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З ме тою при ско рен ня комп’ютерного на бо ру ла
тин сь ких назв біо ло гі ч них ви дів ро с лин ми ство ри
ли при клад ну комп'ютерну про гра му, що дає змо гу 
по лег ши ти та при швид ши ти ви ко нан ня та ких зав
дань. 

У про це сі на пи сан ня на у ко вих ста тей, ли с ту
ван ня елек т рон ною пош тою, вве ден ні ін фор ма ції 
до баз да них фа хо ві бо та ні ки й зоо ло ги що дня ви
ко ри сто ву ють на у ко ві (ла тин сь кі) на зви та к со нів. 
Од нак ру ч не вве ден ня з кла ві а ту ри ла тин сь ких 
назв ви дів ча с то су про во джу є ть ся по мил ка ми; та
кож чи ма ло ча су ви тра ча є ть ся на звір ку назв із до
від ни ка ми.

Про гра ма Autospecies спо чат ку ство рю ва лась як 
ма к рос для вла с но го ви ко ри стан ня, що би  по лег
ши ти вве ден ня ла тин сь ких назв ви дів ро с лин у MS 
Word під час на пи сан ня на у ко вих ста тей. Од нак 
зго дом про гра ма тран с фор му ва ла ся в са мо стій ний 
про дукт. 

За на ши ми оцін ка ми, з до по мо гою Autospecies 
мо ж на вп'ятеро швид ше (за ле ж но від ква лі фі ка ції 
ко ри сту ва ча) вво ди ти бо та ні ч ну ла ти ну. Але при
зна чен ня про гра ми де що шир ше — до неї мо ж на 
під клю ча ти будьякі фло ри сти ч ні чи фа у ні сти ч ні 
спи ски, ін шу впо ряд ко ва ну до від ко ву ін фор ма цію 
з ме тою її швид ко го, на пів ав то ма ти зо ва но го, а го
лов не — без по мил ко во го вве ден ня.

Про гра ма скла да є ть ся з двох ча с тин — вла с
не комп’ютерної про гра ми, що по с тій но пра цює 
в опе ра тив ній пам'яті та ак ти ву є ть ся по «га ря чій 
кла ві ші» (keyboard shortcut), та спи ску ви дів (до від
ни ка, та к со но мі ч ної ба зи).

Усе, що по т ріб но зро би ти ко ри сту ва че ві, — це 
вве сти в тек сто во му ре да к то рі аб ре ві а ту ру ви ду й 
на ти с ну ти «га ря чу кла ві шу». Autospecies за мі нить 
аб ре ві а ту ру на пов ну на зву ви ду з до від ни ка. Та ким 
чи ном, уни ка є мо по ми лок у на бо рі ла тин сь ких 
назв ви дів, вве ден ня від бу ва є ть ся на ба га то швид
ше, крім то го, ав то ма ти ч но до да є ть ся ав тор (або 
ав то ри) на зви ви ду ла ти ною. У сво є му та к со но мі ч
но му до від ни ку Autospecies мі с тить та кож да ні про 
си но ні мі ч ні на зви ви дів. От же, про гра ма ав то ма
ти ч но за про по нує при йня ту на зву за мість си но ні
мі ч ної з мож ли ві стю ви бо ру пер шої або дру гої. 

Як аб ре ві а ту ра ла тин сь ких назв ви дів вжи ва ю
ть ся ско ро чен ня, що скла да ю ть ся з трьох пер ших 
букв на зви ро ду й трьох букв ви до во го епі те та. 
Мож на вве сти мен шу кіль кість сим во лів аб ре ві
а ту ри — го лов не, щоб вве де на її ча с ти на від по ві
да ла хоча б од но му ви ду, інак ше ді а ло го ве ві к но 
зі спи ском під хо жих ви дів не з’явиться на ек ра ні. 
На при к лад, щоб уве сти в MS Word за до по мо гою 
Autospecies на зву Trifolium montanum L., до сить на
бра ти «trim», «trimo»  або «trimon» і на ти с ну ти «га
ря чу кла ві шу». На вве ден ня пов ної ла тин сь кої на
зви од но го ви ду ви тра ча є ть ся 2—4 секунд.
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По ря док ро бо ти з про гра мою:
1. Від крий те будьякий тек сто вий ре да к тор, де пе

ред ба ча є ть ся вве ден ня (MS Word, Notepad, MS 
Excel і т.п.) та вве діть аб ре ві а ту ру (4—6бу к ве ний 
код) ла тин сь кої на зви ви ду.

