкованими з праслов’янського періоду є також іменники дойка 

(1857–1859 ГоловМатСл 519), дійка (Гр І 390) ‘сосок у корови’ та вим’я 

(1928 СПТ 19).  

Ділянки тіла, розташовані в безпосередній близькості від живота, 

називають такі здебільшого конфіксальні деривати: надчерев’я (1920 

РУМедГалин 75, 1928 МРУС III 77), причерев’я, середчерев’я (1920 

РУМедГалин 81), підчерев’я (1928 СПТ 99). 

З ХІІІ століття регулярно фіксується давня лексема на позначення 

ділянки живота, а саме: поупъ (1284 СДЯ IX 299), пупъ – средина живота у 

млекопитающихъ (1840 Б-Н 306), пуп (1918 ІвШум II 384); у складі 

терміносполук – пуп бубонцевої перетинки, пуп шкуровий (1928 СПТ 112). 

Демінутиви: пупокъ (1759–1775 ЛО 40), пупець (1928 СПТ 112).  

Для іменування плеча та його частин у всі періоди розвитку 

української мови фіксуються давньослов’янські утворення, наприклад: 

плеще (XI СДЯ VI 427), плече (1896 Ум-Сп III 43, Гр III 195, 1917 РУСТПГ 

III 26, 1928 СПТ 98), пор. також множинну форму плечі (1920 РУМедГалин 

94); рамо, рамье (кін.XVI МатТимч II 266), боль <…> въ костцѣ ноги, 

ал(ъ)бо въ рамεню (1759–1775 ЛО 69), рамено, рам’я, рамо (1920 

РУМедГалин 94), [біль] може доходити і до рамени по стороні запаленя 

(1923 Дрималик 142), пор. також модифікат раменце (1920 РУМедГалин 94).  

Частину тіла, розташовану біля плечей, називають головно 

конфіксальні деривати, а саме: зарамення (1920 РУМедГалин 48, 1928 

МРУС III 50) ‘частина спини біля плечей’; межирам’я (1920 РУМедГалин 

69, 1926 Саб 172) ‘міжпліччя’; надрамено, плечко, прирамок (1920 

РУМедГалин 76), надрам’я (94); передрам’я, передрамення, підрам'я, 

підраменок (101), передпліччя (1928 СПТ 105). 

Для називання задньої частини тіла людини чи тварини, 

розташованої нижче спини (хвоста), використовувалися передусім давні 
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найменування, до яких могли приєднувалися суфікси: задъ (XVI СУМ XVI – 

п.п.XVII X 28) ‘сідниці’, зад (Гр II 32); Дупа, задниця (1902 ВерхрУгроРус 

237), гузиця (1902 ВерхрУгроРус 237, 1918 ІвШум I 117), Гузка (у птиць) – 

куприк (1918 ІвШум 86, 1928 СПТ 150).  

Інші найменування не сформували окремих лексико-семантичних 

груп: спина (1918 ІвШум II 444); межреберье – міжребрина (1920 

РУМедГалин 69), подреберье – підребрів’я (96); лобковина (1920 

РУМедГалин 81) ‘м’язи та жирові тканини й шкіра, що покривають лобкову 

кістку’; Промежность – перемежжа, проміжжа, межник (1920 

РУМедГалин 105), межина (1920 РУМедГалин 105, 19252 Компендіум 4). 

Вочевидь, запозиченим із польських діалектів є субстантив межикрочча 

(Там само 105) від międžykrocze ‘промежина’ (1901 SGP 480); Підреберря – з 

боків за лопатками, по лінії кінців ребер (1925 Компендіум 4). 

Назви шиї та її частин репрезентовані головно успадкованими з 

праслов’янського періоду лексемами. 

Для іменування шиї, наприклад, регулярно використовувалися такі 

лексеми: выя, вия, виѧ (XV СУМ XVI – п.п.XVII VI 122) ‘шия’, выя (XVIII 

Тимч I 501) ‘шия’; субстантив шия (1076 Ср ІІІ 1596) у 

давньоруськоукраїнській мові міг уживатися як у значенні ‘спина, плечі’, так 

і, частіше, у звуженій семантиці, пор.: снѧти гривнъı съ шиѣ (1118/1377 

ПВЛ 46/134); аще обѧжють камѣнь жεрновьныи о шии єго (1164 ДобрЄ 

157/347); шия, шія (сер. XVI МатТимч II 495) ‘шия’, шия (1893 Ум-Сп I 137, 

Гр IV 497 1918 ІвШум II 515, 1928 МРУС III 169). У терміносполуках: шия 

анатомічна, шия стегнова (1928 СПТ 156). 

Ще кілька давніх іменників горло в значенні ‘шия’, котре не було для 

нього основним, фіксується досить пізно, у ХІХ столітті, а саме: гирло (1819 

Церт 60), горло – глотка, шѣя (1840 Б-Н 104).  

Багатозначним був також запозичений із татарської мови субстантив 

кадикъ (1840 Б-Н 176) ‘шия, горло, зоб’, пор тат. kadyk ‘міцний, твердий, 

який випинається’ (ЕСУМ ІІ 338). 
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З метою називання глотки та прилеглих до неї ділянок переважно в 

новій українській мові використовувалися такі утворення: відомі з 

праслов’янського періоду іменники воле (1840 Б-Н 83) ‘зоб; глотка, товсте 

горло’ та гортань (1840 Б-Н 104) ‘горло, глотка; голос’; пелька (1840 Б-Н 

275) ‘глотка’; горло, пелька (1928 СПТ 24); горлянка (1928 СПТ 34); 

пидгорлье (1840 Б-Н 279) ‘нижня частина горла’; підгорліна, підгорліца 

(1902 ВерхрУгроРус 259) ‘ділянка шиї під горлом’; надгортанник – 

нагорляник, надгорлик, заставка, (г)ортанне віко (1920 РУМедГалин 75).  

Задню частину шиї, поряд із конфіксальним українським дериватом 

зашийок – jн Tщо мнѣ на порозT по зашиику дал (1560–1561 ЛЗК 411), 

називав запозичений із польської мови іменник каркъ (поч. XVII МатТимч I 

358) ‘задня частина шиї’. Інколи згадана лексема уживалася в більш 

широкому значенні для називання всієї шиї, пор.: И тѣм(ъ): тилъ, шію, то 

ε(ст) каркъ, натирай спиритумъ формεкарумъ (1759–1775 ЛО 59), каркъ 

(1840 Б-Н 180), карк (1918 ІвШум I 72). 

Зрідка в лексикографічних джерелах другої половини ХІХ століття в цій 

функції траплялися композити: суховершник – горлянка (1893 Ум-Сп I 158). 

Номени верхніх, передніх кінцівок.  

Кінцівки в загальному плані називали десубстантиви кінчина (1920 

РУМедГалин 114) та кінцівка (61, 1928 СПТ 54). Нерідко похідне кінчина 

поширювалося уточнювальними прикметниками, а саме: к. верхняя – 

кінчина горішня, к. нижняя – кінчина долішня (1920 РУМедГалин 61), 

Кінчини горішні і долішні (1923 Дрималик 123).  

Група лексем із більш конкретизованою семантикою репрезентована 

передусім праслов’янськими утвореннями, а саме: рука (1057 СлРЯ  ХХІІ 

238, кін. XIV МатТимч II 299, 1759–1775 ЛО 18, 1896 Ум-Сп III 278, 1918 

ІвШум II 409, 1928 СПТ 121); рученька, кінчина горішня; (1920 

РУМедГалин 114). У ділових текстах середньоукраїнського періоду 

розгляданий сомонім уже міг уживатися і як мовне кліше, наприклад: У того 
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листу подписи рукъ тыми словы: Андрей Романенъко, полъковьникъ 

переяславский, рука власная (1649 РоманХмельн 180). 

З дописемної доби давні слов’яни розрізняли праву та ліву руки, про 

що свідчить і успадковане праслов’янське похідне десниця, і, очевидно, 

більш пізнє утворення шуйця, а саме: не разѫмѣющемь дѣсницѣ и шюицѣ 

(1037–1050 ІлСл 89) ‘права рука’ та ‘ліва рука’, тебе же творящю мл тыню 

да не чюєть шюица твоӕ ӕже творить десница твоӕ (1164 ДобрЄ 

187/407). Згодом паралельно починають уживатися субстантиви десниця і 

правиця, а саме: Дεснаѧ, десница. Правица, рɤка праваа (1627 БерЛекс 30); 

правиця (кін. XVIII МатТимч II 206), р. правая – правиця, правша (1920 

РУМедГалин 114). Стосовно слова шюица, то дослідники стверджують, що 

«слов’янське šul- могло вийти тільки з індоєвропейської дифтонгічнї форми 

*kseul-« [див. докладніше Мельничук, 1968, с. 212–213], а перехід 

кореневого -l- > -j- вважаємо наслідком переміщення артикуляції наперед. З 

ХІІІ століття пам’ятки засвідчують також давній дериват лѣвица (1296 СДЯ 

ІV 452, ХІ/ХVІ СлРЯ VІІІ 185) ‘ліва рука’, р. левая – лівиця (1920 

РУМедГалин 114). У пізньосередньоукраїнській мові на позначення руки 

виступали інші лексеми, наприклад, горсть (поч. XVIII МатТимч I 184) 

‘рука’. Уже в текстах XVII століття спостерігаємо явище універбації як один 

з етапів творення прислівника на базі сомоніма, наприклад: А до тыхъ, 

которыε на лѣвици, Ѿидитε Ѿ мεнε проклѧтїи в ωгонь вѣчныи (1607 

ЛОспОумыслъ 28) ‘ліворуч’. 

На початку ХХ століття у словниках з’являється праслов’янське 

найменування руки з огляду на її фізичний стан, наприклад: р. недоразвитая 

– кикіть (1920 РУМедГалин 114).  

На позначення пальця з ХІІ століття виступали праслов’янські 

іменники перст і палець, а саме: пьрстъ (к. XII СДЯ ІХ 384), яко персть 

єсмь чл вкъ (Четья 1489 374зв); пальць (1284 СДЯ VI 346), видεл ɤ головε 

шεст ран рyбаных, а на руках, на палцох // ручных дεсѧт ран рубаных (1561 
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ЛЗК 55зв-56 225), жεбы кто концемъ пальца закропивъ насъ (1607 

ЛОспОумыслъ 28), зрана натщо слиною палεцъ посмаровавши, бεри тѣмъ 

па(лъ)цεмъ попεлъ (1759–1775 ЛО 60), палець (1886 Ж І 597), палюшок 

(598) ‘пальчик’.  

Згодом перше з розгляданих утворень архаїзувалося, натомість арсенал 

лексем для називання пальця з огляду на його розташування розширився в бік 

суфіксальних найменувань. Суфіксація могла бути «чистою», як, наприклад, у 

слові палецъ большой – палюх (1920 РУМедГалин 89), а інколи, вочевидь, 

виступала складником універбаційних процесів. Приміром, давні сполуки 

могли стискатися до однослівної форми, пор.: об(ъ)вяжи в лѣвой руки два 

палци, мѣзиной и бεзѣмε(н)ной (1759–1775 ЛО 24) > мізинок, мізільник (1920 

РУМедГалин 89), [палецъ] указательный – вказівець (1920 РУМедГалин 89); 

сильцевая мякоть – пучка (1920 РУМедГалин 89). Інколи для конкретизації 

біля слова палець могли використовуватися прикметники, наприклад, палецъ 

средний – середній; безымянный — п. підмізинний (Там само).  

Для називання долоні використовувався відомий із дописемного 

періоду субстантив долонь (XVI СУМ XVI – п.п.XVII VIII 112) ‘долоня’, 

долонѧ (XVII СУМ XVI – п.п.XVII VIII 112) ‘долоня’, часо(мъ) долонѣ у 

рукъ и стопи роспаливаю(т)ся (1759–1775 ЛО 64), долоня (1894 Ум-Сп II 65, 

Гр I 417, 1918 ІвШум I 179). Можливо, церковнослов’янським впливом була 

зумовлена поява варіантів із метатезою, пор.: лада, ладка (1840 Б-Н 204) 

‘долоня; маленька долоня’ від ладонь. 

Частину руки, яка з’єднує передпліччя з долонею, тобто зап’ястя, 

називали кількома іменниками, а саме: успадкований із дописемного періоду 

іменник плесно – зап’ясток (1893 Ум-Сп I 260); кисть (1894 Ум-Сп II 15, 

1918 ІвШум I 158); зап’ясток (1893 Ум-Сп I 260, 1928 МРУС III 50, 1928 

СПТ 186); зап’ясно, зап’ясток, передручча (1920 РУМедГалин 48). 

На позначення частин зап’ястя використовувалися зафіксовані в 

джерелах ХХ століття десубстантиви, утворені, окрім морфологічних 

способів, також семантичним, наприклад: п’ясно, п’ясток, середручча, ossа 
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metacarpia – п’ястки, os multangulum – многокутець, os lunatum – місячно, 

os triquatrum – трикутник; os psiiforme – горошко, os hamatum – гачок, os 

capitatum – головчак (1920 РУМедГалин 108). 

Праслов’янський дериват лікоть не змінив своєї семантики упродовж 

століть, пор.: локотъ, локот, лукоть (XV СУМ XVI – п.п.XVII XVI 98), 

локоть (сер. XVI МатТимч I 408), лікоть (1928 СПТ 62). 

Верхні або передні кінцівки та їх частини позначають нечисленні, 

здебільшого успадковані з праслов’янської мови іменники, наприклад: 

клешня (1840 Б-Н 185, 1886 Ж І 348, 1928 СПТ 51); и опишень отъ крылоу 

акы птицѧ (Изб 1076 78зв-79/306-307), ala, крыло, паха (1642 Слав 76), 

крило (1886 Ж І 380, 1928 СПТ 58), крильце (1928 СПТ 58), надкрила (1928 

СПТ 72). 

Назви нижніх, задніх кінцівок та їх частин сформували свій основний 

арсенал іще в праслов’янській мові, який закріпився в текстах наступних 

століть.  

Для називання ноги, окрім давнього нога (1057 СлРЯ ХІ 414, XV 

ССУМ II 55, кін. XVI МатТимч I 510, 1759–1775 ЛО 18, Гр II 569, 1928 СПТ 

78 і далі), використовувалися й інші утворення, а саме: нога – нога, кінчина, 

долішня, дерев’янка (1920 РУМедГалин 80). Зрідка натрапляємо на назви, 

що вказували на параметричні характеристики ноги, наприклад, длинная 

[нога. – І. П.] – циба (1920 РУМедГалин 80). Останній із наведених 

іменників етимологи пояснюють спільністю з диби ‘ходулі, тобто «довгі 

ноги»’ або вигуком на позначення переступання через щось – циб [ЕСУМ VI 

243]. Новотвором, мабуть, ХІХ століття, є плюратив вертепанци (1857–1859 

ГоловМатСл 394) ‘вертляві ноги’, очевидно, від вертеп.  

Найменування кінцівки тварини лапа, лапка (Гр ІІ 344, 1928 СПТ 60) 

успадковане з праслов’янського періоду. 

Назви стегна, успадковані з мови праслов’янської доби, також 

фіксуються з ХІ століття, а саме: бедро (XI СлРЯ I 89; XVI СУМ XVI – 

п.п.XVII II 34, Гр I 37); стьгно (XI Ср III 295), стегно (1073 СлРЯ ХХІХ 42, 
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кін. XVI МатТимч II 363, 1893 Ум-Сп I 17, 1918 ІвШум I 18, 1931 СБТ 6). 

Вочевидь, раннім запозиченням із чеської або словацької мови (ЕСУМ ІІІ 

258) був спорадично засвідчуваний іменник лѧдви (XVII СУМ XVI – 

п.п.XVII XVI 197) ‘стегна’, а з пострілом крижий чи лідвиць хорий не може 

через біль піднестися з сидженя (1923 Дрималик 211). У лексикографічних 

працях першої чверті ХХ століття на позначення стегна фіксується й, 

очевидно, конфіксальний дериват сулига (1920 РУМедГалин 9) ‘стегно’, 

пов’язаний, на нашу думку, із дієсловом лигнути ‘ударяти, ударити’ (Гр ІІ 

357). Досить поширеним у значенні ‘стегно’ був, на думку етимологів 

(ЕСУМ ІІІ 138), запозичений у середньоукраїнській мові з литовської (kùlše 

‘стегно’) іменник кулша (кін. XVI МатТимч I 389) ‘стегно’, кульша (Гр II 

323, 1917 РУСТПГ III 4); ляжка – джиґеля, сидючка (1920 РУМедГалин 

67), джиґеля – етимологічно неясне, можливо, пов’язане з джилиґ ‘лопатка у 

вівці’ (ЕСУМ ІІ 51). 

Численні модифікації як фонетичного, так і структурного плану мав 

праслов’янський дериват голінь, що фіксується в обстежених джерелах із 

давньоруськоукраїнського періоду, наприклад: голѣнь (ХІІ СДЯ ІІ 351) 

‘нога; голень’, молиша пилата да прѣбьють голѣни ихъ и возмоуть ӕ (1164 

ДобрЄ 235зв/506); глεзно: голѣнь, голѣнка (1627 БерЛекс 25), голенка, 

голонка, голѣн(ъ)ка (XVII СУМ XVI – п.п.XVII VI 248) ‘голінь’, голень, 

голенъ, голѣнь (XV СУМ XVI – п.п.XVII VI 248) ‘голінь’, голёнка, голінка 

(1857–1859 ГоловМатСл 484), голінка – гомілка (Гр I 300).  

Успадкованим із мови дописемної доби є також засвідчуваний, за 

нашими даними, із ХІХ століття іменник гомилка (1840 Б-Н 102), гомілка 

(1893 Ум-Сп I 29, 1917 РУСПГ 4, 1918 ІвШум I 24, 1928 СПТ 24). 

Для називання коліна використовувався давній іменник колѣно, який 

увійшов до активного складу української лексики й синонімів, за нашими 

даними, не мав: и придє къ нємоу прокаженъ моли и на колѣноу падаӕ 

(1056–1057 ОЄ 129), исходѧmю ісо у на поуть. сє ѥдинъ притєкъ и падє на 
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колѣноу (1164 ДобрЄ 159зв/352); обмочивай ноги и колѣна об(ъ)мивай 

(1759–1775 ЛО 29), коліно (Гр II 269; 1928 МРУС III 59 та ін.). Частина ноги 

над коліном іменувалася конфіксальним субстантивом надколінок (1928 

МРУС III 78).  

 На позначення литки виступали такі давньослов’янські іменники: 

лысто, лытка (XVI СУМ XVI – п.п.XVII XVI 121), литка (XVI МатТимч I 

405, 1840 Б-Н 210, 1886 Ж І 406, Гр ІІ 363) ‘ікра на нозі’, Що Турнъ соби 

росчухавъ лытку (к. XVIII Енеїда 1842 V 59) ‘литка’; жижка (1840 Б-Н 138, 

Гр І 484) ‘частина литки під коліном, піджилок’, інколи у словниках 

засвідчується тільки в множині – жижки (1886 Ж І 222) ‘м’язи під 

колінами’ від гижа ‘ніжки в холодці’ (ЕСУМ ІІ 197); рідковживаним був 

давній субстантив ікра (1928 СПТ 41) ‘литка’. 

Найменування ступні та її частин трапляються в українській мові з 

давньоруськоукраїнського періоду. Частина з них успадкована з 

дописемного періоду розвитку української мови й функціювала в усі періоди 

розвитку мови, а саме: а Ха  оузлюбиста. по стопамъ его изволиста 

шествовати (1118/бл.1425 ПВЛ 105зв/282), свѧтъ єси городе є есе. Штож 

такии моужь ст ыи иван. Своими стопами ходилъ по тобѣ (Четья 1489 40), 

стопа (сер.XVI МатТимч ІІ 306, 1886 Ж ІІ 963, Гр IV 209), ступа (XVI 

МатТимч ІІ 374), ступня (1898 Ум-Сп IV 85, 1918 ІвШум II 451), ступак 

(1928 СПТ 56); ωви вѧзани . и пѧтами пьхаеми . ї на морозѣ держими ї 

вкарѧеми (1118/1377 ПВЛ 82/214), Ты на персѣх своих пресмыкаисӕ по 

земли. и стерези чл  вѣкɤ пяты (Четья 1489 23зв.), пятами зъ трои накивавъ 

(Енеїда-1798 1), п’ята (Гр III 505). Схоже, давньоруськоукраїнський за 

часом виформування іменник подъшьва не був, на думку дослідників, 

«безсумнівно конфіксальним», але разом із іншими субстантивами, 

утвореними за допомогою конфікса подъ-…-ø, ілюстрував «перший етап 

трансформації прийменниково-відмінкової конструкції в складний формант 

під-...-ø» [Стовбур, 2004, с. 120], а саме: инии же изъ подъшевь 
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въıстоупахоуть акъı ис чрева (1230/1425 ЛГВ 258/761) ‘підошви, ступні 

(підшиті знизу якимось матеріалом)’, пор. шити, шию (ЕСУМ IV 394), в(ъ) 

оноε вмочай хустку и окладай пулси в рука(х) и на подошви (1759–1775 ЛО 

22), Еней не чув аж пидошовъ, / Хватаючися за ягою (Енеїда-1798 ІІІ 30), 

пидошва (1840 Б-Н 279), підошва (Гр ІІІ 174, 1920 РУМедГалин 96).  

 

3.2. Остеонімічні назви 

 

У давньоруськоукраїнській мові остеоніми репрезентовані незначною 

кількістю назв, декотрі з них успадковані з попереднього періоду, а саме: 

дроугыимь абиѥ пощьшимь со бжиимь соудьбамъ. въ такомь телеси 

исъхъшимь и ѥдинѣми костьми съставлѥнѣмь приимають. въ роуцѣ 

погоубителӕ (ХІІ ЖФСт XII 333); начата же глезнь (XII СлРЯ IV 32) 

‘щиколотка’; мажетьсѧ рабъ Божии… на всѣхъ съставѣхъ (1274 ОВладС 

93). Семантику збірності має плюратив мощѣ (1161 СДЯ V 30) 

‘муміфіковані залишки людини, які вважаються святими’, пов’язаний зі 

ст.сл. моmь ‘сила, міць’ (мощам святих приписувалась чудодійна сила – див. 

ЕСУМ ІІІ 527). До остеонімічних найменувань це слово відносимо тому, що 

після висихання тіла людини залишаються тільки кістки.  

За спостереженням В. Німчука, чималу кількість праслов’янських назв 

(у тому числі й остеонімічних. – І. П.) пам’ятки ХІ–ХІІІ століть не 

засвідчують [див. докладніше Німчук, 1992, с. 310–353], натомість 

давньослов’янські лексеми фіксуються в церковнослов’янських текстах, 

наприклад, хрѧстъкъ (ВостоковСловарь ІІ 272).  

Значно більшу кількість остеонімів фіксують пам’ятки середньо- та 

новоукраїнського періодів.  

