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Теорія та історія термінознавства

удк 811.161.2+81’373:001.4

в. л. іваЩеНко
(київ, україна)

ІсТОРІОГРаФІя ТЕРмІнОзнавсТва: 
мЕТамОва І сТРУКТУРнІ ПІДРОзДІЛИ

Узагальнено досвід українських і зарубіжних термінознавців та систематизова-
но теоретичні праці, присвячені історіографічним аспектам вивчення термінознавчої 
думки й окремих термінологій, що дало підстави для виокремлення нового напряму 
досліджень  – історіографії термінознавства з її предметом, завданнями, метамовою 
опису й структурними підрозділами.

К л ю ч о в і  с л о в а: історіографія термінознавства, метамова, структурний підрозділ 
(розділ), аспект, наукова праця.

© В. Л. ІВАЩЕНКО, 2013

І с т о р і о г р а ф і я   т е р м і н о з н а в с т в а — це окремий дослідницький 
розділ т е о р і ї  т е р м і н о з н а в с т в а  як частини теорії мовознавства й 
теорії розвитку [світової] науки, що є складником:

1) і с т о р і о г р а ф і ї    м о в о з н а в с т в а, або історіографії / історіо-
логії [7] науки про мову (лінгвістичної  історіографії)  – напряму досліджень, 
присвяченого розвиткові знань про мову в історії науки й культури, теоре-
тичному осмисленню цього развитку, аналізові теорій і концепцій генези 
лінгвістичної думки в цілому, та в її окремих аспектах, традиціях, течіях, на-
прямах, розділах і школах; процесу розвитку знань про мову [6];

2) і с т о р і о г р а ф і ї    н а у к и (від грец. historia – розповідь про мину-
лі події, про те, що пізнано, досліджено і grapho – пишу) як: різних форм 
історико-наукових реконструкцій, які показують реальний історичний про-
цес развитку науки на базі відповідних методів дослідження, способів до-
бору, опису та інтерпретації наукових текстів, відкриттів, наукових теорій 
[39]; дослідження історії науки та сукупності досліджень, присвячених пев-
ній темі або історичній епосі; відстеження шляхів історичного пізнання ми-
нулого, з’ясовування рушійних сил прогресу науки, закономірностей появи 
й зміни різних напрямів та шкіл, міри об’єктивної істинності створених 
концепцій  [3].

За аналогією до визначення історіографії мовознавства як історії мо-
вознавства / історії лінгвістичних учень [5; 6; 45] історіографію терміно-
знавства можна кваліфікувати як і с т о р і ю   т е р м і н о з н а в с т в а  – 
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розділ термінознавства, який займається історією становлення й удоскона-
лення предмета, методів і структури термінознавства, його місця в системі 
наук, формування його теорій і принципів, а також окремих термінологіч-
них шкіл [14, с. 13]. У цьому контексті розрізняють історію термінознавства 
й власне  і с т о р и ч н е    т е р м і н о з н а в с т в о – розділ термінознавства, 
який вивчає історію термінологій для того, щоб з’ясувати тенденції їх фор-
мування й розвитку, а також дати правильні рекомендації щодо їх упорядку-
вання [Там само, с. 13].

В українському мовознавстві термін історіографія термінознавства 
фактично не використовують. Натомість лише спорадично вживають тер-
мін історія термінознавства (термінології) та історія терміна. Дещо актив-
ніше послуговуються терміном історичне термінознавство, який набув ста-
тусу офіційного на позначення вже сформованого в українському терміно-
знавстві підрозділу. В аспекті досліджуваної проблеми вважаємо за 
необхідне не лише запровадити до наукового обігу термін історіографія тер-
мінознавства, а й розробити його, констатуючи факт виформовування іс-
торії / історіографії термінознавства в окремий дослідницький підрозділ, 
який на початок ХХІ ст. має всі підстави для такого виокремлення. 

По-перше, актуальним сьогодні видається формулювання основних за-
вдань історіографії термінозавства, а саме: 1) розробити принципи періоди-
зації та виявити основні етапи історичного розвитку наукових знань про 
термін і галузеві термінології, з’ясувати їх хронологічні межі; 2) розкрити 
еволюцію логіки внутрішнього розвитку термінознавста з урахуванням іс-
торії розвитку мовознавства та власне історіографії науки в цілому; 3) по-
етапно описати еволюцію термінознавчої думки на тлі вивчення загальної 
динаміки наукового пізнання світу у форматі поступової зміни і / або співіс-
нування чи домінування певних парадигм такого знання (наукових пара-
дигм знання) або науково-дослідницьких парадигм, наукових теорій, кон-
цепцій, напрямів, шкіл, системи наукових поглядів, методів, інтерпретацій 
мовного матеріалу; 4) систематизуючи за проблематикою й узагальнюючи, 
проаналізувати праці термінознавців-теоретиків і термінологів-практиків 
минулого й сьогодення, дослідити їх наукову діяльність та спадщину; 5) ви-
явити й описати основні напрями історіографічних термінознавчих до-
сліджень, які сьогодні оформляються в самостійні дисциплінарні підрозді-
ли; 6) з’ясувати й проаналізувати історичні етапи формування окремих га-
лузевих термінологій, а також дослідити історію конкретних термінів 
(в аспекті історичного термінознавства); 7) розкрити еволюцію практично-
го впро вадження здобутків терміно знавства – проаналізувати історію орга-
нізації термінологічної діяльності, зокрема в галузі упорядкування терміно-
логій, стандартизації, термінологічної експертизи й редагування, терміно-
графічної роботи, автоматизації термінологічної роботи, перекладу, 
навчання тощо з моменту виникнення й дотепер; 8) показати практичне 
застосування й закріплення досягнень теоретичного й прикладного термі-
нознавства на тому чи тому етапі їх історичного розвитку з урахуванням со-
ціальних наслідків упровадження досягнень цієї галузі людського пізнання; 
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9) у подальшому – випрацювати засади термінологічного планування й 
терміно знавчої прогностики.

По-друге, чимало мовознавців активно послуговуються метамовою 
опису історіографії термінознавства, зокрема теорія термінознавства / тео-
ретичне термінознавство, методологія термінознавства, історія  [україн-
ського] термінознавства, історія [української] термінографії, періодизація в 
історії [українського] термінознавства, напрям в історії [українського] термі-
нознавства тощо, яка сьогодні розпрацьовується на основі термінологічно-
го апарату:

а) історіографії [українського] мовознавства як частини теорії лінгвіс-
тики, а саме: теорія мовознавства / теоретичне мовознавство, лінгвометодо-
логія / лінгвістичний метод, історія лінгвістики / історія лінгвістичних учень / 
історія [українського] мовознавства, історіографія лінгвістики / лінгвістична 
історіографія / історіографія / історіологія науки про мову / лінгвоісторіогра-
фія, періодизація в історії лінгвістики, напрям в історіографії лінгвістики, за-
гальна історіографія лінгвістики, історіографія термінознавства, історіогра-
фія лексикології, історіографія фразеології, історіографія славістики тощо 
[5–7; 21, с.  85–89; 45, с. 3–10].

б) історіографії науки як частини теорії розвитку науки, зокрема: теорія 
науки / “теоретичний переворот” (П. Б. Паршин); науковий метод, парадиг-
мальний метод, міжпарадигмальний метод, маргінальний метод, комплексний 
/ комбінований метод, методологія, методика, “методологічний заколот” 
(П. Б. Паршин); історія науки / історіографія науки / історія наукової дис-
ципліни – історіографія = наука: теорія історіографії, історія історіографії 
(Б. Кроче), історіограф; передісторія наукової дисципліни, періодизація в іс-
торії науки; допарадигмальна наука, парадигмальна наука / [наукова] пара-
дигма знання / парадигма наукового знання / нормальна (зріла) наука, постпа-
радигмальна наука, наукова революція (Т. С. Кун), “парадигма розриву” (бо-
ротьба конкурентних теорій, шкіл) // “ancester-hopping”,  “стрибок від однієї 
спадщини до іншої” (Р. Богранд), класифікаційна стадія, cтадія системати-
зації, теоретична стадія, догматична стадія / “період талмудизму” 
(Л. С. Клейн) / “період стагнації” (тупцювання на місці), проривання до ново-
го знання, cтадія заміщення старої парадигми, парадигма “третього світу” 
(світу об’єктивного знання) (К. Поппер), субпарадигма, мегапарадигма / гло-
бальна парадигма знання, надпарадигма / суперпарадигма; поліпарадигмаль-
ний / поліпарадигмальність / поліпарадигматизм, мультипарадигмальний; на-
прям [в історіографії науки], інтерналістський напрям, екстерналістський 
напрям, частина парадигми – настановча, предметна, процедурна; параметр 
парадигми; спадкоємність знання, засновкове знання (О. С. Кубрякова), перед-
знання, трансформована сфера засновкових знань (Г.-Г. Гадамер), процес ви-
робництва знання, теорія процесу виробництва знання; наукова школа, науко-
ве співтовариство та ін. [3; 31, с. 9; 32; 33; 46; 51; 53, с. 11, 21, 52].

Ураховуючи те, що в сучасному термінознавстві розрізняємо 1)  систем-
но-структурне / традиційне, функціональне, когнітивне / гносеологічне 
термінознавство (парадигмальні напрями досліджень), 2)  теоретичне, за-
гальне, методологічне, галузеве, типологічне, порівняльне, семасіологічне, 



8 Термінологічний вісник 2013, вип. 2(1)

В. Л. Іващенко

ономасіологічне, історичне, стилістичне, прикладне, перекладне, комуні-
кативне, [лінгво]когнітивне, лінгвотехнологічне, зокрема комп’ютерне, 
фреймове, когнітивно-комунікативне, когнітивно-дискурсивне  терміно-
знавство, комп’ютерну термінографію, соціо[когнітивне] термінознавство 
(аспектуальні й крос-аспектуальні напрями досліджень), 3)  структурно-
функціональне, функціонально-когнітивне / когнітивно-функціональне 
термінознавство (крос-дисциплінарні напрями досліджень) та 4) власне  
історіо графію термінознавства (крос-парадигмальний напрям), метамову 
опису історіографії термінознавства можна доповнити відповідними термі-
нами на позначення цих структурних підрозділів, зокрема: історіографія 
системно-структурного / традиційного термінознавства, історіографія 
функціонального термінознавства, історіографія когнітивного / гносеологіч-
ного термінознавства; історіографія методологічного термінознавства, істо-
ріографія типологічного термінознавства, історіографія порівняльного термі-
нознавства, історіографія ономасіологічного термінознавства, історіографія 
семасіологічного термінознавства тощо. Це терміни на позначення тих на-
прямів, які сьогодні ще вимагають свого розпрацювання.

У нашій статті зосередимо увагу на метатермінології й, відповідно, ме-
татеорії вже розпрацьованих певною мірою структурних підрозділів історіо-
графії термінознавства, серед яких: 1) і с т о р і о г р а ф і я    т е о р е т и ч н о г о  
т е р м і н о з н а в с т в а – а) історіографія загального термінознавства; б) іс-
торіографія національного термінознавства або термінознавства конкрет-
ної мовної спільноти, країни (наприклад, історіографія українського, ра-
дянського, канадського термінознавства тощо); в) історіографія персоналій 
термінознавців-теоретиків і термінологів-практиків; г)  історіографія ас-
пектуальних напрямів історичного термінознавства – загальна історіогра-
фія національних термінологій, історіографія галузевого  термінознавства / 
історіографія галузевих термінологій та історіографія терміна; 
2) і с т о р і о г р а ф і я   п р и к л а д н о г о   т е р м і н о з н а в с т в а – а) іс-
торіографія  термінографії (теорії і практики укладання термінологічних 
словників); б) лексикографічна історіографія терміна; в)  історіографія  тер-
мінологічної  діяльності; г) бібліографічна історіографія термінознавства.

При цьому, за Б. Кроче, важливо розрізняти “сучасну історію” як “іс-
торію недалекого минулого” – останні п’ятдесят, десять років, рік, місяць, 
минулий день, час, мить (щоправда, “сучасною” повинна називатися лише 
та історія, яка здійснюється безпосередньо на наших очах і в нашій свідо-
мості, тобто виникає з життя, сьогодення: “будь-яка справжня історія є іс-
торія сучасна”) та “несучасну історію” як “історію минулого”, яка має спра-
ву з тим, що вже сталося, тобто з фактом минулого, і передбачає критичне 
його осмислення [31, с. 9]. Іншими словами, розрізняти с у ч а с н у 
і с т о р і о г р а ф і ю   т е р м і н о з н а в с т в а, або і с т о р і о г р а ф і ю  
с у ч а с н о г о    т е р м і н о з н а в с т в а, яка певною мірою корелює з тео рією 
термінознавства, і   н е с у ч а с н у    і с т о р і о г р а ф і ю    т е р м і н о з н а в с т в а, 
або   і с т о р і о г р а ф і ю   т е р м і н о з н а в с т в а   м и н у л о г о, яка коре-
лює із власне історією термінознавства.
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І с т о р і о г р а ф і ю   з а г а л ь н о г о   т е р м і н о з н а в с т в а  можна ви-
значити як підрозділ теоретичного термінознавства, який на основі здій-
снення загального огляду термінознавчих праць кількох мовних спільнот 
(наприклад, європейської) різних історичних періодів аналізує історію роз-
витку наукових теорій (концепцій) терміна, термінологічних шкіл, напря-
мів, методів дослідження, термінознавчої проблематики, розробляє їх 
періоди зацію.

У цьому аспекті актуальною видається історія сучасного термінознав-
ства з ретроспективою в контексті дослідження теоретичних проблем, що 
відбито, наприклад, у таких загальнооглядових працях: у  збірці праць фран-
цузького фахівця з термінології А. Рея “Нариси з термінології” (1995), який 
присвятив окремий розділ питанням походження й розвитку термінології 
загалом, починаючи з праць видатних учених XVII ст.,  де розкрито історію 
окремих слів та ідей, номенклатур і термінологій, а також розроблено 
періоди зацію розвитку термінології відповідно до основних соціальних і 
наук ово-технічних чинників формування європейської спільноти [90, 
с. 11–22]; у монографії іспанської дослідниці М. Т. Кабре “Термінознавство: 
теорія, методи і практика” (1992 / 1999), в якій здійснено короткий огляд 
європейського термінознавства, починаючи з перших спроб систематизації 
термінології у XVIII ст. до еволюції сучасної термінології [77], та статті іншої 
іспанської дослідниці, П. Фабер “Когнітивні зміни в термінознавстві й спе-
ціалізованому перекладі” (2009), в якій подано короткий огляд основних 
теорій термінознавства в порядку їх виникнення, починаючи від перших 
тео ретичних пропозицій, що мали нормативний характер, до теорій, які 
згодом виникли як реакція на загальну теорію терміна, як зростаюча тен-
денція до когнітивних зрушень у термінознавстві й спеціалізованому пере-
кладі [78, с. 110–111]; у монографії українських мовознавців А. С. Д’якова, 
Т. Р. Кияка і З. Б. Куделько “Основи термінотворення: семантичний та со-
ціолінгвістичний аспект” (2000), в якій проаналізовано проблеми історії 
термінологічного планування в розвинених країнах (починаючи з другої 
половини ХІХ ст.), країнах Третього світу, в колишньому Радянському Со-
юзі та в Україні [16]; у пошуковій розвідці австралійської дослідниці Р. Уолш 
“Історія термінознавства” (2006), в якій за участю членів Міжнародної гру-
пи з питань термінології IGOTF-CSD (International Group on Terminology 
Frameworks – Communication Sciences and Disorders) було здійснено огляд 
наукової літератури англійською мовою з проблем вивчення термінології з 
1960-х рр. і до теперішнього часу [93]; у  статтях російських дослідників 
А. А. Полікарпова “Аналіз становлення термінознавства як наукова пробле-
ма” (1996) [49, с. 105–113] і Ю. О. Сорокіна “Історія і сучасний стан теорії 
терміна” (1996) [55, с. 164–167].

І с т о р і о г р а ф і ю    н а ц і о н а л ь н о г о    т е р м і н о з н а в с т в а // 
т е р м і н о з н а в с т в а   м о в н о ї   с п і л ь н о т и   можна визначити як під-
розділ загального термінознавства, який вивчає історію розвитку або націо-
нальної термінологічної думки, або термінологічної думки конкретної мов-
ної спільноти  з урахуванням її культурно-історичних особливостей.
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Фундаментальними працями в цьому напрямі в аспекті історії минуло-
го й сучасного термінознавства є монографії австрійської дослідниці Б. Мо-
шитц-Гогшпіль “Радянська школа термінознавства (1931–1991)” (1994) [87] 
та російської дослідниці О. В. Борхвальдт “Історичне термінознавство ро-
сійської мови” (2000) [8]. У зарубіжному мовознавстві до історіографічних 
праць цього спрямування можна віднести також статтю канадської дослід-
ниці М. К. Л’Омм “Погляд на внесок Канади в термінологію” (2006), в якій 
у контексті аналізу термінологічного сьогодення представлено короткий 
історичний нарис розвитку цієї дисципліни в Канаді, починаючи з 70-х рр. 
ХХ ст. [83, c. 55–75]. 

