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Анотація 
В статті представлено порівняння назв лікарських рослин українською мовою яка 

відчутно зазнала впливу латинської культури, як будь-яка європейська мова, та туркменських 
назв лікарських рослин, які, як будь-які східні, не зазнали значної латинізації і зберегли свою 
самобутність. 
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Abstract 

The paper presents a comparison of names of medicinal plants in the Ukrainian language is 
significantly been influenced by Latin culture as any European language, Turkmen and names of 
medicinal plants that like any oriental, with no major romanization and preserved their identity. 
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Вивчення лікарських рослин зараз переживає чергове відродження. 

Стрімке зростання алергій спонукає людство переглянути своє 
захоплення хімізацією свого життя і прихильніше ставитись до свого 
довкілля. З іншого боку глобалізація жорстко руйнує усталені межі між 
культурами і полікультурність може і повинна пом’якшити існуючі 
протиріччя між справедливим національним відродженням та 
невмолимою глобалізацією. У цьому контексті дуже цікавим і корисним є 
порівняння назв лікарських рослин українською мовою, яка відчутно 
зазнала впливу латинської культури, як будь-яка європейська мова, та 
туркменських назв лікарських рослин, які, як будь-які східні, не зазнали 
значної латинізації і зберегли свою самобутність. 

Нижче, для прикладу, наводяться деякі лікарські рослини з їхніми 
латинськими та туркменськими відповідниками: 

абрикос звичайний (Armeniaca vulgaris) Erik 
адіантум Венерин волос (Adiantum capillus Veneris) Sünbülsaç 
адоніс весняний (Adonis vernalis) Ömrüzaýa 
айва звичайна (Cydonia oblonga) Behi 
алкор крупнолистовий (Mediasia macrophylla) Alkar 
алохруза качімоподібна (Allochrusa gypsohiloides) Behi; /нар. назви: 

bugratiken [бугратікен], [серсепіл], [сабинкок]/ 
алтей вірменський (Althaea armeniaca) Ermeni çerbiýesi 
анзур (Allium suvorovii) anzur; /див. тж цибуля Суворова/ 
анхуза італійська (Anchusa italica) dennangara; /див. тж воловик 

італійський/ 
аргузія сибірська (Argusia sibirica) Güneýik, porsy ot 
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арнебія простягнута (простягнена) (Arnebia decumbens) Gyzyldüýp 
арум Королькова (Arum Korolkovii) Gargadil 
арча (Juniperus turcomanica) arça; /див. тж ялівець туркменський/. 

Рослина родини кипарисових 
аспленій волосовидний (Asplenium trichomanes /зовнішнім виглядом 

нагадує селезінку/) Tüýli dalakça 
астрагал відстовбурчений (Astragalus squarrosus) Siňren 
бавовник волосистий (Gossypium hirsutum) Gowaça 
базилік звичайний (Ocimum basilicum) Nazbaýgül, reýhan 
барбарис туркменський (Berberis turcomanica) Sarytiken, zirk 
безсмертник яйцеголовчатий (Helichrysum oocephalum) Solmazak 
берізка польова (Convolvulus arvensis) Çyrmaşyk, peçek, ak peçek, 

gara peçek 
біберштейнія багатонадрізна (Bibersteinia multifida) Gandeper 
блекота туркменська (Hyoscyamus turcomanicus) Maňyralak, ülwen 
блошниця болотяна (Pulicaria uliginosa) bürelije 
блощичник посівний (Lepidium sativum) Ajytere; /нар. назва: шахтере/; 

/див. тж кресс-салат/ 
болиголов плямистий (Conium maculatum) Alagamak 
бонгард золотистий (Bongardia chrysogonum) gataňňyr, adamgataňňyr 
бородань звичайний (Botriochloa ischaemum) palan çaýyr 
будяк сіруватий (Carduus cinereus) garamandalak, şeýtan taýagy 
бузина трав’яниста (Sambucus ebulus) Lüşi 
буніум афганський (Bunium afghanicum) Zire 
буркун лікарський (Melilotus officinalis) eşekýorunja, itýorunja 
верба джунгарська (Salix songarica) söwüt, tal 
вербена лікарська (Verbena officinalis) gaýtarma 
верблюжа колючка перська (Alhagi persarum) ýandak 
виноград культурний (Vitis vinifera) üzüm 
вишня хибнопростягнена (Cerasus pseudoprostata) garamyk 
відкасник залозистий (Acanthophyllum glandulosum) garapeç 
вовчок сумнівний (Orobanche ambigua) ýokançgül 
воловик італійський (Anchuza italica) dennangara; /див. тж анхуза 

