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ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС ТЕРМІНУ «ECOLOGY» 

Діана КОБЯКОВА 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент О.В. Глотова 

Термін «екологія» зустрічається в різних контекстах: у науковому, 

політичному, економічному, соціальному, біологічному, соціологічному тощо. 

На побутовому рівні можна зустріти вживання данного терміна як в прямому, 

так і в переносному значенні. Тому стосовно екології можна говорити про 

приналежність слова і до загальної лексики, і термінології одночасно. 

Своїми коренями термін ecology походить від давньогрецьких слів oikos 

(дім, оселя) і logos (думка), і в дослівному перекладі з грецької мови означає 

науку про будинок.  

В англійській мові термін ecology з'явився в 1873 році. Зміст терміна 

ecology набув соціально-політичного, філософського аспекту. Цей термін 

використовується практично в усіх галузях знань, з ним пов'язується 

гуманізація природничих і технічних наук. Екологія при цьому розглядається 

не тільки як самостійна дисципліна, але і як світогляд, покликаний пронизувати 

всі науки, технологічні процеси і сфери діяльності людей. 

Згідно з даними Оксфордського словника 1974 року, термін ecology 

трактується як «the science of the economy of animals and plants; that branch of 

biology which deals with the relations of living organisms to their surrounding, 

habits and their models of life», тобто це наука про тварин і рослин, та галузь 

біології, яка розглядає відносини живих організмів та навколишнього 

середовища, їх звички і моделі життя.  

У науковому плані формування термінології екології відбувається 

шляхом залучення прототермінів, напр.: dose – доза; створення власних 

термінів, як от ecosystemecology – екологія екосистеми; залучення термінів з 

інших наук, напр.: crib (гідрологія) – зруб, зрубові кріплення.  

Класичною класифікацією екологічних термінів є класифікація за 

кількістю компонентів: 

1) прості: аlpine, аnnual, аquifer, bedrock, сlimate;  

2) двокомпонентні: biological community, biological control, biological 

treatment, biological resources, biomass, by-product, biological magnification, 

аlternative fuel, benthic organism;  

3) трикомпонентні: biological half-life, biological hazardous wastes, biomass 

fuel, breakthrough time;  

4) чотири- і більше компонентні: bottom land hard-woods, best available 

control technology, available water-holding capacity. 

Отож, екологія є комплексною, міждисциплінарною наукою, яка 

утворилася в результаті взаємодії ряду наук. Тому її базова лексика являє 

собою конгломерат з термінів, запозичених із суміжних областей, де часто 

незрозуміло, з якої області знання з'явився той чи інший термін. Подібний стан 

екологічної термінології ускладнює визначення її меж і приведення в систему.  

 