Історіографію російського термінознавства розкривають також статті 
В. А. Татаринова “Етапи становлення вітчизняного термінознавства” 
(1994), “Формування напрямів і методів у вітчизняному термінознавстві” 
(1995) [63, с. 5–46; 62, с. 9–72], В. М. Лейчика “Напрями і методи вітчизня-
ного термінознавства 20-х – початку 70-х рр.” (1999) [34, с. 268–272], 
С. В. Гриньова і В. М. Лейчика “До історії вітчизняного термінознавства” 
(1999), в якій ідеться про основні етапи формування російського терміно-
знавства, починаючи з 30-х і до 90-х рр. ХХ ст., за його основними складни-
ками – провідними публікаціями, створенням і діяльністю профільних 
установ, виникненням наукових шкіл, основними нарадами – напрямами й 
методами дослідження та їх практичною реалізацією [13, с. 1–13]. Історію 
розвитку термінознавчої думки в Україні проаналізовано в серії статей 
І. М. Кочан, зокрема, “Українське термінознавство 1920-х років: погляд з 
позицій ХХІ століття” (2011а), “Українське термінознавство 1940–1950-х 
років” (2011), “Українське термінознавство 1960–1990-х років” (2012) [27, 
с. 122–129; 28, с. 74–78; 29, с. 24–28]. 

Аспектуальним виявом цього напряму є   з а г а л ь н а    і с т о р і о г р а ф і я 
н а ц і о н а л ь н и х  т е р м і н о л о г і й, засвідчена, наприклад: монографіями 
польського дослідника М. Бонка “Виникнення і розвиток польської науко-
вої термінології” (1984), в якій  ідеться про процес формування польської 
наукової термінології, що розпочався приблизно з ХVI ст., коли з’явилися 
перші математичні й астрономічні терміни, й тривав до початку ХХ ст.; кон-
статовано факт створення перших експериментальних дослідницьких цен-
трів у Польщі ще у ХVIII ст., а також проаналізовано останній етап форму-
вання польської наукової термінології, зокрема технічної [75], та російської 
дослідниці Т. С. Коготкової “Національні витоки російської термінології” 
(1991) [23]; дисертаційними дослідженнями В. І. Биганової “Якутська тер-
мінологія (етапи становлення)” (1996) [9] в російському термінознавстві, 
Л. А. Антонюк “Білоруська термінологія (становлення, розвиток, структу-
ра)” (1992) [2] в білоруському термінознавстві, Я. Хонзак-Яхич “Словен-
ська термінологія в ХІХ ст. (з опертям на чеський вплив)” (1999) [80] у сло-
венському термінознавстві; статтями В. А. Татаринова “Термінологічна 
лексика російської мови: еволюція проблем і аспектів вивчення” (2006) [59, 
с. 133–164] та A. Леган-Равнікар “Розвиток словенської термінології” 
(2010), в якій проаналізовано історію розвитку словенської термінології, що 
бере свій початок з ХVІ ст. й до 20-х рр. ХХ ст. – початку історії розвитку 
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сучасної словенської наукової термінології й відповідно професійної мови, 
а також описано чотири періоди розвитку термінології в Словенії у цих ча-
сових межах [89, с. 49–73].

Історіографію національної термінології часто представляють у кон-
тексті   і с т о р і о г р а ф і ї    т е р м і н о л о г і ч н о ї    д і я л ь н о с т і, яку мож-
на визначити як підрозділ теорії прикладного термінознавства, що вивчає 
організацію термінологічної роботи з упорядкування тієї чи тієї галузевої 
термінології на тлі розвитку всієї лексичної системи, матеріальної і духовної 
культури того чи того етносу. До праць такого типу можна віднести, на-
приклад, в Україні – статтю розробника основних засад розвитку україн-
ської термінології 20-х рр. ХІХ ст. Гр. Холодного “До історії організації тер-
мінологічної справи на Україні” (1928), в якій уперше, починаючи з 60-х рр. 
ХІХ ст. і до початку 20-х рр. ХХ ст., здійснено аналітичний огляд практично-
тео ретичних спроб “поставити широко проблему” української наукової 
термінології [68, с. 9–20]; дисертаційне дослідження Н. В. Шуманської “Іс-
торія математично-природописно-лікарської секції наукового товариства  
ім. Т. Шевченка (1893–1940)” (2007), в якій побіжно розглянуто проблеми 
упорядкування природничої термінології [71].

Одним із аспектуальних виявів історіографії термінологічної  діяльнос-
ті є  і с т о р і о г р а ф і я    п е р с о н а л і й  відомих термінознавців-теоретиків 
і термінологів-практиків як представників національного термінознавства 
або термінознавства конкретної мовної спільноти, країни, тобто опис істо-
рії життя й діяльності відомих постатей, які зробили значний внесок у роз-
виток теоретичного й прикладного термінознавства, а також історіографія 
термінотворчої та організаційної роботи в галузі термінології відомих гро-
мадських діячів. Серед фундаментальних праць такого спрямування можна 
назвати, наприклад: в Україні – дисертаційне дослідження А. А. Коробчен-
ко “Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Олександра Янати” 
(2001) [25], праці В. Шендеровського “Нехай не гасне світ науки” (2003, 
2006) [69; 70]; в Росії – статті В. А. Татаринова “Термінологічна концепція 
Д. С. Лотте” (2003), “З  історії вітчизняного термінознавства: Ернест Карло-
вич Дрезен” (2003а), “Термінологічні погляди Г. О. Винокура і О. О. Рефор-
матського” (2003б) [58, с. 178–189; 56, с. 189–197; 60, с. 197–208].

До цього крос-аспектуального напряму історіографічних досліджень 
(крос-аспектального, тому що певною мірою взаємодіє з функціональним 
та власне історичним термінознавством) можна  віднести також вивчення 
авторської термінології, наукової мови відомих громадських діячів і пись-
менників конкретного історичного періоду. До праць такого спрямування 
належать, наприклад: в українському термінознавстві – дисертації 
С. Є. Вайнтруба “Термінологічна лексика (літературознавча і мовознавча) в 
критико-публіцистичній прозі О. С. Пушкіна” (1956) [10], Л. П. Гнатюк 
“Наукова термінологія в творах Г. С. Сковороди” (1998) [11], В. В. Деркача 
“Філологічна термінологія М. П. Драгоманова в системі української науко-
вої термінології кінця ХІХ – початку ХХ століття” (1998) [17], О. С. Масли-
кової “Філологічна термінологія Михайла Грушевського” (2004) [40], 
І. П. Мамчич “Мовознавча спадщина Василя Чапленка” (2002) [38], 
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Г. М. Наєнко “Наукова лексика у творах Транквіліона-Ставровецького” 
(1994) [43]; у російському термінознавстві – дисертації О. В. Федотової 
“Лексика науки і мистецтва в структурі мовної особистості А. А. Вознесен-
ського” (2007) [66], Є. В. Лисициної “Лінгвістичні особливості філософ-
ського дискурсу П. А. Флоренського” (2006) [35], Н. В. Пиринової “Когні-
тивна зумовленість і стильові особливості судових промов Ф. Н. Плєвако” 
(2006) [47], Д. А. Ярошенко “Формування авторських наукових економіч-
них терміносистем в англійській мові XVII–XVIII століть (на матеріалі 
праць В. Петті і А. Сміта)” (2006) [72]; у чеському термінознавстві – дослі-
дження Я. Губачека “Чеська педагогічна термінологія Я. А. Коменського” 
(1986) [81], А. Єдлічки “Йозеф Юнгманн і відродження літературознавчої та 
лінгвістичної термінології” (1948) [82]; у білоруському термінознавстві – 
статті В. П. Краснея, зокрема “Деякі особливості мови наукових праць 
Ф. М. Янковського” (1999) [30, с. 117–124].

І с т о р і о г р а ф і ю   г а л у з е в о г о   т е р м і н о з н а в с т в а, або 
і с т о р і о г р а ф і ю   г а л у з е в и х   т е р м і н о л о г і й (найпотужніший на-
прям, який вимагає окремого дослідження), можна визначити як підрозділ 
теоретичного термінознавства й аспектуальний вияв історичного терміно-
знавства, який вивчає особливості історії розвитку термінологічної системи 
тіє чи тієї сфери людської діяльності, що також передбачає роз роблення її 
періодизації з урахуванням культурно-історичних і суспільно-політичних 
чинників та особливостей історичного розвитку відповідних галузей знань. 
Цей напрям репрезентують, наприклад: в американському термінознав-
стві – монографія “Історія наукової англійської мови. Розповідь про її ево-
люцію, заснована на вивченні медико-біологічних термінів” (Е. Ендрюс, 
1947) [74], дисертація “Про аналітичні “двигуни”, “архітектуру” даних та 
програмне забезпечення “інженерів”: метафоричні аспекти розвитку 
комп’ютерної термінології” (Р. К. Лінч, 1993), в якій закцентовано увагу на 
різних хронологічних періодах розвитку комп’ютерної термінології, почи-
наючи з повоєнних років, аж до початку 1970-х рр. ХХ ст. [85]; у російському 
термінознавстві – монографія “Історія слов’янських термінів родинних 
відносин та деяких найдавніших термінів суспільного ладу” (О. М. Труба-
чов, 1959), в якій історію зазначеної групи термінів розкрито в контексті 
історії суспільства, матеріальної культури, етнографії на тлі проблеми ево-
люції від матріархату до патріархату із залученням даних суміжних наук [65]; 
в українському термінознавстві – фундаментальні праці “Філософська тер-
мінологія в українській літературній мові дожовтневого періоду” (Д. П. Ки-
рик, 1968) [22], “Нарис історії української граматичної термінології” 
(Н. А. Москаленко, 1959) [42], “Українська науково-технічна термінологія. 
Історія і сьогодення” (Г. Наконечна, 1999) [44], “Українська граматична 
терміносистема (історія та сучасний стан)” (О. В. Медведь, 2001) [41] та ба-
гато ін.; у польському термінознавстві – монографія “Польська терміноло-
гія логіки раннього Просвітництва” (Й. Вежховський, 1995) [94]; у хорват-
ському термінознавстві – “Хорватська юридична термінологія в 2-й поло-
вині ХIХ ст. в загальномовному й термінологічному аспектах” (М. Мамич, 
1990) [86].



13Термінологічний вісник 2013, вип. 2(1)

Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи

І с т о р і о г р а ф і ю    т е р м і н а   можна визначити як підрозділ теоре-
тичного термінознавства й аспектуальний вияв історичного термінознав-
ства, який вивчає історію виникнення, функціонування та закріп лення в 
конкретному мовному ареалі того чи того терміна (й відповідного йому по-
няття), еволюцію його фіксації в наукових працях та лексикографічних 
джерелах, етимологію, семантичний розвиток, починаючи від першої згад-
ки про цей термін. Цей підрозділ термінознавчих досліджень засвідчують, 
наприклад: монографія іспанського вченого Х. Сагера “Нариси про дефіні-
цію” (2000), в якій ретельно зібрано тексти відомих філософів про дефіні-
цію й власне визначення самого терміна дефініція, починаючи від Платона 
й Аристотеля, Ісідоро із Севільї, Б. Паскаля, Б. Спінози, Дж. Локка, 
Ґ. В. Лейбніца, Дж. Берклі, І. Канта, Дж. С. Мілля, Г. Ріккерта й до наших 
днів (дослідник уважає, що філософія має важливе значення для теорії тер-
міна, адже прагне встановити зв’язок між поняттям і терміном) [91]; моно-
графія російської дослідниці Г. А. Діанової “Термін і поняття: проблеми 
еволюції (до основ історичного термінознавства)” (2000), в якій ідеться про 
термінологію як знакову систему в історичному розвитку, особливості її 
взаємо відношень з іншими базовими знаковими системами в процесі ево-
люції наукового світогляду, про термін як знак, що відображає дійсність на 
різних етапах розвитку науки [19]; дисертація англійської дослідниці 
Т. Ліндстром “Історія поняття граматикалізації” (2004), в якій проаналізо-
вано історію терміна граматикалізація на тлі розвитку самої концепції гра-
матикалізації, започаткованої в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та відродже-
ної у 70-х рр. ХХ ст. у контексті вивчення загальної методології історіографії 
лінгвістики, реконструкції історичного мовознавства, гіпотези односпря-
мованості та історії розвитку граматичної думки з ґрунтовним описом праць 
провідних мовознавців світу та розмежуванням основних періодів [84]; нау-
кова розвідка російської дослідниці О. О. Макарихіної “Історія термінів в 
історії гуманітарної науки (на прикладі терміна етнос)” (2009) [37]; пошуко-
ві розвідки українських мовознавців, зокрема В. І. Гончарова “З історії тер-
мінів невод і сак” (1982) [12],  Т. А. Харитонової “Походження термінів на 
позначеня категорії “матерія” в стародавніх мовах” (1984) [67] та багато ін. 

І с т о р і о г р а ф і ю    т е р м і н о г р а ф і ї, яка як підрозділ теорії при-
кладного термінознавства вивчає історію теорії і практики укладання термі-
нологічних словників, ілюструють, наприклад, дисертаційна праця  біло-
руської дослідниці К. П. Любецької “Німецько-білоруська лексикографiя 
XX ст. i формування білоруської термiнологiї” (2004) [36]. Фрагментарно 
цей аспект розкривають пошукові розвідки російських учених, зокрема 
В. А. Татаринова “Біля джерел теоретичної термінографії: Дмитро Семено-
вич Лотте” (1992) [61]; українських – І. М. Кочан “Українські термінологіч-
ні словники 20-х років ХХ століття з позицій сьогодення” (2011) [28], 
Л. О. Симоненко “Термін у загальномовному словнику” (2012) [54], Н. І. Ан-
дрейчук “Сім аспектів вивчення історії словникарства” (2004) [1] тощо.

Т е р м і н о г р а ф і ч н у    і с т о р і о г р а ф і ю  можна визначити як під-
розділ теорії прикладного термінознавства, який вивчає історичні аспекти 
галузевих термінологій, відбиті в історичних словниках та словниках енци-
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клопедичного типу. У цьому плані заслуговують на увагу, наприклад: “Слов-
ник літературних термінів” (2005) M. Г. Абрамса, вперше опублікований у 
1957 р., в якому зібрано короткі історичні нариси термінів, які використову-
ють у літературних дискусіях, історії літератури та літературній критиці [73]; 
“Словник термінології англійських рукописів: 1450–2000” (2008), в якому 
зібрано близько 1500 термінів на позначення різних типів рукописів (від 
повсяк денних листів, заміток, списків покупок до правових документів), їх 
виробництва й використання у Великобританії, фізичних характеристик і 
матеріалів, письмових приладь, поштового маркування і друку, а також пи-
тань, пов’язаних із літературою, бібліографією, архівами, палеографією, ре-
дагуванням і друком рукописів, картографуванням, торгівлею, геральди-
кою, юриспруденцією, військовою та морською справою з коротким їх ви-
значенням, історичною довідкою або поясненням загальної історичної 
ситуації, перехресними покликаннями та з окремими підбірками ілюстра-
цій до них [76]; “Історія мистецтв: основні поняття” (2006), в якому стаття, 
присвячена тому чи тому поняттю, містить основне визначення терміна, 
діапазон його значень та контекстів застосування, історію розвитку, функ-
ціонування та відповідне розуміння реалії, яка за ним стоїть, ілюстративний 
матеріал з історичних та сучасних праць, у яких уживається це поняття, еле-
менти візуалізації поняття, бібліографічні покликання, в яких це поняття 
використовувалося [79]; “Лінгвістична енциклопедія” О. О. Селіванової 
(2010), у статтях якої подано етимологію термінів, хронологію виникнення 
й розроблення їх понять, аналіз дискусійних питань і ключових проблем 
відповідних мовознавчих дисциплін; сучасний стан дослідження, головні 
ознаки й типи представлення лінгвістичних реалій; їхні синонімічні й анто-
німічні кореляти, англомовні еквіваленти [52].