італійська/ 
володушка висока (Bupleurum exaltatum) jigergül 
волошка іберійська (причорноморська) (Centaurea iberica) 

guşgonmaz 
гадюча цибулька (Muscari leucostomum) ýylan sogany 
галохаріс щетинистоволосий (Halocharis hispida) peşmek 
гарбуз звичайний (Cucurbita pepo) daşkädi 
гармала звичайна (Peganum harmala) üzärlik, ýüzärlik, adraspan, 

iswent 
гвоздика довгонагідкова (Dianthus macronyx) myhak 
гіацинт Літвінова (Hyacinthus litwinowii) güli sünbül 
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гіменократор смолистий (Hymenocrater bituminosus) tilkialma 
гіпекоум дрібноквітковий (Hypecoum parviflorum) çymylgan 
гірчак почечуйний (Polygonum persicaria) babasyl oty, gyrmyzy başly 

kyrkbogun 
глауціум бахромчаcтий (Glaucium fimbrilligerum) gökgülälek 
глід понтійський (Crataegus pontica) alyç 
глуха кропива біла (Lamium album) dalamaz 
головатень звичайний (Echinops ritro) aktiken, göktiken, kirpigül 
головчатка сирійська (Cephalaria syriaca) başlyja 
горіх волоський (Juglans regia) hoz 
гравілат міський (Geum urbanum) şirçaý 
гранат звичайний (Punica granatum) nar 
гребенщик щетинистоволосий (Tamarix hispida) ýylgyn 
грижник гладкий (Herniaria glabra: від лат. hernia – грижа) ingilije: 

«собаче мило», бо ним можна мити свійських тварин 
грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris) gyjy-gyjy 
гуньба сінна (Trigonella foenum-graecum) boýdäne 
деревій Біберштейна (Achillea biebersteinii) boýbodran; /нар. назви: 

gurtgyran [гурткиран], [тарпкесен]/ 
дереза притиснута (Lygium depressum) gyzgan 
дереза російська (руська) (Lycium ruthenicum) adaty gyzgan 
диня звичайна (Melo sativus) gawun 
дискуренія Софії (Discurainia sophia) sarysyza, sygyr siýdik 
додарція східна (Dodartia orientalis) gatraly, gatyja, tekesakgal 
дорема Ечісона (Dorema aitchisonii) gamak, Eзisonyт gamagy 
дрібноголовник пластинчастий (Microcephala lamellata) çopantelpek 
дурман звичайний (Datura stramonium) dänegerçek, itöldürgiç 
епілазія напівшерстиста (Epilasia hemilasia) ýelmik 
еремурус майже білоквітковий (Eremurus subalbiflorus) çyryş 
еспарцет Сінтеніса (Onobrychis sintenisii) burkyn 
ефедра хвощова (Ephedra eqiuisetina) borçak 
желізниця гірська (Sideritis montana) demrewük 
живокіст напівбородатий (Delphinium semibarbatum) saryçöp 
жовтець Сєвєрцова (Ranunculus sewerzowii) çerrik 
жостер кожистолистий (Rhamnus coriacea) mydarça 
журавельник гостроносий (Erodium oxyrrhynchum) çuluk 
журавець лелековий(Erodium ciconium) temenlik, çüňkli, durnabaş, 

guşdilli 
зайцегуб п’янкий (Lagochilus inebrians) towşandodak 
звіробій звичайний (Hypericum perforatum) sarygül 
зизифора голівчата (Ziziphora capitata) keýigoty 
зірочник середній (Stellaria media) ýyldyzgül 
злинка канадська (Erigeron canadensis L.) derwüşoty; /див. тж пушняк 

канадський/ 
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зозулинець неправдиворихлоквітковий (Orchis pseudolaxiflora) 
salapça 

золототисячник красивий (Centaurium pulchellum – «трава кентавра»: 
Діоскорид присвятив його кентаврові Хирону, учителю Асклепія; або «сто 
золотих»: від лат. centum – сто + лат. aurum – золото) altyngül 
[алтингюль] 