Назви кісток тулуба репрезентовані як давно відомими, так і новими 

лексемами.  
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Найменування хребта та його частин – це передусім успадковані з 

попередніх періодів іменники, засвідчені в обстежених пам’ятках із XV 

століття, а саме: хребтіна (XV ССУМ ІІ 517); хребетъ (к. XVII МатТимч II 

465, 1886 Ж І 1045, 1925 NAnUkr 9), хребет (Гр II 49, 1925 NAnUkr 9, 1926 

Із 414); хреб (1886 Ж І 1045). Нові субстантиви на позначення хребта, що 

фіксуються з ХVІІ століття, є головно похідними від основ хреб- та кіст-, 

наприклад: междорамѣє хребетъ (1627 БерЛекс 163); хребець (1926 Із 414) 

‘осьовий скелет хребетних тварин і людини, який складається з окремих 

хребців, сполучених між собою міжхребцевими хрящами, суглобами й 

зв’язками’; хребник, хребетина, похребтина (1920 РУМедГалин 97); 

кривлення хребника назад (1927 НХороб 22); окостяк (Гр II 49). Вочевидь, 

результатом калькування латинського словосполучення collumna vertebralis є 

українськомовна сполука, що згодом набула статусу термінологічної, – 

хребтовий стовп, хребет (Гр II 49, 1925 NAnUkr 9), скривлення хребетного 

стовпа (1937 БравнРозенблюм 11), пор. також варіант: Причиною сего 

пораженя є слабкість стрижа хребтового (1923 Дрималик 193); кістяк 

(Гр II 246, 1917 РУСПГ 32, 1918 ІвШум I 169, 1920 РУМедГалин 119, 1928 

МРУС III 139) ‘хребет’; костяк (1920 РУМедГалин 119). Зрідка твірна 

основа могла зазнавати правобічного поширення, наприклад, кістняк (1920 

РУМедГалин 119), де суфікс -н- вважаємо надлишковим і тим самим 

виключаємо прикметникову мотивацію аналізованого деривата.  

Інколи трапляються лексеми, що могли набути розгляданої семантики 

внаслідок метафоричного перенесення, наприклад: черен хребовий, 

парковий, в’язовий (1920 РУМедГалин 97) ‘хребетний стовп’. 

Помітну групу становлять найменування хребців. Це передусім 

іменники, утворені від основи в’яз- (мотивація зумовлена, вочевидь, 

дієсловом в’язати ‘з’єднувати’, пор.: Вязаю… Ligo. Concateno. Vintio. 

Constringo – (1650 СлЛекс 438), уперше, за нашим спостереженнями, 

фіксуються з кінця ХІХ століття, а саме: въязокъ (1896 УмСп ІІІ 83, 1918 

ІвШум 316), в’язок (1918 ІвШум II 316, 1920 РУМедГалин 96), вязок (1926 Із 
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414) ‘хребець’. Для уточнення локації хребця можуть використовуватися й 

інші новотвори, наприклад: п[озвонок] грудной – огрудник, огрудний в’язок 

(1920 РУМедГалин 96). Множинний іменник в’язи (Гр I 261) 

використовується лише на позначення комплексу хребців (пор. намилити, 

скрутити в’язи – ФСУМ ІІ 529, 821), що з’єднують череп із хребтом. 

Найменування з основою хреб- фіксуються, починаючи з ХХ ст., 

рідше, наприклад: хребець (1920 РУМедГалин 96, 1931 СБТ 57), шийні 

хребці (Гр I 261, 1925 NAnUkr 10).  

Інші назви хребця: ководка (Гр ІІ 262) (укладачі «Етимологічного 

словника української мови» припускають, що це похідне є фонетичним 

варіантом лексеми колодка – ЕСУМ ІІ 485, зумовленим зближенням у вимові 

[л] та [ў]); зворотник (1920 РУМедГалин 96), ця назва, очевидно, зумовлена 

тим, що шийні хребці, завдяки скелетним м’язам, можуть обертатися. Інколи 

для іменування хребця використовуються словосполучення, наприклад, 

в’язова кістка (96). 

На позначення міжхребцевого диска в першій чверті ХХ століття 

виступало слово кружало (1920 РУМедГалин 38), що його згодом у цьому 

значенні обстежені джерела не засвідчують. 

Для називання скелета слугували нечисленні найменування, 

наприклад: кістяк, костяк, шкелет, снасть (1920 РУМедГалин 119). 

Інколи твірна основа могла зазнавати правобічного поширення, наприклад, 

кістняк (Там само), де суфікс -н- уважаємо надлишковим і тим самим 

виключаємо прикметникову мотивацію аналізованого деривата.  

Дещо осібно стоять відіменникові утворення – успадкований із 

давньокиївської доби церковнослов’янізм мощи (1627 БерЛекс 267) ‘кістки 

святих’ та десубстантив маслаччя (Гр ІІ 408) ‘кістки’ (маслак ‘кістка’), котрі 

мають сему збірності, однак не виступають назвами цілісного скелета.  

Для іменування кістки безвідносно до місця розташування 

використовувалися такі лексеми з давньою твірною основою кост- / кіст-, а 

саме: рибя костка (1759–1775 ЛО 36), кістка (1886 Ж І 346, Гр II 246, 1918 
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ІвШум I 169, 1925 NAnUkr 8, 1928 СПТ 55), кисть, кистка (1840 Б-Н 184) 

‘кістка’, кість (1886 Ж І 346, 1894 Ум-Сп II 40, 1926 Із 231, 1928 СПТ 55); 

костомаха (1886 Ж І 371, Гр ІІ 291, 1920 РУМедГалин 62) ‘велика кістка’ 

від кість за допомогою суфіксоїда -маха (ЕСУМ ІІІ 53), за аналогією до 

сіромаха, у якому, у свою чергу, міг відбутися перерозклад (сірома + -ха) 

(див. докладніше: Там само). На основі подібності до того, що названо 

вивідним словом, вочевидь, утворено дериват кукса (1920 РУМедГалин 64) 

‘культя’, пор. *kuka ‘(дерев’яний) гак’ (ЭССЯ XIII 86–87), -c- – можливо, під 

впливом лит. kaukas ‘ґуля, нарив’ (див. ЕСУМ ІІІ 129).   

У декотрих похідних, вочевидь, демінутивна семантика зберігалася, а 

саме: кисточка, кистонька (1840 Б-Н 184) ‘маленька кістка’, кісточка 

(1886 Ж І 346). 

Інколи аналізована лексема, закріпившись у множині, мала сему 

збірності й уживалася зі значенням предметності, пор.: Звеливъ зъ досады, 

гниву, злости / На глум підняты мертви косты (к. XVIII Енеїда-1842 V 59) 

‘мертве тіло’. 

Обстежений матеріал засвідчує, що соматизм кістка нерідко 

поширюється означеннями залежно від функцій або розташування тієї чи тієї 

кістки. Кістка: плескувата (1925 NAnUkr 10); реброва (1925 NAnUkr 11), 

чолова (лобова) (1925 NAnUkr 14), потилична (1925 NAnUkr 11), 

решітчаста (губчастка) (1925 NAnUkr 14), слізна (1925 NAnUkr 14), 

тім’яна (1925 NAnUkr 14), віднебінна (1925 NAnUkr 15), під’язикова (1925 

NAnUkr 16), носова (1925 NAnUkr 14), сіднична (1925 NAnUkr 19), 

соромітна (1925 NAnUkr 19; 1928 СПТ 55), грудна (1925 Компендіум 4), 

горохувата (1928 СПТ 55), гранчаста, многокутня (1928 СПТ 55) місячна, 

трикутня (1928 СПТ 56) ‘кістки зап’ястя’, лонова (1931 СБТ 36); кістки 

покрівні (1928 СПТ 56) тощо.  

Окрему групу становлять назви кадика, що, за нашими даними, 

фіксуються головно в діалектних джерелах з кінця ХІХ століття, а саме: 

імовірно, запозичене зі східнороманських мов (пор. молд. бурлан та рум. 
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burlán ‘труба, жолоб’ – див.: ЕСУМ І 231), слово борлак (1877 ВерхЗСЮР 4, 

Гр І 87, 1918 Д 2, 1926 МедЛатУкрГалин 3), бурлак (1877 ВерхЗСЮР 4) ‘те 

саме’, інколи твірна основа могла зазнавати правобічного поширення основи 

інфіксом -ан-к(а), наприклад, борланка (1877 ВерхЗСЮР 4); кадик (1893 

Ум-Сп I 2), гиртан (Гр І 283, 1917 РУСПГ 14), колодка (Гр ІІ 271), дихальце 

(1920 РУМедГалин 56) ‘кадик’. Для іменування цієї частини тіла 

використовувалися й словосполучення, наприклад: пасокова залоза (2). 

Грудна кістка іменується в обстежених джерелах і субстантивами, 

ужитими в переносному значенні, наприклад, кість грудна (місток) вистає 

на перед (1923 Дрималик 6), і дериватами, твірна основа яких указує на 

розташування кістки, а саме: грудина, грудниця – грудна кістка (1893 Ум-Сп 

I 167), грудина (Гр I 332), груднина (1918 ІвШум I 84, 1931 СБТ 18) ‘пласка 

кістка, до якої кріпляться передні кінці ключиць’. Похідне грудина може 

мати сему збірності, наприклад: грудина – верхні ребра, що сполучаються з 

плоскою кісткою (1923 Дрималик 128); пор. також конфіксальний дериват 

огруддя – грудна клітка (1920 РУМедГалин 34, 1928 МРУС III 69). 

Подібністю до грудної клітки тварини зумовлений, вочевидь, професіоналізм 

«курячі груди»: під пахами [ребра. – І. П.] так позападали, що кість грудна 

(місток) вистає на перед як у курки. Лікарі називають то «курячими 

грудьми» (1923 Дрималик 6). 

Для найменування ребра (ребер) використовувався головно 

успадкований ще з праслов’янського періоду іменник ребро (ХІІ СдРЯ ХХІІ 

125, 1896 Ум-Сп III 269, Гр IV 9, 1918 ІвШум II 405, 1920 РУМедГалин 113, 

1926 Із 506, 1928 СПТ 119, 1928 МРУС III 131), и потом 

сотворилъ. пєрвого чл вка адама. и Ѿ єго бока вынєм ребро (1489 Четья 17зв). 

Інші лексеми в цій функції використовувалися рідко, наприклад: межиребра 

– центральне ребро (1886 Ж І 433). В одному зі словників природничої 

термінології першої чверті ХХ століття зі значенням ‘ребро’ фіксується 

лексема руб (1917 РУСПГ 29). Однак паралелі з інших мов та аналіз 

походження цього слова [див. ЕСУМ V 130–131] дають підстави припускати, 
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що до остеонімічної сфери воно не належить, позначаючи край чого-небудь, 

який сформувався внаслідок дії, названої дієсловом із індоєвропейською 

основою *rembh-/*rombh- ‘рубати’ [див. Там само: 131].  

Назви кісток плечей та спини засвідчуються в досліджених пам’ятках 

із XVI століття, а саме: лопатка (1564 МатТимч I 408; 1925 NAnUkr 17; 

1928 СПТ 62; 1931 СБТ 36) ‘парна кістка трикутної форми в складі 

плечового пояса хребетних тварин і людини’, лопатька (XVI СУМ XVI – 

п.п.XVII XVI 101) ‘те саме’; окість (1886 Ж І 564), окіст (Гр ІІІ 47) ‘лопатка 

(у людей або тварин)’; берковець, виросток лопатки (1926 

МедЛатУкрГалин 3), хребтовий виросток (285). 

Лексеми на позначення кісток голови представлені переважно назвами 

лицьових кісток. З праслов’янської мови успадковані такі утворення: 

челюсть (1840 Б-Н 386); череп (1925 NAnUkr 16; 1928 МРУС III 167; 1928 

СПТ 154) ‘скелет голови хребетних тварин і людини’; щелепа (1917 РУСПГ 

37; 1918 ІвШум II 507; 1928 СПТ 580) ‘одна з двох лицьових кісток, у яких 

тримаються зуби’; щелепа: верхня, нижня (1925 NAnUkr 14). 

Поряд із декотрими відомими з попередніх періодів найменуваннями 

могли використовутися синонімічні назви, наприклад: скула, ярмо (1920 

РУМедГалин 119) ‘вилиця’, скулы выступающие – ягідки, пащеки (Там 

само). 

Нові остеоніми аналізованої підгрупи творилися здебільшого на основі 

подібності до того, що назване мотивувальним словом, і трапляються в 

обстежених джерелах із кінця ХІХ століття, наприклад: вилиця – випукла 

кістка черепа нижче очей (1898 Ум-Сп IV 36), кістка, очевидно, подібна до 

вил (див. ЕСУМ І 375); леміш (1925 NAnUkr 14) ‘непарна кістка лицьової 

частини черепа, яка разом із перпендикулярною пластинкою решітчастої 

кістки утворює носову перегородку’ (СУМ IV 476), за формою подібна до 

землеробського інструмента.  

Відсоматичних назв виявлено небагато, і такі утворення мали сему 

локативності, пор.: мізківня – череп (1918 ІвШум II 508); Arcus pallati mollis 
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— лук піднебіння, поніб’я (1920 РУМедГалин 6); очня (31) ‘очна ямка’; 

язулька (1925 NAnUkr 16) ‘під’язикова кістка’; надгортанник – 

надгорля(н)ник (-ка) (1928 СПТ 72; 1928 МРУС 77; 1931 СБТ 43) ‘хрящ над 

входом у гортань, що закриває її при ковтанні’. 

Інколи для називання кісток голови використовувалися 

словосполучення, а саме: ямка очна (1920 РУМедГалин 31), каріес очної 

ямини (1927 НХороб 11), носова випуклина (1926 МедЛатУкрГалин 11); 

коробка черепна (1928 СПТ 55). 

Назви кісток верхніх кінцівок репрезентовані успадкованою з 

попередніх періодів лексемою локоть (1489 СУМ XVI-п.п.XVII 16 98), 

лікоть, локіть (1894 УмСп ІІ 77; Гр ІІ 369; 1920 РУМедГалин 67). Нових 

номенів – як одно-, так і двокомпонентних небагато, а саме: ліктева кістка 

(1926 МедЛатУкрГалин 290), лучова кістка (1925 Компендіум 4); променя 

(1928 МРУС III 67) ‘парна кістка в складі передпліччя’, назва зумовлена, 

очевидно, тим, що обидві частини цієї кістки відходять від грудної клітки 

подібно до променів. 

З кінця ХІХ століття джерела фіксують як власне українські, так і 

запозичені найменування кісток пальців, наприклад: маслачок (Гр II 408) 

‘кістка пальця, фаланга’; фаланги пальця (1925 Компендіум 5). 

На основі подібності виникли такі назви зап’ястних кісток: горошина 

– кістка яйцеподібної форми на кісті (1928 МРУС III 67), місячко (1928 

СПТ 56) ‘одна з кісток зап’ястя’ (подібна за формою до місяця), трикутник 

(1928 СПТ 56) ‘тригранна кістка, одна з кісток зап’ястя’; тригранчаста 

кістка (1926 МедЛатУкрГалин 287), назва зумовлена пірамідальною 

формою кістки. 

Назви кісток нижніх кінцівок представлені головно новими 

дериватами. Успадкованими є поодинокі, а саме: глεзна конецъ кості 

голεныхъ, которїи сѧ о(т)пирают кости в стопѣ (1627 БерЛекс 25) та бабка 

(1840 Б-Н 48) ‘кістка в нозі у тварин’.   



118 

 

За нашими даними, активний розвиток лексики на позначення кісток 

нижніх кінцівок та їх частин припадає на другу половину ХІХ – початок ХХ 

століття. Зокрема, із першої половини XVII століття фіксується досить 

помітна група назв гомілкової кістки та її частин, а саме: глεзна: конецъ 

кості голεнныхъ, которїисѧ ^пирают кости в стопѣ (1627 БерЛекс 25); 

голень (1840 Б-Н 101) ‘берцо, кістка в нозі’, порівняно з праслов’янським 

*golěnь ‘частина ноги від коліна до ступні, не покрита одягом’ (ЭССЯ VI 

201), із часом семантика цього слова звузилася, а відприкметникова (голий) 

мотивація змістилася в бік анатомічного пояснення – ‘кістка ноги, не 

покрита м’язами’ [див. ЕСУМ І 549]; ґанджала (1857–1859 ГоловМатСл 

501) лайл. ‘гомілка’, ґиджала (1857–1859 ГоловМатСл 502) ‘кістка, яка є 

складником гомілки’, ґаджало (Гр І 345) ‘щиколотка’, очевидно, запозичене 

з польської мови, пор. gizela ‘велика гомілкова кістка’, giczal (giczol) ‘нога’ 

[див. ЕСУМ І 450]; уживавася цей іменник і в множині – для позначення 

збірного поняття: ґанджалы (1857–1859 ГоловМатСл 484) ‘кістки, які 

складають нижню частину ноги’; цївка – гомілкова кістка (1893 Ум-Сп I 29), 

пор. *cěva ‘трубка, циліндр’ (ЭССЯ ІІІ 190–191); суреля (1894 Ум-Сп II 40) 

‘кістка гомілки’ від лат. suralis ‘який стосується литки’, що, у свою чергу, є 

похідним від sura ‘литка ноги; мала гомілкова кістка’ (ЕСУМ V 479); 

гомілка (1931 СБТ 7) ‘велика і довга кістка’, укладачі «Етимологічного 

словника української мови» припускають, що ця лексема є результатом 

видозміни форми іменника голінка через метатезу (*гонілка) і дисимілятивну 

заміну зубного н перед дальшим л губним м (див. ЕСУМ І 558–559). Це дає 

нам підставу говорити як про зміну мотиваційної співвіднесеності 

розгляданого деривата (пор. виведення праслов’янського *gomolъka / 

*gomolьka ‘гомілка’ від лат. *gomola ‘конус’ – ЭССЯ VII 18), так і про 

вібрування сонорних в основі слова [про явище див. докладніше: Вербовий, 

2013, с. 53–68].  
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Назви п’ятки та її частин репрезентовані головно двокомпонентними 

сполуками, наприклад: Плεсна ножнаѧ, връхнѧѧ часть стопы ножнои (1627 

БерЛекс 82), клиша ступакова, к. знадвірня, к. середина (1920 РУМедГалин 

92), порівняно із праслов’янським *klěša ‘клешня рака’ (див. ЕСУМ ІІ 461), з 

часом це слово розширило семантику: ступня коняча; клиша; клиша (1920 

РУМедГалин 92); нап’яток, надп’еток (1920 РУМедГалин 76) ‘надп’яткова 

кістка’; надступак – надп’яткова кістка (1928 МРУС III 78), плесно (кістки 

ступні) (1946 Жук 24). 

Досить строкату в плані мотивації групу становили назви кісток 

коліна, засвідчені в обстежених джерелах, за нашими даними, з першої 

чверті ХХ столітя. Більшість цих найменувань утворена шляхом перенесення 

семантики на основі подібності, наприклад: наколінок, ріпка, кагнець, 

ябличко (1920 РУМедГалин 75) ‘найбільша сесамоподібна кістка; за 

формою нагадує заокруглений трикутник, верхівка якого обернена вниз, а 

основа – вгору’; наколінок (1925 NAnUkr 10) ‘плоска округла кістка, 

розміщена спереду нижнього кінця стегна’; колінна кістка (1925 

Компендіум 4); чашечка (кістка коліна) (1946 Жук 24).  

Менше виявлено назв стегнової та сідничної кістки, які засвідчені, за 

нашими даними, з кінця ХІХ століття, а саме: костомара (1886 Ж І 371, Гр 

ІІ 291) ‘велика кістка ноги’ від кість + -мара, який виник у результаті 

контамінації суфіксоїда -маха й суфікса -ара (котяра, носюра і т.ін.) (ЕСУМ 

ІІІ 53), що дає підстави припускати експресивний відтінок у значенні 

розгляданого деривата; клубиця – сидалищна кістка (1894 Ум-Сп II 40) від 

клуб ‘стегно’ (підмостимо степового сінця в’язку, то й не мулятиме в клуби 

– 1871 Н.-Лев. ІІ 273), бедрова кость (1916 Кос 5); Щобъ маслакы ихъ 

посмоктать (к. XVIII Енеїда-1842 V 62), маслак (1917 РУСПГ 17) ‘велика, 

здебільшого стегнова кістка’. 

Деякі найменування мають евфемічну природу, а саме: пороги (1918 

ІвШум 184) ‘лобкова кістка’, можливо, така назва зумовлена розташуванням 



120 

 

цієї кістки – над статевими органами, і тому припускаємо, що аналізована 

лексема могла бути евфемічним найменуванням.  

Кістки нижньої ділянки тазу мали кілька назв, наприклад: Долішня 

часть черевної ями, обнята бедровими кістьми, крижовою костю і 

хвостовою костю називає ся лоханею (1916 Кос 5), тут спостерігаємо 

перенесення за подібністю до лоханя ‘велика миска, раковина’ (1886 Ж І 

414); кості лоханні (мидниця) (1923 Дрималик 128), зумовлене, вочевидь, 

тим, що ця група кісток подібна до миски, яка зазвичай виготовлялася з міді 

(пор. мідниця ‘мідний таз’ – Гр ІІ 430); лонова кістка (1926 

МедЛатУкрГалин 231). 

Для називання крижової кістки використовувалися субстантиви з 

основою криж- (‘хрест’), а саме: крижъ (1840 Б-Н 197) ‘поперечна кістка у 

тварин у вигляді хреста’, крижак (1886 Ж І 379) ‘те саме’ (тут суфіксальний 

елемент -ак, на нашу думку, виконує модифікаційну функцію, закріплюючи 

за дериватом семантику подібності до того, що назване мотивувальним 

словом). 

Назви з’єднань кісток. У мові розгляданого часового відтинку 

функціює праслов’янський іменник хрящ (1886 Ж ІІ 1048; Гр IV 417; 1925 

NAnUkr 7), ребровий хрящ (1925 NAnUkr 11) ‘гнучка й пружна тканина, що 

з’єднує частини кістяка, а в деяких тварин становить сам кістяк’; у першій 

чверті ХХ століття засвідчено й нові утворення, а саме: хрястка (1926 

МедЛатУкрГалин 2) ‘хрящ’, запалення суглобової хрястки (19). Сюди ж – і 

конфіксальний іменник окість (1920 РУМедГалин 92) ‘тканина, що оточує 

кістку іззовні’.  

Для називання суглобів із XVIII століття досить активно 

використовуються відомі ще з праслов’янського періоду субстантиви 

составъ, суглоб та (рідше) їх похідні, а саме: по составахъ (1759–1775 ЛО 

29), составъ (XVII МатТимч II 340). Інколи обстежені пам’ятки фіксують 

уточнення до лексем, наприклад: боль ал(ъ)бо в(ъ) локтю, а(л)бо в(ъ) 

составѣ руки (1759–1775 ЛО 70); суглоб (1925 Компендіум 5, 1926 
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МедЛатУкрГалин 1); полусустав – півсуглоб’я, півстяв’я (1920 

РУМедГалин 98). Інших найменувань із такою семантикою ми не виявили.  