2. Без про бі лу пі с ля аб ре ві а ту ри на ти с ніть «га ря
чу» ком бі на цію кла віш: Alt+Space, як що по т
ріб не вве ден ня без ав то ра ви ду, або Ctrl+Space, 
як що —з ав то ром.

3. У цен т рі ек ра на з'явиться ві к но зі спи ском під
хо жих ви дів. Для на ві га ції за спи ском ви дів ви
ко ри сто ву є ть ся кла ві а ту ра або ми ша.

4. Ви брав ши вид, на ти с ніть Enter або клік ми ші — 
про гра ма за мі нить аб ре ві а ту ру на пов ну на зву. 

5. Як що об ра на на зва ви ду в си с те мі вне се на як 
си но нім, з'явиться до дат ко ве ві к нопід ка з ка, де 
пер ший вид від по ві дає аб ре ві а ту рі, а дру гий є 
при йня тою на звою.

6. Для зру ч но сті вве ден ня ви ду в MS Word здій с
ню є ть ся від ра зу кур си вом за стан дарт ни ми ви
мо га ми бо та ні ч них жур на лів.
Для ство рен ня та к со но мі ч но го до від ни ка ми ви

ко ри ста ли як ос но ву че к ліст су дин них ро с лин фло
ри Ук ра ї ни (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). Ок рім 
вла с не спи ску ви дів, ба за Autospecies мі с тить да ні 
про їх ній но мен к ла тур ний ста тус:
•  accepted names — при йня та на зва;
•  [alternative names] — аль тер на тив на на зва ви ду;
•  (synonyms) — си но ні ми;
• {misapplied names} — не пра виль но вжи ва на наз

ва ви ду;
• very close to… — вид, бли зь кий до ін шо го (aggr., 

s. l.).
Усьо го в до від ник Autospecies до да но 9494 ла

тин сь кі на зви ви дів, під ви ди до ува ги не бра ли ся. З 
них 5197 най ме ну вань ма ють ста тус «при йня тих», 
ін ші — спо лу че ні з ни ми (си но нім, аль тер на тив на 
на зва, не пра виль но вжи ва на на зва і т.п.), утво рю
ю чи па ри. 

От же, під кре с ли мо де я кі пе ре ва ги вве ден ня  ін
фор ма ції за до по мо гою Autospecies: 
• уве ден ня ла ти ни від бу ва є ть ся швид ше, на пів ав

то ма ти зо ва но;
• ви клю ча ю ть ся ор фо гра фі ч ні по мил ки;
• про гра ма під ка же при йня ту на зву;
• до від ник, що до да є ть ся до про гра ми, по с тій но 

оно в лю є ть ся у спів ро біт ни ц т ві з про від ни ми фа
хів ця ми в га лу зі си с те ма ти ки, то му мі с тить ос
тан ні та к со но мі ч ні но во вве ден ня.

Тех ні ч ною особ ли ві стю Autospecies є ему ля ція 
кла ві а тур но го вве ден ня в ши ро ко му спек т рі прог
рам для Windows — MS Word, а та кож MS Excel, 
елек т рон ної пош ти, Ін тер нетбра у зе ра. Про гра ма 
ав то ма ти ч но стар тує із за пу с ком комп'ютера й по
с тій но пе ре бу ває в пам'яті, ак ти ву є ть ся «га ря чою 
кла ві шею». Во на не спи ра є ть ся на СУБД, то му 
пра цює швид ко, не по т ре бує вста но в лен ня до дат
ко вих про грам, пор та тив на, спо жи ває ма ло опе ра
тив ної пам'яті. 

Особ ли во стя ми ін тер фей су Autospecies є від сут
ність по с тій но го ві к на про гра ми, що за ймає мі с це 
на ек ра ні, — ві к но зі спи со ком ви дів з'являється 
тіль ки з на ти с кан ням «га ря чої кла ві ші» і за кри ва
є ть ся ав то ма ти ч но пі с ля вве ден ня. 

Сьо го дні  ак ту аль ною є вер сія 3.1. Autospecies, 
яку мо ж на за ван та жи ти із сай та  http://phytobank.net/
autospecies. Там мі с тять ся ін ст рук ція ко ри сту ва ча 
та фор ма зво рот но го зв'язку з ав то ра ми. 