Певною мірою цей напрям термінознавчих досліджень репрезентують 
термінографічні праці, присвячені  а в т о р с ь к і й   т е р м і н о л о г і ї, що 
відбиває конкретну історичну епоху, зокрема в українському мовному про-
сторі це — “Словник літературознавчих термінів Івана Франка” С. П. Пін-
чука й Є. С. Регушевського (1966) [48], “Словник мовознавчих термінів Іва-
на Франка” Є. С. Регушевського (2002) [50] тощо.

Б і б л і о г р а ф і ч н а    і с т о р і о г р а ф і я    т е р м і н о з н а в с т в а / 
т е р м і н о г р а ф і ї – підрозділ теорії прикладного термінознавства, який 
розкриває історію розвитку термінознавства в самій хронологічній послі-
довності подання наукових та лексикографічних праць, що відбито біль-
шою мірою в бібліографічних покажчиках, зокрема: в Україні – “Терміноз-
навство в Україні: Бібліографічний покажчик 1947–1980” (М. П. Богуцька, 
А. В. Лагутіна, 1982) [64], “Українська термінографія (1948–2002): Бібліо-
графічний покажчик” (М. Комова, 2003) [24], “Проблеми термінознавства 
на сторінках часопису “Мовознавство” (1967–2011 рр.): Бібліографічний і 
тематичний покажчики” (М. С. Єльнікова, Л. М. Мітрохина, Ю. Ф. Прадід, 
2013) [20]; в Росії  – “Термінознавство: Покажчик праць, опублікованих ві-
тчизняними термінологами в ХХ ст.” (В. А. Татаринов, 1998) [57], “Термі-
нологія ХХ ст.” (Ю. А. Бєльчиков, 1999) [4], “Покажчик термінологічних 
дисертацій: Довідковий посібник” (С. В. Гриньов-Гриневич, В. П. Гриньо-
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ва, Л. П. Мінкова, Т. Г. Скопюк, 2006), в якому авторський колектив росій-
ських та українських мовознавців систематизував термінологічні праці за 
період 1946–2005 рр. [15]; у Білорусії – “Білоруське мовознавство: дисерта-
ції з білоруської мови, захищені в Республіці Білорусь (1990–2011 рр.)” 
(Д. В. Дзятко, С. В. Шаховська, 2011), у якому засвідчено 57 термінологіч-
них дисертаційних праць [18].

Підсумовуючи, зазначимо, що історіографічні праці в українському 
термінознавстві з’явилися давно (ще у 20-х рр. ХХ ст.), проте про зароджен-
ня власне  н а у к о в о ї    і с т о р і о г р а ф і ї    т е р м і н о з н а в с т в а  як 
самостійної дисципліни з її предметом, завданнями, метамовою можна го-
ворити лише сьогодні, коли актуальною виявилася не лише нагальна по-
треба осмислити здобутки наших поперед ників у цій царині, проаналізува-
ти основні тенденції розвитку термінологічної думки як історичного про-
цесу в парадигмальному аспекті, дати її періодизацію, а й сформулювати 
теоретичні засади, предмет, завдання та методологію цього напряму термі-
нознавчих пошуків.

В Україні й досі немає фундаментальних досліджень, у яких би історію 
розвитку українського термінознавства, всебічне вивчення його національ-
них наукових традицій було б проаналізовано в історіографічно-парадиг-
мальному аспекті на тлі історії розвитку світового термінознавства (зістав-
лення історій розвитку національних наукових традицій в інших країнах) у 
контексті загальної лінгвістичної історіографії. 

Саме тому основним завданням у розпрацюванні історіографії україн-
ського термінознавства сьогодні є визначення основних етапів (періодів) 
його історичного розвитку й формування як розділу мовознавства та само-
стійної галузі знання саме в парадигмальному аспекті в контексті розвитку 
сучасного мовознавства й науки загалом, що вимагає окремого фундамен-
тального дослідження. 

1. Андрейчук Н. І. Сім аспектів вивчення історії словникарства // Проблеми української 
термінології: Зб. наук. пр. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 32–33.

2. Антонюк Л. А. Белорусская терминология (становление, развитие, структура): Ав-
тореф. дисс. … докт. филол. наук: 10.02.02 / БГУ. – Минск, 1992. – 46 с. 

3. Археологический портал знаний / Разрабат. с 2003 г. сотрудн. Института археологии 
и этнографии СО РАН и Института систем информатики им. А. П. Ершова СО 
РАН; науч. руковод. проекта: Ю. П. Холюшкин, Ю. А. Загорулько. – Режим досту-
па: http://www.sati.archaeology.nsc.ru/classarch2/classarch/fragment.php?code=60.

4. Бельчиков Ю. А. Терминология ХХ века // Библиография. – 1999. – №  3.  – С. 119–121.
5. Березин Ф. М. История лингвистических учений. – М.: Высшая школа, 1975.  – 304 c.
6. Бокадорова Н. Ю. Историография лингвистики // Лингвистический энциклопеди-

ческий словарь / Главн. ред. В. Н. Ярцева. – М.:  Советская энциклопедия, 1990. – 
Режим доступа: http://tapemark.narod.ru/les/204b.html.

7. Бокадорова Н. Ю. Проблема историологии науки о языке // Вопросы языкозна-
ния. – 1986. – № 6. – С. 68–75.

8. Борхвальдт О. В. Историческое терминоведение русского языка. – Красноярск, 
2000.  – 199 с.

9. Быганова В. И. Якутская терминология (этапы становления): Дисс. ... канд. филол. 
наук: 10.02.06 / Ин-т гуманитарных исследований. – Якутск, 1996. – 118 с.



16 Термінологічний вісник 2013, вип. 2(1)

В. Л. Іващенко

10. Вайнтруб С. Є. Термінологічна лексика (літературознавча і мовознавча) в критико-
публіцистичній прозі О. С. Пушкіна: Автореф. дис. ... канд. філол. наук / Київський 
держ. ун-т. – К., 1956. – 16 с.

11. Гнатюк Л. П. Научная терминология в произведениях Г. С. Сковороды: Автореф. 
дис. … канд. филол. наук: 10.02.02 / Киевский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – К., 
1998. – 20 с.

12. Гончаров В. І. З історії термінів НЕВОД і САК // Мовознавство.  – 1982. – № 3. – 
С. 60–63.

13. Гринев С. В., Лейчик В. М. К истории отечественного терминоведения // Научно-
техническая информация. Серия 1. Организация и методика информационной ра-
боты: Ежемесячн. научн.-техн. сб. – М.: Всерос. ин-т науч. и техн. информации 
РАН, 1999. – № 7. – С. 1–13.

14. Гринев-Гриневич С. В. Терминоведение: Учеб. пос. для студ. высш. учеб. завед. – М.: 
Академия, 2008. – С. 181с.

15. Гринев-Гриневич С. В., Гринева В. П., Минкова Л. П., Скопюк Т. Г. Указатель термино-
логических диссертаций: Справочное пос. / Российское терминологическое обще-
ство (РОССТЕРМ). – Белосток; М.: б/и, 2006. – 750 с. 

16. Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення: семантичний та 
соціолінгвістичний аспект. – К.: Видавн. дім “КМ Academia”, 2000. – 218 с.

17. Деркач В. В. Філологічна термінологія М. П. Драгоманова в системі української 
наукової термінології кінця ХІХ – початку ХХ століття: Дис.  ... канд. філол. наук: 
10.02.01 / Сімферопольський держ. ун-т. – Сімферополь, 1998. – 194 л. 

18. Дзятко Д. В., Шахоўская С. У. Беларускае мовазнаўства: дысертацыі па беларускай 
мове, абароненыя ў Рэспубліцы Беларусь (1990–2011 гг.): Науковы даведнік. – 
Мінск: БДПУ, 2011. – 400 с.

19. Дианова Г. А. Термин и понятие: проблемы эволюции (к основам исторического 
терминоведения). – М.: Еврошкола, 2000. – 184 с.

20. Єльнікова М. С., Мітрохина Л. М., Прадід Ю. Ф. Проблеми термінознавства на сторінках 
часопису “Мовознавство” (1967–2011 рр.): Бібліографічний і тематичний покажчи-
ки. – Сімферополь: Тавр. нац. ун-т імені В. І. Вернадського, 2013. – 32  с. 

21. Каморникова Ю. В. Основні методи лінгвоісторіографічного дослідження проблеми 
членів речення і принципів їх виділення в лінгвістиці ХІХ ст. – початку ХХІ ст. // 
Методи лінгвістичних досліджень. – Слов’янськ, 2010. – С. 85–89.

22. Кирик Д. П. Философская терминология в украинском литературном языке доок-
тябрьского периода: Автореф. дис. … канд. филол. наук / ЛГУ. – Львов, 1968.  – 16 с.

23. Коготкова Т. С. Национальные истоки русской терминологии. – М.: Наука, 1991. – 120 с.
24. Комова М. Українська термінографія (1948–2002): Бібліограф. покажчик. – Львів: 

Ліга-Прес, 2003, – 112 с. 
25. Коробченко А. А. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Олександра Яна-

ти: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Ін-т педагогіки АПН України. – К., 
2001. – 22 с. 

26. Кочан І. М. Українські термінологічні словники 20-х років ХХ століття з позицій 
сьогодення // Термінологічний вісник: Зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Л. Іващенко. – 
К.: ІУМ НАНУ, 2011. – Вип. 1. – С. 156–162.

27. Кочан І. Українське термінознавство 1920-х років: погляд з позицій ХХІ століття // 
Вісник Львівського ун-ту. Серія філологічна. – 2011(а). – Вип. 52. – С. 122–129.

28. Кочан І. Українське термінознавство 1940–1950-х років // Вісник Нац. ун-ту 
“Львівська політехніка”. Серія “Проблеми української термінології”. – 2011(б). – 
№  709. – C. 74–78.

29. Кочан І. Українське термінознавство 1960–1990-х років // Вісник Нац. ун-ту 
“Львівська політехніка”. Серія “Проблеми української термінології”. – 2012. – 
№  733. – C. 24–28.



17Термінологічний вісник 2013, вип. 2(1)

Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи

30. Красней В. П. Некаторыя асаблівасці мовы навуковых прац Ф. М. Янкоўскаго // 
Красней В. П. Беларуская тэрміналогія: Зб. арт. / Рэдкал. Э. А. Ялоўская (адк. рэд.) 
і інш. – Мінск: БДУ, 2011. – C. 117–124.

31. Кроче Б. Теория и история историографии / Пер. с итал. И. М. Заславской; науч. 
ред. М. Л. Андреева. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1998. – 192 с.

32. Кубрякова Е. С. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный ста-
тус // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – 1994. – № 2. – 
Т.  53.  – С. 3–15.

33. Кун Т. С. Структура научных революций / Пер. с англ. И. З. Налетова. – M., 1975 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psylib.org.ua/books/kunts01/index.
htm. 

34. Лейчик В. М. Направления и методы отечественного терминоведения 20-х – начала 
70-х гг. // Русский Исторический Вестник. – 1999. – Т. 2. – С.  268–272. 

35. Лисицына Е. В. Лингвистические особенности философского дискурса П. А. Флорен-
ского: Автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Ставропольский гос. ун-т. – 
Ставрополь, 2006. – 22 с. 

36. Любецкая К. П. Нямецка-беларуская лексiкаграфiя XX ст. i фармiраванне белару-
скай тэрмiналогii: Дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / ІМ НАН Беларусі. – Мінск, 
2004.  – 186 л.

37. Макарихина О. А. История терминов в истории гуманитарной науки (на примере 
термина «этнос») // Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. – 
2009. – № 1. – C. 146–152.

38. Мамчич І. П. Мовознавча спадщина Василя Чапленка: Автореф. дис.  ... канд. філол. 
наук: 10.02.01 / Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2002.  – 22 с.

39. Маркова Л. А. Историография науки // Энциклопедия эпистемологии и филосо-
фии науки. – М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация». И. Т. Касавин, 2009. – Режим 
доступа: http://epistemology_of_science.academic.ru/287/историография_науки.

40. Масликова О. С. Філологічна термінологія Михайла Грушевського: Дис. ... канд. 
філол. наук: 10.02.01 / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2004. – 176 с.

41. Медведь О. В. Українська граматична терміносистема (історія та сучасний стан): 
Дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 
2001. – 202 с.

42. Москаленко Н. А. Нарис історії української граматичної термінології. – К.: “Радян. 
школа”, 1959. – 224 с. 

43. Наєнко Г. М. Наукова лексика у творах Транквіліона-Ставровецького: Автореф. 
дис.  … канд. філол. наук: 10.02.02 / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – 
К., 1994. – 23 с.

44. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення. – 
Львів: Кальварія, 1999. – 110 с.

45. Німчук В. В. Мовознавство на Україні в ХІV–ХVІI ст. – К.: Наук. думка, 1985. – 222  с.
46. Паршин П. Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике 

XX века // Вопросы языкознания. – 1996. – С. 19–42.
47. Пиринова Н. В. Когнитивная обусловленность и стилевое своеобразие судебных ре-

чей Ф. Н. Плевако: Дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Ростовский гос. пед.  
ун-т.  – Таганрог, 2006. – 160 с.

48. Пінчук С. П., Регушевський Є. С. Словник літературознавчих термінів Івана Фран-
ка.  – К.: Наук. думка, 1966. – 271 с.

49. Поликарпов А. А. Анализ становления терминоведения как научная проблема // 
Русский Филологический Вестник. – 1996. – Т. 81. – № 1. – С. 105–113.

50. Регушевський Є. С. Словник мовознавчих термінів Івана Франка. – Сімферополь: 
Вид-во “Доля”, 2002. – 118 с. 

51. Рыбаков В. А., Покрышкин А. Л. Совместима ли психология и естественнонаучная 
парадигма? – Томск, 2005. – Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/paradigma.htm.

52. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія.  – Полтава: “Довкілля-К”, 2010. – 844 с.



18 Термінологічний вісник 2013, вип. 2(1)

В. Л. Іващенко

53. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник.  – Полтава: 
“Довкілля-К”, 2008. – 712 с.

54. Симоненко Л. О. Термін у загальномовному словнику // Українська лексикографія в 
загальнослов’янському контексті. – К.: Ін-т української мови НАНУ, 2011. – 
С.  308–314.

55. Сорокин Ю. А. История и современное состояние теории термина // Терминоведе-
ние. – 1996. – № 1–3. – С. 164–167.

56. Татаринов В. А. Из истории отечественного терминоведения: Эрнест Карлович 
Дрезен // Татаринов В. А. История отечественного терминоведения: В 3 т. – М.: 
Москов. Лицей, 2003(а). – Т. 3: Аспекты и отрасли терминологических исследова-
ний (1973–1993). Хрестоматия. – С. 189–197.

57. Татаринов В. А. Терминоведение: Указ. работ, опубл. отеч. терминологами в ХХ 
веке. – М.: Москов. Лицей; Рус. филол. вестник, 1998. – 175 с.  

58. Татаринов В. А. Терминологическая концепция // Татаринов В. А. История оте-
чественного терминоведения: В 3 т. – М.: Москов. Лицей, 2003. – Т. 3: Аспекты и от-
расли терминологических исследований (1973–1993). Хрестоматия. – С. 178–189.

59. Татаринов В. А. Терминологическая лексика русского языка: эволюция проблем и 
аспектов изучения // Русский язык в современном обществе: Функциональные и 
статусные характеристики. Серия: Теория и история языкознания. / РАН ИНИОН; 
Отв. ред. Е. О. Опарина, Е. А. Казак. –  М.: ИНИОН РАН, 2006. – С. 133–164.

60. Татаринов В. А. Терминологические воззрения Г. О. Винокура и А. А. Реформатского // 
История отечественного терминоведения: В 3 т. – М.: Москов. Лицей, 2003(б). – Т. 3: Аспек-
ты и отрасли терминологических исследований (1973–1993). Хрестоматия. – С.  197–208.

61. Татаринов В. А. У истоков теоретической терминографии: Дмитрий Семенович 
Лотте // Филологические науки. – 1992. – № 1. – С. 81–86.

62. Татаринов В. А. Формирование направлений и методов в отечественном термино-
ведении // Татаринов В. А. История отечественного терминоведения. – М.: Мо-
сков. Лицей, 1995. – Т. 2: Направления и методы терминологических исследований: 
Очерк и хрестоматия. – Кн. 1. – С. 9–72.

63. Татаринов В. А. Этапы становления отечественного терминоведения // Татари-
нов В. А. История отечественного терминоведения. Классики терминоведения: 
Очерк и хрестоматия. – М.: Москов. Лицей, 1994. – С. 5–46.

64. Терминоведение на Украине. Библиографический указатель 1947–1980 / Сост. 
М. Ф. Богуцкая, А. В. Лагутина. – К.: Наук. думка, 1982. – 105 с. 