Близько до грудних кісток розташовані кістки, що з’єднують грудну 

клітину з передпліччям. До назв таких кісток належить і давній дериват 

ключиця, назви якої в обстежених джерелах, за нашими даними, 

засвідчуються від кінця ХІХ століття, а саме: ключиця (1886 Ж І 351); 

дужка (Гр І 451, 1920 РУМедГалин 59, 1928 СПТ 51, 1946 Жук 26), 

очевидно, за подібністю ключичної кістки до дуги; перепело (1918 ІвШум I 

160, 1920 РУМедГалин 59, 1928 СПТ 51) ‘ключиця’, неясне, етимологи 

припускають девербальну природу цієї лексеми – від п’ясти (ЕСУМ IV 345), 

можливо, тому, що, з’єднуючи лопатку й грудину, ключиці з обох боків ніби 

напнуті між ними; етимологічно неясним є рідковживаний (за нашими 

даними, він трапляється лише у словнику Б. Грінченка) номен шляма (Гр IV 

504) ‘ключиця’.  

Давній іменник *ščikokoltъka в проаналізованих джерелах фіксується із 

суфіксом -ок, наприклад: щиколоток (1898 Ум-Сп IV 219), чиколоток – 

‘рухоме з’єднання кісток скелета’ (1917 РУСТПГ III 33, 1918 ІвШум II 519); 

ліктівка (1925 NAnUkr 18, 1926 МедЛатУкрГалин 290) ‘лікоть’, ‘місце 

з’єднання плечової кістки з кістками передпліччя, де згинається рука’ 

(можливо, утворене від сполуки ліктева кістка шляхом універбації); 

скулець (1920 РУМедГалин 74) ‘кулястий край кістки, який за формою 

відповідає заглибленню в іншій прилеглій кістці так, що утворюється 

рухливий суглоб’; передплесно (1925 Компендіум 5) ‘передня частина 

скакового суглоба’. 

 

3.3. Спланхнонімічна лексика 

 

Загальні назви внутрішніх органів та їх частин. До цієї лексико-

семантичної підгрупи входили ті соматизми, які називають не лише 

внутрішні органи, а й ті їх частини, котрі можуть розташовуватися в 
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багатьох ділянках людського організму. За нашими даними, в обстежених 

джерелах такі найменування засвідчені порівняно пізно. 

На позначення всього організму виступали такі лексеми: організм, 

снасть, устрій (1920 РУМедГалин 85). 

Якщо говорити про локалізацію внутрішніх органів, то передусім 

вважаємо за доцільне навести іменники, у яких реалізоване загальне 

значення ‘порожнина, вмістилище’, а саме: полость – порожнина, 

дутина, ямина, яма, нутрина, середовина, порожня, дуплина (1920 

РУМедГалин 98), порожнина кишково-тілесна, носова, порожнина тіла 

(1928 СПТ 102). 

Загалом аналізована підгрупа номенів у плані семантики була досить 

строкатою, наприклад: бебехъ (1840 Б-Н 52) ‘нутрощі тварин’, можливо, 

пов’язаний із бабухатий ‘пузатий’ (ЕСУМ І 158), тельбуха (1840 Б-Н 350) 

‘нутрощі тварин’, И вынявъ тельбухы зъ кышкамы (к.XVIII Енеїда-1842 ІІІ 

23), тельбухи (1920 РУМедГалин 99), запозичення з пол. telbuch ‘товсте 

черево, пузо’, власне українським є суфіксальний дериват требуха: Щоб 

серце вирвать съ требухою (к.XVIII Енеїда-1842 V 62), пов’язане із *terb-, 

*tъrb- > *terbiti ‘м’яти, колотити’ (ЕСУМ V 627); животиння (Гр І 482) ‘те, 

що знаходиться в животі’, середина, серединка (Гр ІV 115), одріб (1920 

РУМедГалин 20). Оскільки внутрішні органи нерідко могли сприйматися як 

сукупність, то й позначатися вони могли, відповідно, плюративами, а саме: 

нутрощі (1920 РУМедГалин 19–20, 1928 СПТ 14) від нутро, нутръ 

‘внутрішній вміст’ (1840 Б-Н 248), калюшки (1920 РУМедГалин 20) від 

калюх ‘живіт’.  

Окрему підгрупу становили іменники зі значенням ‘внутрішні органи, 

витягнуті з тіла вбитої тварини’, наприклад: легкуша (Гр ІІ 351) ‘язик, верхні 

дихальні органи, легені, серце й печінка разом’ (зазвичай ці внутрішні органи, 

котрі є досить легкими на вагу, витягають із тіла тварини, коли випотрошують 

його); потрух (1920 РУМедГалин 99) ‘те, що витрусили з черевної 

порожнини’. У результаті метонімії (внутрішні органи називалися з огляду на 
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те, яка тварина була випотрошена) постали такі найменування, як гусак (Гр І 

342) ‘вийняті нутрощі гусака’ та журавель (492) ‘вийняті нутрощі журавля’. 

З кінця ХІХ століття виокремилася група найменувань ендокринної 

системи – залоз. Прикметним є те, що вони часто з однослівним 

відповідником до російськомовних двокомпонентних термінів, побудованих 

за моделлю «іменник + прикметник» (ад’єктив тут виступав поширювачем, 

який указував на розташування чи функції тієї чи тієї залози) мали й 

паралельні українськомовні субстантивно-ад’єктивні сполуки. З-поміж 

однослівних лексем, які не передбачали уточнень щодо їх функції чи 

локалізації, це передусім праслов’янський іменник залоза (1920 

РУМедГалин 43, 1928 СПТ 33), залозка (1920 РУМедГалин 43). Інші 

найменування могли мати два синонімічні варіанти – одно- та двослівний, а 

саме: грудні залози (1916 Кос 23); перса молошнівка (1920 РУМедГалин 43), 

ссучка (Там само) від ссати ‘смоктати’, груді (Там само); железы 

забрюшинные – залози позачеревні; зобная ж. – глеза, залоза виделкова; ж. 

лимфатическая – залоза пасокова; ж. миндалевидная – мигдалик; залоза 

слюзна, слизньова, слизівка; надпочечная – наднирок, залоза надниркова; 

ж. околоушная – слинівка привушна, залоза привушна; потовая – потівка, 

залоза потова; ж. предстательная – присечник, залоза присечникова; ж. 

привратниковая – залоза брамникова; ж. сальная – лоївка, залоза лойова; 

ж. семенная, яичко – яйко, шулятко, муд, залоза насінна; ж. слезная – 

слезнівка, залоза сльозова; ж. слюнная – слинівка, залоза слинява (1920 

РУМедГалин 43); Околоушная железа – приушна залоза, приушнівка (84); 

черевослинка, коса (1920 РУМедГалин 89) ‘підшлункова залоза’, назва 

черевослинка мотивована тим, що основною функцією підшлункової залози є 

ферментація жирів, білків та вуглеводів за допомогою секрету, який вона 

виробляє і який, припускаємо, міг називатися *черевною слиною; похідне 

коса вказує на розташування підшлункової залози – навскоси від шлунка; 

предстательная железа – присечникова залоза (101); закоріняються в 

лоєвих железах (1923 Дрималик 147); залоза передміхурова, залози 
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кишкові, кружалові, сіркові (1928 СПТ 33), міжниркова залоза (1928 СПТ 

66). Як бачимо, двослівні найменування залоз утворені здебільшого шляхом 

добору буквального українськомовного відповідника: залоза слинява, 

брамникова, привушна, надниркова, слюзна, присечникова і т.ін. Що ж до 

однослівних назв, то інколи натрапляємо на власнемовні або успадковані з 

попередніх періодів розвитку мови варіанти називання частин організму 

аналізованої групи, наприклад: ссучка < ссати, шулятко ‘яєчко’ – можливо, 

споріднене із шуляти ‘штовхати’, шуляк ‘поштовх; стусан’ (1886 Ж ІІ 1101), 

муд (пор. *mǫdo/*mǫdъ ‘тестикула, яєчко’). Простежуємо також те, що 

значна частина таких назв могла бути утворена шляхом універбації, 

наприклад: мигдалик, слизівка, наднирок, присечник, потівка, лоївка, 

слезнівка, слинівка, приушнівка і т. ін. 

У лексикографічних працях першої чверті ХХ століття фіксуються 

найменування численних отворів, протоків, каналів, проходів, заток тощо 

в тілі людини чи тварини, у яких яскраво прозирають дві семи – 

локативності (її забезпечує у двокомпонентних субстантивно-ад’єктивних 

сполуках прикметник), та процесуальності (маркером є девербативний 

іменник), а саме: железы отверстие – визівок (1920 РУМедГалин 43); 

железы проток – провід залози (43); пищевод – стравохід, їжник, 

кормовий провід, їжниця, стравохідниця (93), проводець (1928 СПТ 46), 

провід кістковий (46); каналець (46), канал пахвинний, носово-слізний, 

слізний, вушковий, хордовий, центральний, канали півкружалові, канальці 

зубні (46), кишковий провід (50); синус (назва зумовлена синусоподібною 

формою таких ділянок організму людини чи тварини. – І. П.), затока 

чолова, затока сечостатева, плеврова (1928 МРУС 126); отвір (1928 СПТ 

88), гирло артеріальне, венозне, відтулина бубонцева слухової труби, вічко 

черевне, вічко піхвяне, відтулина горлова, відтулина грушкувата, отвір 

потиличний, вічко уразове середове; проходи молочні (1928 СПТ 110), 

прохід жовчнопухиревий, сечовий, печінковий, підшлунковий, відвідний, 
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прохід печінки (111), хід міжклітинний, носовий, носово-горловий, 

слимаковий (1928 СПТ 151) та багато інших. 

Просторову семантику мали також спланхноніми, що називали 

заглибини в тілі людини чи тварини. Це були головно однослівні 

найменуванння, частина яких утворена на основі подібності до того, що 

називало твірне слово, а саме: впадина – западина, ямка, заглибина, 

вглибина, у(в)логовина, влуковина, влука, опадь; тазобедренная в. – 

кульшова ямка, пановка (назва зумовлена, очевидно тим, що кульшова 

заглибина є найбільшою в тілі людини); впадина глазная – очня (1920 

РУМедГалин 23), выемка, вырезка, борозда […] – борозна, рівчачок, 

борознонька (25); жолобок, ринва, борозенка, долочок (45) та ін. 

Конфіксальний дериват зашкалубина (1920 РУМедГалин 23) ‘щілина, 

тріщина’ походить від шкалубина ‘тріщина’, котре є фонетичним варіантом 

іменника скалубина ‘те саме’ (< скалина ‘те саме’) (ЕСУМ VI 426).  

Наведений матеріал показує, що в деяких похідних сема ‘частина тіла’ 

була вторинною, зумовленою подібністю до називаного тією чи тією 

лексемою поняття, пор.: улоговина (1893 УмСп І 113, Гр ІV 334) ‘западина, 

котловина’, борозна (Гр І 88) ‘викопана або вимита неглибока довга канава в 

землі’, борознонька (Там само), рівчачок (IV 20), ямка ‘вирита або вимита 

невелика заглибина в землі’. 

До цієї ж групи загальних найменувань або таких, що можуть 

стосуватися будь-якого із внутрішніх органів або локалізуватися в різних 

частинах тіла людини чи тварини, належать і назви кили. Однослівних 

номенів цього утворення небагато, і це насамперед засвідчена в джерелах ХІ 

–ХІІІ століть праслов’янська лексема кила: и начашя пристроати собѣ 

кошюли, а не срачицы, <…> и яки гворъ в ногавици створше, образ килы 

имуще, и нестыдящеся отинуд(ь), аки скомраси (ХІІІ/XV ПереяславЛіт 

482зв/6), кила (Гр ІІ 238) та її пізніший варіант гила (1920 РУМедГалин 34), 

що виник на українськомовному ґрунті внаслідок діалектних фонетичних 

змін початкового к- > ґ- > г- (ЕСУМ І 506); пропуклина (1920 РУМедГалин 
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34), пор. *опукати ‘ставати опуклим, надуватися’ (ЕСУМ V 205): в якому 

місці живота зробить ся під скірою наприродний отвір, та через той отвір 

виснуться внутренности з живота (1923 Дрималик 108); надими (1920 

РУМедГалин 34) від надимати(ся) ‘надувати(ся)’. Більшість же 

зафіксованих у словниках к. ХІХ – поч. ХХ століття назв, що 

конкретизували розташування, спосіб виникнення чи вигляд кили, становили 

аналітичні сполуки, у яких функцію конкретизатора виконував відповідний 

прикметник, наприклад: Грыжа – кила: <…> келюхова, черевна; природня, 

здобута; товшна; штучна; нетипова, незвичайна; урождена; стегнова; к. 

грудоперетинкова; проста; пахвинна, надими; незаправна; к. білої смуги 

черева; мізкова; м’язова; к. навкоса, надвірня, навкісна; к. затулююча, 

затульна; к. чепцева; груднина; к. калиткова; к. забійна к. пупцьова; к. 

сечникова (35).  

Сема ‘вмістилище’ наявна також у нерідко дедемінутивізованих, 

утворених семантичним способом похідних гнізда міх-/міш-. Як і 

найменування попередньої підгрупи, вони, залежно від призначення, 

зовнішніх характеристик чи розташування, поширювалися прикметниками, а 

саме: пузырь – пухир, міхур, зм. міхурець (1920 РУМедГалин 107); Мішечок, 

міхурець, мішечок волосяний, мішечок зубний, мішечок мезодермальний, 

мішечок первісний, мішечок сферичний, мішечок еліптичний (1928 СПТ 

67), мішок жовтковий, мішок кишково-жовтковий, мішок шкурово-

жовтковий, мішок слізний (68).  

Інші синонімічні назви: пузырь – пухир (1920 РУМедГалин 107), 

торбиночка, торбинки анальні, торбинки защічні (1928 СПТ 67).  

На позначення оболонки слугували похідні здебільшого із прозорою 

мотивацією, утворені головно морфологічними способами, а саме: Похва 

<…> вистелена слизною болоною (1916 Кос 21), Оболочка – оболонка, 

опона, плівка (1920 РУМедГалин 82), о. мышечная – ом’яззя, о. сосудистая, 

наружная – ожилля; середжилля; о. мышечная – м’ясатка; 

о. отпадающая – обрудок (82). Інколи українськомовний однослівний 
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відповідник добирався з огляду на подібність деривата до слова, названого 

вивідною основою, як це, наприклад, відбувається в дериваті на позначення 

м’язової оболонки – скловатка (82): м’язова оболонка шлунка, покриваючи 

його із середини, утворює, подібно до скловати, досить герметичний захист 

шлунка від пошкоджень. 

Траплялися з-поміж найменувань оболонки й запозичення, яким уже 

на українськомовному ґрунті могло надаватися інше значення, наприклад, 

ослонка (1920 РУМедГалин 82) ‘оболонка’ від польс. osłonka ‘кожух’. Рідко 

найменування згаданої семантики мали побіч себе прикметниковий 

поширювач, пор.: о.сосудистая, наружная – ослонка м’язожилова, ослона 

середньожильна (82). 

Обстеження українських лексикографічних видань дають підстави 

говорити про певні тенденції в іменуванні частин тіла, які полягали в 

поступовій заміні однослівних назв іменниково-прикметниковими 

сполуками. Наприклад, для називання перетинки у словнику М. Галина 

1920 року використовувалися як однослівні, так і двослівні варіанти, 

наприклад: Перепонка – перетинка, плівка, перетно, наболонь, шкурка; m. 

serosa – перетинка сировчана, сировчанка, m. olfactoria – перетинка 

нюхова, нюхачка, membrana aponevrotica – перетинка розтяжна; m. 

obturatoria – перетинка зарістка, перетинка замикаюча, перетинка 

напнута; m. serosa – перетинка сировчана (1920 РУМедГалин 91). А в 

пізнішому за часом виходу словникові В. Кисільова 1928 року наведено 

лише двослівні конструкти, а саме: membrana tympani – бубонцéва 

(барабáнна), оболонка (перетинка); membrana ароneurotica – розтяжнá 

(апоневротична) оболóнка (перетинка); membrana obturatoria – затульна 

оболонка; нюшна оболонка; membrana serosa – сирóваткова обóлонка 

(1928 МРУС 104), межистíнна перетинка (107) ‘плевра’. Як бачимо, 

подеколи найменування оболонка й перетинка виступали синонімами, що 

було зумовлено перекладом латинського терміна membrana двома 

варіантами, причому відповідник перетинка, за нашими даними, з часом 
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почав витісняти першу з наведених лексем, пор.: перетинка шлуночкова, 

перетинка прозора (1928 СПТ 93) тощо.  

Для називання складки використовувалися девербативи загинка, 

згортка, збурка, бганка, зморшка (1920 РУМедГалин 119). 

Назви органів дихання. На позначення горла з 

давньоруськоукраїнського періоду був поширений праслов’янський іменник 

горло, який слугував для називання горла як частини шиї (див. п.3.1. 

дисертації), так і частини дихальної системи, наприклад: гърло (ХІІ/ХІІІ СДЯ 

І 411) ‘голосові зв’язки, гортань’, горло, гортань (XVI Тимч II 44) ‘гортань’, 

гордло (XVII Тимч II 41) ‘горло’, горло (Гр І 313, 1928 СПТ 25), горлянка 

(1920 РУМедГалин 33), гаргала (33) (від лат. gargala ‘горло’ через 

посередництво польської мови. – ЕСУМ І 472). 

Згодом виокремлюється поняття дихального горла (1928 МРУС 35), 

для називання якого використовувалися похідні гнізда дих-, а саме: дихавка; 

дихальце, дишка (35), дишник (153). 

Обстежені джерела фіксують також композити, наприклад, носоглотка 

(cavum nasopharyngeale) – носогорло, носопролик (1928 МРУС 84). 

Для іменування гортані як місця утворення голосу з ХІІІ століття і в 

подальші періоди розвитку мови фіксується праслов’янський іменник 

гъртань (1296 СДЯ ІІ 412, СУМ XVI–п.п. XVII VII 39), го(р)тань, го(р)ло 

(1596 ЛЗ 40/31); гертань, гертанка (Гр І 280), де -е- в корені, очевидно, 

артикуляційної природи; осаджуються прищики <…> наперед в гортанці 

(1923 Дрималик 4), де -к(а) – очевидно, за аналогією до горлянка (Гр І 313, 

1928 СПТ 26); ґерґавка (Гр І 318, 1920 РУМедГалин 33) від ґерґотати 

‘кричати’; дерланка (1920 РУМедГалин 33) від дерти [голос]. 

Інші назви частин голосових зв’язок: перейстя (1920 РУМедГалин 

33), пор. польс. przejście ‘перехід’; вістя гортанки, голоснянка (33) 

‘голосова щілина’, горлянкова щілина (1928 МРУС 170). 

Не вельми широким, хоч і помітним у плані суфіксальної 

варіативності, спектром назв представлені іменники із семантикою ‘легеня’, 
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які фіксуються в обстежених джерелах із кінця ХІХ століття: легеня (1894 

УмСп 68, Гр ІІ 351, 1920 РУМед Галин 65), легені (1894 УмСп 68, 1920 

РУМед Галин 65, 1928 СПТ 60), легушка (Гр ІІ 351), легке, легкі, легушки 

(1920 РУМедГалин 65). Мотивація таких субстантивів прикметникового 

походження зумовлена тим, що легені, порівняно з іншими нутрощами і 

людини, і тварини, є легшими: людина втягає студений і вогкий воздух в свої 

легкі, що є дуже ніжним приладом дихальним (1923 Дрималик 139).  

На позначення діафрагми використовувався конфіксальний іменник 

передгрудь (1886 Ж ІІ 614). 

Для називання плеври використовувалися іменники, утворені від 

основи леген-, що зумовлено розташуванням цієї навкололегеневої 

оболонки: олегення (1920 РУМедГалин 94, 1926 Лук 27) ‘плевра’, плевра, 

олегня (1928 МРУС 107). Інколи натрапляємо на субстантивовані 

прикметники, наприклад, запаленє олегочної (1923 Дрималик 143). 

Назви дихальних органів тварин репрезентовані в обстежених 

джерелах двома відомими з дописемного періоду іменниками: зябри, жабри 

(1920 РУМедГалин 42), та девербативом зяви (Там само), що в основі має 

праслов’янське дієслово *zęti ‘зяяти, бути порожнім’ (ЕСУМ ІІ 285). 

На позначення органу дихання, розташованого у верхніх дихальних 

шляхах, використовувався суфіксальний (частіше) дериват із лексико-

словотвірним значенням ‘частина організму, подібна до того, що назване 

вивідним словом’, а саме: мигдалина (1920 РУМедГалин 1920, 1928 СПТ 

68), при дифтерії осаджуються прищики на міґдалах (1923 Дрималик 4), 

мигдалик піднебінний (1928 СПТ 68). 

Для називання бронха в лексикографічних джерелах фіксуються 

суфіксальні девербативи дишка, озяв (1920 РУМедГалин 14), озявок (Гал) 

(1920 РУМедГалин 17). 

Найменування органів сечостатевої системи 

А. Система сечовидільних та сечовивідних органів. 
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З XVII століття в проаналізованих джерелах фіксується запозичене з 

німецької через посередництво польської (Nieren > nera > nyrka 

[див. Німчук, 1992, с. 338]) слово нирка, котре й надалі, за нашими даними, 

закріпилося як єдине для називання основного парного органу хребетних 

тварин і людини, за допомогою якого з організму виводиться рідина, а саме: 

ныра: нырка (1627 БерЛекс 79), На kameń в ниркахъ и на пεсокъ особливε 

способи домовε (1759–1775 ЛО 34), нирка, нім. Niere (1886 Ж І 528, Гр ІІ 

564). Органи, які безпосередньо прилягають до нирок і забезпечують їх 

роботу, засвідчені під такими назвами: принирка, надниркова залоза, 

наднирок, принирок (1920 РУМедГалин 76), переднирки (1928 СПТ 46), 

ниркова миска (63), переднирка (105), стовпи ниркові (137) та ін. 

Спостереження за способами називання сечового міхура дали нам 

підстави говорити про те, що спочатку ця частина нутрощів людини й 

тварини називалася описовим зворотом, наприклад: в[о]зми
 
пузиръ заразъ 

з(ъ) уриною з кабана свѣжо заколотого (1759–1775 ЛО 87). Припускаємо, 

що більш сучасного вигляду найменування згаданої частини тіла набули, 

ймовірно, у другій половині ХІХ століття: мочовий міхур (1916 Кос 23); 

сечник, сечевий міхур, мехір (1920 РУМедГалин 72); міхур мочевий (1923 

Дрималик 163), міхур сечовий (1928 СПТ 112). 