За про шу є мо ко лег (брі о ло гів, лі хе но ло гів, зоо
ло гів і т.д.), що ма ють та к со но мі ч ні спи ски, до 
спів ро біт ни ц т ва для ство рен ня вер сій про гра ми 
су мі ж но го на у ко во го про фі лю або ін шо го ре гі о ну. 

От же, Autospecies — су то при клад не про грам не 
за без пе чен ня. Йо го пра к ти ч не зна чен ня, з од но го 
бо ку, по ля гає в уні фі ка ції вжи ва ної бо та ні ч ної но
мен к ла ту ри в пуб лі ка ці ях на сто рін ках на у ко вих 
жур на лів і за по т ре би вве ден ня гео бо та ні ч них опи
сів. З дру го го бо ку, Autospecies умож ли в лює швид
ке по ши рен ня се ред фа хів цівко ри сту ва чів прог
ра ми та к со но мі ч них но во вве день шля хом оно в
лен ня вер сії про гра ми ще до по я ви па пе ро вої вер сії 
но во го та к со но мі ч но го че к лі ста.
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AUTOSPECIES — ПРОГРАММА ДЛЯ 
КОМПЬЮТЕРНОГО НАБОРА ЛАТИНСКИХ 
НАЗВАНИЙ ВИДОВ РАСТЕНИЙ

Создана компьютерная программа Autospecies для 
ускоренной и безошибочной печати латинских названий 
видов растений. К Autospecies подключен справочник со 
списком более 9000 видов флоры Украины, в том числе 
номенклатурные синонимы. По «горячей клавише» Auto
species заменяет введенную пользователем аббревиатуру 
вида на полное латинское название и добавляет автора вида. 
При попытке ввода непринятого названия вида Autospecies 
подскажет необходимое название. Autospecies позволяет 
осуществлять компьютерный набор латинских названий 
видов растений быстрее и без орфографических ошибок, а 
также унифицировать применяемую различными авторами 
ботаническую номенклатуру. Программу Autospecies можно 
загрузить с сайта http://phytobank.net

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Autospecies, программное обеспечение, 
ввод данных, латинские названия, флора Украины.
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AUTOSPECIES, A PROGRAM FOR COMPUTER TYPING 
OF THE LATIN NAMES OF PLANT SPECIES

The Autospecies software has been developed to expedite error
proof typing of Latin names of plants. Autospecies is linked to ref
erence information on species of the Ukrainian flora, over 9000 
taxa with their synonyms. A special hot key provides quick re
placement of the species abbreviation by its full Latin name with 
species author(s). While typing in Autospecies a nonaccepted 
species name, a prompt suggesting the correct (accepted) name is 
popped up. Autospecies allows to speed up typing of Latin names 
without errors and to unify botanical nomenclature used by dif
ferent botanists. The Autospecies software can be downloaded 
from http://phytobank.net

K e y  w o r d s: Autospecies, software, typing, Latin names, Ukrai-
nian flora.

Проблемы экспериментальной ботаники: IX Купревичские чтения. — Минск: Тэхнология, 2013. — 136 с. 

Книга складається з двох глав, у яких висвітлено результати наукових досліджень, представлених на IX 
Купревичських читаннях (Білорусь).

 Перша глава присвячена питанню молекулярної філогенії та змінам у сучасній класифікації 
лишайників родини Teloschistaceae (Ascomycota). Матеріали підготовлені міжнародним колективом 
дослідників під керівництвом дра. біол. наук С.Я. Кондратюка. До складу колективу ввійшли вчені з 
України (Інститут ботаінки імені М.Г. Холодного НАН України та Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка), Південної Кореї (Сунчонський національний університет), Фінляндії (Фінський 
природничоісторичний  музей), Швеції (Університет м. Лунда), Австралії (Австралійський національний 
університет). 

У другій главі висвітлені каріологічні та цитогенетичні аспекти вивчення природної флори (на прикладі 
Білорусі). Глава підготовлена фахівцем у цій галузі С.А. Дмитрієвою (Білорусь, Інститут експериментальної 
ботаніки імені В.Ф. Купревича НАН Білорусі).

Для фахівців у галузі ботанічної науки, викладачів і студентів біологічних факультетів вищих навчальних 
закладів.
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