65. Трубачев О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших тер-
минов общественного строя. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 212 c.

66. Федотова О. В. Лексика науки и искусства в структуре языковой личности А. А. Воз-
несенского: Дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Тюменский гос. ун-т. – Тюмень, 
2007. – 216 с. 

67. Харитонова Т. А. Походження термінів на позначення категорії “матерія” в 
стародавніх мовах // Мовознавство.  – 1984. – № 1. – С. 71–75.

68. Холодний Гр. До історії організації термінологічної справи на Україні // Вісник 
IУНМ. – 1928. – Вип. 1. – С. 9–20.

69. Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки / За ред. Е. Бабчук. – К.: Вид-во “Рада”, 
2003. – Кн. 1. – 416 с.

70. Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки / За ред. Е. Бабчук. – К.: Вид-во “Рада”, 
2006. – Кн. 2. – 328 с.

71. Шуманська Н. В. Історія математично-природописно-лікарської секції наукового 
товариства  ім. Т. Шевченка (1893–1940): Автореф. дис. … канд. істор. наук: 07.00.07 / 
Державний вищий навч. заклад “Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені 
Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 23 с.

72. Ярошенко Д. А. Формирование авторских научных экономических терминосистем в 
английском языке XVII–XVIII веков (на материале работ В. Петти и А. Смита): 



19Термінологічний вісник 2013, вип. 2(1)

Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи

Дисс.  ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Саратовская гос. академия права. – Саратов, 
2006. – 152 с.

73. Abrams M. H. A Glossary of Literary Terms. – Boston: Thomson, Wadsworth, 2005.  – 432  р.
74. Аndrews E. A History of Scientific English. The Story of its Evolution Based on a Study of 

Biomedical Terminology. – N. Y.: Richard R. Smith, 1947. – 342 р.
75. Bąk M. Powstanie i rozwój polskiej terminologii nauk ścisłych. – Wrocław: Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, 1984. – 187 s.
76. Beal P. A Dictionary of English Manuscript Terminology: 1450-2000.  – Oxford: Oxford 

University Press, 2008. – xviii, 457 p.
77. Cabré M. T. Terminology. Theory, Methods and Applications / Ed. by J. C. Sager; translated 

by J. A. DeCesaris. – Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, 1999. – 320 p. (Original 
title: La Terminolgia. La teoria, els mètodes, les aplicacions. – Barcelona, 1992).

78. Faber P. The Cognitive Shift in Terminology and Specialized Translation: MonTI. 
Monografías de Traducción e Interpretación. – 2009. – No. 1. – P.  107–134.

79. Harris J. Art History. The Key Concepts. – N. Y.:  Routledge, Taylor&Francis Group, 
2006. – 361 p.
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Any analytical review of scientific papers, first and foremost, requires generaliza-
tion of the previous best practices learnt over the specified period of development of the 
particular area of knowledge. Record keeping of theoretical papers dedicated to the 
Slavic terminology has shown that there is no systematic description of the main trends 
of study in linguistics that would help the scholars to orient in this sphere of knowledge.  

It is true that some information on scientific research in a particular branch of 
termi nology of the Slavic linguistics can be partially found in the scientiefic papers of 
Ukrainian, Russian and Belarusian researchers who have explored theoretical problems 
in terminology the such as: generaltheoretic (Y. M. Marchuk, V. V. Varyn, S. L. Mishla-
nova, V. H. Kulpina, V. A. Tatarynov, M. H. Antoniuk, H. A. Hvozdovych) [1; 3; 14; 21; 
22; 32], including paradigm (V. A. Tatarynov, I. M. Kochan) [11; 26; 27; 30; 31], devel-
opment of specific theories – terminological text theory (V. M. Leichyk) [18], integrity 
theory (M. Popova, V. A. Tatarynov) [23; 28]; specific-purpose (L. V. Turovska) [36]; 
criticism of conventional terminology (V. A. Tatarynov) [29]; sociolinguistic (L. B. Tka-
chova) [34], especially, structural and system, onomasiological, semasiological and cog-
nitive (A. S. Diakov, T. R. Kyiak, Z. B. Kudelko) [6]; info- and sociolinguistic (V. A. Stu-
pin) [25]; comparative (V. M. Leichyk) [17], particularly, engineer and linguistic as well 
as the theory of translation (F. A. Tsytkina) [38–40]; comparative-contrastive (P. O. Se-
lihei) [24]; typological (L. V. Turovska) [37]; structural and semantic as well as func-
tional (Y. V. Zhytin) [7]; functional and stylistic (V. A. Tatarynov, N. O. Yatsenko) [33; 
44]; functional and stylistic as well as the theory of translation (N. O. Yatsenko) [43; 45]; 
functional and discursive (D. V. Shcherba) [41]; historical (O. V. Borkhvalt, V. G. Kul-
pina, V. A. Tatarynov, L. V. Turovska) [2; 16; 35]; civilizational (V. G. Kulpina) [13]; 
cognitive, notably, lingua-conceptualized (V. L. Ivashchenko) [8, p. 3–6, 119–121; 9, 
p. 382–388], cognitive and communicative (L. O. Manerko, O. Y. Holovanova) [4; 19; 
20], cognitive and discursive (I. A. Kazymyrova) [10]; theoretical and applied 

1  Прізвища, імена, побатькові перекладено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 
“Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” від 27 січня 2010 р.
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(S. V. Hrynov-Hrynevych) [5, p. 12–13], including theoretical and methodological 
(V. A. Tatarynov) [33], theoretical and terminological (V. K. Shcherbin, V. H. Kulpina, 
V. A. Tatarynov) [42; 15] etc.

Certainly, it is difficult to cover and comment on all the theoretical papers on 
the Slavic terminology within one publication, so we shall limit ourselves only to 
analytical review of fundamental papers on the general Slavic terminology of the 
late 20th (’90th) – early 21st centuries, when the g e n e r a l  t e r m i n o l o g y  is con-
sidered to be a science developed in strong interrelation with typological termino-
logy based on the general theory, as well as upon the results of particular study of 
the development of certain features in all terminology branches and clearly evident 
difference between them [5, p. 54–56].

The main objective of the proposed study is to analyse the theses and mono-
graphs on Ukrainian, Russian, Belarusian, Polish, Czech, Bulgarian, Slovak, Slo-
venian, Croatian, Serbian and Macedonian general terminology of the specified 
period, and also classify them according to the main paradigms of study and trends 
in which the terminologists work nowadays. 

We consider it necessary to emphasize that proposed exploration is not ex-
haustive, since work on record keeping and categorization of general theoretical 
papers on the Slavic terminology still continues.

Keeping in mind p o l y - p a r a d i g m  of present-day linguistics [12] and, con-
sequently, terminology as one of its structural elements and fully self-contained 
scientific discipline, we can discuss parallel coexistence of three p a r a d i g m s  u n -
d e r  s t u d y  in the selected terminological areas: 1) [system and] structural / term-
centric / conventional or, as determined by some scholars, structuralism, classifi-
catory and structural, taxonomic, formal, inventory at its post-paradigm stage – 
[ s y s t e m  a n d ]  s t r u c t u r a l  /  t e r m - c e n t r i c  /  c o n ve n t i o n a l 
t e r m i n o l o g y,  2) functional at its own paradigm stage – f u n c t i o n a l  t e r m i -
n o l o g y, 3) cognitive / cognitive and discursive or, as determined by some 
scholars, ambi-semantic, cognitive and functional, cognitive and communicative, 
anthropocentric, neofunctional, interpretative, at its pre-paradigm stage – c o g -
n i t i ve  t e r m i n o l o g . We will briefly analyse fundamental theoretical studies on 
the general Slavic terminology of the selected period according to the certain para-
digms of study, or their t r e n d s .

І. General Slavic terminology of system and structural paradigm (Table 1). Key 
paradigm-generating concepts and constructions of this scientific study area are 
the following: 

1) theoretical: “term / nomen = linguistic sign / linguistic [invariant] unit”, 
“terminological norm = language norm” // “standard”, “term / nomen / special 
lexical item = structural system element”, “term element”, “connections / rela-
tionships between terms / special lexical units = connections / relationships be-
tween system elements”, “opposition of terms / special lexical units = oppositions 
of system elements”, “hierarchy of terms / special lexical units = hierarchy of sys-
tem elements”, “formal / content structure of term”, “static / dynamic structure 
of term system”, “term system / nomenclature = sign system = exists in and for 
itself”, “term system / nomenclature = linguistic subsystem”, “hierarchy of term 
systems = supersystem / system / subsystem”, “term system level”, “limit” = “ter-
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minological meaning in terms of units / categories / classes”, “term system – sub-
stratum” – “term system – “organism” – term system – “environment”, “formal 
(structural) typology of terms / term systems”, “[terminology] [lexical] semantic / 
conceptual / field”, “scientific metaphor / metonymy” and etc.;

2) methodological: “semiological / semiotic analysis principle”, “logicism prin-
ciple” by means of “formalization (structural, formal description / analysis) of term / 
term system”, “empirical description of individual facts // system description”, 
“system and structural analysis”, “mathematical exploration methods”, “synchro-
nous description method”, “component analysis method”, “simulation method”, 
“thesaurus method in semantics”, “semantic field method”, “description method by 
lexical and semantic groups”, “comparative analysis (method)”, “comparable ana-
lysis (method)”, “semantic analysis”, “definitive analysis” and etc.: 

In the present day system and structural general Slavic terminology these construc-
tions are based on the general theory of term which is represented to a certain extent by:

• theory of [terminological] nomination [in the special sphere], considering 
theory of semantic / lexical derivation, theory of [scientific / terminological] meta-
phor (basically, linguistic, in particular, onomasiological aspect – o n o m a s i o l o g i -
c a l  t e r m i n o l o g y ), for instance, in the papers of Bulgarian scholars – M. Popo-
va, S. Kolkovska, K. Kabakchiiev, A. Khrystova, B. Popov (“The aspects of Bulga-
rian terminology”, 1999), T. Boiadzhyiev (“Bulgarian lexicology”, 2002), 
M. Popova (“The typology of terminological nomination”, 1990 – typological as-
pect), B. O. Aleksiiev (“Contrastive aspect of terminological metaphor”, 2005); 
Russian scholars – M. M. Volodina (“The theory of terminological nomination”, 
1997), L. M. Aleksieieva (“The term and metaphor: semantic substantiation of 
metaphorization”, 1998), V. I. Bihanova (“Yakut terminology (establishment 
sta ges)”, 1996 – historiographical aspect); Slovak scholar B. Krupa (“The meta-
phor at the intersection of scientific disciplines”, 1990); Ukrainian scholar 
R. V. Ivanitskyi (“The lexicographic aspects of terms normalization (based on Ger-
man, English, Ukrainian and Russian terminological units)”, 1995 – typological as 
also normative and lexicographic aspects); 

• theory of definition or semantic theory of term in the context of theory of 
lexical / linguistic meaning, theory of semantic field / lexical and semantic groups 
(logical and linguistic, semasiological aspects – s e m a s i o l o g i c a l  t e r m i n o l o -
g y ), for instance, in the papers of Russian scholars – S. D. Shelov (“The experien-
ce of development of terminological theory: knowledge and definition of terms”, 
1995, 1995a, “Term. Termhood. Terminological definitions”, 2003 – typological 
aspect), M. V. Marchuk (“The dynamics of lexical meanings of polysemantic 
words (vocabulary of general terminological level)”, 1996 – diachronic aspect); 

• cross-theoretical or cross-aspectual studies within the same paradigm (e.g. 
onoma-semasiological aspect – o n o m a - s e m a s i o l o g i c a l  t e r m i n o l o g y  + 
historical aspect – h i s t o r i c a l  t e r m i n o l o g y ), in particular, in the papers of 
Russian scholars – H. A. Dianova (“The term and notion: problems of evolution 
(to the basics of historical terminology)”, 1996, 2000 – lingualogical and semio-
tic / onoma-semasiological and historical aspects), T. S. Kohotkova (“National 
origins of Russian terminology”, 1991 – onoma-semasiological and historical as-
pects); Slovenian scholar – Y. Khonzak-Yakhych (“Slovenian terminology in the 
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19th century (based on the Czech influence)”, 1999 – structural and semantic and 
also historical aspects);

• theory and methodology of [applied] terminology (t h e o r e t i c a l  a n d 
m e t h o d o l o g i c a l  /  t h e o r e t i c a l  a n d  a p p l i e d  t e r m i n o l o g y ), particu-
larly, conventional theory of terminography (t h e o r e t i c a l  t e r m i n o g r a p h y ) 
in the context of theory of lexicography (theoretical lexicography), lexicographical 
and terminography descriptions / terminology analysis (theoretical and lexico-
graphic / theoretical and terminography aspects), terminological activities in the 
field of valuation of individual terminology and standardization, conduct of termi-
nology expertise and editing (basically, theoretical and applied aspects), as well as 
methods of assessment, design and creation of traditional dictionaries (m e t h o d o -
l o g i c a l  t e r m i n o l o g y ), for instance, in the papers of Bulgarian scholar 
B. O. Aleksiiev (“Terminography oriented to the knowledge”, 2011 – theoretical 
and terminographical aspects); Slovak scholar Z. Yurchatskova (“Terminology: 
Basic principles, methods and their application”, 2002 – theoretical and methodo-
logical aspects); Polish scholars Y. Liukshyn and B. Zmazher (“Theoretical found-
ations of terminology”, 2001, 2006 – theoretical and methodological aspects); 
Russian scholar O. V. Borkhvalt (“Historical terminology of Russian language”, 
2000 – theoretical and methodological foundations in the historiographical as-
pect). 

Table 1. General Slavic Terminology of System and Structural Paradigm

ІІ. General Slavic terminology of functional paradigm (Table 2). It is based on 
the following key paradigm-generating concepts and constructions and construc-
tions: 

1) theoretical: “structural (formal) – functional”, “terminological mean-
ing” – “form (formal structure) of term”, “terminologization / determinologiza-

Russian terminology 

• onomasiological 

terminology:

M. M. Volodina (1997);

L. M. Aleksieieva (1998);

V. I. Byhanova (1996)

• semasiological terminology:

S. D. Shelov (1995, 1995a,

2003);

M. V. Marchuk (1996)

• onomasiological + 

historical terminology :

H. A. Dianova (1996, 2000);

T. S. Kohotkova (1991)

• theoretical and 

methodological terminology :

O. V. Borkhvaldt (2000)

Bulgarian terminology 

• onomasiological 

terminology:

M. Popova, S. Kolkovska, 

A. Khrystova, B. Popov 

K. Kabakchyiev (1999);

T. Boiadzhyiev (2002);

M. Popova (1990);

B. O. Aleksiiev (2005)

 • theoretical terminology :

B. O. Aleksiiev (2011

Polish terminology 

• theoretical and 

methodological terminology :

Y. Liukshyn, 

B. Zmazher (2001, 2006)

Slovak terminology 

• onomasiological 

terminology:

V. Krupa (1990)

• theoretical and 

methodological terminology :

Z. Yurchatskova (2002)

Ukrainian terminology 

• onomasiological 

terminology:

R. V. Ivanytskyi (1995)

Slovenian terminology 

• onomasiological + 

historical terminology:

Y. Khonzak-Yakhych (1999)
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tion”, “function of professional language / language for special purposes (LSP)”, 
“term functioning in the text / discourse”, “application of terms” – “variation of 
term / terminological variation”, “professional / special / scientific text / dis-
course” – “literary text” – “information system”, “professional language / lan-
guage for special purpose (LSP) – “sublanguage” – “metalanguage” = functional 
system [of expression means]”, “functioning of professional language / sublan-
guage / metalanguage / language for special purposes (LSP)”, “professional lan-
guage / language for special purpose (LSP) = professional communication means”, 
“professional community / professional society”, “professional / special commu-
nication”, “functional simulation of specialist language activity”, “professional 
competence”, “culture of professional / scientific language / speech”, “interdisci-
plinarity”, “[terminological] functional and semantic field”, “terminological 
meaning in terms of / nearly functional and semantic field”, “scientific style = 
functional style as language variety”, “functional typology / stratification of pro-
fessional languages / sublanguages / languages for special purpose (LSP)”, “termi-
nological motivation”, “degree of termhood = degree of motivation as motivation 
[between form and function] of term”, “slang”, “scientific / professional dis-
course” etc.;

2) methodological: “functional analysis” – “formal analysis”, “quantitative 
method / count method / statistical method”, “principle of linguistic economy”, 
“principle of methodological monism”, “iconicity principle”, “principle of dis-
course / text motivation”, “diachronic / historical principle” // “diachronic de-
scription”, “syntax analysis”, “distributive analysis”, “teleological principle (pur-
poseful LSP functioning)”, “continuous sampling method”, “contextual analy-
sis”, “discourse analysis”, “sociolinguistic analysis methods”, “syntagmatic 
analysis” etc.

