
Вступ. Номенклатура – це слово латинсько-
го походження і його буквальний переклад – 
перелік або список. У сучасному розумінні 
номенклатура – це єдиний перелік специфіч-
них назв, термінів, які повинні використовува-
ти науковці, спеціалісти-практики у будь якій 
галузі науки, техніки, мистецтва у всіх країнах 
світу. В зв’язку з цим були створені міжнарод-
ні комітети з усіх напрямків знань, які розроб-
ляли міжнародні термінологічні номенклату-
ри. Для назви термінів використовували пере-
важно їх латинські назви. На основі цих номе-
нклатур, у більш розвинених країнах світу, бу-
ли розроблені свої номенклатури, довідники і 
словники у яких для назви термінів використо-
вували не тільки їх латинські назви, а й націо-
нальні. 

Особлива увага знанням і використанням 
міжнародних номенклатур приділяється у ни-
нішній час, що пов’язано з інтеграцією науко-
вих досліджень і публікацією їх результатів у 
міжнародних виданнях.  

Як відомо, ветеринарна морфологія об’єд-
нує анатомію, гістологію з цитологією і ембрі-
ологію свійських ссавців і птахів. Відповідно 
цьому, вона повинна мати анатомічну, гістоло-
гічну та ембріологічну номенклатури цих тва-
рин. 

До 1895 року не було єдиної анатомічної 
номенклатури у гуманній і ветеринарній меди-
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цині. Кожна країна або нація мала свою номе-
нклатуру. У зв’язку з цим багато анатомічних 
структур людини і тварин у різних країнах на-
зивалась по різному. Перша анатомічна номен-
клатура була прийнята Анатомічним товарист-
вом у 1895 році у м. Базель (Швейцарія) і від-
повідно була названа базельською (БНА). Од-
наче ця номенклатура не задовольняла ветери-
нарних анатомів оскільки терміни, які позна-
чають напрямок були властиві тільки для лю-
дини, вісь тіла якої має вертикальне положен-
ня. У зв я̓зку з цим Міжнародний ветеринар-
ний конгрес у 1895 році заснував Комітет з 
ветеринарної анатомічної номенклатури 
(м. Берн). Останнім була розроблена ця номен-
клатура яка у 1899 р. була затверджена Міжна-
родним ветеринарним конгресом (м. Баден-
Баден). Але вона не була надрукована і міжна-
родного визнання не отримала. 

Базельська анатомічна номенклатура була 
переглянута і допрацьована Комітетом німець-
ких анатомів і прийнята Анатомічним товарис-
твом у 1935 р. (м. Йєна). Відповідно цьому її 
назвали йєнською (ЙНА). У цій номенклатурі, 
терміни, які вказують напрямок були придат-
ними для тварин, але спеціальних термінів ве-
теринарної анатомії у ній не було. На п’ятому 
Міжнародному конгресі анатомів (м. Оксфорд, 
1950 р.) було обрано Комітет, який розробив 
нову міжнародну анатомічну номенклатуру, 
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яка була затверджена Міжнародним конгресом 
анатомів у 1955 р. в м. Парижі і одержала від-
повідну назву (ПНА). Одначе вона не влашто-
вувала ветеринарних анатомів – учасників 
конгресу в Парижі і, вони вирішили заснувати 
Міжнародну асоціацію ветеринарних анатомів 
для підготовки ветеринарної анатомічної но-
менклатури. Перше засідання цієї асоціації 
відбулось у 1957 р. в м. Фрейбург 
(Німеччина). На ньому був створений Міжна-
родний комітет з ветеринарної анатомічної но-
менклатури (МКВАН). 

У 1961 р. (м. Відень) Міжнародна асоціація 
ветеринарних анатомів була перейменована у 
Всесвітню асоціацію ветеринарних анатомів 
(ВАВА). На її Генеральній асамблеї були обго-
ворені і прийняті загальні терміни, терміни 
частин тіла і напрямків, які підготовили члени 
МКВАН, як основу ветеринарної анатомічної 
номенклатури. Перша її частина була прийня-
та на засіданнях МКВАН і ВАВА у 1963 р. (м. 
Ганновер), а друга – у 1965 р. (м. Гессен). 

