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Опис історії розвитку української астрономічної термінології зосереджено на 
періоді від її зародження на науковому ґрунті наприкінці ХІХ ст. і до середини 30-х 
рр. ХХ ст., коли астрономічна терміносистема розвивалася природно, еволюційно, 
без насильницького зросійщення. У статті висвітлено роль наукових інституцій 
(Наукового товариства імені Шевченка у Львові, Іституту української наукової 
мови ВУАН) та окремих особистостей (Володимира Левицького, Стефана 
Рудницького, Олександра Аленича, Миколи Барабашова, Івана Раковського, Федо-
ра Калиновича, Григорія Холодного) у становленні національної астрономічної 
термінології. Проаналізовано українські астрономічні терміни, зафіксовані в 
термінографічних виданнях (словниках астрономічних термінів Володимира Ле-
вицького, Федора Калиновича та Григорія Холодного), а також загальномовних і 
термінних словниках кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.
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Українське небо 2. Студії над історією астрономії в Україні

Українська астрономічна термінологія 
(УАТ) своїм корінням сягає тих часів, коли 
астрономічні знання ще теоретично не 
осмислювалися, а мали пізнавальний ха рак-
тер і практично-побутове застосування. УАТ 
почала формуватися на наукових засадах 
лише наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., 
коли посилився інтерес до природничих до-
сліджень та опубліковано перші наукові пра-
ці з астрономії українською мовою. 

У 60-х рр. ХІХ ст. опубліковано перші 
українські наукові розвідки з астрономії. Їх 
вихід у світ поза межами України зумовлений 
забороною українського друкованого сло-
ва в Наддніпрянській Україні, яка тоді 
адміністративно належала до Росії. 1861 
року в петербурзькому журналі „Основа”, 
який із часу виходу вміщував на своїх 
шпальтах невеликі дослідження науково-
популярного характеру, надруковано пра цю 
Ми хайла Левченка „Замѣтка о Русинской 

терминологии”1, в якій автор звернув особ-
ливу увагу на українську наукову тер мі-
нологію. М. Левченко додав у „виг ля ді 
спро би” українсько-російський термін ний 
слов ник, що містить серед інших й ас тро-
номічні терміни: бігунъ, зірниця, зірни къ, 
обіжниця, поземъ (небосклонъ), поземо, 
пужниця.

У цьому ж журналі 1862 р. Петро 
Єфименко прилучився до обговорення тер-
мі нологічного питання в українській мові 
та опублікував статтю „По поводу замѣтки 
г. Левченко „О Русинской терминологии”2, 
навівши низку прикладів у вигляді „русско-
малорусского” словника термінів, який він 
уклав на першу літеру алфавіту та в якому 
подав українські відповідники до російських 
термінів, у тому числі й астрономічних, на-
прик лад: Аврора – світова зоря, астроло гія – 
звіз дословье. Хоча кількість опублікованих 
тер мінних матеріалів другої половини 
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ХІХ ст., в яких функціює астрономічна лек-
сика, є невеликою, однак цей період можна 
вважати підготовчим етапом розвитку ук-
раїнської астрономічної термінолексики на 
науковій основі.

Періодом закладання підґрунтя для 
розвитку, збагачення й удосконалення сис-
теми УАТ став кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
У той час ще не існувало різноманітної й 
систематизованої наукової термінології та 
виробленого українського наукового сти-
лю. Але саме тоді, на зламі століть, по-
чали формуватися наукові критерії термі-

нотворення на національному ґрунті.
Вагоме значення для розбудови укра-

їн ської науково-технічної термінології, у то
му числі й астрономічної, мала діяльність 
Наукового товариства імені Тараса Шевченка 
у Львові. За сприяння цієї інституції 1886 р. 
у Львові вийшла двотомна лексикографічна 
праця Євгена Желехівського та Софрона 
Недільського „Малоруско-нїмецкий сло-
вар”3, що була на той час найповнішим слов-
никовим виданням, у якому зафіксовано ук-
раїнську лексику. У цьому словнику подано 
понад 100 астрономічних термінів, зокрема: 
атмосферний, відміна (Місяця), Вселенна, 
ґравітация (тяготїнє), далекогляд, збуренє, 
зворотник, зеніт, комета, крайнебо, Місяць, 
нів, повня, полуденник, рівник, рівноденнє, 
Сонце, телескоп.