Для іменування сечовидільного каналу використовувалися такі 

назви: сечепровід, мочівник, сечевід (1920 РУМедГалин 72), сечівник (1920 

РУМедГалин 72, 1928 СПТ 46); Сей біль йде часом аж до цівки мочевої 

(1923 Дрималик 163).  

Б. Статева система. 

У лексикографічних працях першої половини ХХ століття натрапляємо 

на збірне найменування статевих органів, а саме: Половые органы – 

природження (1920 РУМедГалин 97), а також на прикметниково-іменникові 

сполуки, наприклад: полові органи (1916 Кос 40), подразненя полових 

частей (1937 БравнРозенблюм 6), полові знаряди (16). 
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Із ХІІ століття фіксуються нерідко евфемічні, описові назви на 

позначення зовнішніх статевих органів.  

Назви чоловічих статевих органів та їх частин: и сѣмѧ изидеть, или и 

гоиломь прикоснутисѧ индѣ (1130–1156 Кир 45) ‘чоловічий статевий орган’, 

певне, від гоити, пор. гоило (XII/ХІV СДЯ ІІ 348) ‘міць, сила’; живло, первень 

(1920 РУМедГалин 41); мужеський член (1916 Кос 14); прутень (1928 СПТ 

155); Ямисте тїло мочової цівки <…> творить головку мужеського члена, 

покриту подвійним листком шкіри, званим залупою (1916 Кос 13), залупа 

(1920 РУМедГалин 47), п. крайняя – припрутня, пропонець (1920 

РУМедГалин 94), луно (XVIII МатТимч I 410) ‘мошонка’, scrotum tiraphe – 

листва, калиткова смуга (1920 РУМедГалин 72), калитка (1920 

РУМедГалин 72, 1928 СПТ 70) ‘мошонка’; паголова (1920 РУМедГалин 33) 

‘голівка статевого члена’, прутневий жолудь (1928 СПТ 25) ‘головка члена’. 

Інколи простежуємо розмежування назв дітородного органу в людей і 

тварин, наприклад: кузюкъ – дѣтородный удъ у животныхъ (1840 Б-Н 199), 

луно – шулята у животныхъ млекопитающихъ (213). 

Найменування жіночих статевих органів та їх частин: Місце, де в 

середній лінїї тїла зростають ся соромні кости обох боків, і їх найблизшу 

околицю, покриває шкіра, у полово дозрілих осіб поросла волосє, а що воно 

трохи піднесене понад сусїдство, то називаєся горбком Венери (1916 Кос 

16), лобок – луна, лобик, Венерин поріг (1920 РУМед Галин 66); розкішниця 

уважає ся за нерозвинений мужеський член (1916 Кос 22), і та головка 

розкішниці дізнає під час полової злуки анальоґічного почуття розкоші, яке 

відчуває мужчина в головці свого мужеського члена (1916 Кос 23), клитор – 

скоботень (1920 РУМедГалин 59) від скоботати ‘лоскотати’ (1886 Ж ІІ 

872).  

Груди як статевий орган та їх частини позначали такі лексеми, 

нерідко поширювані уточнювальними прикметниками: сосок – смочок, 

сочка; (у коровы) – дійка, пипка; с. булавовидний – с. баньковастий; 

с. валикообразный – с. валочковатий, с. облий (1920 РУМедГалин 123); 
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areola mammae – околичка смочкова; sinus lactifera – затока молочна (34), 

околососковый кружок – присмочкове коло (84); залоза грудна (1928 СПТ 

33), чоловіча грудь (33).  

З XVII століття фіксується найменування молочної залози тварини, яка 

годує, а саме: цицка (сер. XVII МатТимч II 471) ‘груди’, с. (кормящей) – 

цицька (1920 РУМедГалин 123), можливо, від *cucati ‘смоктати’ [Царук, 

1998, с. 169]. 

Назви внутрішніх статевих органів, котрі давалися з огляду або на 

подібність до того, що називає мотивувальне слово, або на виконувану тим 

чи тим органом функцію, або на його розташування чи призначення, 

засвідчені в лексикографічних джерелах із ХХ століття.  

Деякі іменники успадковані з праслов’янського періоду, наприклад: 

Яйця уміщені в шкірянім мішку, званім мошнами (1916 Кос 5). 

Інші найменування чоловічих внутрішніх статевих органів: Головною 

прикметою мужчини є дві залози, звані яйцями (1916 Кос 5); згодом 

фіксується дедемінутивізоване найменування, а саме: яєчка (1928 СПТ 46), 

яєчко (1928 СПТ 160); Поза яйцем сплїтає ся зі собою тих кільканайцять 

каналиків поновно і творить прияйче (1916 Кос 6) від яйце, тут за 

допомогою конфікса при-…-j(а) реалізоване лексико-словотвірне значення 

‘частина тіла, яка безпосередньо прилягає до того, що назване 

мотивувальним словом’; назбирає ся по достатком сїмени в сїменних 

міхурцях (1916 Кос 40); periuretritis [простата. – І. П.] – осечівниця (1920 

РУМедГалин 92) ‘простата’, простата – присечник, передсечник (106); 

(прості) трубочки сім’яні (1928 СПТ 46), перетинка прутнева (93), 

перетинки яєчкові (93); пліва (97), перетинка дівоча (97), перед’ядро 

жіноче (105), придаток яєчковий (1928 СПТ 106), яєчник (1928 СПТ 160). 

Доволі широким є спектр найменувань піхви та органів, розташованих 

навколо неї, а саме: Цїхою женського пола є яєчник, залоза, що витворює 

людське яєчко (1916 Кос 16), Матиця лежить у лохани (17) та, вочевидь, 

деад’єктив від матерній ‘материнський’ – запаленє матерниці (1923 
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Дрималик 151), матка – ураз, матиця, матерниця, дитинник (1920 

РУМедГалин 69); Устє шийкового каналу до похви обняте <…> берегом 

похвової частини матиці (1916 Кос 19), пор. *pošiti (за формою піхва схожа на 

грушоподібний мішечок – виріб, який зазвичай шили) або *poxovati (піхва наче 

схована всередині тіла) (див. ЕСУМ ІV 419); Великі губи <…> малі губи (1916 

Кос 20); Влагалище – піхва, пороги, п. слизньова; піхвова частина, піхвова 

оболонка (1920 РУМедГалин 19); гимен – дівинка, дівоча перетинка; д. 

обручковата, сітчаста; дівинна кляпонька; гимен полулунный – дівинка 

перекружна, стріпата (29), плева – плівка, оболонка, кожушок (94), 

придаток – додаток, наддаток; придаток яичка – над’яйча; придаток 

яичника – над’яйник (102); преддверие влагалища – присінок піхвяний (1928 

СПТ 105), пор. сіни ‘невелике приміщення біля входу’. 

Найменування органів системи травлення 

Для називання рота від ХІ століття використовувалися іменники з 

коренем рот-, до яких могли додаватися різні суфікси, наприклад: ротъ (ХІ-

ХІІ СлРЯ ХІІ 220) ‘рот, паща, клюв’; Назбирай жабъ зεлεни(х) звичайныхъ, 

которіε в водах(ъ) биваютъ, кождой юй наклади ма(с)ла в(ъ) ротъ (1759–

1775 ЛО 32), рот (1896 Ум-Сп ІІІ 277), ріт (Там само, Гр IV 24), де -і- в 

корені – аналогійне до дім, кінь, віл. Синонімічні найменування були 

експресивно забарвлені, а саме: ротеня (1840 Б-Н 317) ‘ротик’, пелька (1840 

Б-Н 275, 1886 Ж ІІ 607, 1896 Ум-Сп ІІІ 277), пов’язане з пелена або ополонка 

(ЕСУМ IV 332) і властиве, після поширення з балтійських мов, у значенні 

частини тіла для «північно-східних та центральних українських діалектів» 

[Толстой, 1968, с. 153]; роток, ротеля, ротелятко, ротище (1896 Ум-Сп 

ІІІ 277) Очевидно, з ХІХ століття на позначення ротової порожнини 

фіксуються такі іменники: ротовая полость – паща (1920 РУМедГалин 

114), паща (1928 СПТ 92), порожнина ротова (1928 СПТ 102), дзьоб (1928 

СПТ 51). 
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Досить помітну групу становили найменування зуба(-ів) та його (їх) 

частин, що репрезентовані передусім праслов’янськими найменуваннями, а 

саме: иже грызеть зелениноу. то того боудеть зоубомь оскомин(а) (Изб 

1076 арк.189); око за око. и зоубъ за зоубъ (1164 ДобрЄ 44зв/122), и брашьно 

посредѣ зоубъ ѥго издьра сицеви по движении потове блаженаго авраамиӕ 

(к. ХІІ-п. ХІІІ Усп.сб. 303а/489), εсли и зɤбами будεмо скреготати (1607 

ЛОспОумыслъ 28), на болъ зубовъ и ясεнъ (1759–1775 ЛО 19), зуб (1893 Ум-

Сп I 288, Ж І 317, Гр II 187, 1918 ІвШум I 137); пор. також демінутиви зубець 

(1928 СПТ 39), зубчик (1928 СПТ 40). Інколи натрапляємо на метафорчні 

найменування зубів, наприклад, зуби, вітряки (1920 РУМедГалин 51). 

Як і у випадку з найменуванням руки, давні слов’яни для розмежування 

зубів використовували різні їх назви, наприклад: Резец (резцы) – різак, сікач, 

січний зуб, сміюнці, <…> сікачі лопатні (1920 РУМедГалин 113), мотивація 

номена сміюнці зумовлена тим, що при посмішці в людини відкриваються саме 

різці; біль і рванє в горішніх і долішніх зубах (1923 Дрималик 166); Зуб 

складається з коронки, <…> шийки, <…> тіла, <…> корінця (1925 

Компендіум 14); Центрально сидять два заціпи (15), з боків у них [заціпів. – 

І. П.] – середняки, <…> крайні – окрайки (15); Нижні зуби в нижніх щелепах 

загалом звуться сікачами (15).  

Досить пізно, за нашими даними, засвідчений праслов’янський 

іменник на позначення різця у тварин *kъlo ‘ікло’, причому перша його 

фіксація – у формі множини. Це зумовлене, очевидно, тим, що ікла – це 

парні різці, розташовані по обидва боки щелепи, а саме: Иклы (йклы, клы) 

(1840 Б-Н 167, 1886 Ж І 322, 1894 УмСп ІІ 19) ‘ікла’, ікло (Гр ІІ 197, 1928 

СПТ 51), приставний і- – наслідок занепаду зредукованих, виник на 

східнослов’янському ґрунті; Бивень (dens canina) – ікло, кло, мн. кла, 

клеваки (1920 РУМедГалин 11). 

Обстеження лексикографічних джерел першої чверті ХХ століття дає 

підстави говорити про перші спроби кодифікації питомо українських 

стоматологічних найменувань, а саме: Альвеола – чарунка, дучка (1920 
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РУМедГалин 11), де чарунка – результат друкарської помилки при 

передрукові слова чарупка ‘вічко в стільнику, оболонка, шкаралупа’ у 

виданні «Російсько-українського словника» С. Іваницького та 

Ф. Шумлянського у 1918 році [Горецький, 1968, с. 74], а дучка – від дук 

‘ямка; огороджене місце у формі кола’ (ЕСУМ ІІ 142); alveola dentis – 

чарунка зубова; <…> cavum dentis – зубова дуплавина; margo alveolaris – 

чарунковий край; periostum dentis – озуб’я; dentis lactis – телячки; dentes 

sapiens – зуб черенний, череняк; зуби всі – зубня сповна; <…> ряд зубов – 

узублення, кусало; ряд зубов на одной челюсти – стіна зубів (1920 

РУМедГалин 51), де номен телячки ‘молочні зуби’ утворений, можливо, 

шляхом лексикалізації асоціативного ряду «теля – молоко – неміцні зуби», 

похідне черенняк є продовженням праслов’янського *čеrnъ ‘корінний зуб’.  

Найменування частин ротової порожнини фіксуються з ХІХ століття, 

а саме: пиднебенье (1840 Б-Н 279) ‘піднебіння’, піднебінє (1886 Ж ІІ 645), 

піднебіння (1920 РУМедГалин 78, 1928 СПТ 75), підніб’я, поніб’я (1920 

РУМедГалин 78), на язиці, на піднебю, <…> творяться білі пятна (1923 

Дрималик 188); Занавеска небная – заслінка, завісочка піднебінна, 

поніб’яна (1920 РУМедГалин 47). Продовженням праслов’янського 

*dęsno/*dęslo став іменник ясна (1893 Ум-Сп I 179, 1918 ІвШум I 90), у 

якому початковий ja- – можливо, результат посунення артикуляції наперед 

([d'] > [j]). 

Чітка вказівка на виконувану функцію – ковтати – міститься в 

семантиці деривата глотка – пролик(г), ковтка, горлянка (1920 

РУМедГалин 31), пролиг (1920 РУМедГалин 31, 1928 МРУС 33) від лигати 

‘ковтати’ (Гр ІІ 357). 

Перші найменування шлунка та його частин у писемних джерелах 

датовані ХІ століттям, наприклад: Остримъ же [камень хрусоли ъ] 

сыриштьмь же болѧштиимъ въмь цѣлитель ѥсть (Изб 1073 арк. 54) від 

сыръ ‘сирий’ (назва зумовлена тим, що нутрощі людини є вологими, слово 

книжного походження). Успадкований із дописемного періоду дедемінутив 
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жолудокъ (СУМ XVІ-п.п. XVІІ ІХ 176, 1923 Дрималик 116) ‘шлунок’ від 

*želǫdъ ‘шлунок’ (Шанский ЭСРЯ I/V 283) досить надовго лишився в 

активному вжитку, наприклад: нεхай хори(й) в(ъ)войдε в ту воду, нε 

занимаючи жолудка (1759–1775 ЛО 33), нежит жолудка (1937 

БравнРозенблюм 9). Досить пізнім, за нашими даними, є німецьке 

запозичення шлунок (Гр IV 503, 1920 РУМедГалин 44, 1926 Із 150, 1928 

СПТ 34) (< geschlünge ‘шлунок’), пор. також контамінований варіант назви 

тлунок (Гр ІV 268), котрий є результатом змішування іменника шлунок та 

дієслова тлити (Гр ІV 268) ‘жадібно їсти’; стравник (РУМедГалин) від 

страва. 

За похідним кендюх закріпилося значення ‘шлунок тварини, зокрема 

свині’, а саме: Росклавъ гарненько ихъ рядамы, и пыльно кендюхъ розглядав 

(к.XVIII Енеїда-1842 ІІІ 23) ‘витягнутий зі свині шлунок’, кендюхъ, 

кендюшина (1840 Б-Н 182) ‘шлунок у тварин’, кендюх (1920 РУМедГалин 

44, 1926 Із 150). 

Окремі назви могли даватися частинам багатокамерного шлунка 

жуйних тварин з огляду на подібність кожної з камер шлунка до певних 

предметів тощо. Наприклад: 1-й шлунок – рукав (1920 РУМедГалин 44); 2-й 

шлунок – чипак, рубець (Там само), де чипак – фонетичний варіант лексеми 

чепак ‘чепець’ (ця частина шлунка нагадує за формою чепець), назва рубець 

дана з огляду на те, що в цій частині шлунка «відбувається тертя корму об 

стінки рубця», унаслідок чого «сосочки рубця виконують свого роду 

функцію терпуга» [Мельник, Каришева, 2008, с. 110]; 3-й шлунок – <…> 

книжка (1920 РУМедГалин 44), назва виникла внаслідок подібності 

повздовжніх складок слизової оболонки рубця до листків книги [див. БСЭ, 

1973, с. 1009/341]; 4-й шлунок – сичуг, гляг (1920 РУМедГалин 44), сичуг – 

запозичення з тюрк. suzug ‘кишка, нутрощі’ (ЕСУМ V 248) або походить із 

рос. сытить ‘живити, згортати [молоко]’ [див. Трубачев, 1960, с. 68–69], 

гляг – від лат. clagum (< quaglum) ‘закваска, фермент’ (ЕСУМ І 531), 

оскільки в цій частині шлунка тварини ферментується пережована їжа.  
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Інші найменування частини шлунка тварини: зашлунник (1926 Лук 28) 

‘вихідний відділ у шлунка’. 

Подекуди значення ‘внутрішній орган’ у лексемі можна розпізнати 

лише в контексті, а саме: и сладка пити и несть сети пиюще воду ту 

святую; ни съ нея болеть, ни пакости во чреве человеку (поч.ХІІ ХД 43). 

Сема локативності реалізована в конфіксальних десубстантивах Брюшина 

(oeritoneum) – очерев’я, очеревина (1920 РУМедГалин 14).  

Очевидно, субституцією супроводжувалося німецьке запозичення 

хляки від нім. Fleck ‘клапоть, шматок’ (ЕСУМ VI 114), пор: И юшка съ 

хлякамы, съ кышкамы (к.XVIII Енеїда-1842 14), хляка, хляки (1840 Б-Н 

377) ‘кишки’. 

Із XVI століття тексти засвідчують успадкований із праслов’янської 

мови іменник кишка, наприклад: Не сердце ли, чрево, утроба, слезен, 

кишки и проход в тобѣ ся знаходит так же, яко и в убогом? (1599 Виш 75), 

И юшка съ хлякамы, съ кышкамы (к.XVIII Енеїда-1842 14), кишка (1840 Б-

Н 184, 1920 РУМедГалин 44, 1928 СПТ 50). Лексикографічні джерела 

першої чверті ХХ століття засвідчують цю лексему з прикметниковими 

поширювачами, які вказують на вид кишки, а саме: кишка обідна, <…> 

ободова, кишка догірня, вступна; кишка навперечна; кишка додільна (1920 

РУМедГалин 82), кишка первісна, <…>, проста, <…> товста, <…> пісна 

(1928 СПТ 50). 

На позначення одного зі складників кишки товстої (грубої – 1923 

Дрималик 138) – прямої кишки існувала низка синонімів, які вказували або на 

спосіб, або на місце її розташування, а саме: кутниця, кутнянка (Гр ІІ 333, 

1920 РУМедГалин 107) від кут, кутній (пряма кишка є кінцевим відділом 

товстої кишки, розташованим до основної її частини під кутом), гузичка (1920 

РУМедГалин 107) від гуз ‘зад’, задиня, заднянка (Там само). 

Збірну семантику має іменник келюх,калюх (1920 РУМедГалин 44) 

‘кишки’. 
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На позначення кишківника використовувалися давні іменники 

телеса, ялита (1920 РУМедГалин 59). 

Для називання анального отвору слугував засвідчений у першій чверті 

минулого століття девербатив відхідник (1920 РУМедГалин 4); інша назва з 

таким же значення функціювала у вигляді ад’єктивно-субстантивної 

сполуки, а саме: Кров з долішніх частей кормового проводу має близенько до 

стільцевого отвору (1923 Дрималик 137). 

На позначення печінки виступав східнослов’янський неологізм [див. 

докладніше Німчук, 1992, с. 336–337] печень, який у давніх 

руськоукраїнських писемних джерелах засвідчений у складі фразеологізму 

проӕти на печенехъ ‘пройняти до печінок, розлютити’: а члв къ есмь боленъ . 

ни ӕ с ними могоу повѣстити . а проӕли мь оуже и на печенехъ (ЛІ 

1118/бл.1425 298/899), Лежалы бытыхъ мьясъ копыци, Пичинокъ, легкого, 

кышокъ (к.XVIII Енеїда-1842 V 57), печінка (1886 Ж ІІ 631, Гр ІІІ 149, 1920 

РУМедГалин 93, 1928 СПТ 96), печінь (1920 РУМедГалин 93).  

Найменування органів центральної та периферійної нервової системи 

становили порівняно невелику кількість. 

Перші письмові фіксації праслов’янської лексеми *mozgъ датуються 

ХІІІ століттям, наприклад: ини же, гладомъ гыблюще, ӕко пси бѣсноующесѧ 

ристахоу, сланѧющесѧ ӕко пьӕни, ӕко въ оутробѣ и въ мозгъ гладоу 

вшедъшю и къ смр ти дш ю гонѧщу (ХІІІ–ХІV ХрГА 162а/266), мозокъ (кін. 

XVI МатТимч I 434) ‘мозок’, мозок і його недуги (1923 Дрималик 156); 

межимоззя (1926 Лук 19) ‘павутинна мозкова оболонка’. 

Поряд із грецьким запозиченням нерв(и), яке зазвичай функціювало у 

складі прикметниково-іменникових сполук, у лексикографічних джерелах ХІХ 

– першої половини ХХ століть засвідчені такі композити: Вазодилятаторы – 

жилопоширні нерви, жилопоширники, вазоконстрикторы – 

жилостискуючі нерви, жилостискачі, вазомоторы – жилопобудливі нерви, 

жилопобудники, жилопорушники, жилопорушуючі нерви (1920 

РУМедГалин 2) і т.ін. 
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3.4. Сенсонімічна лексика 

 

Найбільшу кількість лексем цієї групи становлять назви ока та його 

частин. Із праслов’янської мови успадковані іменники око (1076 СДЯ VI 108, 

XV ССУМ I 189, кін. XVII МатТимч II 38, 1840 Б-Н 260), воко (1840 Б-Н 83) 

‘глазъ; око’ та його множинна форма очи (ХІІ СДЯ VI 108, сер. XVII 

МатТимч II 77, 1928 СПТ 24) з модифікаціями очици, оченята (1840 Б-Н 

268); а також дериват зѣница (1284 СДЯ 436), зіниця (1928 СПТ 39), який 

міг поставати в контамінованому з дієсловом зрѣти вигляді, наприклад, В 

кождім оці находиться за зріницею так звана сочка, цілковито подібна до 

зерна сочевиці. Та сочка є прозрачна як скло (1923 Дрималик 181). 

З ХІХ століття, з розвитком медичних знань людини, розширюється й 

коло найменувань частин ока, засвідчених у словниках першої третини ХХ 

століття. 

Для характеристики очей за різними параметрами використовувалися 

головно прикметники в сполученні з означуваним субстантивом око, 

наприклад: г. выпяченый – банькате, витрішкувате, вирячкувате око; г. 

гноящиеся – очі каправі (пор. прасл. *kaprъ ‘бруд’ – І. П.); г. заячий – 

незакрите, заяче око; г. невооруженный – голе око (1920 РУМедГалин 30). 

Натрапляємо й на однослівні найменування органа зору, представлені 

іменниками, що виступають синонімами до прикметниково-іменникових 

сполук, а саме: глаза на выкате – вирла, очі витрішкуваті; глаза 

подслеповатые – сліпаки, сліпні, очі підсліпуваті (1920 РУМедГалин 30). 

Чимало назв елементів зорової підсистеми мотивована 

найменуваннями або функцій тієї чи тієї частини ока (у такому випадку 

твірними могли слугувати дієслова), або її місцем розташування чи формою, 

наприклад: зрачок – зіниця, здречко, зрениця, здрійко, здрянка (1920 

РУМедГалин 51); кон’юктива – спійня, сполучня (1920 РУМедГалин 61), 

орбита (глазная) – очня, коло очне, очоділ (1920 РУМедГалин 85), 
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радужная оболонка – веселка, дугівка, веселкова оболонка, райдужка (1920 

РУМедГалин 109), очні яблука (1937 БравнРозенблюм 7). 