зопник решітчастий (Phlomis cancellata) şekerot 
іксіолірон татарський (Ixiolirion tataricum) jümjüme 
імбир справжній (Zingiber officinale) zenjebil 
інду посівний (Eruca sativa) indew 
інжир афганістанський (Ficus afghanistanica) owgan injiri; /див. тж 

смоковниця афганістанська/ 
їжовник безлистий (Anabasis aphylla) itsiýek öldürik 
кавун звичайний (Citrullus lanatus) garpyz 
калачики непомітні (Malva neglecta) mamamçörek 
каперси трав’янисті (Capparis herbacea) göýül 
капуста городна (Brassica oleracea) Kelem 
карагач граболистий (Ulmus carpinifolia) garagaç 
каркас кавказький (Celtis caucasica) dagdan 
картопля (Solanum tuberosum) kartoşka 
катран Кочі (Crambe kotschyana) dadran 
каччіні крупнопильникова (Caccinia macranthera) garadendan 
кизильник монетний (Cotoneaster nummularius) ýylgaý, yrgaý 
кмін звичайний (Carum carvi) çöregoty, garazire, jire 
коельпінія лінійна (Koelpinia linearis) atelmik 
козелець Литвинова (Scorzonera litvinovii) garla 
конвалія травнева (Convallaria majalis) injigül 
конопля посівна (Cannabis sativa) kenep 
кориця китайська (Cinnamomum cassian) dalçyn 
коріандр посівний (Coriandrum sativum) kinza 
коров’як джунгарський (Verbascum songaricum) sygyrguýruk 
котяча м’ята (Napeta cataria) pişigoty 
кохія вінцева (Kochia scoparia) izen, sübselik 
краєкучник орляковий (Cheilanthes pteridioides) gyrasiňňillije 
красавка Комарова (Atropa komarovii) melek, zenan oty 
кріп запашний (Anethum graveolens L.) şibit; /див. тж укріп пахучий/ 
кропива дводомна (Urtica dioica) çitçiti, jeren 
кукурудза (Zea mays) mekgejöwen 
кульбаба лікарська (Taraxacum officinale) tozga, süýtleňňiç 
кумарчик широколистий (Agriophyllum latifolium) eşek oty, gumdare, 

humarjyk 
кунжут індійський (Sesamum indicum) künji 
купина Сєвєрцова (Polygonatum sewerzowii) egrije, garamazyk 
курай Ріхтера (Salsola richteri) çerkez 
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куркума домашня (Curcuma damastica) sarybuga 
леонтиця Еверсмана (Leontice ewersmannii) doňuzgataňňyr 
листовик сколопендровий (Phyllitis scolopendrium) sugundili 
лобода татарська (Atriplex tatarica) selme, ak selme 
ломонос східний (Clematis orientalis) deltek, ýapyşak 
лопух азіатський (Agrimonia asistica) aýypenjelije 
льон звичайний (Linum usitatissium) zygyr 
лялеманція Ройля (Lallemantia royleana) narpyzak, narpyzyk, başaşak, 

kirpikesen 
мак павича (Papaver pavoninum) gülälek 
малина звичайна (Rubus idaeus) bulduragan 
мандрагора туркменська (Mandragora turcomanica) mährigöýa, 

selmelek 
марена фарбувальна (Rubia tinctorum) çöpboýa 
марь біла (Chenopodium album) gara selme 
маслина європейська (Olea europaea) zeýtun 
маслинка східна (Elaeagnus orientalis) igde 
мати-й-мачуха звичайна (від «мати» – нижня опушена поверхня 

листя викликає відчуття тепла, а верхня холодить – «мачуха») 
(Tussilago farfara) düroty, alaja 

маш, квасоля золотиста (Phaseolus aureus) mäş 
мерендера міцна (Merendera robusta) däligōjele, göjele 
мигдаль звичайний (Amygdalus communis) badam, ajybadam 
мімозка виконана (Prosopis farcta) pişikdyrnak 
міхурник Атабаєва (Colutea atabajevii) haramçybyk 
молочай одностовбуровий (Euphorbia monostyla) awyternek 
морква звичайна (Daucus carota) adaty käşir 
м’ята азіатська (Mentha asiatica) narpyz 
нанофітон їжаковий (Nanophyton erinaceum) daşbuýurgyn, taşbiýurgyn 
нетреба звичайна (Xanthium strumarium) bürmek, gürmek, şagalburun 
нікандра фізалієподібна (Nicandra physalodes) şiraý 
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