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ТЕРМІНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНОГО 
НАУКОВЦЯ-ДОРОЖНИКА О. К. БІРУЛІ 

 
Видатний український професор-дорожник, термінолог, громадський 

діяч, організатор вищої освіти в автомобільно-дорожній галузі, багаторічний 
член редакційної колегії журналу «Будівництво доріг», депутат Вінницької та 
Харківської міських рад, заслужений діяч науки Української РСР, завідувач 
кафедри будівництва й експлуатації автомобільних доріг Автомобільно-
дорожнього інституту (нині – ХНАДУ), ректор цього ж інституту, начальник 
проектно-технічного відділу дорожньо-будівельної служби головного 
дорожнього управління Червоної армії у тяжкі роки війни, доктор технічних 
наук Олександр Костянтинович Біруля (1892-1967) прожив довге багатотрудне 
життя, сповнене служінню науці.  

Творчий доробок О. К. Бірулі нараховує понад 230 наукових і навчально-
методичних робіт [1; 17].  

Завданням наукової розвідки є дослідження термінологічного матеріалу 
дорожньо-будівельної галузі у хронологічних рамках першої третини  
ХХ століття із джерел, що залишив по собі Олександр Костянтинович Біруля.  

У цей найбільш інтенсивний період утвердження національної термі-
нології починає активно розвиватися терміносистема дорожньо-будівельної 
галузі. Із метою підготовки кваліфікованих спеціалістів у Харкові 1930 року 
було відкрито Автомобільно-дорожній інститут, про що згадується в періо-
дичному виданні «Авто та шляхи»: «Щоб утворити кадри для авто-шляхового 
будівництва, в Харкові 1930 р. відкрито Авто-дорожний інститут» [2, №5–6;18]. 
Слід зауважити, що згідно з виданим в Україні 1923 р. декретом «Про заходи у 
справі українізації шкільно-виховних культурно-освітніх установ» викладання 
в інститутах народної освіти, в тому числі й автомобільно-дорожньому, на той 
час здійснювалося українською мовою [3, с. 401]. 

Науковцями інституту проводилися дослідження взаємодії автомобіля й 
дороги, зношування й різних видів руйнувань дорожніх покриттів, причин 
цього та ін. Проводився пошук ефективних способів закріплення земляного 
полотна й укочування шляхів, розроблялися методи розрахунку малих штучних 
споруд на автомобільних дорогах. Ці роботи формували наукову базу для 
експлуатації автомобільних доріг, методи оцінки їх експлуатаційних якостей.  

Бурхливий темп індустріалізації зумовив розуміння на державному рівні 
важливості дорожньо-будівельної справи. Уперше питання про розробку та 
становлення єдиної обґрунтованої термінології в галузі дорожньої справи в 
колишньому СРСР було поставлене 1932 року Центральним науково-дослідним 
інститутом автодорожнього транспорту (ЦІАТ). Уже в кінці 30-х років було 
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організовано комісію, робота якої передбачала укладання «Рекомендаций по 
терминологии в области дорожного дела». На підставі цих рекомендацій було 
створено словник російською мовою, який називався «Словарь основных 
терминов» (1969). Він був призначений для слухачів факультету вдосконалення 
керівних та інженерно-технічних працівників і студентів-дорожників. Щоправ-
да, довідник «Дорожная терминология», у якому були надруковані згадані 
матеріали, з’явився друком лише 1985 року [4]. Ці роботи побачили світ 
російською мовою, оскільки того вимагали історичні реалії.  

Одним із членів зазначеної комісії був професор Олександр Костян-
тинович Біруля. У своїй термінологічній роботі професор керувався головним 
принципом творення термінології – доступність і зрозумілість для народу. В 
одній зі своїх праць він пише, наприклад, про це так: «Передбачено, що 
шляхові роботи, описувані в книжці, виконуються за трудучастю людності. 
Тому тут подані потрібні відомості про трудучасть людності в шляхових 
роботах та про норми виробітку» [5; 5].  

У 20–30-х рр. вийшли науково-популярні видання, що були результатом 
дослідницької роботи професора та його помічників: «Порадник шляховику 
колгоспникові» (1934), «Утримання і ремонт білих і чорних шосе» (1933), 
«Шляхова гідротехніка» (1933), «Шляхи низького технічного типу» (1936), 
«Проєктування автовозових шляхів» (1933), «Шляхи низької вартості на 
Україні» (1932), «Місцеві і будівельні матеріали» (1933), «Грунтові шляхи за 
кордоном» (1933), «Матеріали до геології та технології будівельного каміння» 
(1931), «Технічні типи автовозових шляхів у другу п’ятирічку» (1932), 
«Гніванська каменярня» (1931) тощо. 

Більшість цих праць доповнена невеликими українсько-російськими 
термінологічними словничками. Подані у словниках лексеми свідчать про 
намагання автора технічної галузі до вживання питомо українських термінів. 

Відсутність мовних вимог до технічних термінів на той час викликала 
фонетичну варіантність терміноодиниць (скло – шкло, перекрестя – перехрес-
тя, профіль – профиль, поворітний – поворотний, середнєзернястий – 
середньозернистий, подовжній – подовжний) і морфологічну (кювет – кювета, 
переміжки – проміжки, аналіз – аналіза, контроль – контроля; поступове 
гравіювання – поступовне гравіювання). 

Спостереження над термінологічним матеріалом, поданим у згаданих 
вище роботах, свідчить про широке побутування в той час значної кількості 
українських номінацій, які, щоправда, згодом були витіснені кальками з 
російської мови. Наприклад, прикметники з суфіксами -ов(ий), -н(ий) у 
терміноодиницях висушні канави, косякові мости, обгорткова крива, 
пасажирний рух, підготовна робота, рекогносцировні розвідки тощо були 
заступлені такими відповідниками: высушенные канавы – висушені канави, 
оберточная кривая – обгорточна крива, пассажирское движение – паса-
жирський рух, подготовительная работа – підготовча робота, рекогносци-
ровочные разведки – рекогносцирувальні розвідки. У 30-х рр. роботи з 
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будівництва доріг стали більш механізованими, що зумовило появу нових 
термінів, спільних для автомобільної та дорожньо-будівельної справи: 
автогудронатор фірми «Генріх Фріш», автощітка, багатоковшовий 
екскаватор, двоколісна глиномішалка, машина для зрізання і планування 
обочин. 

Дотримуючись принципу стислості у термінології, автор використовує 
такі українські відповідники російським словосполученням: давать усадку –
зступатися, полотно дорожное – тор, отмечать вехами – тичкувати, 
пропускная способность – перепусканість, весеннее таяние – водопілля, 
область стока – сточище. 

Серед аналізованого матеріалу нами зафіксовано терміноодиниці, що 
відображали словотворчі процеси 20-30-років, зокрема уникання віддієслівних 
іменників на –ння: выкопировка – викопія (викопіювання), оседание, просадка – 
осідка (осідання), очертание – обрис (окреслення). нагрузка – обтяг 
(навантаження) [6; 90]. 

Комплексний аналіз наукових праць О. К. Бірулі дає підстави 
стверджувати, що діяльність фахівця-дорожника позитивно вплинула на 
розбудову української дорожньо-будівельної термінології. Завдяки саме таким 
кваліфікованим фахівцям, які збирали мовні матеріали й застосовували їх до 
відповідної галузі господарювання, відбувалося формування національної, у 
тому числі й дорожньо-будівельної, термінології [7; 47]. Праці вченого, що 
дійшли до нас, мають значення як для науково-технічних працівників, так і для 
термінологів.  
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