In the present-day general theoretical functional Slavic terminology these 
constructions are represented to a certain extent by:

• concept of functional varieties / styles of language in the study of scientific / 
scientific and technical style (s t y l i s t i c  t e r m i n o l o g y ), for instance, in the pa-
per of Russian scholar O. M. Ponomarova (“Scientific style as an object of assimi-
lation by native speakers”, 2004 – the concept of scientific style in the position of 
preverbal readiness);

• linguistics // stylistics of scientific / professional / academic scientific text, 
in particular, linguistics // stylistics of languages for special purposes (LSP), in the 
context of the theory of linguistics // text stylistics and concept of term stylistic 
function in special, scientific, popular science, science fiction and literary texts, as 
well as information systems (textual term analysis – term-centric and terminolo-
gical text analysis – text-centric aspects t e r m i n o l o g i c a l  t e x t  t h e o r y ), for 
instance, in the papers of Russian scholars – N. Y. Saltanova (“The specific dis-
course in literary text: in comparison with discourse in scientific text”, 2008 – ty-
pological, text-centric and comparative aspects), L. M. Yelizarova (“Terminologi-
cal and literary innovations in the functional aspect (based on the compositions of 
modern science fiction)”, 1992 – term-centric and comparative aspects), 
O. V. Karpova (“The functioning of everyday expressions in the scientific text”, 
2005 – genre and stylistic aspects), D. O. Razoronova (“The term in the modern 
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fiction: based on the English language”, 2006 – term-centric stylistic aspect), 
R. S. Stoianova (“Asystem phenomena in the verbal scientific text”, 2004 – typo-
logical, system and asystem structural and astructural / antistructural and text-cen-
tric aspects), M. V. Cherkunova (“The pragmalinguistic features of scientific and 
educational literature abstracts: based on English publications”, 2007 – typologi-
cal, communicative, text-centric, pragmalinguistic aspects); Polish scholar 
O. Vashchuk-Zin (“Semantic transformations of general terms in the scientific 
text”, 2007 – term-centric and semasiological aspects); 

• cross-theoretical / cross-aspectual studies, for instance, in the papers of 
Russian scholars – Y. V. Slozhenikina (“Terminology in the lexical system: func-
tional variation”, 2006, “Terminological variation: semantics, form, function”, 
2010 – synthesis of the theory [term as] of linguistic sign [special application 
field] / semiotic theory of term and theory of terminological variability – prag-
masemiotic and typological aspects of dichotomy “linguistic variation – func-
tional variability” in the context of criticism of traditional, codified by special 
guidebooks and DSTU point of view on the term), A. L. Kogotyzheva (“Com-
municative organization of scientific text”, 2002 – synthesis of communication 
theory and linguistics / text stylistics – communicative and stylistic, text-centric 
and typological aspects);

• theory and methodology of [applied] terminology (t h e o r e t i c a l  a n d 
m e t h o d o l o g i c a l  /  t h e o r e t i c a l  a n d  a p p l i e d  t e r m i n o l o g y ), particu-
larly, in theoretical and [lingua-] didactic and translation aspects, namely, transla-
tion terminography and abstract theorems of professional / special / scientific 
translation in the context of terminographical theory (t h e o r e t i c a l  t e r m i n o -
g r a p h y ) and the theory of translation (t r a n s l a t i o n  t e r m i n o l o g y ), for in-
stance, in the papers of Polish scholars – V. Pytel (“Preparation of special texts in 
the language teaching system”, 2005 – text-centric and lingua-didactic aspects), 
H. Vyshnievska (“Terminological iteration as a tool for organization of profession-
al language learning process”, 2010 – term-centric and lingua-didactic aspects), 
H. Novotko (“Pragmatic aspects of professional translation (based on Russian, 
Polish and German languages)”, 2000 – pragmatic and translation aspects), 
M. Lukasyk (“English-Polish and Polish-English special purpose dictionaries 
(1990–2006). Terminolograpic analysis”, 2007 – translation and typological as 
well as theoretical and terminological aspects; “Special texts and terminography 
development”, 2010 – theoretical and methodological terminography founda-
tions); Russian scholars –Y. H. Pyrikov (“Fundamentals of system translation 
concept (terminological aspect)”, 1992 – translation aspect), I. S. Kudashev 
(“Design of special translation dictionaries”, 2007 – theoretical and lexicographic 
(terminographic), typological, translation and anthropocentric aspects); Belaru-
sian scholars – K. P. Liubetska (“German-Belarusian lexicography of the 20th cen-
tury and formation of Belarusian terminology”, 2004 – theoretical and lexico-
graphical (terminographical), historiographical and translation aspects) and 
I. M. Salkova (“The structure of sublanguage lexicon and selection of learner’s 
dictionary”, 1990 – theoretical and lexicographical (terminographical) and didac-
tic aspects); Czech scholar D. Zhvachek (“Chapters on the theory of translation 
(professional translation)”, 1995 – translation aspect).
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Table 2. General Terminology of Functional Paradigm

ІІІ. General Slavic terminology of cognitive paradigm (Table  3). Nowadays in-
terdisciplinary synthesis of philosophy, epistemology, in particular, philosophy of 
consciousness, cognitive psychology (cognitive psychology), cognitive anthropology, 
mathematical logic (mathematics, logics, semiotics), intellectual and computer 
technologies, cognitive / computer graphics contrary to cognitive linguistics (espe-
cially, cognitive semantics, cognitive grammar, cognitive stylistics), neurolinguistics, 
psycholinguistics, linguistic technologies represent them as a new paradigm of study 
based on the following key paradigm-generating concepts and constructions:

1) theoretical: “cognition” – “scientific / special / professional knowledge // 
knowledge of the world”, “representation structures of special / scientific / profession-
al knowledge”, “invariant of scientific knowledge”, “cognitive nature of term”, 
“orient ation function of term”, “information nature of term”, “term area” – “mental 
area”, “term notion”, “scientific / special image-notion”, “scientific / professional 
concept = meaning”, “scientific / professional concept = meaning”, “mental (formal) 
/ semantic structure of scientific concept”, “content of scientific / professional / spe-
cial notion – content of scientific / professional / special concept”, “concept – term 
notion”, “scientific / professional concept sphere” / “conceptual sphere of science”, 
“category as format of scientific / professional / special knowledge”, “categorization of 
scientific / special / professional knowledge as manifestation of world categorization”, 
“conceptualization of scientific / special / professional knowledge as manifestation of 
world conceptualization”, “conceptual / linguistic [national] scientific / professional 
world view”, “professional linguistic peculiarity”, “cognitive capability / cognitive style 
of specialist”, “ expert / scientist / specialist as S of scientific / professional / special 
knowledge”, “cognitive error – terminological error”, “prototype definition of term / 
determination of term boundaries / linguistic boundaries of term / term limitations”, 
“discrediting / non-discrediting of scientific / special / professional meaning”, “con-
ceptual scientific metaphor”, “terminological database” etc.;

Russian terminology 
• stylistic terminology :
O. M. Ponomariova (2004);
N. Y. Saltanova (2008);
L. М. Yelizarova (1992); Y. V. Karpova 
(2005);
D. O. Razorionov (2006); R. S. Stoianova 
(2004);
M. V. Cherkunova (2007))
• semiotic term theory + terminological 
variation theory:
Y. V. Slozhenikina (2006, 2010)
• communicative and stylistic terminology :
A. L. Kohotyzheva (2002)
• translation terminology :
Y. H. Pyrikov (1992)
• theoretical terminography:
I. S. Kudashev (2007)

Belarusian terminology 
• theoretical lexicography / terminography:
K. P. Liubetska (2004);
I. M. Salkova(1990)

Polish terminology 
• terminology  theory of text:
O. Vashchuk-Zin (2007)
• theoretic and applied terminology :
V. Pytel (2005);
H. Vyshnevska (2010);
M. Lukasyk (2007, 2010)
• translation terminology :
H. Novotko (2000)

Czech terminology 
• translation terminology :
D. Zhvachek (1995)
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2) methodological: “method of [cognitive] simulation”, “methodology of 
structuration (simulation) of situation”, “methods of mathematical simulation / 
mathematical logic”, “mental and linguistic description-simulation”, “procedure 
of analysis of some concepts with the help of others”, “conceptualization 
method” = “conceptual analysis / concept-analysis”, “conceptual simulation of 
linguistic world view”, “procedure of concept reconstruction”, “frame analysis”, 
“formal analysis”, “statistical analysis”, “information and logical analysis”, 
“method of free / object-oriented association experiment”, “search for knowledge 
structures that stand for linguistic form as continuation of definitive analysis”, etc.

These constructions, to a certain extent, represent individual study programs 
in the modern general and theoretical cognitive Slavic terminology, provided that 
today there is no unified theory of cognitive linguistics (and thus in its context and 
cognitive terminology). Integrating achievements of classical semantic theories, 
cognitive theory, system theory, information theory, theory of case grammar, pro-
totype theory, theory of artificial intelligence, machine-translation theory, auto-
mation theory, as well as logical and philosophical, lingua-logical and lingua-psy-
chological concepts etc., the general Slavic terminology in the late 20th – early 21st 
century is primarily represented by two trends:

• lingua-cognitive itself that primarily focuses on cognitive and nominative, 
cognitive and semantic, as well as cognitive and communicative aspects (l i n -
g u a- c o g n i t i ve  t e r m i n o l o g y ), for instance, in the papers of Russian 
scholars – E. A. Sorokina (“Cognitive aspects of lexical design (to the foundations 
of cognitive terminology)”, 2007, 2007a – cognitive and semasiological, historio-
graphical and sociolinguistic aspects), Y. I. Shestak (“Professionally marked phra-
seological units in cognitive and communicative aspects”, 2008 – cognitive and 
communicative aspects); 

• linguistic and technological that provides automatic processing of terms by 
using specialized computer software (c o m p u t e r - b a s e d  t e r m i n o l o g y  c o ntrary 
to the theory and methodology of applied terminology as a synthesis of linguistics and 
computer technologies, in particular in their [lingua-] didactic (oriented at the 
employment of computer technologies in teaching of languages for special purposes), 
translation (mainly centered on the translation of scientific and technical 
terminology), as well as information and normative (mostly oriented at the standards 
of scientific and technical terminology application) aspects in the context of 
development of theoretical framework for creation of algorithms / systems of 
automatic analysis, search and translation of terms in various texts / language corpora, 
as well as creation of electronic dictionaries of terms and term banks / databases, 
translation or information and normative using of computer technologies 
(c o m p u t e r - b a s e d  t e r m i n o l o g y ), for instance, in the papers of Russian 
scholars – S. V. Hrynov (“Fundamentals of lexicographical description of term systems”, 
1990 – synthesis of general theory and methodology of applied terminology, particularly 
conventional theory of terminology in its system and structural, as well as typological 
aspects and theory of terminological activities in the information and technological 
aspects, including automation and design of termbases), V. I. Mikhailova (“The structure 
of multi-component terms and creation of electronic dictionaries (theoretical basics for 
development of translation algorithms)”, 1992), N. Y. Zaitseva (“Semiotics of Romance 
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terminological systems in their relation to English and Russian ones”, 2003 – technological 
aspects of information and semiotic theory of term using thesaurus-network and matrix-
frame methods contrary to theoretical guidelines of norm-centric, as well as communicative 
and translation, comparable and typological terminology); Polish scholars – Y. Valinskyi 
(“Search for terms in the compared language corporae”, 2001), fragmentarily H. Felber, 
H. Budin (“Theory and practice of terminology”, 1994 – synthesis of terminological 
theory of nomination and systems theory with creation of termbanks); Slovenian scholar 
Sh. Vintar (“Terminology and computer terminography”, 2008 – theoretical and 
methodological foundations of computer terminology contrary to general theory of term 
in its structural and functional as well as ontological aspect in particular, application of 
terminological theory of nomination in practical and conventional terminography and 
standardization as well as automation of terminographical activities – construction and 
processing of special corporae and automatic selection of terms).

Table. 3. General Terminology of Cognitive Paradigm

In addition, we should highlight the t r e n d s  o f  c r o s s - p a r a d i g m  s t u d y 
in the general Slavic terminology in the late 20th (’90th) – early 21st centuries, 
among them we distinguish:

1. Structural  and  functional  trends (Table 4) is represented, for instance, in the 
papers of Russian scholars – H. P. Melnikov (“Terminology fundamentals”, 1991 – 
onoma-semasiological and typological aspects of ordering terminologies, nomencla-
tures and terminological borrowings in the context of methodological synthesis of sys-
tems theory and general theory of term in particular, terminological theory of nomina-
tion and theory of definition), O. V. Superanska, N. V. Podolska, N. V. Vasylieva 
(“General terminology. Problems of theory”, 2012 – opposition of common properties 
of term and special vocabulary, special vocabulary and common vocabulary in the con-
text of the analysis of their linguistic basis, development of term typology and LSP typol-
ogy contrary to terminological nomination), A. M. Zarva (“The definition as typological 
variety of scientific text”, 2003 – logical and semantic, communicative and typological 
aspects of the theory of definition), O. O. Nikulina (“Terminological units as a result of 
interaction and mutual influence of terminology and phraseology in modern English”, 
2005 – onomasemasiological and lexicographical aspects of phraseological theory in the 
context of terminological theory of nomination), M. V. Zymova (“Polysemy in terminol-
ogy”, 2010 – semiotic and typological aspects of the theory of lexical / terminological 
meaning), M. V. Kosova (“Terminologization as a process of reconsideration of Russian 
common lexis”, 2004 – typological aspect of semantic theory of derivation and semantic 

Russian terminology 
• linguo-cognitive terminology :
E. A. Sorokina (2007, 2007a);
Y. I. Shestak (2008)
• computer terminology :
N. Y. Zaitseva (2003)
• computer terminography:
S. V. Hrynov (1990);
V. I. Mikhailova (1992)

Polish terminology 
• computer terminology :

S. V. Hrynov (1990);

V. I. Mikhailova (1992)

Slovenian terminology 
• computer terminography:

Sh. Vintar (2008)
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modulation as demonstration of linguistic specialization of term), and M. M. Horbushyna 
(“Terms with repeated elements in modern English”, 2001 – comparative and typological 
as well as onomasemasiological  aspect of terminological theory of nomination), 
L. M. Aleksieieva (“Term and metaphor: semantic substantivation of metaphor”, 1998, 
“Origin and functions of metaphoric terms in the text”, 1999 – theory of [scientific] 
metaphor in the context of terminological theory of nomination), V. Y. Sobolieva 
(“Functionally marked special lexicon in the dictionary and text”, 2000 – functional 
and stylistic, as well as normative aspect), K. Y. Averbukh (“General theory of term”, 
2004, “General theory of term: comprehensive and varied approach”, 2005, “General 
theory of term”, 2006 – synthesis of theories of LSP, linguistic sign of special application 
area, terminological variation, nomination in special area, applied terminology in logical 
and grammatical, logical, semiotic, semasiological, system, as well as and terminographical 
and standardization aspects; criticism of general / conventional theory of term); Russian 
and Polish scholars – V. Leichyk, L. Besekyrska (“Terminology: subject, methods, 
structure”, 1998 – onomasemasiological, typological and comparative,  system aspects 
of general theory of term, theoretical and methodological foundations for study of 
languages for special purposes and applied terminology); Polish scholar S. Haida 
(“Introduction to the theory of term”, 1990, “Modern scientific Polish – language or 
jargon?”, 1990a – onomasemasiological, functional, historiographical and typological, 
social and applied as well as lingua-scientific aspects of general theory of term); Bulgarian 
scholar Y. Petkova (“Terminologization in modern Bulgarian literary language”, 2009 – 
onomasiological aspect of terminological theory of nomination); Belarusian scholars – 
A. I. Bahdzevych (“Word-building structure of deverbative term units – adjectives in 
modern Belarusian literary language”, 1999 – norm-centric aspect of terminological 
nomination and variation theories), L. A. Antoniuk (“Belarusian terminology: 
establishment, development, structure”, 1992 – onomasemasiological and historical 
aspects).

One of the trends of the terminology study is theoretical and methodological / 
theoretical and applied, in particular, t r a n s l a t i o n  a s p e c t , revealed, for instance, 
in the paper of Russian scholar L. M. Aleksieieva (“Distinguishing features of scien-
tific translation”, 2002 – onomasemasiological aspect of the theory of [scientific] 
translation).