Видання першої редакції Міжнародної вете-
ринарної анатомічної номенклатури вийшло у 
1968 р., а друге – у 1973 р. (з покажчиком ла-
тинських термінів). Російською і латинською 
мовами ця номенклатура була опублікована у 
1979 р. [1]. Після цього МКВАН здійснив ще 
видання трьох редакцій номенклатури, які бу-
ли допрацьовані і доповнені.  

Четверта редакція Міжнародної ветеринар-
ної номенклатури була прийнята Генеральною 
асамблеєю ВАВА у 1992 р. (м. Гент) і опублі-
кована в 1994 р. (США) [2]. Ця публікація міс-
тить три номенклатури: анатомічну, гістологі-
чну і ембріологічну. Цього видання в нашій 
країні немає. Відсутня в мережі інтернет і його 
електронна версія. У нашій країні четверта ре-
дакція Міжнародної ветеринарної анатомічної 
номенклатури (тільки анатомічні терміни) ла-
тинською, українською і англійською мовами 
була видана у 2005 р. і перевидана у 
2012 р. [3], а в Росії – латинською і російською 
мовами у 2003 р. [4]. 

П’ята редакція номенклатури була прийнята 
в 2005 р. (США). Згідно рішення ВАВА вона 
була не надрукована, а поширювалась в елект-
ронному варіанті [5]. В Росії ця редакція номе-
нклатури була опублікована в 2013 р. [6]. В 
нашій країна ця редакція номенклатури відсут-
ня. 

Міжнародний комітет з анатомічної номен-
клатури птахів, згідно рішення ВАВА, був 
створений у 1971 р. У 1974 р. ним був підгото-
влений і опублікований тимчасовий каталог 
анатомічних термінів птахів. Перше видання 
міжнародної анатомічної номенклатури птахів 
було надруковане в 1979 р. (США). З 1985 р. 
комітет розпочав підготовку другого видання 
цієї номенклатури, яка б гармонізувала з ана-
томічною і гістологічною номенклатурою 
свійських ссавців. При цьому ним були збере-
жені специфічні анатомічні і гістологічні (крім 
цитологічних і загальних гістологічних) термі-
ни, які стосувались морфології птахів. Також 
було вирішено розшири текст номенклатури за 
рахунок ілюстративних матеріалів, синонімів і 
списку використаних літературних джерел. 
Рукопис другого видання номенклатури птахів 
був підготовлений у 1991 р. і опублікований у 
1993 р. [7]. Ця номенклатура українською і 
російською мовами не видавалася. Відсутній 
також в мережі інтернет її електронний варі-
ант. 

У 1965 р. в м. Гессен (Німеччина), на Гене-
ральній асамблеї ВАВА МКВАН організував і 
створив підкомітет для підготовки ветеринар-
ної гістологічної та ембріологічної номенкла-
тури. Пізніше 1967 р., на базі цього підкоміте-
ту була сформована група для підготовки емб-
ріологічної номенклатури. У 1971 р. (Мехіко) 
ця група була реорганізована в Міжнародний 
комітет з ветеринарної ембріологічної номенк-
латури. 

У 1984 р. угорські ветеринарні анатоми, які 
не були членами цього комітету підготовили 
рукопис ветеринарної ембріологічної номенк-
латури, яку назвали угорською. Пізніше, один 
із них ввійшов до складу комітету. Учасники 
комітету, після численних уточнень і доопра-
цювань використали частину угорських вете-
ринарних ембріологічних термінів і вирішили 
використовувати у номенклатурі тільки ті тер-
міни, які стосується пренатального періоду 
онтогенезу тварин. На Генеральній асамблеї 
ВАВА (1992 р.) в м. Гент був організований 
редакційний комітет з ветеринарної ембріоло-
гічної  номенклатури,  який опублікував її в 
1994 р. Друга редакція цієї номенклатури 
(2006 р.) не випускалось у друкованому вигля-
ді, а поширювалось в електронному варіанті 
[5]. В Україні і Росії ветеринарна ембріологіч-
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на номенклатура не опублікована.  
Як відмічено вище, підкомітет з підготовки 