Наукове товариство імені Тараса 
Шевченка у Львові сприяло й опублікуванню 
„Словаря росийсько-українського” М. Уман-
ця та А. Спілки4, що вийшов друком у 
1893–1898 рр. Це лексикографічне видання 
зафіксувало базові астрономічні спеціальні 
назви і, хоч засвідчило зародковий стан роз-
витку української фахової терміноло гії, 
про те було першою спробою уніфікувати 
ук ра ї нсь ку астрономічну термінологію. У 
слов нику подано чимало астрономічних тер-
мінів та номенів, наприклад: вечірня зоря 
(Венера), відміна (Сонця, Місяця), далекогляд 
(далевид), зоря, комета, крайнебо, місяць, 
новак, південник, повний місяць, рання зоря 
(зірниця), темніти, Чумацька Дорога.

Перші наукові україномовні праці 
з астрономії опубліковано в „Збірнику 
мате матично-природописно-лікарської 
сек ції НТШ” – першому українському 
не  пе ріодичному науковому журналі з при-
родознавства (виходив упродовж 1897 –  
1939 рр.). На сторінках збірника побачила 
світ стаття Володимира Левицького „Теорія 
перстеня Сатурна”5, в якій автор використав 
такі астрономічні терміни: афеліюм, бігун, 

Рис. 1: Титульний аркуш словника Є. Желехівського 
та С. Недільського (1886)
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небесне тіло, перігеліюм, перстень Сатурна, 
планета, рівниковий промір, сателіт, соніч-
на система. У цьому збірнику опубліковано 
статтю Стефана Рудницького „Про плями 
сонїчні” (у двох частинах)67, присвячену 
астрономічній тематиці. У цій розвідці 
функ ціює чимало астрономічних термінів, 
наприклад: абсида, ґрануляція, дійсний рух, 
екліптика, пенумбра, позірний рух, пори, 
рівнобіжник, сегментація, сонїчна пляма, 
сонячний кружок, Сонце, спектроскоп, 
телєскоп. Ці наукові праці мали вагоме зна-
чення для формування УАТ, а терміни, які Во-
лодимир Левицький та Стефан Рудницький 
використали в статтях, продовжують функці-

ювати в сучасній терміносистемі астрономії.
На зламі ХІХ – ХХ століть астрономію 

вважали одним зі складників фізики, тому 
пер шу добірку українських астрономічних 
тер мінів уміщено у словнику Володимира 
Ле вицького „Материяли до фізичної термі-
нольоґії” (Львів, 1896–1902)8. Ця праця 
є першим термінографічним виданням, 
у якому зафіксовано тогочасний корпус 
української астрономічної лексики. Словник 
складається з чотирьох частин, і саме в 
останній, четвертій, його частині, що має 
назву „Акустика і оптика. Астрономія і 
космоґрафія” (1902), уміщено близько 400 
астрономічних термінів та номенів. 

Рис. 2: Титульний аркуш словника М. Уманця та А. 
Спілки (1893)

Рис. 3: Перша сторінка статті Стефана Рудницько-
го (1900)
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За способом подання лексичного 
матеріалу словник В. Левицького є пе ре-
кладною термінографічною працею, ос-
кільки поряд із українськими термінами й 
терміносполуками тут зафіксовано німецькі 
відповідники. Це не випадково, адже дже-
рельною базою словника була насамперед 
ні мецька астрономічна термінологія. Ґрун-
товне вивчення термінотворчої праці за хід -
ноєвропейських народів допо мог ло Во ло-
ди миру Левицькому усвідомити провід ні 
тенденції термінотворення, які ви крис-
та лізувалися наприкінці ХІХ ст. „Най-
важливішим постулатом вироблен ня нау-
кової термінології в європейській науці 

того часу вважалася опора на національні 
словотворчі зразки і використання поширених 
у міжнародній термінології грецьких та ла-
тинських термінів та терміноелементів”9.