Очевидно, результатом метафоричного перенесення став демінутив на 

позначення зіниці лялько (1920 РУМедГалин 51). 

Можливо, діалектну природу має плюратив баки (1857-1859 

ГоловМатСл 358) ‘очі’ від бачити. 

Для іменування повіки використовувався відомий із дописемної доби 

іменник вѣко (ХІІ СДЯ ІІ 292, 1599 СУМ XVI – п. п. XVII VI 135), вѣйка 

(XVII МатТимч I 506) ‘повіка’, повіка (сер. XVII II 124) ‘повіка’, повіко, 

кліпавка, повіки, кліпки (1920 РУМедГалин 16). На позначення третьої 

повіки у тварин слугував суфіксальний дериват жмурина (1920 

РУМедГалин 16). 

Досить пізно фіксуються відприкметникові назви білка та склери, 

утворені здебільшого від основи біл-, а саме:  Белковина (albumen) – 

білковина, білок, білко (1920 РУМедГалин 10), Белочная оболочка глаза 

(sclera) – білочня, склиця, білкова оболонка, білчанка (Там само). 

Номени на позначення рогівки фіксуються з початку ХХ століття, 

наприклад: Роговица – прозорка (1920 РУМедГалин 114), keratitis – 

рогівниця (1920 РУМедГалин 30), запаленє на рогівку (1923 Дрималик 180) 

Подибуємо кілька новотворів і на позначення сітківки: Сетчатка – 

сітчанка, сітничка, нервівка (1920 РУМедГалин 117). 

Інші назви: а по довшім занедбаню кидається запаленє на рогівку, 

дугівку і яблуко очне (1923 Дрималик 180), кришталик (1928 СПТ 151). 

Менше назв засвідчено на позначення вуха та його частин. Це 

насамперед успадкований із праслов’янської доби іменника оухо (ХІ Ср ІІІ 

1328), въ правоє оухо (1489 Четья 32 зв), оухо край обушїє (сер. або 

др.пол.XVII Син 163). Аналіз джерел нової української мови свідчить про те, 

що іще в ХІХ столітті паралельно вживалися дві форми іменника вухо – з 

приставним в- та без нього, а саме: ухо (1886 Ж ІІ 1022), вухо (1840 Б-Н 70, 

Гр І 260, 1928 СПТ 148). Назви частин вуха репрезентовані в пам’ятках 
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середньоукраїнської мови конфіксальним дериватом обушїє (сер. або 

др.пол.XVII Син 163) ‘край вуха’. У словниках першої третини ХХ століття 

номени цієї групи перекладалися в плані структури лексеми буквально: 

композитові в російській мові відповідав композит в українській, наприклад, 

противозавиток – протизакруток  (1920 РУМедГалин 106), протизавитка 

(1928 СПТ 110). Те саме стосувалося й конструкцій, побудованих за 

моделлю «іменник у називному відмінку = іменник у родовому відмінку», 

що мали атрибутивне значення, наприклад, мочка уха – кляп(к)а вуха (1920 

РУМедГалин 72). 

Назви носа та його частин репрезентовані невеликою кількістю 

іменників, серед яких – передусім успадкований із праслов’янської доби 

субстантив носъ (1280 СДЯ VI 434), нисъ (1840 Б-Н 245), носило (сер.XVII 

СлавКор 478) ‘великий ніс’, ніс, носик, носинятко; носъ вздернутый – 

кирпа, (1894 УмСп ІІ 201), н. седлообразний – ніс сідлатий (1920 

РУМедГалин 80). 

Іменник ніздря (1894 УмСп ІІ 201, 1928 СПТ 78) мав такі синонімічні 

назви: носівка, носалька, мн. носавки, ніздрі, носальки, (у волів і коней) – 

храп (1920 РУМедГалин 80). 

Доволі широким колом субстантивів репрезентовані назви волосся та 

волосяного покрову. 

Іменник волосъ уперше зафіксований із ХІІІ століття (1229 СДЯ І 470), 

увійшов до активного складу української лексики. Широко 

використовуються і множинна, і демінутивні його форми, наприклад: волосы 

на головѣ как вельблудовы (1489 Четья 104), волоса (1840 Б-Н 84) ‘волосся’, 

волосок, волосинка (1928 СПТ 17), волосся (1928 СПТ 17). 

Відомим із дописемного періоду був субстантив брова: бровь (ХІІ-ХІІІ 

СДЯ І 320), бровъ (XVII Тимч I 165) ‘брова’, брыва (XVIII Тимч I 169) ‘брова’, 

брова (1893 Ум-Сп I 47, Гр I 100, 1920 РУМедГалин 14, 1928 СПТ 10). 

Назви вії (вій) знаходимо в обстежених джерелах нової української мови, 

а саме: повіекъ (1840 Б-Н 286); війка, р. мерцательная – мигучка, мигтюче 
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волоссячко, вія, ряси, війниці (1920 РУМедГалин 113), іменник ряси – 

можливо, відприкметникового походження (рясна рослинність на повіці). 

Для називання юнацького пушка на обличчі з ХІІ століття спорадично 

фіксуються деривати, утворені або конфіксальним – наоусье (ХІІ СДЯ V 

208) ‘юнацький пушок на обличчі, вуса, що пробиваються’, або 

суфіксальним мохначка (1920 РУМедГалин 108) (< мохнатий) способом. 

Давній іменник грива, не засвідчений у текстах ХІ-ХІІІ століть, 

активно вживався в наступні періоди розвитку української мови, наприклад: 

грива (1575 ССУМ XVI – п.п. XVII 83, Гр І 325, 1928 СПТ 26). 

Поодинокими, але регулярно вживаними були субстантиви, котрі 

позначали роговий покрив шкіри. 

На позначення нігтя виступав праслов’янський іменник ногъть (ХІІ 

СДЯ V 428), но за ωдинъ ноготь. даже сѧ трепеmеть (1489 Четья 347), 

ніготь (1926 МедЛатУкрГалин 291), нігті, гність (1920 РУМедГалин 80). 

Для називання кігтя в проаналізованих джерелах із ХІХ століття 

використовувалися дві лексеми, а саме: кихоть (1840 Б-Н 184) ‘коготь’, 

кіготь (1928 СПТ 52), пазюра, пазюры (1840 Б-Н 269) ‘кохть, кохти’ (пор. 

*paz- ‘затвердіння’), пазур (1920 РУМедГалин 60). 

У новій українській мові фіксуються іменники, що вказували на 

розрізнення рогового покрову кінцівок копитних тварин. Це передусім 

давній, відомий із праслов’янської мови, іменник ратиці (1925 Компендіум 

5) ‘копита парнокопитних тварин’, ратиця (1928 СПТ 54), а також 

субстантив копит (1925 Компендіум 4) ‘у непарнокопитних тварин’ і 

варіант на -о копито (1928 СПТ 54). 

З-поміж сенсонімів чітко виокремлюється група найменувань частин 

сенсорної системи тварин. 

З ХІ століття в українській мові різних періодів розвитку функціює 

давній субстантив рогъ (ХІ СлРЯ ХХІІ 175), рɤгъ: кɤзѣй, баранѣй, коровѣй, 
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εлεнѣй (1627 Бер 109), ригъ (1840 Б-Н 312) ‘рогъ’, ріг (1920 РУМедГалин 

114, 1928 СПТ 120), рижокъ – рожокъ, маленькій рогъ (1840 Б-Н 312). 

До соматичних найменувань також належать назви пташиних пер. 

Проаналізовані пам’ятки послідовно фіксують давньослов’янський іменник 

перо, наприклад: перо (XIII СлРЯ XIV 308, 1928 СПТ 95), перо махове, перо 

правильне (1928 СПТ 95), пиро, пирце (1840 Б-Н 281), пірце (1928 СПТ 95). 

Пор. також nomina collectiva перьѥ (1296 СДЯ VI 380), пір’я (Гр ІІІ 187).  

Девербативну природу мав іменник на позначення риб’ячого плавника, 

засвідчене в словниках першої третини ХХ століття, наприклад, плавець 

(1928 СПТ 97) 

Для найменування шкіри чи шкури використовувалися як відомі із 

праслов’янського періоду назви – шкіра, скіра, шкура (1920 РУМедГалин 

60), шкура, шкурка (1840 Б-Н 399, 1928 СПТ 52) так і запозичення – цера 

(1920 РУМедГалин 60) ‘шкіра обличчя’ (пор. польс. cera ‘те саме’); кожица 

– ремінниця (1920 РУМедГалин 60) назва, очевидно, дана з огляду на 

призначення шкіри – для ременів. Інколи іменникам із загальною 

семантикою ‘шкіра’ надавалося більш конкретне значення, наприклад: 

Середина лишая є суха <…> скіра (1923 Дрималик 147). 

У лексикографічних працях першої третини ХХ століття з’являються 

питомо українські відповідники до іншомовних термінів. Деякі з них мали 

вигляд однослівних конфіксальних дериватів, у яких препозитивна частина 

на- виступала перекладом грецького επί ‘над’, наприклад: Эпидерма – 

наскірень, нашкірок (1920 РУМедГалин 41), Эпителий – натканець, 

наболонь (42). Подекуди українськомовними еквівалентами до грецьких слів 

були двослівні конструкції: личко шкіри (41). 

 

3.5. Неоплазмонімічна лексика 

 

Для загального іменування новоутворень в організмі чи на тілі 

людини або тварини використовувалися такі іменники: Новообразование 
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(neoplasma) – новотвір, новоутворення (1920 РУМедГалин 80), Новотвори 

розріжняємо звичайні (лагідні) і злосливі (раки) (1923 Дрималик 170). 

Для називання пухлин безвідносно до їх просторових, якісних 

характеристик слугували і запозичені, і питомо українські іменники, котрі 

могли вказувати також на етап творення пухлини, а саме: Бластема – 

первісне твориво, бластема (1920 РУМедГалин 12), пуха, пухлятина (1840 

Б-Н 306) ‘опухоль, пухлина’, опухоль (tumor) – наріст, наростень, гуля 

(1920 РУМедГалин 85); опухіль (1923 Дрималик 129).  

Найменування набряків, наривів, опухів та інших на(д)шкірних 

утворень з огляду на мотивацію об’єднувалися у дві групи: а) назви, 

мотивовані дієсловами, що позначали вплив самого утворення на організм 

або спосіб його поширення; б) номени, мотивовані подібністю названого до 

тих чи тих предметів, форм тощо. 

А. Назви, мотивовані дієсловами, що позначали вплив самого 

утворення на організм або спосіб його поширення. 

Відомим із праслов’янського періоду був іменник пухиръ (1840 Б-Н 

306) ‘пузырь, волдырь’.  

Давня основа пух- (< *pux-) стала базою для творення низки нових 

суфіксальних дериватів, а саме: Безбелковые отеки – безбілкові напухи 

(1920 РУМедГалин 9), Отек – наплив, <…> опух, пухлина водна (1920 

РУМедГалин 87), кров’яний опух яйця (1927 НХороб 18); Припухание – 

пухлина (1920 РУМедГалин 103), Припухлость – пухлина, пухлятина, опух, 

напух, підпухлість (Там само) гігрома: водяний напух (пухлина) в 

слизовому капшукові (1927 НХороб 20). 

Інші девербативи: напливи (1920 РУМедГалин 9) ‘безбілкові напухи’, 

Нарыв – нарва, боляк (77), набряк (87, 103); пружиста ґуля (димниця) (1923 

Дрималик 129), пов’язане з надиматися ‘підніматися під саму поверхню’ 

(Коли димниця лежить близько поверхні шкіри. – Там само), пор. множинну 

форму то опухіль і ропінє легко можна пізнати як підскірну ґулю, <…> яку 

нарід називає димницями (1923 Дрималик 129) 
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Дієслівну природу мав і субстантив бубачка (1920 РУМедГалин 77) 

‘нарив’, спор. з *bǫbьněti ‘розбухати’; сюди ж – і бубон, жовниця (1927 

НХороб 10), Bubo maligna – бубон злосливий (Там само). 

Б. Номени, мотивовані подібністю названого до тих чи тих предметів, 

форм тощо, представлені насамперед успадкованими з дописемного періоду 

іменниками, а саме: гуля (1840 Б-Н 109) ‘шишка на тілі’; Папула – гудз (1920 

РУМедГалин 89), де -дз – пізніший рефлекс -z- в *gǫzъ ‘вузол, шишка’, Наш 

нарід називає мертвою кісткою ще підскірні тверді ґузи <…>, що бувають 

на чолі, над очами, на голові межи волосєм, за вухами, на плечах, а часом і 

на шиї (1923 Дрималик 155), Сам ґудз є звичайно твердий, прижистий, при 

утискові неболючий (1923 Дрималик 156); мозоль, мозоля (1920 

РУМедГалин 71, 1927 НХороб 12, 1928 СПТ 69). 

Давні основи (наприклад, *guz-) могли поширювалися суфіксами, які 

згодом втрачали демінутивне значення, наприклад: Жировик – гузок, гузка 

(1920 РУМедГалин 45). 

Деякі найменування були мотивовані назвами предметів, до яких 

форма набряку чи пухлини була подібна, а саме: гигрома – ворокняк, гігрома 

(1920 РУМедГалин 29) від ворокъ ‘мішок, мішечок’ (1840 Б-Н 85); 

конфіксальне утворення опасок (1920 РУМедГалин 45) ‘жировик’ виникло 

на основі того, що найчастіше жировик розташовується в ділянці поперека, 

пояса, пор. пас ‘пояс’ (1886 Ж ІІ 603); Киста – міхур, міховець, міх (1920 

РУМедГалин 59), сystis vulvae – кіста, міховиця, торбинчак соромиці (1927 

НХороб 13); каблучка підшкурна пахвинна (1928 СПТ 53). 

Інколи твірною основою для нових назв наривів чи опухів, із метою 

вказівки на їх щільність, виступали ад’єктиви, наприклад: Шанкр твердий, 

твердець пранцьовий (1927 НХороб 12), жовны (1840 Б-Н 139) ‘золотушны 

нариви навколо горла’, пор. *žьlъt- ‘жовтий’ (ЕСУМ ІІ 202). 

На локалізацію кист, набряків тощо могли вказувати не лише 

форманти (як правило, конфіксальні), а й вивідні основи, наприклад: 

Дермоидные кисты, дермоиды – шкірняки, дермоїди; за ушами – 
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завушники (1920 РУМедГалин 37), костная м. – кістнина (1920 

РУМедГалин 71). 

Для найменування утворень, що виникли внаслідок дії, названої 

мотивувальним словом, слугували такі іменники: муль (1920 РУМедГалин 

71, 1927 НХороб 12) від муляти ‘натирати’; Мозолі (нагніти, наглоди). 

Мозолі повстають через те, що певне місце на шкірі чоловіка <…> 

нагнітається, наглоджується (1923 Дрималик 159), утворення із 

синонімічними суфіксами – нагніток (1920 РУМедГалин 71, 1927 НХороб), 

нагнітка (1928 СПТ 69). 

На позначення бородавки виступав передусім відомий із дописемного 

періоду іменник: Бородавка – бородавка, гузка (1920 РУМедГалин 13), де 

гузка, на нашу думку, – наслідок розвитку одного зі значень праслов’янської 

основи *guz- ‘шишка’; бородавка (1928 СПТ 10); Кондилома – бородавка, 

татарка, кандильома; к. острые – татарки шпилясті (на природженні) 

(1920 РУМедГалин 61). Назва татарка, очевидно, зумовлена тим, що 

бородавка сприймалася як щось чужорідне, і це, у свою чергу, корелювало з 

уявленнями давніх слов’ян про татар як про небажаних «чужинців» [Белова, 

2012, с. 243].  

Натрапляємо на номени під- чи на(д)шкірних утворень, що отримали 

назву з огляду на те, чим заповнені їх порожнини, наприклад: Абсцесс – 

гнойовик, гнояк, нарва (1920 РУМедГалин 1), гематома – кровняк, 

кров’яна гуля (1920 РУМедГалин 28), Кров’яний наростень вуха, кров’як 

вуха (1927 НХороб 18), окрема шкуряна хороба з поверхових гнояночок та 

шкурочок (1927 НХороб 21). 

Із праслов’янської доби успадковані також іменники прищ та болячка, 

які з часом отримав шерег синонімів, наприклад: прищ, прищик, болячка, 

гноянка, пухир (1920 РУМедГалин 107), при анґіні осаджуються прищики 

(1923 Дрималик 4); назва жабур (1920 РУМедГалин 107) у значенні 

‘прищик’ утворена, вважаємо, з огляду на подібність прищика на тілі 

людини чи тварини до пухирців, які покривають шкіру жаби. 
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Досить поширеною була давньослов’янська назва вредъ (*verdъ), 

котра, виступаючи синонімом до відомих із дописемного періоду 

субстантивів болячка та чиряк, могла позначати як шкірне, так і внутрішнє 

ураження у вигляді невеликого нариву чи гнійника. В обстежених джерелах 

вона фіксується із XVII століття, а саме: вредъ (1628 СУМ XVI-п. п. XVII V 

13), therioma, врєдъ, боля(ч)ка (1642 СлЛекс 397), на врεдъ въ уста(х) (1759-

1775 ЛО 19), на врε(д) в горлѣ (1759–1775 ЛО 44), На врεдъ в носу (49), На 

врεди твεрдіε, албо gузѣ (49), Вред або чіряк (1902 ВерхрУгроРус 232), 

Веред – чиряк, чирка, болячка (1920 РУМедГалин 17); бибак (1920 

РУМедГалин 17) ‘чиряк’, можливо, пов’язаний із буба ‘рана’. 

Успадкована з праслов’янської мови лексема лишай (*lišajь) у мові 

ХІХ –першої половини ХХ століття отримала низку синонімів, які вказували 

або на його форму чи колір (це здебільшого двокомпонентні сполуки з 

розгляданим іменником), або на місце чи спосіб його поширення, наприклад: 

Лишай – обрісник, росляк, волосомор, лисинець; лишай червоний; лишай 

жовньовий (1920 РУМедГалин 66). Залежно від місця розташування лишай 

отримував назви у вигляді прикметниково-іменникових сполук, а саме: 

лишай звичайний, лусковий, вовчий (1923 Дрималик 147), лишай 

круглястий, круговий, Herpes tonsurans – стрижець (1927 НХороб 20). 

У словниках та медичній літературі першої третини ХХ століття 

невеликою групою репрезентовані віддієслівні найменування висипів, а 

саме: высыпь – осипка, висипка (1920 РУМедГалин 27), шкурова висипка, 

осипка (1927 НХороб 15). Новоутворення, що виникає на початковому етапі 

висипу, позначав десубстантив пустула – гноючка (1920 РУМедГалин 108) 

‘порожнинний гострозапальний первинний елемент висипу зеленкувато-

білого кольору, що підвищується над рівнем шкіри і заповнений гнійним 

випотом’. 

Дещо відокремленими в семантичному плані від неоплазмонімів є 

назви шрамів та рубців. Окрім відомого з праслов’янської мови іменника 

близна (1920 РУМедГалин 114), обстежені джерела української мови 
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засвідчують кілька нових назв, із-поміж яких запозичені лексеми, за нашими 

даними, з’явилися раніше від питомо українських: Якъ вышла бабище 

старая, Крива, горбатая, сухая, заплѣснѣвша, вся въ шрамахъ (Енеїда-1798 

ІІІ 9), шрам (1840 Б-Н 401, Гр IV 512, 1920 РУМедГалин 114), запозичене з 

нім. Schramme ‘рана від меча’; пистрякъ (1840 Б-Н 282) ‘рубець на тілі від 

рани’; басаман (Гр І 31) ‘смуга на тілі від удару’ (запозичення з французької 

через польс. basamuny ‘галун, смуга тканини’, пор. фр. passement ‘те саме’); 

карб (1920 РУМедГалин 114), пор. нвн. Kerbe ‘зарубка, насічка’. Виявлені 

нечисленні деривати, що постали на слов’янському мовному ґрунті, були 

мотивовані різними частинами мови, наприклад: рубець (1840 Б-Н 134, 1886 

Ж ІІ 841, Гр IV 84, 1920 РУМедГалин 114) від рубати; пруг (1920 

РУМедГалин 114) ‘шрам у вигляді дуги’, пор. *prǫgъ ‘смуга, край’ (ЕСУМ 

IV 615–616); рубцы после оспы – ряботіння (1920 РУМедГалин 114). 

Інколи неоплазмоніми утворювалися на підставі характеристики за їх 

кольором, наприклад, барвиняк, мелянома (1920 РУМедГалин 69), назва 

зумовлена тим, що меланома завжди забарвлена в темний колір. 

Успадкованим із праслов’янського періоду є іменник на позначення 

новоутворення в оці – бѣльмо (ХІІ СДЯ І 364), На очах бѣльма поробились 

(Енеїда-1798 ІІ 71), більмо (1840 Б-Н 55, Гр І 67, 1920 РУМедГалин 10). 

Назви пухлини всередині організму представлені різними за 

структурою похідними: це і суфіксальні деривати, і композити, які могли 

входити до ад’єктивно-субстантивних сполук. 

Прикметною рисою однослівних найменувань таких новоутворень є те, 

що вони здебільшого були оформлені суфіксами -ак/-'ак або -ець, котрі, 

своєю чергою, виступали питомо українськими варіантами грецького 

компонента -oma (< ὄγϰωμα) ‘пухлина’ (СІС 1977 480). Наприклад: Глиома – 

нервозліпак, нервозліпець, гліома (1920 РУМедГалин 31), лимфома – 

пасочняк (66) від пасока ‘лімфа’; Миома – м’язак, м’язець, м’язовий 

наростень; м. пластокомірковий; м. пересмужчатокомірковий, м. 

пересмужчатий (71); Неврома – нервняк, неврома (78) ‘пухлина або 



149 

 

патологічний ріст нерва’; Одонтома – ясеняк, костник ясен (83) 

lymphadenoma – злосливий жовняк, lymphoma – пасоківець, жовняк, 

adenocarcenoma – залозопістряк, leiomioma – плястом’язак; 

lymphanginoma – пасоковий жиловняк; myoma – м’язак, міома; myxoma – 

слюзняк; papilloma – смочковняк; rhabdomyoma – м’язак пересмужчатий; 

epithelioma – натканяк; myeloma – мнясак стрижу; noma – водняк (85). 

Рідше назви таких утворень були мотивовані подібністю їх до того, що 

названо вивідним словом: granuloma – зернина (1920 РУМедГалин 85). 

У словниках та медичній літературі першої третини ХХ століття 

засвідчено кілька найменувань доброякісних утворень на слизовій оболонці, 

які мотивовані або формою самого утворення, або його локалізацією, а саме: 

Полип – полип; п. фиброзный – волокнинець, полип толокняний, п. 