Table. 4. General Terminology of Structural and Functional Trends

Russian terminology 
H. P. Melnikov (1991); 
O. V. Superanska, N. V. Podolska, 
N. V. Vasylieva (2012); 
O. O. Nikulina (2005); 
A. M. Zarva (2003); 
M. V. Zymova (2010); 
M. V. Kosova (2004); 
M. M. Horbushyna (2001);
L. M. Aleksieieva (1998, 1999);
V. Y. Sobolieva (2000);
K. Y. Averbukh (2004, 2005, 2006); 
V. Leichyk (1998) 

• translation terminology :

L. M. Aleksieieva (2002)

Polish terminology 
L. Besekyrska (1998); 

S. Haida (1990, 1990a)

Bulgarian terminology 
Y. Petkova (1992)

Belarusian terminology 
L. A. Antoniuk (1992);

A. I. Bahdzevych (2009)
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2.  Functional  and  cognitive  /  cognitive  and  functional  trends (Table 5). It is 
primarily represented in the papers of Russian scholars L. Y. Buianova 
(“Terminological derivation. Metalinguistic aspectuality”, 1996, “Terminological 
derivation in the language of science: cognition, semiotics, functionality”, 2011 – 
cognitive and semiotic, metalinguistic, logical and conceptual as well as lingua-
conceptual pragmatic aspects of terminological derivation contrary to functional 
derivation theory) and O. S. Kuzmyna (“Syntagmatics of scientific text (based on 
the Russian scientific literature)”, 2005 – lingua-cognitive and culturological, 
logical and psychological aspects). 

Aspectual demonstrations of the aforesaid trends are the following:
• c o g n i t i ve  a n d  c o m m u n i c a t i ve  t e r m i n o l o g y  has been developed 

in the papers of Russian scholars, in particular, O. I. Holovanova (“Category of 
professional leader in the dynamic language area”, 2004 – cognitive and 
communicative, as well as historical aspects), N. S. Milianchuk (“Lingua-
pragmatic category of non-categoricity of statements in the scientific style of 
modern Russian”, 2005 – cognitive and ethical pragma-communicative and 
discursive aspects of the concept of functional variations / styles of language), 
K. B. Svoikin (“Dialogics of text in the English scientific communication”, 2006 – 
computer-oriented, semantic and cognitive, communicative, methodological, 
localization aspects with emphasis on concept and typological analysis). Theoretical 
and applied demonstration of this aspect is represented in the papers of Russian 
scholar R. Z. Zahidullin (“Theoretical and methodological basics of translation 
thesaurus (based on English for special purposes)”, 1993, 1994 – cognitive and 
communicative concept of translation in the context of theoretical and 
methodological foundations for LSP thesaurus creation);

• c o g n i t i ve  a n d  d i s c u r s i ve  t e r m i n o l o g y  (sometimes it is treated as 
paradigm demonstration of cognitive terminology) created on the basis of inten-
sive study of various types of professional / scientific / special discourses, as well 
as term cognition, its functioning in different types of discourses, stated, for in-
stance, in the papers of Russian scholars – N. L. Morhun (“Scientific network 
discourse as text type”, 2002 – communicative and text-centric aspect, 
combination of traditional analysis of linguistic units with discourse-analysis as 
linguistic sign development in discourse), A. O. Boldyrieva (“Category of 
authority in the scientific discourse”, 2006 – communicative, lingua-stylistic, 
psycholinguistic and comparative aspects), V. V. Kuznietsova (“Implementation 
of corporate principles in the English group professional discourse”, 2005 – 
structural and semantic, communicative, comparative and cognitive aspects); 
Ukrainian scholars – O. M. Ilchenko (“Etiquettization of English-American 
scientific discourse”, 2002 – typological, normative and textual, as well as 
interpersonal and communicative aspects of discourse etiquettization concept), 
E. F. Skorokhodko (“Term in the scientific text (for creation of term-centric 
theory of scientific discourse)”, 2006 – term-centric theory of scientific discourse 
as development of theoretical and methodological foundations for general theory 
of term in the term and text-centric, typological and communicative aspects), 
I. A. Kolesnikova (“Lingua-cognitive and communicative-pragmatic parameters 
of professional discourse”, 2009 – lingua-cognitive, functional, communicative 
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and pragmatic, as well as “professional and normative” aspects), O. I. Bahrii 
(“Scholarly dispute: discourse and pragma-oratorical characteristics (based on 
the English articles of the middle 20th – early 21st centuries)”, 2010 – 
communicative, pragma-oratorical, interpersonal, genre and typological, as well 
as linguistic aspects).

Table 5. General Terminology of Functional and Cognitive Trends

In the general Slavic terminology of the late 20th – early 21st centuries we can 
distinguish c r o s s - d i s c i p l i n a r y  t r e n d s  of scientific studies which are actively 
created at the border of terminology and other scientific disciplines (Table 6). 
Except for cognitive terminology as a paradigm, cross-disciplinary studies also 
include: 

• i n t e g r a t i ve  that are created on the basis of integration theory of term and 
integration concept (model) of language for special purposes combining 
achievements of epistemology, linguistics, sociology, psychology, logic, semiotics, 
information technologies which include the papers presented by Bulgarian scholar 
M. Popova (“Theory of terminology”, 2012 – onomasemasiological, structural 
and functional, cognitive / epistemological, linguistic itself, sociolinguistic, 
psycholinguistic, logical and philosophical, information and semiotic as well as 
methodological aspects of the theory of nomination) and Polish researcher 
S. Hrucha (“Linguistics of languages for special purposes”, 2013 – integration 
concept / model of language for special purpose in the historiographical, functional 
and cognitive aspects on the basis of anthropocentric theory of text linguistics 
considering study of professional idiolects and polylects as well as professional 
competence);

• s o c i o l i n g u i s t i c  as an interdisciplinary synthesis of sociology and 
terminology contrary to sociolinguistics which suggests the formation of trend for 
general s o c i o t e r m i n o l o g y, for instance, in the papers of Ukrainian scholars – 
A. S. Diakov, T. R. Kyiak, Z. B. Kudelka (“Fundamentals of  term formation: Se-
mantic and sociolinguistic aspects”, 2000 – general theory of term in onomasema-
siological, structural, motivational, etymological, translation, methodological as-
pects and glosso-linguistic aspects contrary to sociolinguistic establishment trends 
of national term systems, theory of linguistic interferences and terminological 
planning); 

Russian terminology 
L. Y. Buianova (1996, 2001);
O. S. Kuzmyna (2005) 
• cognitive and communicative terminology :
O. I. Holovanova (2004); 
N. S. Milianchuk (2005);
K. B. Svoikin (2006);
R. Z. Zahidullin (1993, 1994)
• cognitive and discourse terminology :
N. L. Morhun (2002); 
A. O. Boldyrieva (2006);
V. V. Kuznietsova (2005)

Ukrainian terminology 
• cognitive and discourse terminology :
O. M. Ilchenko (2002);
E. F. Skorokhodko (2006);
I. A. Kolesnikova (2009);
O. I. Bahrii (2010)
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• c i v i l i z a t i o n a l  (reveals the knowledge and experience of civilizations 
reflected in language, represented in several aspects: civilizational, comparative 
and historical, historical and genetic, anthropocentric and internal structural) as 
an interdisciplinary synthesis of general theory of civilization and general theory 
of term contrary to civilizational linguistics that interacts with sociolinguistics, 
history, cultural linguistics, computer technologies which is defined as a “new 
method” [13] in the modern terminology. In particular, these are the papers of 
Russian scholars – O. V. Superanska, N. V. Podolska, N. V. Vasylieva (“General 
terminology. Terminological activities”, 2008 – theoretical and methodological 
foundations for general theory of terminology and applied aspects of terminolo-
gist activities including normalization and standardization, linguistic and tech-
nological, terminographical, coordinational and didactic contrary to the history 
of scientific ideas and scientific language development in the ancient civiliza-
tions and different nations); Czech scholar S. Zhazhi (“Latin and Greek voca-
bulary, grammar and terminology of Slavic languages”, 2010 – contrastive and 
comparative aspects of crucial role of the ancient languages, especially Greek 
and Latin, in the development of European culture, their influence on the voca-
bulary, terminology and grammar of Slavic languages as well as importance of 
Latin knowledge, especially for modern professional occupations of people in 
various fields);

• l i n g u a d i d a c t i c  as an interdisciplinary synthesis of pedagogics and ter-
minology contrary to linguadidactics, in particular the papers of Russian schol-
ars – O. O. Makarova (“Significance of system orientation in the study for forma-
tion of its scientific understanding (based on learning of English vocabulary), 
1992 – linguadidactic aspect), O. I. Arkhypova (“Formation of foreign language 
voca bulary of specialist in the integrative learning of foreign language and general 
professional disciplines”, 2007 – theoretical and methodological foundations of 
linguadidactics in anthropocentric and thesaurus aspects);

• m a r g i n a l  (beyond the scope of linguistics itself with preferential philo-
sophical aspect) as an interdisciplinary synthesis of philosophy, sporadically lin-
guistics, sociology, culturology, hermeneutics, methodological culture of science, 
cognitive science, in particular the papers of Ukrainian scholars – V. S. Lukianets, 
O. M. Kravchenko, L. V. Ozadovska (“Modern scientific discourse: New metho-
dological culture”, 2000 – sociocultural and philosophical aspects of scientific dis-
course, updating of its methodological culture through the “linguistic turn in the 
philosophy” in the context of current crisis of rationality concept and new prob-
lematics of postmodern deconstruction of the metaphysics of rationalism, narra-
tivization and hermeneutics, cognitive practices of modern science), S. M. Ya-
hodzinskyi (“Scientific discourse in the information society: methodological and 
sociocultural aspects”, 2008 – philosophical and methodological, historical and 
scientific, sociocultural aspects of scientific discourse as a synthesis of scientific 
and theoretical, scientific and industrial, scientific and educational activities, as a 
part of social system of information society and basis for information civilization 
development), O. V. Trishchuk (“Scientific and information discourse as a social 
and communicative phenomenon”, 2009 – scientific and information discourse as 
a social and communicative phenomenon and socio-psycholinguistic practice). 
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Table 6. General Terminology of Cross-Disciplinary Trends

Thus, general Slavic terminology science of the late 20th – early 21st centuries 
represents nearly 100 fundamental papers, 52 of them disclose problematics of 
three major paradigm trends: system and structural / conventional, functional and 
cognitive. 

General theoretical studies of system and structural paradigm (22 papers) re-
veal predominance of onomasiological aspect of scientific searches, in particular 
represented in the context of terminological theory of nomination (Russian, Bul-
garian, Slovak and Ukrainian terminology). To a smaller extent, theoretical and 
methodological foundations (Russian and Slovenian terminology), as well as prob-
lematics of onomasemasiological and historical directions (Russian, Polish and 
Slovak terminology) are developed. Semasiological aspect and classical theoretical 
terminography are generally presented only in one area of linguistic culture (in 
Russian and Bulgarian terminology respectively). 

In the functional paradigm under study (21 papers) terminological theory of 
text is actively developed nowadays (Russian and Polish terminology) and focuses 
more on theoretical and applied aspects (Polish, Russian, Byelorussian and Czech 
terminology), in particular the problems of translation (Russian, Polish and Czech 
terminology) and theoretical terminography issues (Russian and Belarusian termi-
nology). Only individual studies in the areal of Russian culture reveal stylistic, 
communicative and stylistic as well as semiotic and varied aspects of term learning. 

General theoretical studies of cognitive paradigm (9 papers) are primarily fo-
cused on solution of linguistic problems in cognitive and nominative, cognitive and 
semantic as well as cognitive and communicative aspects (Russian terminology), 
and also linguistic and technological trends (in Russian, Polish and Slovenian are-
als of linguistic cultures). 

Cross-paradigm studies are arranged according to two trends: structural and func-
tional as well as functional and cognitive / cognitive and functional. Structural and 
functional trends which is mostly represented by the papers of Russian scholars (15 pa-
pers of 21) and, to a lesser extent, of Poland, Bulgarian and Belarusian scholars (5 pa-
pers), combine achievements of systematic and structural / conventional and function-
al terminology. Functional and cognitive / cognitive and functional trends are mostly 
represented by the papers of Russian scholars (11 papers of 15) and, to a smaller degree, 

Russian terminology 

• civilizational trend:

O. V. Superanska, 

N. V. Podolska,

N. V. Vasylieva (2008)

• linguodidactic trend:

O. O. Makarova (1992); 

O. I. Arkhypova (2007)

Ukrainian terminology 

• social terminology :

A. S. Diakov, T. R. Kyiak, 

Z. B. Kudelko (2000)

• marginal trend (beyond the 

scope of linguistics itself):

V. S. Lukianets, 

O. M. Kravchenko, 

L. V. Ozadovska (2000);

S. M. Yahodzinskyi (2008); 

O. V. Trishchuk (2009)

Bulgarian terminology 

• integrative trend:

M. Popova (2012)

Czech terminology

• civilizational trend:

S. Zhazha (2010)

Polish terminology

• integrative trend:

S. Hrucha (2013)
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by Ukrainian scholars (4 papers) touching various aspects including functional and 
cognitive (Russian terminology), cognitive and communicative (Russian terminology) 
as well as cognitive and discursive (Russian and Ukrainian terminology).   

Cross-disciplinary trends (14 papers) of general theoretical studies in the 
Slavic terminology of the specified period appear in the historiographical (Russian 
terminology), sociolinguistic (Ukrainian terminology) civilizational (Russian and 
Czech terminology), integrative (Bulgarian and Polish terminology) linguadidac-
tic (Russian terminology) and marginal (Ukrainian terminology) aspects, the latter 
of them actually go beyond terminology and linguistics as such.

The prospects of further analytical review of the Slavic terminology of the late 
20th – early 21st centuries will be devoted to systematization of scientific searches in 
the field of industrial terminology.

(Переклад з укр. а. Федорова)
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ЗаГальНе слов’яНське терміНоЗНавство: 
осНовНі Напрями дослідЖеНь

Зроблено спробу проаналізувати основні парадигмальні, аспектуальні, крос-
парадигмальні, крос-аспектуальні та крос-дисциплінарні дослідницькі напрями розви-
тку загального слов’янського термінознавства кінця ХХ – початку ХХІ століття. Відпо-
відно до напрямів систематизовано фундаментальні праці російських, українських, бі-
лоруських, польських, чеських, болгарських, словацьких, словенських дослідників у 
царині   термінознавства.

К л ю ч о в і  с л о в а :  загальне термінознавство, слов’янське термінознавство, пара-
дигмальний, аспектуальний, крос-парадигмальний, крос-аспектуальний, крос-
дисциплінарний, дослідницький напрям.
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нОвІ ТЕнДЕнЦІЇ РОзвИТКУ ТЕРмІнОзнавсТва: 
зДОБУТКИ мІЖнаРОДнОЇ наУКОвОЇ ГРУПИ 

Р. ТЕммЕРман
Комплексно проаналізовано здобутки міжнародної наукової групи під керівництвом 

Р. Теммерман: розглянуто основні положення соціокогнітивного термінознавства, пи-
тання сутності терміна, фахової мови, фахової комунікації, динаміки терміна, розуміння 
терміна людиною за різних умов фахового спілкування, оперування великими масивами 
термінологічних даних, терміноонтографії  й терміноонтології, інженерії знань та галу-
зевих онтологій.

К л ю ч о в і  с л о в а :  термін, соціокогнітивне термінознавство, терміноонтографія, 
терміноонтологія, галузева онтологія.

© Т. В. СТАСЮК, 2013

У зв’язку із становленням когнітивно-дискурсивної парадигми знання, ан-
тропоцентричного підходу до явищ мови, дослідженням проблем наукової і мов-
ної картин світу, ідей категоризації і концептуалізації світу відбуваються суттєві 
зміни і в науці про термін. Термінознавство сьогодні переглядає свої традиційні 
положення про сутність терміна, про специфіку наукових текстів і розробляє 
нові проблеми, серед яких чи не найголовнішими  є питання про фахову мову – 
мову спеціального призначення (LSP), про структури знань, які стоять за термі-
ном, про когнітивні наукові карти, про професійну комунікацію тощо.

Звернімося до досвіду бельгійських термінознавців, які здійснюють свою 
теоретичну й практичну термінознавчу діяльність на базі Центру вивчення фа-
хової мови й комунікації (Centrum voor Vaktaal en Communicatie – CVC) [21] та 
Координаційного термінологічного комітету Європейського Парламенту  
(Terminology Coordination Unit of the European Parliament) [22]. Керує групою 
доктор Рита Теммерман – професор кафедри прикладної лінгвістики Коледжу 
університету Ерасмуса (Erasmus University College) та професор Вільного універ-
ситету (Free University) в Брюсселі. Наукові праці членів групи свідчать, що сьо-
годні паралельно з розвитком теорії терміна розвивається новітня теорія фахо-
вої мови, яка живить першу й дає можливості вивчати сутність терміна в нових 
ракурсах – когнітивному, соціологічному, комунікативному та прагматичному. 