Аналіз українських астрономічних тер-
мінів, зафіксованих у словнику В. Левиць-
кого, дає підстави об’єднати їх у такі групи:

1) лексичні запозичення (лексеми, за-
позичені цілковито, без будь-яких змін, з 
німецької мови, (нім. Wage – укр. вага) чи 
скальковані терміни (в яких перекладено 
всі структурні елементи спеціальної назви): 
укр. видимість – нім. Sichtbarkeit, укр. 
кут положеня – нім. Pozitionswinkel, укр. 
місячний краєвид – нім. Mondlandschaft, укр. 

Рис. 4: Четверта частина словника Володимира Левицького (1902)
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півкуля – нім. Hemisphere, укр. пора року – 
нім. Jahreszeit;

2) запозичення з німецької мови, які в 
ній утворено з класичних терміноелементів – 
грецьких чи латинських: нім. Astrophysik 
(від грец. ἄστρον – зоря + φυσιϰὰ – єство, 
природа) – укр. астрофізика, нім. Bolid (від 
грец. βολίς (βολίδος) – метальний спис) – укр. 
болід, нім. Evektion (від лат. evectio – відхи-
лення) – укр. евекция, нім. Kollimator (від 
лат. collineo – націлююся) – укр. колїматор, 
нім. Komet (від лат. comēta – комета) – укр. 
комета, нім. Octant (від лат. octans (octan-
tis)) – укр. октант, нім. Planetoid (від грец. 
πλανήτης – бродячий, мандрівний) – укр. 
планетоід. 

В. Левицький добирав українські від-
повідники до запозичених слів з народної 
мови, наприклад: нім. Horizont – укр. овид, 
нім. Jahreszeit – укр. пора року, нім. Nebel – 
укр. мраковина, нім. Orion – укр. Косарі, 
нім. Scor pion – укр. Медведюк, нім. Vollmond 
(буквально повний місяць) – укр. повня, нім. 
Westen – укр. захід. Вагому частку в праці 
становлять терміни, запозичені зі за галь-
новживаної мови: блиманє зьвізд, борозна 
на місяцю, виз наченє положеня, відклоненє, 
денний лук, мітла (хвіст), місячний серп, 
Молочна Дорога, накриванє зьвізд, повне 
затьмінє, полудне, рівноденнє тощо. 

Праця Володимира Левицького засвід-
чила також впливи польської та араб ської мов 
на формування УАТ. Із польської мови запо-
зичено, зокрема, терміни: бігун (пол. biegun 
– полюс), верцадло (wierciadło – дзеркало), 
Всесьвіт (пол. wszechświat – Всесвіт). Однак 
у сучасній тер мінології ці спеціальні назви не 
за кріпилися (за винятком терміна Всесвіт), 
їх витіснено іншими спеціальними назвами 
(бігун замінено словом полюс, верцадло –  
терміном астролябія). Декілька лексем за-
позичено з арабської мови: азімут (араб. 
ас сумут, множ. від ас-самт – шлях, напрям), 
альмукантарат (араб. аль-мукантарат, від 

кантара – вигинати дугою), надір (араб. – 
точка небесної сфери, протилежна зеніту).