слизистый – наслизень (1920 РУМедГалин 97), Найвизначніші новотвори 

носа, се поліпи (1923 Дрималик 174). 

 

3.6. Міонімічні назви 

 

Обстежені джерела української мови засвідчують, що наприкінці ХІХ 

– початку ХХ століття м’язи нерідко називалися з огляду на подібність до 

того чи того предмета або навіть істоти, наприклад: ягоди (Гр IV 536) 

‘мускули на лицьових вилицях’ (назва зумовлена тим, що шкіра, яка 

покриває ці м’язи, може ставати червоною, подібно до ягід); мишка 

(особливо на руці) (1908 Верхр НомТерм 82) ‘м’яз’, мотивація не з’ясована; 

м’яз, м’азень, в’яль, в’ялина (1920 РУМедГалин 74), де слово м’яз, 

очевидно, польського походження – miąższ ‘м’якоть плоду; маса, матерія’, 

miąż, mięż ‘те саме’ (див. ЕСУМ ІІІ 547); лексеми в’яль, в’ялина, можливо, 

мотивовані ти, що в розслабленому стані м’язи нагадують в’ялене м’ясо; їх 

мясні і в стані нормальнім можуть бути слабкі й м’які (1937 

БравнРозенблюм 20).  
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З часом питомо українські найменування були витіснені латинізмом 

мускул, до якого могли приєднуватися уточнювальні прикметники, а саме: 

М’ясень, мускул (1928 СПТ 71), мускул черевний, мускул коловий очний, 

мускул замичний (Там само) і под.  

Збірну семантику мав іменник м’язиво (1920 РУМедГалин 72) 

‘мускулатура’ 

Залежно від призначення або розташування м’язів, іменники на їх 

позначення могли мали побіч себе уточнювальний прикметник, наприклад: м’яз 

повіковий (1920 РУМедГалин 16), сідниця (1928 СПТ 160) ‘сідничний м’яз’. 

Інколи при перекладі з російської укладачі відповідних словників 

першої третини ХХ століття пропонували універбати, наприклад: зрачка 

расширительный мускул – розворник зіниці; зрачка суживающий мускул – 

зворник зіниці (1920 РУМедГалин 51). 

До міологічної системи належить також серце та його частини. Назва 

цієї частини організму відома ще з дописемної доби й упродовж усіх періодів 

розвитку української мови фіксується в пам’ятках різних стилів і жанрів. 

Наприклад: сьрдьце (ХІІ СлРЯ ХХIV 78), сєрдцє (1484-1486 ССУМ ІІ 338), 

серце (1840 Б-Н 325, 1886 Ж ІІ 862, Гр IV 116, 1920 РУМедГалин 117). 

Частина найменувань кардіосистеми людини і тварини творилася за 

допомогою конфіксів, наприклад: передсердя (1896 УмСп  ІІІ 151, 1920 

РУМедГалин 101) ‘верхній відділ кожної з половин серця’, пасерце, 

передсердя (1920 РУМедГалин 101). 

Деякі грецькі номени частин серцево-судинної системи із компонентом 

επί ‘над’, як і назви частин шкірного покрову, зазвичай перекладалися методом 

калькування, у результаті чого утворювалося конфіксальне похідне, наприклад: 

Эпикардий – надсердя (1920 РУМедГалин 42). 

Міонімом є також відомий із праслов’янської доби іменник, язик, що 

послідовно фіксується в подальші періоди розвитку української мови, а саме: 

ӕзыкъ (ХІ Ср ІІІ 1646), язикъ (XV ССУМ II 578) ‘язик’, язик (1886 Ж ІІ 1112, Гр 
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IV 537, 1918 ІвШум 523). Язик бичачий називався девербативом лизень: Телячій 

лызень тутъ лежавъ (к.XVIII Енеїда-1842 14), лизень (1918 Ів Шум 523). 

До назв м’язів належать також найменування жил, сухожиль та 

зв’язок, які фіксуються в джерелах мови ХІХ – першої третини ХХ століття 

досить пізно, а саме: Ахилів тужень (1920 РУМедГалин 8) ‘Ахілове 

сухожилля’, очевидно, від тужитися (жили, виконуючи функцію тримачів 

м’язів, напружені); при запаленю м’язових тужнів (1923 Дрималик 153);  

жила, жилка (1928 СПТ 34); Связка – злучка, зв’язок, зв’язка, в’яз(и)ло, 

в’яззя, жмут, в’язіль, зв’язень (1920 РУМедГалин 116). 

 

3.7. Ангіонімічна лексика 

 

Перші найменування частин кровоносної системи писемні пам’ятки 

засвідчують, за нашими даними, з ХІ століття, наприклад: кровавицю  

прободъ роучъноую (ХІ/ХІІІ-ХІV ХА 320) ‘кров’яна артерія’.  

Упродовж середньоукраїнського періоду коло таких найменувань 

розширюється досить повільно, і активне поповнення ангіонімів відбувалося 

вже в новій українській мові. 

Для загального іменування вен у текстах згаданого періоду послідовно 

використовувався іменник жила, а саме: всѣ люди какъ жилы къ тѣлоу 

привѧзаны (1489 Четья 55 зв), и упу(с)ти(т) кровъ з(ъ) жили (1759–1775 ЛО 46). 

Обстежений матеріал перекладних та тлумачних словників першої 

третини ХХ століття дає підстави говорити про те, що й у новій українській 

мові очевидним є сплутування понять жили як частини міологічної системи 

та вени як елемента системи кровоносної. Латинське слово «вена» могло 

існувати і самостійно, і перекладатися як жила, а до основного перекладу 

додавалися й інші, часто описові, у вигляді іменниково-прикметникових 

сполук, варіанти, а саме: Пупцевою жилою допливає до тїла плоду 

відживляючи кров (1916 Кос 32); Вена - син(є)жила, вена, доводня, 
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синєжила непариста; бульвина ярмової синєжили, синєжила павенна, 

синєжила порожня; синєжила долонна; синєжила черевослинна; 

синєжила брамна, синєжила воротня; синєжила схована (велика, мала, 

долучна) (1920 РУМедГалин 16); ярмові вени (від голови з боків шиї) (1925 

Компендіум 20), з двох здухвених вен (20), печінкові вени (20), воротна 

вена (25). 

Сплутування понять «жила» та «вена» наявне і при називанні аорти, а 

саме: Аорта – початкова жила (1920 РУМедГалин 5). 

Іменник жила використовувався також для іменування судин, 

наприклад: Сосуд,-ы (кровеносные) – жила,-и, живка, судини (1920 

РУМедГалин 123). 

Значення подібності до того, що назване мотивувальним словом, 

простежується в поодиноких найменуваннях капілярів, а саме: Капилляры – 

пажили, волосники (1920 РУМедГалин 57), капіляри є схожими на жили, 

тільки тонші від них, а дериват волосники вказує на товщину капіляра, яку 

можна порівняти з товщиною волосини. 

Для називання артерії слугували найменування, що вказували на її 

колір та особливості скорочення, коли артерія пульсує, а саме: 

чер(воно)жила, б’ючка, бойова жила (1920 РУМедГалин 6). Але частіше 

для номінації використовувався іншомовний варіант, котрий поширювався, 

для конкретизації розташування артерії, прикметниками, наприклад: Задня 

артерія брижова, артерія поперекова, артерія мискова, артерія слідна, 

зовнішня сонна аорта, права сонна артерія, ліва сонна артерія, піддужна 

артерія (125 Компендіум 19). Як бачимо, у наведеному переліку назв 

артерій наявне сплутування понять «артерія» та «аорта». 

В усі періоди розвитку мови фіксується успадкований із 

праслов’янського періоду іменник на позначення селезінки: на болъ сεрдца, 

на плεурε и на всякіε врεди горла, на сεлεзεну (1759–1775 ЛО 23) та його 

пізніший суфіксальний варіант На сεлεзεнку болную (1759–1775 ЛО 23). У 

ХІХ – на поч. ХХ століть словники засвідчують ширше коло найменувань 
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цієї частини тіла, наприклад: Селезенка – сележінь, селедянка, сележня, 

капсула селезенки – капшук сележні, к. осележжа (1920 РУМедГалин 117). 

Спорадично для називання селезінки використовувався субстантивований 

прикметник коса, у животныхъ – селезенка (1840 Б-Н 193), назва зумовлена 

розташуванням та подібною до трикутної формою селезінки. 

 

3.8. Особливості деривації соматичних найменувань ХІ – першої 

половини ХХ століть 

 

Обстежений небагатий у кількісному плані матеріал пам’яток 

давньокиївської доби свідчить про те, що словотвірні процеси в царині 

соматизмів відбувалися досить пасивно, оскільки панівна більшість похідних 

- це успадковані праслов’янські найменування, а саме: голова, обличие, лице, 

лоб, чело, тѣло, пояс, хвостъ, персь, лоно, чрево, плеще, шиӕ, рука, десниця, 

пьрсть, пальць, нога, стегно, голѣнь, колѣно, стопа, кость, хрѧстъкъ, гърло, 

гортань, зоубъ, мозгъ. Афіксальні новотвори з’являлися в згаданий період 

спорадично. Це були здебільшого книжні слова, деривовані за допомогою 

суфіксів -ение, -ьць, -ище, -ло (обличение ‘лице’, съсьць ‘груди, сосок’, 

сырище ‘шлунок’, гоило ‘чоловічий статевий орган’) та конфіксів на-…-ие, 

па-…-ъкъ, подъ-…-Ø (наличие ‘лице’, пабрадъкъ ‘нижня щелепа’, 

подъшьва). 

Проаналізовані тексти й лексикографічні праці середньоукраїнської 

мови, окрім відомих із попередніх століть субстантивів (тѣло, брюхо, поясъ, 

рамье, голова, чоло, шия, щока, тѣмѧ, лице, скранья, лыстъ ‘скроня’, обличє, 

лобъ, носъ, губа, вия, гъртань, составъ, рука, локоть, крыло, нога, лытка, 

кость, костка, бабка ‘кістка в нозі у тварин’, стопа, п’ята, глεзна, око, 

жила, серце, хребетъ, хребтіна, груди, пεрси, персь, дойка, лоно (лонє), 

волос, брова), фіксують незначну кількість нових слів, утворених за 

допомогою нечисленних дериваційних засобів.  
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Говорити про високу продуктивність котрогось зі способів, як і 

стосовно до мови ХІ-ХІІІ століть, складно, оскільки нові слова фіксувалися в 

пам’ятках середньоукраїнського періоду нечасто. 

Від наявних головно іменникових основ творилися конфіксальні 

деривати затилокъ, потылиця, заушє, зашиекъ. Зрідка нові соматизми зі 

значенням зменшеності творилися за допомогою суфіксів, що приєднувалися 

до давніх слов’янських (цицка < *cucati) або запозичених основ (жолудокъ) 

і досить рано втрачали демінутивне значення. З’являються також нечисленні 

похідні, утворені семантичним способом зі словотвірним значенням 

подібності до того чи того предмета, наприклад, лопатка ‘парна кістка 

трикутної форми в складі плечового пояса хребетних тварин і людини’, 

ӕгода на лици ‘щока’ та ін. 

Дериваційні процеси в підсистемі соматизмів нової української мови 

відбувалися у двох векторах: афіксальному та лексико-семантичному 

словотворенні, при цьому останній спосіб став чи не продуктивнішим за 

морфологічний. 

Афіксальна деривація соматичних найменувань здійснювалася 

передусім за допомогою суфіксів та конфіксів. Зовсім рідко до словотвірних 

процесів залучалися префікси. 

Мотивувальною базою для новотворів на позначення частин тіла 

людини і тварини виступали здебільшого іменники.  

Зауважимо, що з-поміж усього арсеналу суфіксальних формантів, які 

брали участь у процесах деривації соматичних номенів, жоден із них, за 

нашими даними, не «спеціалізувався» на приєднанні до твірних основ якоїсь 

однієї частини мови.  

Досить продуктивними у відіменниковій деривації були суфікси -ина 

(горошина, грудина, животина, кендюшина, кінчина, межина, нутрина, 

пахвина, хребетина, ямина), -ка (хрястка, шкурка, пучка, печінка, пелька, 

нирка, гомілка, гертанка, кістка, м’ясатка, жижка ‘частина литки під 
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коліном’), -ак/-як (кістняк, костяк, кістяк, борлак, бурлак, маслак), -ник 

(хребник, їжник ‘стравохід’, стравник ‘шлунок’, зворотник). 

Рідко до іменникових основ приєднувалися форманти -ня (ступня, 

очня), -иця (гузиця, клубиця) та ін.  

Значна кількість десубстантивних суфіксальних та 

складносуфіксальних похідних реалізувала лексико-словотвірну семантику 

подібності (за формою чи структурою) до того, що названо мотивувальним 

словом: ключиця (подібна до клюки), вилиця (подібна за формою до вилки), 

мигдалина, скловатка (м’язова оболонка шлунка, покриваючи його із 

середини, утворює, подібно до скловати, досить герметичний захист шлунка 

від пошкоджень), ворокняк (1920 РУМедГалин 29) ‘нарив’ (подібний до 

ворокъ ‘мішок, мішечок’), жабур ‘прищик’ (такі новоутвоення на тілі 

людини чи тварини подібні до пухирців, які покривають шкіру жаби). 

Більшість новотворів втратила семантику зменшеності, якої від 

початку їм надавали суфікси, а саме: ключиця, вилиця, клубиця, въязокъ, 

маслачок, хребець, скулець, дихальце ‘кадик’. 

Водночас деякі назви у джерелах до ХІХ століття продовжували 

зберігати свою демінутивність, пор. кисточка, кистонька, кісточка 

‘маленька кістка’, ротелятко, губенята, губонька, писё ‘товсте обличчя’ 

та ін. 

Помітною є група соматизмів на -ка, що виформувалися за 

«розмовною моделлю універбації атрибутивних словосполучень» 

[Тараненко, 2015, с. 80]. Це були головно найменування залоз (лойова 

залоза, пахова, потова, привушна, слізна, слинна) тощо, які скорочувалися за 

допомогою згаданого суфікса до однослівного варіанту, а саме: лоївка, 

пахівка, потівка, приушнівка, слезнівка, слизівка, слинівка; ліктівка (< 

ліктева кістка), дівинка (< дівоча перетинка). 

Досить широким, хоч і не вельми продуктивним способом творення 

відіменникових найменувань частин тіла людини і тварини виступала 

конфіксація. Майже в усіх виявлених дериватах розгляданої лексико-
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семантичної групи конфікси, приєднуючись до твірної основи, 

забезпечували наявність у похідних локативної семи. Це зумовлено однією з 

основних специфікацій двоелементного форманта: «постпозитивна частина 

передає загальне відношення предмета до поняття, позначуваного 

мотивувальним словом (виконує класифікаційну функцію показника 

найменування предмета, особи чи абстрактного поняття), а перша – 

конкретизує це загальне відношення, виражаючи різні значеннєві 

модифікації (лексичне співзначення)» [див. докладніше: Білоусенко та ін., 

2010, с. 16]. Однією з таких конкретизацій і є вказівка на розташування того, 

що назване твірним словом, що у виявлених конфіксальних дериватах 

реалізувалася за допомогою конфіксів із препозитивними компонентами, 

співвідносними із прийменниками / префіксами з просторовим значенням. 

Наприклад: над-…-ник (над’яйник, надгортанник), над-…-ик (надгорлик), 

над-…-ок (надколінок, наднирок, надп’еток), над-…-ja (над’яйча, 

надрам’я, надчерев’я), під-…-ja (піднебіння / піднебінє / підніб’я, 

піддзьоб’я, підгруддя, підборіддя, підхвістя, підчерев’я), під-…-ок 

(підраменок), під-…-иця (підгорліца), під-…-ина (підгорліна), за-…-ник 

(завушник, зашлунник), за-…-ок (зап’ясток, заріжок, затилок, зашийок), 

за-…-но (зап’ясно), за-…-ja (зарамення), о-…-ja (огруддя, ожилля, озуб’я, 

озявок, олегення, ом’яззя, очерев’я), при-…-ja (причерев’я), при-…-ок 

(принирок, прирамок), о-…-ник (огрудник), об-…-ja (обличє), перед-…-ja 

(передручча, передрамення, передрам’я, передпліччя), на-…-ник 

(нагорляник), на-…-ок (наколінок, нап’яток), між-/межи-…-(ів)ja 

(межирам’я, межимоззя, межибрів’я). 

Спорадично у творенні нових слів брали участь префікси 

(передплесно, переднирка). 

Проаналізований матеріал ХVІІІ – першої половини ХХ століття 

свідчить, що досить продуктивною базою для афіксального словотворення 

соматизмів були дієслівні основи.  
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Найактивнішу участь у віддієслівній деривації лексем аналізованої 

групи брав, за нашими спостереженнями, суфікс -ка / -авка / -анка, 

наприклад: дерланка ‘те саме’ (< дерти [голос], -ка – за аналогією до 

горлянка), дихавка, диханка, дишка, дишник ‘дихальне горло’, відхідник 

‘анальний отвір’, згортка ‘складка на шкірі’, сидючка ‘верхня частина 

стегна, на якій сидять’, ссучка ‘молочна залоза’, ґерґавка ‘гортань’ (< 

ґерґати ‘кричати’), нюхачка ‘носова перетинка’ і т.ін. 

Значно меншу продуктивність виявляли суфікси -ина (дутина 

‘порожнина’, западина), - ець (проводець ‘стравохід’ та ін.). 

Інколи до творення соматизмів залучалися ад’єктивні основи, до яких 

приєднувався головно суфікси -ка/-анка (пахівка, заднянка), -ина 

(груднина, випуклина, порожнина), -иця (задниця, стравохідниця 

‘стравохід’, матерниця ‘матка’, розкішниця ‘жіночий зовнішній статевий 

орган’, кутниця ‘пряма кишка’, що є кінцевим відділом товстої кишки, 

розташованим до основної її частини під кутом), -ик (поперечник, 

присечник, сечівник) зрідка – інші суфіксальні форманти (кровняк, 

кістняк).  

Із-посеред виявлених дериватів окрему групу становили композити, 

що активно почали з’являтися з кінця ХІХ століття як переклад іншомовних 

анатомічних термінів. Деякі питомо українські відповідники належали до 

цілих груп назв. Наприклад, для іменування нервів використовувалися 

лексеми: жилопоширники, жилостискачі, жилопобудники, 

жилопорушники, суховершник ‘горло’; на позначення новоутворень 

слугували похідні нервозліпак, нервозліпець ‘гліома’. 

Траплялися й синонімічні форманти, а саме: грудина – груднина – 

грудниця ‘грудна кістка’, костомаха – костомара, пахівка – пахвина, 

гузичка – гузиця, м’язак – м’язець, їжник – їжниця ‘стравохід’, підгорліца 

– підгорліна, над’яйник – над’яйча ‘придаток яєчка’, нагорляник – 

надгорлик, диханка – дишка – дишник – дихальце ‘дихальне горло’, 



158 

 

кутниця – кутнянка ‘пряма кишка, розташована до товстої кишки під 

кутом, кутня кишка’ тощо. 

Лексико-семантична деривація найменувань частин тіла людини і 

тварини. 

Як ми вже зазначали, цей спосіб творення соматичної лексики набував 

усе більшої ваги, уже з кінця ХІХ століття складаючи конкуренцію 

афіксальним способам.  

Осібно в цьому плані стоять лексеми, які вже в суфіксальному 

оформленні, на підставі семантичного перенесення за подібністю з огляду на 

форму, структуру тощо, увійшли до складу соматичної лексики.  

Найбільше таке перенесення стосувалося назв побутових предметів: 

чашечка, торбиночка, мішок, мидниця ‘тазові кістки’ (ця група кісток 

подібна до мідної миски – мідниці), ниркова миска, лоханя ‘тазова кістка’ 

(пор. лоханя ‘велика миска, раковина’), крижі ‘поперек’ (за будовою він 

схожий до хреста – крижа) та його суфіксальні варіанти крижевки, 

крижно, калитка, вітряки ‘зуби’, ябличко ‘найбільша сесамоподібна 

кістка, за формою нагадує заокруглений трикутник, верхівка якого обернена 

вниз, а основа – вгору’; кружало ‘міжхребцевий диск’ (основні значення – 

‘круг; дерев’яна або металева дуга, на якій зводять круглі частини будівлі; 

деталь машини, механізму тощо, яка має форму круга, кільця; диск’), ягідки 

‘вилиці’, леміш ‘кістка лицьової частини черепа, подібна за формою до 

землеробського інструмента’, черепна коробка, колодка (і варіант ководка), 

книжка ‘одна з частин багатокамерного шлунка великої рогатої худоби, 

повздовжні складки слизової оболонки якої схожі на листків книги’,  

Інколи траплялися найменування, утворені на основі подібності до 

певної етнічної групи, наприклад, татарка ‘бородавка’: назва зумовлена 

тим, що бородавка сприймалася як щось чужорідне, ким, власне, для східних 

слов’ян були татари. 

У цій групі виокремлювалися також локативи, у яких, унаслідок 

зрушень у семантиці, просторове значення ставало додатковим, натомість 
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основної ваги набирало значення соматичне. Це були головно однослівні 

найменуванння заглибин та отворів в організмі людини чи тварини, 

наприклад: впадина – западина, ямка, ямина, заглибина, вглибина, 

улоговина / влоговина, влуковина, рівчачок, борозенка, дуплина, опадь 

тощо. 

Наведені приклади підтверджують тезу про те, що «функціонування 

іменників зі значенням подібності є характерною рисою словотвірної 

системи української мови. Такі похідні <…> набули виразної 

національномовної специфіки. У їхній внутрішній формі відображена 

закономірність процесу пізнання людиною безмежної у своїх виявах 

об’єктивної дійсності, увиразнюються інтелектуальні, психічні, естетичні 

особливості мислення українського народу. Цей спосіб номінації став 

масовим, універсальним при оформленні мотиваційних відношень схожості, 

що свідчить про потужну потенційну спроможність внутрішнього 

іменникового словотворення» [Тилик, 2016, с. 169]. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Проаналізований мовний матеріал ХІ – першої третини ХХ століття 

дає підстави говорити про те, що соматичні найменування, засвідчені в 

пам’ятках ХІ–ХІІІ століть, є головно запозиченими з мови дописемного 

періоду. Це були найменування видимих частин тіла, наприклад (голова, 

обличие, лице, лоб, чело, тѣло, пояс, хвостъ, персь, плеще, шиӕ, рука, 

десниця, пьрсть, пальць, нога, стегно, голѣнь, колѣно, стопа, гърло). 

Праслов’янські назви внутрішніх органів фіксувалися нечасто (лоно, чрево, 

кость, хрѧстъкъ, гортань, зоубъ, мозгъ). 

Частіше семантика давньослов’янських назв частин тіла людини і 

тварини в текстах Х-ХІІІ століть зберігалася. Не зазнали семантичних 

зрушень давні сомоніми (поӕсъ, обличие, чело, лобъ, рука, нога та ін.), 
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остеоніми (кость, съставъ ‘суглоб’), спланхноніми (зубъ), ангіоніми 

(серце). 