Сподіваємося, що огляд наукових здобутків групи Р. Теммерман дозволить 
комплексно проаналізувати ті зміни в термінознавчій парадигмі, які сьогодні 
відбуваються, й торкнутися проблематики нових аспектів дослідження терміна.

Аналізуючи наукові пошуки дослідницької групи Р. Теммерман,  які ві-
дображають новий ракурс вивчення не лише природи терміна, а й процесів 
термінотворення, терміновживання, термінологічного менеджменту, спро-
буємо їх систематизувати та прокоментувати нові тенденції. 

У цьому контексті зазначимо, що західні термінознавці сьогодні активно 
працюють над упровадженням різних наукових проектів, серед яких: BABELIRIS 
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(2011–2015), BRIDGE-IT (2010–2013), EUNoM (2009–2012), OSCB (2011–
2014), Terminological variation / Термінологічне варіювання (2008–2012), e-Spices 
(2008–2010), VTMP – Vaktaal en Terminologie in Meertalig Perspectief / Жаргон і 
термінологія в багатомовній перспективі (2007–2010), LPT in EU (2007–2009), 
OASIS – Operational Advanced Support Information System / Операційна новітня 
система підтримування інформації (2007–2008), OOV 1 – Ontologisch Onderbouwde 
Vertaalwoordenboeken 1 / Онтологічне обґрунтування перекладних словників 1 
(2005–2006), OOV 2 – Ontologisch Onderbouwde Vertaalwoordenboeken 2 / Онтоло-
гічне обґрунтування перекладних словників 2 (2006–2007), PoCeHRMOM 
(2005–2007), OMTOFIR – Ontology-based, Multilingual Terminology On Functions 
In Retailing / Багатомовна термінологія сфери роздрібної торгівлі, розроблена на 
основі онтології  (2004–2005), FF POIROT – Financial Fraud Prevention-Oriented 
Information Resources using Ontology Technology / Інформаційні ресурси на осно-
ві онтологій, розроблені для запобігання фінансовому шахрайству (2002–2005), 
OMTFI – Ontologically based Multilingual electonic Terminology for Tax Law / Бага-
томовний електронний термінологічний ресурс для податкового законодавства, 
розроблений на основі онтології (2003–2004), LOCTERM – Development of a 
Portal for Localisation and Terminology / Розроблення порталу для локалізації та 
термінології (2001–2002), McKnow – Automated and User-Oriented Methods and 
Algorithms for Knowledge Management / Автоматизовані й орієнтовані на корис-
тувача методи й алгоритми управління знаннями (2001–2005), 
Haalbaarheidsstudienaar de oprichting van een Mastersin Taal technologie /  Техніко-
економічне обґрунтування ступеня Магістра мовних технологій (2001–2002). 
Дослідники беруть участь у роботі міжнародної мережі термінологічних коміте-
тів та організацій (CeRTeM, EAFT, IAMLADP, INFOTERM, INVENTERM, 
JIAMCATT, ONTERM, TERMNET), широко користуються програмними засо-
бами створення терміноонтологій, термінологічних матриць та баз даних, роб-
лять значний внесок у розвиток банків термінологічних даних (EuroTermBank, 
FAOTERM, IMF, Le Grand Dictionnaire Terminologique, TERM-MINATOR, 
Termium, UNESCOTERM, UNOGTerm, UNTERM).  

В історії сучасної лінгвістики Р. Теммерман відома як засновниця нового 
напряму – соціокогнітивного термінознавства [2; 12–17], в контексті якого 
розроблено основні положення теорії динаміки терміна й питання розуміння 
терміна людиною за різних умов фахового спілкування [7; 11; 19]. Каталізато-
ром нового етапу розвитку термінознавства, комп’ютерної лексикографії ста-
ли проекти й наукові праці, присвячені питанням терміноонтографії й термі-
ноонтології, інженерії знань та галузевих онтологій [1; 3–6; 8–10; 18; 20]. 

Соціокогнітивне термінознавство було започатковане як напрям аль-
тернативний основним принципам логічного позитивізму, структуралізму, 
термінологічної школи О. Вюстера, радянської термінологічної школи, 
празької термінологічної школи й канадського напряму в термінології – 
різних шкіл і напрямів, які належать до так званого “традиційного термі-
нознавства” (термін Р. Теммерман) [15]. Зупинимося на основних працях, 
які ґрунтовно розкривають проблему соціокогнітивної природи терміна. 

У статті “Сумніви щодо ідеалу однозначності. Різниця між соціокогнітив-
ним і традиційним термінознавством” (1997) [12] Р. Теммерман зазначає, що 
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під час стандартизації терміна існує ризик видалення значення, необхідного 
для спілкування фаховою мовою. Вона наводить приклади вживання багато-
значних термінів у науковому дискурсі та обґрунтовує інтралінгвальні й екстра-
лінгвальні – соціокогнітивні чинники виникнення полісемії. Дослідниця за-
значає, що значення не варто розуміти лише як логічний елемент в абстрактній 
структурі, воно також тісно пов’язане з комунікативною настановою та інте-
ресами людини. Р. Теммерман розрізняє дві теорії – теорію “традиційного тер-
мінознавства” і теорію “соціокогнітивного термінознавства” (Табл. 1).

Табл. 1. Принципи традиційного і соціокогнітивного термінознавства

Традиційне термінознавство Соціокогнітивне термінознавство

Термінознавство починається з понять, 
які можна чітко визначити.

Соціокогнітивне термінознавство 
починається з одиниць розуміння, які 
переважно мають прототипну структуру.

Чітко визначені поняття мають певне 
місце в логічній та онтологічній 
структурі.

Розуміння – це структурована подія. 
Одиниця розуміння має інтракатегорійну 
та інтеркатегорійну структуру й 
функціонує у когнітивних моделях.

Поняття трактують за допомогою 
спеціального визначення (гіпонімічне 
поняття й диференційні характеристики) 
і/або предметного визначення.

Залежно від типу одиниці розуміння 
та рівня й типу спеціалізації 
адресанта і адресата повідомлення в 
комунікативному акті буде змінюватися 
релевантність і відбір інформації, яку 
вербалізують у визначенні.

Термін позначає поняття. Вважається, 
що один термін позначає тільки одне 
поняття.

Синонімія і полісемія функціонують 
у термінології. Вони важливі для 
динаміки розуміння терміна. Їх потрібно 
описувати.

Поняття і терміни вивчають синхронно. 
Взаємозв’язок між поняттям і терміном – 
довільний.

Одиниці розуміння постійно 
розвиваються. Історичні періоди в їх 
еволюції можуть бути більш або менш 
суттєвими у розумінні цих одиниць. 
Когнітивні моделі відіграють роль у 
розвиткові нових ідей, що означає, що 
терміни мотивовані.

У монографії “Щодо нових шляхів опису термінології: соціокогнітивний 
підхід” (2000) [15] дослідниця аналізує перехід від принципів стандартизації тер-
мінів до принципів розвитку власне теорії терміна, вивчення його природи, осяг-
нення його сутності як феномена – лінгвістичного, семіотичного, соціологічно-
го, когнітивного, комунікативного, прагматичного тощо; коментує положення 
різних термінознавчих шкіл та наводить фрагменти праць термінознавців, які 
переконливо спростовують положення традиційної теорії терміна (Дж. Сейдже-
ра, П. Вайсенхофера, Б. Завади, П. Свонпола, M. T. Кабре, I. Meйєр та K. Kaгeйри). 

Р. Теммерман аналізує також різницю між положеннями традиційного та со-
ціокогнітивного термінознавства (Табл. 2). 
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Табл. 2. Основні положення традиційного та соціокогнітивного термінознавства

Традиційне термінознавство Соціокогнітивне термінознавство

Вихідне 
положення

Основна одиниця – поняття. 
Поняття існує об’єктивно. 

Основна одиниця – одиниця 
розуміння. 
Деякі одиниці розуміння можна 
сприймати в реальності, всі 
одиниці розуміння можна 
осягнути, усвідомити, зрозуміти 
свідомістю. 

Терміни Терміни називають поняття. Терміни – це двигуни процесу 
розуміння, осягнення світу, 
оскільки вони поєднують нові 
етапи розуміння з попередніми 
етапами. 

Структура Поняття вибудовуються у системи 
понять, логічно та онтологічно 
структуровані. 

Одиниці розуміння функціонують 
в ідеалізованих когнітивних 
моделях. Розрізняються 
пропозиційні ідеалізовані 
когнітивні моделі та метафоричні 
ідеалізовані когнітивні моделі. 

Дефініція Дефініція поняття відображає 
позицію поняття у логічній та 
онтологічній поняттєвій системі, 
наприклад, суттєві ознаки 
поняття визначають за родо-
видовими, гіперо-гіпонімічними 
характеристиками, зв’язками із 
суміжними поняттями. 

Визначення одиниці розуміння 
Х – це відповідь на питання 
“Що таке Х?” Яка саме 
інформація є суттєвою, залежить 
від типу одиниці розуміння. 
Модулі розуміння охоплюють, 
наприклад, такі параметри: 
історична інформація; 
інтеркатегорійна інформація; 
інтракатегорійна інформація; 
процедурна інформація.

Моносемія 
і полісемія

Вважають, що однозначність 
є ідеальною, щоб уникнути 
невизначеності, розмитості 
значення. В ідеалі одне значення 
закріплюється за терміном, і 
один термін закріплюється за 
значенням. Це свідчить про 
необхідність стандартизації. 

Залежно від типу одиниці 
розуміння виявляється і 
однозначність, і багатозначність 
термінів. Для досягнення 
розуміння терміна 
використовують і те, і те, а також 
синонімію. 

Уявлення Образну мову потрібно згортати 
і замінювати буквальними 
еквівалентами. 

Важливо враховувати уявлення; 
образні вирази стають частиною 
термінологічного опису. 

Спростовуючи традиційні підходи до визначення, вивчення й роботи з 
терміном, Р. Теммерман викладає положення соціокогнітивного терміно-
знавства: у традиційній теорії термінознавства вважається, що поняття має чіт-
ке місце в системі інших понять і може бути визначене за допомогою необхід-
них і достатніх характеристик; у соціокогнітивній теорії терміно знавства ви-
значення ґрунтується на істотніших або менш істотних одиницях інформації; у 
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контексті нових досліджень “поняття”, яким користувалася школа О. Вюсте-
ра, – обмежена категорія, оскільки вона не відображає сукупності когнітивних 
процесів, які протікають у свідомості людини, коли вона сприймає й відтворює 
термінологічну інформацію; сучасні дослідження терміна підтверджують необ-
хідність уведення нової одиниці для оперування термінологічним знанням – 
“одиниці розуміння [спеціального знання]” (на противагу одиниці традицій-
ного термінознавства – “поняттю”); традиційне термінознавство оперує тер-
мінами як елементами терміносистеми, складеної на основі логічної або 
онтологічної класифікації дійсності; соціокогнітивне термінознавство  розгля-
дає термінопоняття, терміноконцепти як представників когнітивних категорій 
у формалізованому науково-фаховому світі й схильне до опрацювання термі-
нополів, термінопростору, а не штучної терміносистеми; сучасне термінознав-
ство має тенденцію оперувати термінами як вербалізованими репрезентантами 
когнітивних категорій, тому процес вибору терміна фахівцем, надання пріори-
тету тій чи тій лексемі у спеціальній комунікації залежить від того, яку саме 
ознаку категорії мовець виділяє як основну в певній соціокомунікативній ситу-
ації; соціокогнітивне термінознавство наголошує на необхідності вивчати тек-
сти, дискурс, щоб зрозуміти гнучкість і різноманіття в представленні понять, 
адже “система” (категорія традиційного термінознавства) накладає певні об-
меження на процеси категоризації та лексикалізації [15].

У статті “Підготовка термінографів: соціокогнітивний підхід” (2000) 
Р. Теммерман [16] викладає такі положення: для втілення ідей соціокогнітив-
ного термінознавства необхідно познайомити студентів з основними питан-
нями когнітивної семантики, ставлячи перед ними різні завдання для аналізу 
одиниць розуміння спеціального знання і введення їх до гнучких шаблонів 
для опису термінів; соціокогнітивне термінознавство забезпечує успіх у скла-
данні термінологічних баз набагато вищої якості, ніж за традиційної стандар-
тизації, завдяки солідній теоретичній базі, арсеналу методів аналізу текстових 
корпусів (фахового дискурсу) і втіленню методів проектування шаблонів для 
опису різних типів одиниць розуміння спеціального знання.

Р. Теммерман також представляє порівняння методів роботи терміно-
графів у межах традиційного й соціокогнітивного термінознавства (Табл. 3).

Табл. 3. Методи роботи в традиційному і соціокогнітивному термінознавстві

Традиційне термінознавство Соціокогнітивне термінознавство

Термінографи оперують чітко 
окресленими поняттями.

Термінографи оперують одиницями 
розуміння спеціального знання, які 
найчастіше мають прототипну структуру.

Поняття має місце в  логічній або 
онтологічній системі.

Одиниці розуміння мають 
інтеркатегорійну та інтракатегорійну 
структуру й функціонують як когнітивні 
моделі.
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Термінографи визначають і фіксують 
штучну дефініцію для поняття.

Представлення інформації та її фрагмент, 
який термінографи відбирають для 
дефініції, змінюється залежно від типу 
одиниці розуміння та рівня фахової 
спеціалізації комунікантів.

Термінографи закріплюють поняття за 
терміном. В ідеалі за одним терміном 
закріплюють тільки одне поняття.

Термінографи фіксують і описують явища 
синонімії й полісемії, які допомагають 
показати розвиток і трансформації 
терміноконцептів.

Термінознавці вивчають поняття на 
синхронному рівні.

Термінознавці вивчають одиниці 
розуміння в розвитку, фіксуючи їх 
динаміку в часі.

У праці “Теорія соціокогнітивного термінознавства” (2001) [13] Р. Тем-
мерман зазначає, що вплив Віденської школи О. Вюстера звів традиційні 
термінологічні дослідження до основних принципів стандартизації. Проте 
розвиток когнітивістики, соціолінгвістики, загального наукового знання 
дав підстави застосовувати провідні лінгвістичні принципи й сучасні здо-
бутки у термінознавстві. Новітні дослідження термінології природничих 
наук (біологія, біохімія, біотехнологія, мікробіологія, імунологія, фізіоло-
гія, генетика, молекулярна генетика, екологія тощо) дають підстави вважа-
ти принципи Віденської школи обмеженими. Соціокогнітивний напрям у 
термінознавстві розглядає терміни як “одиниці розуміння спеціального 
знання” (термін Р. Теммерман) – найпростіші або складні категорії; роз-
криває особливості функціонування термінології в соціодискурсі, до-
сліджуючи сприймання та передавання спеціальних категорій; розглядає 
принципи фахової комунікації у сфері природничих наук, аналізуючи умо-
ви термінопородження й терміновживання. 

У статті “Терміноонтографія: онтологічна розбудова та соціокогнітив-
ний підхід до опису термінології” (2003) Р. Теммерман та К. Кереманс під-
креслюють, що термінологія не повинна бути однозначно орієнтованою на 
стандартизацію та об’єктивізм як теоретичну основу [18]. Вивчення термі-
нології в контексті сучасного соціокогнітивного термінознавства повинно 
спиратися на результати досліджень із когнітивної семантики, яка розвиває 
весь потенціал взаємодії між терміном і світом, мовою, людським розумом, 
а також на розуміння того, що термін функціонує в соціальному середови-
щі, тобто значення терміна розробляються в соціальному контексті, і що 
когнітивні процеси в термінології тісно взаємодіють із соціальними проце-
сами [18].

У доповіді “Соціокогнітивне термінознавство і терміноонтографія” 
(матеріали конференції “Актуальні дослідження з автоматичного оброблен-
ня арабської мови”) (2006) [2], яку Р. Теммерман підготувала у співавторстві 
зі своїми послідовниками, дослідниця підкреслює, що соціокогнітивний 
напрям у термінознавстві сприяє виробленню нової методології та аналізу 
термінології та її впорядкуванню. Автори пояснюють нові принципи побу-
дови термінологічних матриць, баз знань, програмного забезпечення, які 
ґрунтуються на соціокогнітивному підході в термінографії. 
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У праці “Соціокультурна зумовленість термінології в природничих на-
уках: історія сплайсингу” (2008) [14] дослідниця простежує особливості ви-
користання метафоричного терміна сплайсинг у біотехнології. Вживання 
цього терміна в різних контекстах ілюструє, як його сприйняття людиною, 
усвідомлення його змісту, імпульси до використання в певному значенні 
можуть залишатися в пасиві мовця, який не використовує весь обсяг змісту 
терміна в усіх ситуаціях. У кожному ж окремому випадку ситуативно-мовні 
обставини складаються так, що активізується певний набір категорій змісту 
терміна у свідомості учасників професійного спілкування. Таким чином, 
Р. Теммерман доводить соціокультурну зумовленість термінології, яку мож-
на простежити в текстових архівах людського мовного досвіду, сховищі ко-
лективної людської пам’яті.