Мовне оформлення астрономічних 
тер мінів у словнику В. Левицького здій с-
нено відповідно до тогочасного за хід но-
українського варіанта української лі те-
ратурної мови, зокрема можна виокремити 
такі його особливості:

1) іменники середнього роду в на-
зивному відмінку замість закінчення -а 
вжито зі закінченням -е, а приголосний 
перед цим закінченням не подовжується: 
бігунове віддаленє, визначенє положеня, 
віддаленє Сірія, відклоненє, гелїоцентричне 
положенє, затьмінє, злученє, краянє в зад, 
наклоненє, накриванє зьвізд, означенє часу, 
параляктичне рівнанє, поміченє, просте 
піднесенє, протиставленє, сплощенє, упра-
вильненє, уставленє;

2) збереження м’якого л´ у запозиче-
них словах: елємент, епіцикль, космольоґія, 
небесний ґльоб, паралякса, плянетарний 
систем, пляніґльоб, плятоновий рік, ре-
флєктор, телєскоп;

3) послідовне розмежування звуків 
ґ та г у запозичених словах, які в сучасній 
астрономічній термінології вживаються зі 
звуком г: ґеоґрафічна довжина (довгота), 
ґеодезия, ґеоід, ґеоцентричне положенє, 
ґномон, ґра нуляция, космоґонїя, космоґрафія, 
кос мольоґія, періґей, пляніґльоб, сизиґія, трі-
анґуляция, фотоґрафічна знимка;

4) засвоєння запозичених термінів, які 
в сучасній українській літературній мові є 
іменниками чоловічого роду, як іменників жі-
ночого роду: люнета, паралякса і навпаки –  
термінів, які в сучасній українській лі те-
ратурній мові є іменниками жіночого роду, 
як іменників чоловічого роду: астроляб, 
систем.

Багато термінів та номенів, зокрема чу-
жомовних, які запропонував В. Левицький, 
функ ціюють у сучасній астрономічній тер -
мі нології, щоправда, деякі з певним фо-
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не тично чи граматично видозміне ним 
офор мленням: аероліт, азімут (сучасн. –  
ази мут), альгідада (сучасн. – алідада), аль-
мукантарат, апоґей, апсида, Коса Бе реніки 
(сучасн. – Волосся Вероніки), гелї ометр 
(су часн. – геліометр), гороскоп, ґномон (су-
часн. – гномон), екваториял (сучасн. – ек-
ваторіал), еклїптика (сучасн. – екліптика), 
ефемерида (сучасн. – ефемериди), затьмінє 
(сучасн. – затемнення), зенїт (сучасн. – зеніт), 
зодиак (сучасн. – зодіак), квадратура, Кефей 
(Це фей), корона Сонця (сучасн. – сонячна ко-
рона), кульмінация (сучасн. – кульмінація), 
лїбрация (сучасн. – лібрація), метеорит, 
надір, перша чверть, рефлєктор (сучасн. – 
рефлектор), сидеричний місяць, тропічний 
рік тощо.

Сприятливими для розвитку 
астрономічної науки були 20-ті рр. ХХ ст., 
коли розпочалася систематична праця над 
фа ховою термінологією в Інституті ук-
ра їнської наукової мови. Провідною тен-
ден цією термінотворення того часу стало 
вироблення самобутньої національної тер-
мінології. У ці роки астрономічна тер мі-
носистема збагатилася великою кількістю 
лексичних новотворів. 

Серед невеликих за обсягом тер-
мін них словників початку ХХ ст., у яких 
зафіксовано астрономічні терміни, була 
пра ця Костя Дубняка „Російсько-українсь-
кий словничок термінів природознавст-
ва і географії”10, що вийшов друком у Ко-
беляках на Полтавщині. Словник на лі чує 
82 астрономічні терміни та номени, зокре-
ма: атмосфера, верцадло, відхилен ня, гльоб, 
далекогляд, затемнення, захід, ква ти ря 
(Місяця), комета, молодик, орбіта, пів-
денник, півкуля, північна заграва, повня, 
рів нобіжник, рівнодення, сонячна громада, 
Сон це, точка обрію. Серед астрономічних 
номенів зафіксовано: Баби (Волосожар), 
Вед медиця, Віз, Косари, Місяць, Молочний 
Шлях. 