міжнародної ветеринарної гістологічної номе-
нклатури (разом з ембріологічною) був створе-
ний у 1965 р. У 1967 р. з його складу було 
сформовано гістологічну і органологічну гру-
пи, які займалися підготовкою гістологічної 
номенклатури. Пізніше, ці групи були реорга-
нізовані в Міжнародний комітет з ветеринар-
ної гістологічної номенклатури. Коли було 
опубліковано першу редакцію цієї номенкла-
тури нам не відомо. Друга редакція міжнарод-
ної ветеринарної гістологічної номенклатури 
була затверджена 1992 р. (м. Гент). Разом з 
нею були також затверджені четверта редакція 
анатомічної номенклатури та ембріологічна. В 
мережі Інтернет електронний варіант гістоло-
гічної номенклатури відсутній. 

Із викладеного вище видно, що в нашій кра-
їні є Міжнародна ветеринарна анатомічна но-
менклатура, яка потребує уточнень згідно її 
п я̓тої редакції. Відсутні Міжнародні анатоміч-
на номенклатура птахів та гістологічна і ембрі-
ологічна ветеринарні номенклатури. У зв я̓зку 
з цим, пропонуємо організувати і провести зі-
брання ветеринарних морфологів України на 
якому сформувати комітет для підготовки і 
публікації (можливо в електронному варіанті) 
Міжнародної ветеринарної морфологічної но-
менклатури латинською і українською мова-
ми. У комітеті бажано створити чотири підко-
мітети, які б займалися підготовкою до видан-
ня анатомічної, гістологічної та ембріологічної 
номенклатури і анатомічної номенклатури 
птахів. 
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Ветеринарная морфология объединяет анатомию, гистологию и эмбриологию домашних млекопитаю-

щих и птиц. В связи с этим, специалисты-морфологи стран мира в своей работе должны пользоваться 
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соответствующими номенклатурами (терминами), которые утверждены Международной ассоциацией 

ветеринарных анатомов. В Украине опубликована только анатомическая номенклатура, а другие 

(гистологическая, эмбриологическая) отсутствуют. Предложено организовать в нашей стране коми-

тет для подготовки и издания ветеринарной морфологической номенклатуры. 

Ключевые слова: номенклатура, морфология, ветеринария, анатомия, гистология, эмбриология, мле-

копитающие, птицы. 
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Veterinary morphology include anatomy, histology and embryology of domestic animals and birds. Accord-

ingly, veterinary morphologists around the world in their work should use the International anatomical, histologi-

cal and embryological nomenclatures (terms), approved by the World Association of Veterinary Anatomists. Due 

to the integration of research and results publishing in international journals use of nomenclatures is relevant at 

the present time. On General Assembly of the World Association of Veterinary Anatomists there were formed Spe-

cial International Committee for the preparation and publication of veterinary morphological nomenclature. 

Committee for preparing of anatomical nomenclature was organized in 1957. In 1968 the first edition of this 

nomenclature was prepared and published. Then anatomical nomenclature subsequently was refined and devel-

oped. Its last edition was adopted in 1995. 

The International Committee on anatomical nomenclature of birds was craeted in 1971. The first edition of 

this nomenclature was published in 1979, and the second in 1993. Veterinary Committee on histological and em-

bryological nomenclatures was formed in 1965. There were two subcommittees: embryological and histological 

which later were reorganized in committees. The first edition of embryological nomenclature was published in 

1994. The second edition of this nomenclature (2006) was not published in a printed format as a book but distrib-

uted through the web. It is unknown to us when the first edition of histological nomenclature was published, but 

the second was approved in 1992. 

In Ukraine it is published only international veterinary anatomical nomenclature, and others do not. It is pro-

posed to create in our country the committee on the preparation and publication of veterinary histological and 

embryological nomenclatures and anatomical nomenclature of birds. 

Key words: nomenclature, morphology, veterinary medicine, anatomy, histology, embryology, mammals, 

birds. 