Інколи на давньоруськоукраїнському ґрунті праслов’янські іменники 

зазнавали семантичних змін. Наприклад, локатив *pazduxa ‘простір між 

грудьми й одежею, яка до них прилягає’ в текстах києворуського періоду 

трансформувався в сомонім пазоуха (XII–ХІІІ ст.) ‘груди’. 

Деякі з найменувань, порівняно з праслов’янським періодом, могли 

закріплюватися в тій чи тій граматичній формі, наприклад, іменник перси 

(<*pьrsь) ‘груди’ послідовно засвідчувався, починаючи з ХІІ століття, у 

формі множини (и възложиша на персии ему).  

Подекуди про конкрентне значення лексеми допомагав довідатися 

лише контекст: и сладка пити и несть сети пиюще воду ту святую; ни съ 

нея болеть, ни пакости во чреве человеку (поч. ХІІ ст). 

Новотворами мови давньокиївської доби були нечисленні, часто 

книжного характеру, іменники на позначення частин обличчя (пабрадъкъ 

‘борода, підборіддя’, наличие), кінцівок та їх частин (шюица ‘ліва рука’, 

подъшьва), частин травної (сырище ‘шлунок’, печень) або сечостатевої 

(съсьць ‘груди, сосок’, гоило ‘чоловічий статевий орган’) системи. 

Прикметним є те, що деякі з наведених субстантивів засвідчені в пам’ятках 

розгляданого періоду лише у складі фразеологізмів, пор. проӕти на 

печенехъ ‘дістати до печінок’. 

Писемні джерела середньоукраїнської мови також фіксують значну 

кількість праслов’янських номенів частин тіла людини і тварини. і, як і в 

попередній період, не засвідчують значної кількості нових слів. Арсенал 

соматичних найменувань поповнюється в мові XIV – XVIII століть за 

рахунок як запозичень: парсуна ‘обличчя’ < лат. persona, тваръ ‘те саме’ < 

пол. twarz, каркъ ‘задня частина шиї’, ныра / нырка < нім. Niere ‘нирка’), так 

і власних ресурсів – за допомогою афіксальної деривації головно від 

іменникових основ (затилокъ, потылиця, заушє, зашиекъ та ін.). 

Соматичні найменування, утворені за допомогою суфіксів зменшеності, 
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майже одразу втрачали демінутивне значення (цицка, жолудокъ). 

Нечисленні похідні були утворені семантичним способом на основі 

подібності до того чи того предмета, наприклад, лопатка ‘парна кістка 

трикутної форми в складі плечового пояса хребетних тварин і людини’, 

ӕгода на лици ‘щока’.  

Тексти й лексикографічні праці нової української мови засвідчують 

значне розширення майже всіх груп соматичних найменувань.  

Зберігши більшість праслов’янської соматичної лексики, 

розширювалися групи сомонімічних, спланхнонімічних, остеонімічних та 

неоплазмонімічних найменувань. Це зумовлювалося передусім розвитком 

природничих наук, зокрема, медицини, і у зв’язку з цим – прагненням 

віднайти питомо українські відповідники до масиву активно запозичуваної 

іномовної лексики.  

Афіксальна деривація назв частин тіла людини і тварини 

здійснювалася передусім за допомогою суфіксів та конфіксів, що 

приєднувалися здебільшого до іменникових основ. Попри участь у творенні 

нових слів, жоден із суфіксальних формантів не приєднувався до твірних 

основ якоїсь однієї частини мови. У відіменниковій деривації досить 

продуктивними були форманти -ина (грудина, кендюшина, кінчина, 

нутрина, пахвина), -ак/-як (кістняк, борлак, бурлак,), -ник (хребник, 

їжник ‘стравохід’, стравник ‘шлунок’, зворотник). 

Значна кількість десубстантивних суфіксальних та 

складносуфіксальних похідних реалізувала лексико-словотвірну семантику 

подібності (за формою чи структурою) до того, що названо мотивувальним 

словом: ключиця, мигдалина, ворокняк ‘нарив’). Попри втрату новотворами 

семантики зменшеності, якої від початку їм надавали суфікси (вилиця, 

въязокъ, маслачок, хребець, дихальце ‘кадик’), деякі назви продовжували 

зберігати свою демінутивність (кистонька, ротелятко, губонька, писё 

‘товсте обличчя’ та ін.  
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Помітною є група соматизмів на -ка (це були головно найменування 

залоз), утворених шляхом універбації (лоївка, потівка, слизівка, слинівка; 

ліктівка). 

Майже в усіх виявлених соматизмах, до структури яких входили 

конфікси, була наявна локативна сема (надгортанник, наднирок, 

піднебіння, підраменок, підгорліна, завушник, зашлунник, огруддя, 

межирам’я тощо). 

Найактивнішу участь у віддієслівному словотворенні назв частин тіла 

людини і тварини брав суфікс -ка / -авка / -анка (дерланка ‘горлянка’, 

дихавка ‘дихальне горло’, сидючка ‘верхня частина стегна, на якій сидять’ 

та ін.). Значно менш продуктивними були суфікси -ина, -ець. 

Інколи до творення соматизмів залучалися прикметникові основи, до 

яких приєднувалися головно суфікси -ка/-анка, -ина, -иця (пахівка, 

заднянка, випуклина, порожнина, стравохідниця, кутниця ‘пряма 

кишка’).  

Композитне словотворення активізувалося з кінця ХІХ століття як 

один зі способів перекладу чужомовних анатомічних термінів 

(жилопоширники, суховершник ‘горло’; нервозліпець ‘гліома’, 

плястом’язак і т.ін.).  

З кінця ХІХ століття конкуренцію афіксальним способам творення 

соматичних найменувань складала лексико-семантична деривація, при якій 

назви частинам тіла та організму людини і тварини давалися з огляду на їх 

подібність до форми, структури тих чи тих предметів, рослин тощо. У цій 

групі виокремлювалися також локативи, у яких, унаслідок зрушень у 

семантиці, просторове значення ставало додатковим, натомість основної 

ваги набирало значення соматичне (впадина – западина, ямка, ямина, 

заглибина, вглибина, улоговина,  рівчачок, борозенка, дуплина, опадь 

тощо). 

Прикметним у функціонуванні соматичних назв нової української 

мови є те, що до багатьох із них могли додаватися уточнювальні ад’єктиви, 
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за допомогою яких конкретизувалося розташування, структура тощо якоїсь 

частини людського чи тваринного організму (кінчини горішні і долішні, 

мускул черевний, мускул коловий очний і т. ін.). 

Інколи поряд із запозиченою (грецькою або латинською) назвою 

співіснував номен питомо український (нервняк, неврома; барвиняк, 

мелянома).  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Антропоцентризм як у лінгвістиці, так і в інших гуманітарних 

науках зумовив дещо звужене визначення меж соматичної лексики. Проте 

такий погляд на сферу тілесного заперечує і тілесність, і сферу психіки 

стосовно до інших живих організмів – тварин. Тому до царини соматичних 

найменувань у дисертації зараховано й назви частин тіла тварин. 

Термінологічна недостатність у номінуванні частин організму людини і 

тварини зумовлена і загальним підходом до виокремлення певних їх груп, і 

неврахуванням декотрих частин організму як окремих підгруп анатомічної 

системи людини чи тварини. Перша з наведених умов спричинила 

відсутність уваги до групи м’язів та м’язової системи й, відповідно, до їх 

називання; друга – потребу у виділенні нової групи соматизмів, пов’язаних із 

новоутвореннями, а саме – неоплазмонімічної лексики. Відтак до соматичної 

лексичної підсистеми запропоновано включати такі великі групи номенів на 

позначення частин тіла людини і тварини: сомонімічні (загальносистемні, 

для називання тіла), остеонімічні (назви кісткової системи організму), 

спланхнонімічні (назви внутрішніх органів загалом), ангіонімічні 

(найменування елементів кровоносної системи організму), міонімічні (назви 

м’язів), сенсонімічні (найменування органів чуття), неоплазмонімічні (назви 

новоутворень на тілі чи в організмі людини і тварини), а також назви частин 

організму людини і тварини, пов’язані з центральною та периферійною 

нервовими системами. 

2. Найбільшу кількість упродовж усіх періодів розвитку української 

мови становили сомонімічні найменування. У праслов’янській мові 

іменники розгяданої семантики в кількісному плані майже рівномірно 

розподілялися за групами, служачи для позначення голови та її частин 

(*dud(ь)lo ‘морда тварини’, *golva ‘голова’, *golvica, *golvina ‘велика 

голова; баняк’, *borda ‘борода, підборіддя’, *čelo, *lъbъ, *liko / *likъ, *pyskъ 

‘рот; обличчя, морда’, *obočьje ‘брови; око; очна впадина; скроня’ тощо), 
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тулуба та його частин (*tělo, *рlъtь ‘тіло, шкіра’, *br’uxo, *puzo, *dupa, 

*gǫzъ, *zadъ, *grǫdь, *pьrsь, *pьrsi ‘груди’, *xvostъ, *pǫpъ ‘кругла заглибина 

або випуклість на животі людини чи тварини’), шиї та її частин (*šija, *vyja, 

*glъtъ ‘горло, глотка’, *glъtъka, *gъrdlo, *gъrtanъ / *gъrtanь, *xolъka 

‘частина шиї біля самого хребта’, *volo, *volje ‘опух, зоб’, *našijьkъ 

‘потилиця’), нижніх кінцівок та їх частин (*butъ ‘стегно, ляжка’, *golenь 

‘частина ноги від коліна до ступні’, *gomolъka / *gomolьka ‘гомілка’, 

*xodidlo ‘ступня, стопа’, *xodul’a ‘ноги’, *lapa ‘нижня частина ноги 

тварини’, *noga, *pęta, *stopa, *lytъka, *jьkra / *jьkro ‘литка, ікра ноги’). 

Найменше реконструйовано, за нашими даними, найменувань верхніх 

кінцівок та їх частин (*pletje ‘плече’, *ramo, *ramę ‘те саме’, *rǫka, 

*desьnica ‘права рука’, *klěšča ‘клешня’, *krilo, *kridlo та ін.). 

Джерела ХІ–ХІІІ століть засвідчують значну кількість успадкованих 

давньослов’янських сомонімів, а саме: глава / голова, обличие, лице, чело, 

тѣло, плъть, поӕсъ, чресло, хвостъ, лоно, чрево, поупъ, плеще, шия, рука, 

дѣсница, пьрстъ,Ошибка! Закладка не определена. пальць, крыло, 

нога,Ошибка! Закладка не определена. бедро, стьгно, голѣнь, колѣно, 

лытка, стопа, пѧта). Новотворів у цей період фіксується зовсім небагато, 

наприклад: наличие ‘щоки, обличчя’, скрань ‘скроня’, пабрадъкъ ‘нижня 

щелепа, нижня сторона морди тварини’, шюица ‘ліва рука’, подъшьва 

‘нижня частина ступні’. 

Джерела наступних століть зберегли більшість давніх сомонімічних 

назв. Низка нових слів фіксується в пам’ятках середньоукраїнського періоду, 

це здебільшого найменування голови та її частин (поличо(к) ‘передня 

частина обличчя’, машкара ‘маска, харя, личина’, парсуна ‘обличчя’, тваръ 

‘обличчя’, висок ‘скроня’, затылок, потылиця, заушє; животъ, правица, 

горсть ‘рука’, лѧдви ‘стегна’). У новій українській мові розглядана лексико-

семантична група активно поповнюється кількома основними шляхами 

1) розширення кола формантів, які додавалися до давніх основ (пицюра < 

пик-а, личина, мазепа ‘личина, пика’ < мазати, перенісся, межибрів’я, 
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підборіддя, диханка ‘незаросле тім’я в немовляти, покрите тонким шаром 

шкіри, який пульсує (дихає)’, загривок, зашийок, крижно, підхвістя, 

надчерев’я, підчерев’я, зарамення, межирам’я, прирамок, плечко, 

задниця, підребрів’я, горлянка, підгорліна, палюх ‘палець’, передручча, 

зап’ясток тощо); 2) запозичення (гамалик, з турецької hamallik ‘професія 

носильника’; барк ‘частина тіла, що міститься вище плечей’ < пол. bark 

‘частина руки від плеча до ліктя; верхня частина хребта’, межикрочча від 

пол. międžykrocze ‘промежина’ і т. ін.). Семантична деривація для 

продукування нових сомонімів використовувалася рідко, що, на нашу думку, 

зумовлено морфологічною самодостатністю аналізованої групи 

найменувань. 

Формування основного фонду остеонімічної лексики почалося в 

праслов’янський період. Із-поміж реконструйованих найменувань 

розгляданої семантики найбільшу кількість становили назви кісткових 

з’єднань (*gъbežь ‘суглоб’, *gyčalъ ‘товста, міцна кістка’, 

*sǫglobъ / *sъglobъ, *sǫstavъ, *kъlbъ ‘суглоб’, *ščikokoltъka ‘кісточка’), дещо 

менше виявлено найменувань кісток та кісткової системи загалом (*bulyga 

‘кістка’, *kostь, *kostra, ‘скелет, кістяк’, *kosturъ / *kostura ‘те саме’), а 

також назв кісток голови (*ščelpa ‘щелепа’, černь / *černo ‘те саме’, *skula 

‘вилиця’ та ін.). Інколи на позначення якоїсь однієї частини скелета 

використовувалося кілька номенів. Наприклад, для називання хряща 

використовувалися іменники *dyxadlo, *xręščь, *xręstъkъ / *xręstъka, 

*xręščelь, *xrǫščь, *xrǫščalь тощо. Обстежені джерела ХІ–ХІІІ століть 

засвідчують незначну кількість остеонімів, що майже всі успадковані з 

попереднього періоду розвитку української мови (кость, глезнь, съставъ та 

ін.). Небагато найменувань кісток засвідчено і в середньоукраїнській мові. 

Окрім успадкованих із попередніх періодів назв (хребтіна, хребетъ, 

костка, ребро, локоть, глεзна, составъ), пам’ятки цього періоду фіксують 

невелику кількість новотворів (междорамѣє ‘хребет’, лопатка, плεсна). 

Інтенсивне зростання кількості остеонімічних назв, за нашими даними, 
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спостерігається з другої третини ХІХ століття, що зумовлено розвитком 

передусім медичної (як народної, так і академічної) сфери на території 

України. Зберігши деякі давні назви, активно поповнюються новими 

лексемами групи найменувань нижніх кінцівок (ґанджала ‘гомілка’, суреля 

‘кістка гомілки’, гомілка, ступня, нап’яток ‘надп’яткова кістка’, 

надступак ‘те саме’, наколінок, кагнець ‘найбільша сесамоподібна кістка; 

за формою нагадує заокруглений трикутник, верхівка якого обернена вниз, а 

основа – вгору’, чашечка, костомара ‘велика кістка ноги’, клубиця 

‘стегно’, маслак ‘велика, здебільшого стегнова кістка’, крижъ ‘поперечна 

кістка у тварин у вигляді хреста’ тощо), а також назв кісток тулуба (хребець, 

хребник, кістяк, въязокъ ‘хребець’, огрудник, зворотник ‘шийний 

хребець’, кружало, костомаха, грудина, огруддя і т. ін.). Менше засвідчено 

іменників на позначення кісток голови (вилиця, мізківня, поніб’я, язулька, 

надгортанник). 

Основний арсенал найменувань внутрішніх органів людини і 

тварини був сформований у праслов’янську добу. Спланхноніми називали 

внутрішні органи загалом (*ętro ‘печінка’, *duxadlo ‘свинячий пузир’, 

*ǫtroba, *kyla ‘грижа; пухлина’, *červo ‘черевна порожнина, живіт’, *zelza 

‘залоза’), органи травлення (*ědadlo ‘жувальний апарат у тварин’, *xobotъ 

‘хобот’, *kъlba ‘порожнина шлунка; (свинячий) шлунок; нутрощі риби’, 

*kyšьka ‘кишка’, *želǫdъ ‘шлунок’, *černъ ‘корінний зуб, щелепа, ясна’), 

сечостатевої системи (*grǫzidlo ‘вим’я свині’, *ędro/*ędra ‘яєчко /про 

чоловічий статевий орган/’, *dъbna ‘матка’, *dojьka / *dojьkъ ‘груди; сосок’, 

*ložesno ‘утроба матки, матка’, *vymę ‘вим’я’, *mǫdo/*mǫdъ ‘тестикула, 

яєчко’, *děloga /*dětologa ‘матка; послід’, *obplodьje ‘оболонка навколо 

плода’ тощо), а також дихальні органи (*čerl’ustьn’a ‘жабра’, *dyxadlo 

дихальний орган, легені, ніздря кита’, *žębra ‘рот, паща; вилиця, щелепа’). 

Писемні джерела і давньоруськоукраїнського, і середньоукраїнського 

періодів розвитку української мови засвідчують невелику кількість 
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спланхнонімів, частина яких була успадкована з праслов’янської мови (кила, 

гърло, гортань, зоубъ). 

Активне поповнення всіх підгруп лексики на позначення внутрішніх 

органів людини і тварини відбувається у XVIII – на початку ХХ століття за 

рахунок як і питомого українського (нутрощі, легкуша ‘язик, верхні 

дихальні органи, легені, серце й печінка разом’, потівка ‘потова залоза’, 

їжник ‘стравохід’, пропуклина ‘кила’, ом’яззя, перетно ‘перетинка’, 

гортанці, зяви ‘жабра’, дишка, приводження ‘статеві органи’, луно 

‘мошонка’, смочок ‘cосок’, матиця, дитинник ‘матка’, стравник, 

очерев’я, кутниця ‘частина прямої кишки тварини’, відхідник ‘анальний 

отвір’, межимоззя ‘мозкова оболонка’ та ін.), так і (рідше) запозичень з 

інших мов (тельбухи < пол. telbuch ‘товсте черево, пузо’, ослонка 

‘оболонка’ < пол. osłonka ‘кожух’, нирка < нім. Nieren, шлунок < нім. 

geschlünge ‘шлунок’ та ін.). Інколи і в праслов’янській, і в новій українській 

мові для називання внутрішніх органів та їх частин могли 

використовуватися евфемічні лексеми (*bobъkъ ‘чоловічий статевий орган у 

немовляти’, кузюк ‘статевий член самців’). 

Досить помітною в кількісному плані упродовж усіх періодів розвитку 

української мови була група сенсонімічних найменувань. Уже в 

праслов’янській мові ця група іменників семантично була розгалуженою, 

хоча кожна з підгруп за чисельністю була невеликою, а саме: назви органів 

зору (*bělǫda ‘очі’, *oko, *věko ‘повіка’, *zěnica ‘зіниця’, *bělъkъ, *bělьmo 

‘більмо’), органів слуху, нюху та смаку (*nosъ ‘ніс’, *uxo ‘вухо’), 

найменування шкірного й волосяного (хутряного, шерстяного) покрову 

(*azьno ‘шкіра’, *agnętina ‘шкіра ягняти’, bykovina ‘бичача шкіра’, *griva, 

*skorupa ‘шкура’), назви рогового покрову шкіри – нігтів, кігтів (*nogъtь, 

*ratica, *rogъ, *bodidlo ‘ріг корови’). 

Майже всі виявлені в пам’ятках ХІ–ХІІІ століть сенсоніми, окрім 

новотвору волосъ, були успадковані з дописемного періоду, а саме: оухо, 

око, носъ, бровь, ногъть, рогъ, перо та ін. Ці давні слова закріпилися в 
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активному шарі не лише української, а й інших слов’янських мов. 

Проаналізовані джерела середньо- та новоукраїнської мови фіксують низку 

нових лексем, які приблизно в рівній кількості представляють ті ж лексико-

семантичні групи, які почали формуватися ще в мові давніх слов’ян, 

виступаючи здебільшого на позначення частин органів чуття людини чи 

тварини, наприклад: вирла ‘вирячкуваті очі’, сліпаки ‘підсліпуваті очі’, 

здречко ‘зіниця’, спійня ‘кон’юктива’, баки ‘очі’, жмурина ‘повіка’, 

білковина ‘очний білок’, прозорка ‘рогівка’, рогівка, сітчанка, 

протизакруток ‘частина вушної раковини’, протизавитка ‘те саме’, 

війниці ‘вії’, ремінниця ‘шкіра’, натканець ‘епітелій’, наскірень, нашкірок 

‘епідерма’ та ін.  

Аналіз реконструйованого матеріалу праслов’янських неоплазмонімів 

свідчить про те, що в дописемний період були сформовані основні їх 

лексико-семантичні групи, а саме: назви опухів та інших на(д)шкірних 

утворень (*butьca ‘опух, наріст’, *gyra ‘шишка, жолвак’, *katyšь ‘шишка, 

невеликий набряк; водянка’, *mozolь, *puxorь), найменування прищів та 

наривів (*blǫda ‘нечисті прищі’, *bolętjьka ‘чиряк’, *čirъ, *čir’akъ, *bula 

‘нарив, гнійник, шишка’, *gnojьnikъ ‘гнійний прищик’), іменники на 

позначення виразок та шрамів (*ězva ‘рана, виразка на шкірі’, *vъldyrь 

‘водянка’), назви новоутворень у внутрішніх органах людини чи тварини 

(*gъlma ‘пухир на кістках, м’язах’). 

З праслов’янької доби українська мова успадкувала окремі 

найменування новоутворень (пухиръ, гуля, гудз, мозоль, бородавка, прищ, 

болячка, вредъ, лишай, бѣльмо). Проаналізовані писемні джерела 

давньоруськоукраїнського та середньоукраїнського періодів розвитку 

української мови, окрім нечисленних успадкованих із праслов’янської мови 

назв бѣльмо та врεдъ, інших слів не засвідчують. Поповнюється група 

найменувань набряків, наривів, опухів та інших на(д)шкірних утворень 

(бубачка ‘нарив’, ворокняк ‘гігрома’, міховиця ‘киста’, жовны, шкірняк, 

татарка ‘бородавка’, гнойовик, гнояк, нарва, волосомор, лисинець 
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‘лишай’), дещо менше виявлено назв шрамів, рубців (шрам, басаман ‘смуга 

на тілі від удару’, рубець) та пухлин усередині організму (нервозліпак, 

м’язак, ясеняк та ін.).  

Порівняно невелику кількість упродовж ХІ–першої половини ХХ 

століття становили назви м’язів та кровоносної й судинної системи.  

У праслов’янський період виокремилася невелика група міонімів: це 

були головно назви серця та найбільш відомих давнім слов’янам м’язів, які в 

подальшому успадкували слов»янські мови (*gǫba ‘губа’, *ęzykъ, *agodica 

‘сідниця’, *sьrdьce, *žila). У цей же період лише починала формуватися 

група ангіонімічних найменувань, яких, за нашими даними, 

реконструйовано зовсім небагато – *selzenь та варіант *sьlezena ‘селезінка’.  