До багатьох термінів подано си но ні ми: 
бі гун – полюс, веха – міт ла, комета, видно круг –  
об  рій, зір ни ця – зоря, зірка, кватиря – од мі на 
Мі сяця, обіг – обертання, рівник – рівно ден-
ник, рівнобіжний – рівнолежний. Хоча пра ця 
К. Дубняка не мала помітного впливу на роз-
виток української лексикографії та процес 
збагачення астрономічної терміносистеми, 
вона є цікавим фактом термінологічної ро-
бо ти на цьому етапі розвитку УАТ.

1918 р. у Гадячі Микола Вікул опублі-
кував „Російсько-український словник тер-
мінів фізики і химії”, в якому зафіксовано 
80 термінів і терміносполучень зі сфери ас-
трономії. Хоча ця праця не фіксувала доско-
налу термінологію, проте, за словами авто-
ра, „словник може стати у пригоді, подаючи 
потрібний запас найнеобхідніших слів”11. Із 

Рис. 5: Титульний аркуш словника Костя Дубняка 
(1917)
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запропонованих термінів та терміносполук у 
сучасну терміносистему астрономії ввійшли 
такі: відхилення, коливання, освітлення (су-
часн. – освітленість), променистий, рів но-
ден ня, спектр поглинання, фаза, яс кра  вість. 
Автор наголошує на тому, що дже  рела, на 
основі яких укладено словник, не завжди 
подавали потрібний термін, тому „при-
ходилося дещо виковувати і поміж слів живих 
вставляти цілком штучні”12, наприклад: од-
хиляння, півкружало, протичинність, які, 
однак, не прижилися в астрономічній термі-
нології. 

1925 р. у Києві було опубліковано пра-
цю Тадея Секунди „Німецько-російсько-ук-
ра їнський словник термінів з обсягу ме хані ки 
з українським та російським покажчиками”13, 

в якій зафіксовано близько 50 термінів з ас-
трономічної терміносистеми. Автор засте-
рігав від калькування чужомовних термі-
нів, тому в словнику вони є нечисленними: 
аеростат, амплітуда, атмосфера, проекція. 
Серед питомих назв, що функціюють у су-
часній УАТ, у словнику вміщено такі: вісь 
обертання, куля, положення, рівноденник, 
рух, шлях (планет) тощо.

У „Словнику техничної термінології” 
М. і Л. Дарморосів, опублікованого в 1927 р., 
ре презентовано понад 120 термінів, ужива-
них в ас трономічній термінології. Ось деякі 
з них: від далення, вісь, ексцентриситет, ні-
веляція, північ, поверхня, позем, рів но біжник, 
фаза, хитання, швидкість, ширина. У перед-
мові до видання автор зазначив: „Малося на 

Рис. 6: Титульний аркуш словника Миколи Вікула 
(1918)

Рис. 7: Титульний аркуш праці Олександра Аленича 
(Харків, 1922)
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дум ці відгукнутися на пекучу словникову 
потребу, що її ще й досі відчуває українське 
громадянство”14.

У 20-х рр. ХХ ст. збільшилася кількість 
наукових астрономічних публікацій укра-
їнською мовою, зокрема, у Великій Україні 
вий шли окремими виданнями праці Оле-
к санд ра Аленича: „Про місяць”15, „Коме-
ти”16, „Комети”17, Миколи Барабашова „Ко-
мети та метеори”18, а в Галичині – праці 
Івана Раковського „Вселенна. Начерк ас-
трономії”19, „Наш Всесвіт і його будова”20, 
Юрія Сірого „Небо и земля”21, що були 
надзвичайно важливими для розвитку 
української астрономічної термінології. 

Етапним явищем в історії становлення 
національної астрономічної термінології 

був вихід у світ третьої частини слов-
ника математичної термінології Федора 
Калиновича та Григорія Холодного „Ас-
трономічна термінологія й но мен клятура”22, 
виданої у Харкові в 1931 р. Словник є най-
більшим здобутком української астрономіч-
ної лексикографії першої половини ХХ ст. 

Ця термінографічна праця є абет-
ковим реєстром українських термінів із 
ро сій ськими, німецькими та французьки-
ми від повідниками. Ухвалені терміни на-
дру ковано курсивом, інший термінний ма-
теріал – звичайним шрифтом, а невдалі або 
не рекомендовані до вжитку терміни – у 
квадратних дужках, наприклад: відхил, де-
клінація [відклонення, склонення]; комета, 
віха, мітла, зірка з мітлою [туманна зоря]; 

Рис. 8: Титульний аркуш праці Івана Раковського (Ко-
ломия, 1922)

Рис. 9: Титульний аркуш словника Ф. Калиновича та 
Г. Холодного (1931)
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ко метник, кометошукач, кометозна хідник 
[кометошукальна труба]. Біля кожного тер-
міна, взятого з україномовної наукової лі-
те  ратури, вміщено позначку джерела та 
сто  рінку; використано також спеціальні 
по з  начки, наприклад: N (неологізм), Сек. 
(Ма тематична секція), які вказували на 
те, що термін або створено, або його реко-
мен дує до вжитку математична секція Ін-
ституту української наукової мови. Це 
свід чить про високу відповідальність 
науков ців за поданий фактичний матеріал. 
Після термінів подано їх функціювання в 
контексті – реченнях, призначення яких – 
„дати слово в природному астрономічному 
оточенні, отже дати й проект уживання 
цього терміна”23, наприклад: Місяцевий вік 
вираховують від моменту останнього нову; 
Сонцеосередковою або річною паралаксою 
зветься кут між напрямами на зорю від 
Сонця і від Землі; Час між двома порядовими 
долішніми кульмінаціями Сонця є сонцева 
доба.

До словника введено термінний ма-
те ріал із вітчизняних джерел, а також 
подано загальновживані міжнародні тер мі-
ни, наприклад: аберація, актинометр, алі-
дада, апсида, астрономія, геліограф, гно-
мон, гороскоп, евекція, екліптика, календар, 
коліматор, компаратор, піргеліометр, про-
туберанца, секстант.

Укладачі словника керувалися такими 
методологічними прийомами під час його 
створення: на перше місце ставили влуч-
ні українські терміни, поряд подавали за-
гальновживаний міжнародний термін; якщо 
такого не було, то на чільне місце по трап-
ляли міжнародні назви; українські були 
на другому місці або їх подавали як не-
рекомендований термінний матеріал, який 
мав би усталитися чи бути відкинутим у 
подальшій термінологічній практиці. 

У словнику зафіксовано велику кі-
ль кість синонімічних рядів. Автори тер-

мінографічної праці розуміли, що коли 
запропонувати на вибір декілька спеціальних 
назв, то з часом невдалі вийдуть із ужитку, а 
найвдаліші залишаться. Крім того, укладачі 
словника намагалися уникнути розлогих 
синонімічних рядів термінів, беручи нере-
комендовані до вжитку слова у квадратні 
дужки, наприклад: алідада, спрямовниця 
[поземе колесо], астролог [планетник, 
лічозір], колімаційна вісь [націльна, візирна], 
нерухома зоря [неподвижна]. 

Оскільки на розвиток української на-
укової мови та національної термінології 
на Сході України відчутний вплив мала ро-
сійська мова, Федір Калинович та Григорій 
Холодний намагалися усунути скальковані 
з російської мови терміни, які потрапили 
до національної терміносистеми в період 
нескоординованої термінологічної праці на 
Великій Україні початку ХХ ст. 