Обстежені джерела української мови засвідчують, що наприкінці ХІХ 

– початку ХХ століття м’язи нерідко називалися з огляду на подібність до 

того чи того предмета, наприклад: ягоди ‘мускули на лицьових вилицях’, 

м’яз (очевидно, від пол. miąż, mięż ‘м’якоть плоду; маса, матерія’ тощо). 

Найменування жил, сухожиль та зв’язок фіксуються в джерелах мови ХІХ – 

першої третини ХХ століття нечасто (Ахилів тужень). 

Ангіоніми репрезентовані в джерелах ХІХ-першої половии ХХ століття 

поодинокими найменуваннями капілярів (пажили, волосники), артерій 

(червоножила, б’ючка, бойова жила).  

Така невелика кількість міонімів та ангіонімів зумовлена, вочевидь, 

тим, що згадані ділянки організму людини і тварини медицина досить пізно 

почала вивчати.  

3. Однією з прикметних рис розвитку семантики найменувань частин 

тіла людини і тварини втрата демінутивності. Якщо в праслов’янській мові 

вона траплялася зрідка, то до кінця ХVIII століття дедемінутивізаційні 

процеси остаточно закріпилися в словотворенні соматичних назв.  

Перенесення семантики на основі подібності як один зі способів 

немологічної деривації соматичних назв із кінця ХІХ століття склало 

конкуренцію афіксальним способам.  
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4. Інтенсивний розвиток медичної термінології зумовив не лише 

активізацію процесів запозичення слів на позначення частин організму 

людини і тварини головно з латинської мови, а й запустив зворотній рух у 

бік спроб дібрати власне українські відповідники до чужомовних лексем. 

Такі пуристичні тенденції особливо помітні у словниках 20-х років ХХ 

століття, які до середини ХХ століття продовжували видаватися за межами 

УРСР. Історичні процеси 30-х-70-х ХХ століття років спричинили 

поступовий занепад питомої української термінотворчості, і ті лексеми, які 

засвідчені в словниках 20-х років минулого століття (укладачі цих праць 

послуговувалися роботами П. Білецького-Носенка, Є. Желехівського, 

І. Верхратського, Б. Грінченка), поступово відходили до інертного шару 

української лексики.  

Перспективами дослідження є більш докладне вивчення розвитку й 

становлення соматичних назв у діалектах української мови, а також 

створення засад укладання термінологічної бази природничої, зокрема 

медичної, сфери з опертям на питомо український лексичний матеріал. 
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*klepačь 

*klepъka 
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*kъlba, *kъlbъ 

*kъlbъ 

*kъlъ, *kъlo 

*kъlъkъ, *kъlykъ 

*lapa 

*lěvica 

*lice 

*liko 

*likъ 

*lišajь 

*lono 

*lyda, *lydъ, *lydo 

*lysta, *lysto, *lystъ 

*lytъka 

*lъbiščе 

*lъbъ 

*medjinožьje 

*mǫdo, *mǫdъ 

*moslakъ 

*mosъlъ 

*mošьna, *mošьn’a 

*mošьnъka 

*mozolь, *mozolъ 

*našijьkъ 

*navyjьkъ 

*noga 

*nogъtь 

*nosiščе 

*nosъ 

*občervьje 

*obličьje 

*obočьje 

*obsьrdьcь 

*obsьrdьjе 

*obustьje 

*očiščе 

*oko 

*olkъtъ 

*olkъtьnica 

*olnita 

*palъ 

*palьcь 

*pazduxa 

*paznogъtь 

*pero 

*pęta 

*plesna 

*pletje (*plet'e) 

*pojasъ 

*pǫpъ 

*pryščь, *pryščelь, *pryščalь 

*puxyrь, *puxorь 

*puzo 

*pyskъ 

*pьrsь*pьrsi 

*ramo*ramę 

*ratь*ratica 

*rebro 

*rilo 

*rogъ 
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*rǫka 

*rъtъ 

*ščeka 

*ščelpa 

*ščikokoltъka 

*selzenь 

*šija 

*skora 

*skorupa 

*skula 

*sǫglobъ, *sъglobъ 

*sǫstavъ, *sъstavъ 

*spina 

*stopa 

*sьlezena 

*tělo 

*temę 

*usta 

*uxo 

*verdъ 

*volo*volje 

*vymę 

*vъldyrь 

*xobotъ 

*xodidlo 

*xodul’a 

*xolъka 

*xrěli 

*xręščelь 

*xręščь 

*xręstъkъ, *xręstъka 

*xribъ 

*xribьtъ 

*xrǫdьna 

*xrǫščalь 

*xrǫščь 

*xrьbъtъ 

*xrьbьtina 

*xujь 

*xula 

*xvostъ 

*xyma, *xymъ 

*xъzъ 

*zadъ 

*žębra 

*želǫdъ 

*zelza 

*zěnica 

*žila 

*zǫbъ 

*оbzadьje 

*оbzǫbьje 

*рlъtь 

“курячі груди” 

cъсьць 

артерія мискова 

артерія поперекова 

артерія слідна 

б’ючка 

бабка 



201 

 

баки 

барвиняк 

барк 

басаман 

бганка 

бебехъ 

бедро 

безбілкові напухи 

бибак 

білко 

білкова оболонка 

білковина 

білок 

білочня 

білчанка 

більмо 

близна 

бойова жила 

бокъ 

боляк 

болячка 

борлак 

борланка 

бородавка 

борозенка 

борозна 

борознонька 

брова 

бровъ 

бровь 

брухо 

брыва 

брюхо 

бубачка 

бубон 

бубон злосливий 

бубонцéва 

(барабáнна)оболонка 

(перетинка) 

букъ 

бурлак 

бѣльмо 

в горішніх і долішніх зубах 

в лоєвих железах 

в сїменних міхурцях 

в(ъ) составѣ руки 

в’яз(и)ло 

в’язи 

в’язіль 

в’язова кістка 

в’язок 

в’ялина 

в’яль 

варг(ґ)и 

вглибина 

великі губи 

вена 

Венерин поріг 

вертепанци 

веселка 
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веселкова оболонка 

видъ 

визівок 

вилиця 

вим’я 

виросток 

висок 

відтулина 

відтулина горлова 

відтулина грушкувата 

відхідник 

війка 

війниці 

вістя гортанки 

вітряки 

вічко піхвяне 

вічко уразове 

вічко черевне 

вія 

вказівець 

влука 

влуковина 

во чреве 

водняк 

водяний напух 

воко 

воле 

волокнинець 

волоса 

волосинка 

волосники 

волосок 

волосомор 

волосся 

волосы 

ворги 

ворокняк 

воротна вена 

врε(д) в горлѣ 

врεди твεрдіε 

врεдъ в носу 

врεдъ въ уста(х) 

вредъ 

вухо 

въ рамεню 

въ шрамахъ 

въязокъ 

выявиявиѧ 

вязок 

вѣйка 

вѣко 

гамалик 

гаргала 

гачок 

гертанка 

гертань 

гила 

гирло 

гирло артеріальне 

гиртан 
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глεзна 

глава 

глеза 

глезнь 

глузди 

гляг 

гність 

гнойовик 

гноючка 

гнояк 

гноянка 

гнояночок 

гоило 

голёнка 

голенкаголонкаголѣн(ъ)ка 

голенъ 

голень 

голінка 

голова 

головка розкішниці 

головонька 

головчак 

голоснянка 

голѣнка 

голѣнь 

гомилка 

гомілка 

горбок Венери 

гордло 

горло 

горлянка 

горлянкова щілина 

горошина 

горошко 

горсть 

(г)ортанне віко 

гортань 

грива 

груди 

грудина 

груді 

груднина, груднына 

грудниця 

губа 

губа исподнuя 

губенята 

губи 

губки 

губонька 

гудз 

гузиця 

гузичка 

гузка 

гузок 

гуля 

гусак 

гърло 

гъртань 

ґаджало 

ґанджала 
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ґанджалы 

ґелево 

ґерґавка 

ґиджала 

ґудз 

ґузи 

дhсниця 

дерев’янка 

дерланка 

дермоїди 

десница 

джиґеля 

дзьоб 

димниця 

дихавка 

дихального горла 

дихальце 

диханка 

дишка 

дишник 

дівинка 

дівоча перетинка 

дійка 

до похви 

до поӕса 

до стільцевого отвору 

до цівки мочевої 

доводня 

додаток 

дойка 

долішня 

долоня 

долонь 

долонѧ 

долочок 

дугівка 

дугівка 

дужка 

дупа 

дуплина 

дутина 

дучка 

жабур 

живитъ 

живіт 

живка 

живло 

животина 

животиння 

животок 

животъ 

жижка 

жижки 

жила 

жилка 

жилопобудливі нерви 

жилопобудники 

жилопорушники 

жилопорушуючі нерви 

жилопоширники 
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жилопоширні нерви 

жилостискуючі нерви 

жмурина 

жмут 

жовны 

жовняк 

жолобок 

жолудокъ 

журавель 

завіекъ 

завісочка піднебінна 

завушники 

загинка 

заглибина 

загривок 

зад 

задиня 

задниця 

задня артерія брижова 

заднянка 

задок 

задъ 

залоза 

залоза брамникова 

залоза виделкова 

залоза грудна 

залоза лойова 

залоза надниркова 

залоза насінна 

залоза пасокова 

залоза передміхурова 

залоза потова 

залоза привушна 

залоза присечникова 

залоза слинява 

залоза слюзнаслизньова 

залоза сльозова 

залози 

залози позачеревні 

залозка 

залозопістряк 

залупа 

зап’ясно 

зап’ясток 

западина 

зарамення 

заріжок 

заслінка 

заставка 

затилок 

затока молочна 

затока сечостатева 

затока чолова 

затульна оболонка 

затылок 

заушє 

заціпи 

зашийок 

зашкалубина 

зашлунник 
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збурка 

зв’язень 

зв’язка 

зв’язок 

зворник зіниці 

зворотник 

згортка 

здречко 

здрійко 

здрянка 

здуха 

здухвених вен 

здуховина (издуховина) 

зернина 

зіниця 

злосливий жовняк 

злучка 

зморшка 

зовнішня сонна аорта 

зоубъ 

зрениця 

зріницею 

зуб 

зуб черенний 

зубець 

зубня сповна 

зубова дуплавина 

зубчик 

зябрижабри 

зяви 

зѣница 

иклы (йклыклы) 

їжник 

їжниця 

ікло 

іклокло 

ікра 

каблучка 

кагнець 

кадик 

калитка 

калиткова смуга 

калюх 

калюшки 

канал 

каналець 

канали півкружалові 

канальці зубні 

капиці 

карб 

карк 

каркъ 

карчило 

келюх 

кендюх 

кендюхъ 

кендюшина 

кикіть 

кила 

кирпа 
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кистонька 

кисточка 

кистькистка 

кихоть 

кишка 

кишки 

кишковий провід 

кіготь 

кінцівка 

кінчина 

кінчина горішня 

кінчина долішня 

кістка 

кістка 

кістнина 

кістняк 

кісточка 

кістяк 

кістяккостяк 

кість 

клаклеваки 

клешня 

клиша 

кліпавка 

кліпки 

клуби 

клубиця 

ключиця 

кляп(к)а вуха 

книжка 

кобилка 

ководка 

ковтка 

кожушок 

коло очне 

колодка 

копит 

копито 

корінця 

кормовий провід 

коробка черепна 

коронки 

коса 

костка 

костник ясен 

костомара 

костомаха 

костяк 

кость 

костьми 

крижак 

крижевки 

крижі 

крижно 

крижъ 

крило 

крильце 

кришталик 

кров’як 

кров’яна гуля 
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кров’яний наростень 

кровняк 

кружало 

крыло 

кузюкъ 

кукса 

кульша 

кульшова ямка 

куприк 

кусало 

кутниця 

кутнянка 

лада 

ладка 

Ланита 

лапа 

лапка 

легені 

легеня 

легкелегкі, 

легкуша 

легушка 

легушки 

леміш 

лизень 

лисинець 

листва 

литка 

лицε 

лице 

лицо 

личина 

личко шкіри 

лишай 

лишай жовньовий 

лишай звичайний 

лишай круглястий 

лишай червоний 

ліб 

ліва сонна артерія 

лівиця 

лідвиць 

лікоть 

ліктева кістка 

ліктівка 

лоб 

лобик 

лобковина 

лобъ 

лоївка 

локотъ, локот, лукоть 

локоть 

лонє 

лоно 

лопатка 

лопатька 

лоханею 

луда 

луна 

луно 
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лучова кістка 

лызень 

лысто 

лыстъ 

лытка 

лялько 

лѣвица 

лѧдви 

м’азень 

м’яз 

м’язак 

м’язак пересмужчатий 

м’язець 

м’язиво 

м’язовий наростень 

м’ясатка 

мазепа 

малі губи 

мармиза 

мармуза 

маслак 

маслачок 

маслаччя 

матерниці 

матиця 

машкара 

междорамѣє 

межибрів’я 

межикрочча 

межимоззя 

межина 

межирам’я 

межиребра 

межистíнна перетинка 

межник 

мертви косты 

мехір 

мигдалик 

мигдалина 

мигтюче волоссячко 

мигучка 

мидзя 

мидниця 

мишка 

міжбров’я 

міжниркова залоза 

міжребрина 

мізинок 

мізільник 

мізківня 

місячко 

місячно 

міх 

міховець 

міховиця 

міхур 

міхур мочевий 

міхур сечовий 

міхурець 

мішечок 
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мішечок волосяний 

мішечок еліптичний 

мішечок зубний 

мішечок мезодермальний 

мішечок первісний 

мішечок сферичний 

мішок жовтковий 

мішок кишково-жовтковий 

мішок слізний 

мішок шкурово-жовтковий 

многокутець 

мнясак стрижу 

мозгъ 

мозок 

мозокъ 

мозоля 

мозоль 

морда 

мордочка 

морду 

мохначка 

мочівник 

мошнами 

мощи 

мощѣ 

муд 

мужеський член 

мурло 

мурмило 

мускул 

на колѣноу 

на міґдалах 

на персии 

на печенехъ 

на подошви 

На сεлεзεнку 

на сεлεзεну 

на скранью 

на съставѣхъ 

наболонь 

набряк 

наглоди 

нагніти 

нагнітка 

нагніток 

нагорляник 

над’яйник 

над’яйча 

надгорлик 

надгорля(н)ник 

надгортанник 

наддаток 

надими 

надколінок 

надкрила 

надниркова залоза 

наднирок 

надп’еток 

надп’яткова кістка 

надрам’я 
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надрамено 

надсердя 

надступак 

надчерев’я 

наколінок 

наличие 

наоусье 

нап’яток 

наплив 

напливи 

напух 

нарва 

наріст 

наростень 

наскірень 

наслизень 

натканець 

натканяк 

нашкірок 

нервівка 

нервняк 

нервозліпак 

нервозліпець 

нирка 

ниркова миска 

нисъ 

ніготь 

нігті 

ніздрі 

ніздря 

ніс 

ніс сідлатий 

новотвір 

новоутворення 

нога 

ногъть 

носавки 

носалька 

носальки 

носик 

носило 

носинятко 

носівка 

носова випуклина 

носогорло 

носопролик 

носъ 

нутрина 

нутрощі 

ныра 

нырка 

нюхачка 

нюшна оболонка 

обличение 

обличє 

обличие 

оболонка 

обрісник 

обрудок 

обушїє 
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огруддя 

огрудник 

одріб 

ожилля 

озуб’я 

озяв 

озявок 

окіст 

окість 

око 

околичка 

окостяк 

окрайки 

олегення 

олегня 

олегочної 

ом’яззя 

опадь 

опасок 

опона 

опух 

опухіль 

організм 

осележжа 

осечівниця 

ослона середножильна 

ослонка 

ослонка м’язожилова 

отвір 

отвір потиличний 

оухо 

оченята 

очерев’я 

очеревина 

очи 

очици 

очі 

очі підсліпуваті 

очної ямини 

очня 

очоділ 

п’ясно 

п’ястки 

п’ясток 

п’ята 

пε(р)сы 

пабрадъкъ 

паголова 

пажили 

пазоуха 

пазур 

пазюра 

пазюры 

палεцъ 

палець 

палюх 

палюшок 

пальць 

пановка 

парсуна 
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пасерце 

пасоківець 

пасокова залоза 

пасоковий жиловняк 

пасочняк 

пах 

паха 

пахва 

пахвина 

пахівка 

паховина 

паща 

пащеки 

пелька 

первень 

первісне твориво 

перед’ядро жіноче 

передгрудь 

переднирка 

переднирки 

передплесно 

передпліччя 

передрам’я 

передрамення 

передручча 

передсердя 

передсечник 

перейстя 

перемежжа 

перенісся 

перепело 

перетинка 

перетинка дівоча 

перетинка замикаюча 

перетинка зарістка 

перетинка напнута 

перетинка нюхова 

перетинка прозора 

перетинка прутнева 

перетинка розтяжна 

перетинка сировчана 

перетинка шлуночкова 

перетинки яєчкові 

перетно 

перо 

перса молошнівка 

персть 

перьѥ 

печінка 

печінкові вени 

печінь 

пидгорлье 

пиднебенье 

пидошва 

пидошовъ 

пика 

пипка 

пиро 

пирце 

писё 
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писок 

пистрякъ 

пицюра 

пичинка 

пичка 

півстяв’я 

півсуглоб’я 

підборіддя 

підгорліна 

підгорліца 

підгруддя 

піддзьоб’я 

піддужна артерія 

піднебінє 

піднебіння 

піднебю 

підніб’я 

підошва 

підпухлість 

підраменок 

підрам'я 

підреберря 

підребрів’я 

підхвістя 

підчерев’я 

пір’я 

піхва 

Плεсна 

плавець 

плевра 

плесно 

плече 

плечко 

плеще 

пліва 

плівка 

плоть 

плъть 

плястом’язак 

по зашиику 

по стопамъ 

повіекъ 

повіка 

повіки 

повіко 

подъшевь 

полип 

полип толокняний 

поличо(к) 

полові часті 

полові знаряди 

полові органи 

поніб’я 

поперек 

поперечник 

поперк 

пороги 

порожнина 

порожнина ротова 

порожнина тіла 
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порожня 

потилиця 

потилицѣ 

потилля 

потівка 

потрух 

потылиця 

похребтина 

початкова жила 

поясъ 

права сонна артерія 

правица 

правиця 

правша 

придаток яєчковий 

принирка 

принирок 

припрутня 

прирамок 

природження 

присечник 

присечникова залоза 

присінок піхвяний 

присмочкове коло 

приушна залоза 

приушнівка 

причерев’я 

прищ 

прищик 

прияйче 

провід залози 

провід кістковий 

проводець 

прозорка 

пролиг 

пролик(г) 

променя 

проміжжа 

пропонець 

пропуклина 

(прості) трубочки сім’яні 

протизавитка 

протизакруток 

прохід жовчнопухиревий 

прохід печінки 

проходи молочні 

пруг 

прутень 

прутневий жолудь 

пузиръ з(ъ) уриною 

поупъ 

пуп 

пупець 

пупокъ 

пупъ 

пуха 

пухир 

пухлина 

пухлина водна 

пухлятина 
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пучка 

пяты 

пьрстъ 

пѧтами 

рɤгъ 

райдужка 

раки 

рам’я 

рамено 

раменце 

раморамье 

ратиці 

ратиця 

ребро 

ребровий хрящ 

ремінниця 

ригъ 

рижокъ 

рило 

ринва 

рівчачок 

ріг 

різак 

ріпка 

ріт 

рогівка 

рогівниця 

рогъ 

розворник зіниці 

розкішниця 

розтяжнá (апоневротична) 

оболóнка (перетинка) 

росляк 

рот 

ротеля 

ротелятко 

ротеня 

ротище 

роток 

ротъ 

руб 

рубець 

рука 

рука власная 

рукав 

рученька 

ряботіння 

ряси 

селедянка 

сележінь 

сележня 

середжилля 

середина 

серединка 

середняки 

середовина 

середручча 

середчерев’я 

серце 

сечевий міхур 
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сечевід 

сечепровід 

сечівник 

сечник 

сєрдцє 

сидючка 

син(є)жила 

синєжила брамна 

синєжила воротня 

синєжила долонна 

синєжила непариста 

синєжила павенна 

синєжила порожня 

синєжила схована 

синєжила черевослинна 

синус 

сирóваткова обóлонка 

сировчанка 

сичуг 

сідниця 

сікач 

сікачі лопатні 

сітничка 

сітчанка 

січний зуб 

скіра 

склиця 

скловатка 

скоботень 

Скранїѧ 

скроня 

скронь 

скула 

скулець 

слезнівка 

слизівка 

слизною болоною 

слинівка 

слинівка привушна 

сліпаки 

сліпні 

слыхы 

слюзняк 

сміюнці 

смочок 

снасть 

составъ 

сочка 

спина 

спійня 

сполучня 

ссучка 

стегно 

стіна зубів 

стовпи ниркові 

стопа 

стравник 

стравохід 

стравохідниця 

стрижа хребтового 
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стрижець 

ступа 

ступак 

ступня 

стьгно 

суглоб 

суглобова хрястка 

судини 

сулига 

суреля 

суховершник 

съ требухою 

сыриштьмь 

сьрдьце 

татарка 

татарки шпилясті 

твар, тваръ 

твердець пранцьовий 

телеса 

телячки 

тельбуха 

тельбухи 

тельбухы 

тило 

тіла 

тіло 

тільце 

тім’я 

тім’ятко 

тлунок 

толуб 

торбинки анальні 

торбинки защічні 

торбиночка 

торбинчак 

тригранчаста кістка 

трикутник 

тужень 

тулубъ 

туша 

тушка 

тѣло 

тѣмεни 

у(в)логовина 

узублення 

ураз 

уста 

устрій 

ухо 

фаланги 

фіст 

хвистикъ 

хвистъ 

хвіст 

хід міжклітинний 

хляка 

хляки 

храпи 

хреб 

хребетина, хребтіна 
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хребетъ, хребет 

хребець 

хребник 

хребтовий стовп 

хрястка 

хрящ 

хрѧстъкъ 

цера 

циба 

цицка 

цицька 

цївка 

чεлюсть 

чарунка 

чарунковий край 

чашечка 

чело 

челюсть 

чер(воно)жила 

черево 

черевослинка 

черевце 

череняк 

череп 

чєло 

чиколоток 

чипак 

чирка 

чиряк 

чіряк 

чоло 

чоловіча грудь 

чрево 

чресла 

шийки 

шия, шія 

шкелет 

шкіра 

шкірняки 

шкура 

шкурка 

шлунок 

шляма 

шрам 

шулятко 

шюица 

щелепа 

щиколоток 

щока 

ябличко 

яблуко очне 

ягідки 

ягоди 

яєчко 

яєчник 

язикъ 

язулька 

яйко 

яйце 

ялита 
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яма 

ямина 

ямка 

ямка очна 

ярмо 

ярмові вени 

ярмова синєжила 

ясеняк 

ясна 

ӕгода на лици 

ӕзыкъ

 

 

 

 