Цінність термінографічної праці 
Ф. Ка  линовича та Г. Холодного в тому, що 
в багатьох випадках автори поруч із чу-
жо мовним словом подають питомі ук ра-
їнські відповідники (з покликанням на дже-
рела, звідки їх виписано), наприклад: лат. 
альбедо – укр. білість, лат. альтитуда –  
укр. вишина, грец. астрогнозія – укр. 
зорезнавство, грец. астроном – укр. зірник, 
грец. астрофотографія – укр. зоревий 
світлопис, лат. атракція – укр. притяг, лат. 
деформація – укр. знеправа, грец. зодіак –  
укр. звіринець, лат. обсерваторія – укр. 
звіздарня, лат. прецесія – укр. випередження, 
нім. протуберанца – укр. виступень, лат. 
рефракція – укр. заломлення, грец. телескоп –  
укр. далекозір. 

Випускаючи цю лексикографічну 
пра цю у світ, працівники Інституту ук ра-
їнської наукової мови сподівалися на те, що 
словникові матеріали, які ще не остаточно 
упорядковано, у процесі наукового викори-
стання з часом зазнають удосконалення. Не 
всі тогочасні терміни, зафіксовані в словни-
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ку, функціюють у сучасній астрономічній 
терміносистемі, адже чимало з них вийшло 
з активного вжитку, однак міцні підвалини 
національного термінотворення було за-
кладено. 

Отже, кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
ознаменовано активним розвитком астро-
номічної термінології. Проте на початку 
30-х рр. ХХ ст. українських науковців по-
чали звинувачувати в націоналізмі та шкід-
ництві „на мовному фронті”. Було розкри-
тиковано термінні словники, які уклали та 
опублікували працівники Інституту ук-
раїнської наукової мови. Спеціально створені 
1933-го року комісії завдали нищівного 
удару школі термінознавства, яка склалася 
в попередні роки, адже результатом їхньої 

роботи стала низка виданих упродовж 1934–
1935 рр. термінологічних бюлетенів, що 
визначили нові засади термінотворення на 
весь радянський період. 

У результаті діяльності спеціальних 
комісій було вилучено з ужитку велику 
кількість астрономічних термінів. Натомість 
запропоновано терміни або російські, або 
міжнародні у російській транскрипції. Коли 
українські термінологи 20–30-х рр. подава-
ли синонімічні ряди з питомими і чужомов-
ними термінами, то в подальших лексико-
графічних опрацюваннях залишено лише 
терміни, які були ідентичні з поширеними в 
російській мові. Наведемо кілька прикладів 
астрономічних термінів, що функціюють у 
„Фізичному бюлетені” (1935)24.

Слово, що підлягало заміні Слово-замінник
вишина                      висота (рос. висота)
відміна Місяця фаза Місяця (рос. фаза луны)
далековид, далекогляд телескоп (рос. телескоп)
довжина довгота (рос. долгота)
заломлення, залім рефракція (рос. рефракция)
зернистість грануляція (рос. ґрануляция)
зірка зоря (рос. звезда)
зірниця астрономія (рос. астрономия)
зворотник тропік (рос. тропик)
зорення візування (рос. визирование)
мінення затемнення (рос. затмение)
мряковина туманність (рос. туманность)
небесний звіринець зодіак (рос. зодиак)
паралеля паралель (рос. параллель)
південник меридіан (рос. меридиан)
сочка лінза (рос. линза)
спадомір нівелір (рос. нивелир)
смугова година поясний час (рос. поясное время)
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Отже, з другої третини ХХ століття 
по  чинається цілеспрямоване нищення ук-
ра їнської астрономічної терміноло гії, що 
призвело до припинення природного роз-
витку терміносистеми на багато років (до 
кінця 80-х). Однак, попри несприятливі умо-
ви, УАТ кінця ХІХ – початку ХХ ст. стала 
тією основою, на якій сформувалася су часна 
астрономічна термінологія, свідченням 
чого є корпус термінів, що функціюють у 
термінології астрономії й сьогодні. 
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