У статті “Термінологія, ситуативність та варіативність” [17] Р. Теммер-
ман і К. Кереманс підкреслюють, що соціокогнітивне термінознавство кон-
центрується на когнітивному потенціалі термінології у фаховій мові й на 
термінологічній варіативності, пов’язаній із вербальними, ситуативними та 
когнітивними контекстами в різних типах дискурсу й у сукупності комуні-
кативних середовищ. Автори аналізують ситуативність як категорію когні-
тивної семантики, щоб дослідити та пояснити деякі аспекти варіювання 
термінів.

Отже, огляд праць Р. Теммерман та її послідовників, присвячених роз-
робленню теорії соціокогнітивного термінознавства, показує витоки цієї 
теорії в здобутках когнітивної, соціологічної, комунікативної та прагматич-
ної лінгвістики. Зміна ракурсу досліджень зумовила й подальші студії щодо 
сутності терміна, термінології, фахової мови, фахової комунікації, у межах 
яких посилився інтерес до питань динаміки терміна та проблем його розу-
міння людиною за різних умов фахового спілкування. В цьому напрямі нау-
кова група Р. Теммерман здійснила такі розвідки. 

У доповіді “Що вважати терміном? Від статичного опису до динамічно-
го оброблення термінології” (2005) [19] Р. Теммерман і К. Кереманс акцен-
тують увагу на проблемі еволюції значення терміна в часі, з розвитком со-
ціуму, торкаються питання динаміки значення терміна залежно від зовніш-
ніх факторів, ще раз підкреслюючи необхідність уведення до теорії терміна 
операційної категорії “одиниця розуміння спеціального знання”. Дослід-
ники проводять чітке розмежування між концептуальним моделюванням 
загальномовного рівня й моделюванням-описом “одиниць розуміння фа-
хового спілкування” – термінів у фаховому дискурсі. Акцентуючи увагу на 
динамічній природі терміна, автори наводять приклади того, як теорія тер-
міна і теорія репрезентації знань встановлюють норми й обмеження в робо-
ті програмних засобів розроблення таксономій та онтологій, застосування 
принципів терміноонтографії, де терміноонтографія – це мультидисциплі-
нарний підхід, в якому теорії і методи багатомовного термінологічного ана-
лізу (що ґрунтуються на теорії соціокогнітивного термінознавства) скомбі-
новано з методами й настановами розроблення онтологій. Науковці пояс-
нюють, як метод терміноонтографії можна використовувати у розробленні 
спеціалізованих термінологічних ресурсів.
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У статті “Розбудова галузевого знання за допомогою розуміння термі-
нології”  (2008) [7] розроблено питання розуміння термінів – суттєвої про-
блеми і для спеціалізованих перекладачів, і для термінологів, які створюють 
різні термінологічні ресурси, програмні засоби для збереження й оброблен-
ня термінології. Автори дослідження показують, як перехід від поняття 
“значення терміна” до поняття “одиниця розуміння терміна” змінив трак-
тування семантичного трикутника Г. Фреге, який на сучасному етапі розвит-
ку науки потребує розширення. Модель “сигніфікат – денотат – термін” 
дослідники змінюють на “сигніфікат – ситуативність – матеріалізація (вер-
балізація) – денотат – термін”, де “ситуативність” – це соціокультурний 
контекст, професійний дискурс,  а “матеріалізація (вербалізація)” – 
суб’єктивний характер розуміння терміна, який виходить з персонального 
досвіду, знань і уявлень людини про сигніфікат. Автори обґрунтовують та-
кож доцільність і актуальність використання пропонованої теорії в практи-
ці оброблення термінологічних даних, в терміноонтографії – створенні тер-
мінологічних онтологій та репозиторіїв, заснованих на аналізі спеціалізова-
них текстів.

У доповіді “Як у спеціалізованих словниках ураховується варіювання й 
динаміка розуміння [терміна]” (2011) Р. Теммерман у контексті соціокогні-
тивного та комп’ютерного термінознавства ставить питання про створення 
словника третього тисячоліття (ідеального словника) і зазначає: “Напрям 
розвитку електронної лексикографії такий: більше контенту, більше гнуч-
кості та задовільнення потреб замовника, більше зручності у використанні, 
кращий доступ, частіше поєднання з різними джерелами знань – лексико-
графічними та іншими” [11]. З другого боку, лексикографи розглядають 
словник як “репозиторій тисяч концептів і слів, поєднаних один з одним у 
велику мережу”. Р. Теммерман підкреслює, що навіть назву словники сьо-
годні часто мають метафоричну – “мережі (NET)”, “павутини (WEB)” і 
“хмарини (CLOUD)”. Авторка перелічує новітні програмні засоби роботи з 
мовними даними, корисні для термінологів: лематайзери (lemmatizers – 
програми, які формують гнізда, визначають головні слова та сортують сло-
восполучення), синтаксичні аналізатори (syntactic parsers – програми гра-
матичного розбору фахового тексту), маркерувальники з програмованим на-
бором опцій (POS taggers – програми, які виділяють слова з текстових масивів 
за заданими параметрами), засоби конструювання дефініцій, анотацій, при-
міток (annotation tools), засоби вилучення термінів із текстових масивів (term 
extractors). Дослідниця підкреслює, що ці програми, які беруть до уваги ва-
ріативність терміна, здатні аналізувати динаміку розуміння терміна на 
основі порівняння його значень у великих обсягах текстів різного спряму-
вання. Всі новітні положення авторка підкріплює численними прикладами 
з роботи своєї міжнародної наукової групи та групи LEXICON Університету 
м. Гранада (Іспанія). 

Отже, питання динаміки терміна й проблеми розуміння терміна у фаховій 
комунікації – актуальний напрям у річищі теорії терміна. Вони розкривають 
раніше не аналізовані аспекти природи терміноодиниць, терміновживань і тер-
мінотворень. У зв’язку з цим актуальними стають розробки в галузі оперування 
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великими масивами термінологічних даних: розкладення фахової свідомості 
на одиниці розуміння спеціального знання, механізми терміноонтографії й 
терміноонтології, інженерії знань та галузевих онтологій тощо.

У статті “Межі категоризації в терміноонтографії” (2004) [3] К. Кере-
манс робить спробу визначити межі категоризації знання та залучення ін-
формаційного потенціалу під час створення терміноонтології – спеціалізо-
ваної комплексної термінологічної бази. Він зазначає, що зміст терміноло-
гічної бази зумовлений метою її використання та профілем діяльності 
потенційних її користувачів. У терміноонтографії вимоги до багатомовних 
термінологічних баз зумовлюють створення незалежних від мови інфра-
структур взаємопов’язаних категорій. Залежно від ступеня деталізації 
інфра структури можуть забезпечувати точну інформацію щодо екстракції 
термінів із багатомовних корпусів текстів. Автор наводить моделі розроб-
лення та програмування таких інфраструктур, щоб вони якнайточніше за-
стосовували принципи категоризації знання, сортування фактичного мате-
ріалу, структурування інформації для досягнення високої якості продукту 
терміноонтографії. Така програмна інфраструктура включає всі релевантні 
категорії та (якщо потрібно) важливі міжкатегорійні зв’язки, які застосовує 
як рушії та фільтри роботи з корпусами фахових текстів.  

У доповіді “Щодо багатомовної терміноонтологічної підтримки в розроб-
ленні онтологій” (2004) [6] К. Кереманс і Р. Теммерман визнають, що на су-
часному етапі розвитку науки створення терміноонтології набуває інтердис-
циплінарного характеру: цей процес застосовує здобутки термінознавства, 
управління базами даних, комп’ютерної лінгвістики, штучного інтелекту та 
може суттєво підвищити рівень якості продукції, розробленої проектуваль-
никами онтологій. Автори пояснюють основні питання, пов’язані із розроб-
ленням DOGMA-моделей – показують, як термінологічні ресурси можна ви-
користовувати під час проектування онтологій в системі DOGMA, демон-
струють технологію поєднання контенту термінологічної бази із оболонкою 
онтології (програмою з прописаним набором функцій та алгоритмів оброб-
лення термінологічних даних), мотивують необхідність розроблення перелі-
ків фахових, вузькоспеціалізованих категорій, застосування яких в онтологі-
ях допомагало б створювати вузькоспеціалізовані термінологічні ресурси.

У праці “Розроблення онтологій у сфері шахрайств у фінансових папе-
рах” (2004) [20] наукової групи Р. Теммерман описано процес інженерії знань, 
заснований на використанні термінологічної онтології. Автори відзначають, 
що завдяки величезним обсягам інформації та широкому доступу Інтернет 
стає привабливим середовищем для шахраїв, які можуть охопити велику кіль-
кість потенційних жертв протягом короткого часу. Крім того, його розмір і ди-
наміка не дозволяють  поставити веб-контент під пильний правовий нагляд. 
Тому більшість шахрайств у Інтернеті виявляють випадково, а багато з них за-
лишаються непоміченими. Науковці розробляють модель створення терміно-
логічної онтології для інформаційних систем, які забезпечують детекцію та 
запобігання фінансовим шахрайствам у мережі Інтернет; пропонують проек-
тувати онтології для експертизи шахрайств на базі законів, регулятивних по-
ложень, справ про нелегальне нав’язування фінансових продуктів у мережі. 
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Для забезпечення моделювання онтології вчені використовують машинну 
екстракцію термінів та створену людьми двомовну термінологічну базу. 

У доповіді “Щодо детекції шахрайств з електронною поштою, засно-
ваної на онтології” (2004) [8] дослідники наукової групи Р. Теммерман зо-
середили увагу на розвиткові програмного забезпечення, яке розпізнає різні 
види електронної пошти, яку розсилають люди чи системи з метою шахрай-
ства (фішинг, афери з передоплатою, з лотереєю). Розроблення програми 
охоплює 4 етапи роботи: мовна інженерія, термінологічна інженерія, інже-
нерія знання, системна інженерія. Мовна й термінологічна інженерії здій-
снюються на основі корпусів листів, що мають зміст аферного характеру, з 
шахрайством за допомогою виділення термінів та мовних моделей заданих 
типів, які пізніше використовуються програмою-ідентифікатором для де-
текції аналогійних листів у просторі Інтернет. Автори переконливо дово-
дять положення, що саме термінологічна робота становить ядро розробок, а 
вже потім під її результати IT-фахівці пишуть програмне забезпечення. 

У доповіді “Термінологія та інженерія знань у виявленні шахрайства” 
(2005) [9] К. Кереманс, Р. Теммерман, Г. Жао також представляють техноло-
гію створення офіційних баз знань на термінологічній основі для програм-
ного забезпечення, яке дозволяє виявити й перехопити шахрайство в Інтер-
неті. Термінографи розробляють  термінологічні репозиторії та бази знань, 
які інтегрують у системи виявлення шахрайства. Дослідники вмотивовують 
необхідність використання розробниками програмного забезпечення двох 
методологій – терміноонтографії та інженерії знань, демонструють моделі 
їх взаємодії під час розроблення інноваційних технологічних рішень на 
прикладі виявлення та перехоплення шахрайств із цінними паперами – 
продажем та перепродажем акцій в Інтернеті за завищеними цінами.   

У статті “Термінографія для програмного забезпечення у фінансовій 
експертизі” (2008) [5] описано розроблення репозиторіїв програмних засо-
бів, створених на основі онтологій, що мають запобігати шахрайствам із по-
двійним нарахуванням податку на додану вартість або здійснювати детек-
цію шахрайств із цінними паперами. Вчені використовують текстову інфор-
мацію для таких програм, структуровану на макро- і мікрорівнях, засновану 
на багатомовній термінологічній базі.

У лекції “Терміноонтографія і DOGMA для інженерії знань у межах 
проекту PROLIX” (2009) [1] П. де Баєр, П. Мірсман, Р. Теммерман поясню-
ють доцільність поєднання підходів терміноонтографії й розроблення про-
грамного середовища DOGMA для інженерії знань у спеціальних галузях 
(проект PROLIX). Терміноонтографію дослідники вважають особливою 
формою термінографії, яка  призводить до створення онтологічно структу-
рованого термінологічного ресурсу. DOGMA (Developing Ontology Guided 
Mediation for Agents / Розроблення програмного середовища для агентів на 
основі онтології) – це програмне середовище, підтримуване онтологією, 
яке має відтворюваний, модульний характер, що дозволяє фахівцям розро-
бляти термінологічні ресурси різних рівнів складності та різного змісту. Ме-
тою проекту є розроблення відкритої, інтегрованої програмної архітектури 
для процесно-орієнтованого навчання та обміну інформацією. 
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У статті “Компетентнісні характеристики посад і терміноонтографія” 
(2010) [4] П. де Баєр, К. Кереманс, Р. Теммерман аналізують проблему тер-
мінологічних варіацій в контексті електронного управління людськими ре-
сурсами (е-HRM). Стаття охоплює аналіз основних понять політики ком-
паній щодо електронного управління людськими ресурсами – “компетен-
ція” та “посадовий профіль”. Автори зосереджують увагу на термінологічних 
базах і методах оброблення термінів, які позначають поняття, пов’язані з 
компетенцією, посадами, характеристиками працівників, і пропонують 
програмні засоби для модернізації управлінських рішень, оперування з осо-
бистими файлами працівників компаній. 

Отже, короткий огляд нових тенденцій розвитку термінознавства, в 
межах яких працює міжнародна наукова група під керівництвом бельгій-
ської дослідниці Р. Теммерман, показує, що термінознавство розширює свої 
межі до репрезентації знань та управління інформацією. Західні терміноло-
ги досліджують властивості терміна як вербалізованого засобу категоризації 
навколишнього світу;  вивчають роль терміна в професійному пізнанні, в 
експертній і професійній діяльності людини; створюють програми управ-
ління термінологією, компонують корпоративні термінологічні бази, банки 
даних, сховища знань, експертні репозиторії та фахові онтології.

Сучасний термінознавчий дискурс показує, що сьогодні найбільших 
впливів наука про термін зазнає від розвитку таких дисциплін, як когніти-
вістика, соціологія, прагматика, когнітивна й комп’ютерна лінгвістика, он-
тологічна інженерія та семантичний веб.
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NEW TENDENCIES OF TERMINOLOGY DEVELOPMENT:  
THE ACHIEVEMENTS OF THE INTERNATIONAL RESEARCH GROUP LED  

BY RITA TEMMERMAN

The paper comprehensively analyses the achievements of the international research group 
led by R. Temmerman: it examines the main thesis of sociocognitive terminology, questions of 
the essence of a term, professional language, professional communication, dynamics of a term, 
understanding of a term by person under various conditions of professional communication, 
handling large corpora of terminological data, terminoontography and terminoontology, knowl-
edge engineering and specialized ontologies.

K e y  w o r d s : term, sociocognitive terminology, terminoontography, terminoontology, 
specialized ontology.
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наУКОва КаРТИна свІТУ У ФІЛОсОФсЬКОмУ 
Й ЛІнГвІсТИЧнОмУ вИмІРаХ

Розглянуто загальний стан дослідження феноменів картини світу, мовної картини 
світу, наукової картини світу у філософській та лінгвістичній думці. Проаналізовано 
думки вчених щодо наукової картини світу, її основних характеристик, рівнів, ознак, 
типів і функцій, які вона виконує в дослідницькому процесі. Наголошено на 
національній специфіці плану вираження наукової картини світу, що може стати 
підґрунтям подальших досліджень української національної наукової картини світу, 
особливостей термінотворення та змісту наукових понять. 

К л ю ч о в і  с л о в а:  картина світу, мовна картина світу, наукова картина світу, 
національна наукова картина світу.

© М. І. ФІЛОН, О. М. КРИМЕЦЬ, 2013

У термінологічних парадигмах сучасного наукового дискурсу важливу 
роль відіграють такі поняття, як “картина світу”, “мовна картина світу”, 
“наукова картина світу” тощо. Мовознавці й філософи, педагоги й культу-
рологи розуміють їх по-різному, виокремлюючи й конкретизуючи саме ті 
риси, що є визначальними для тієї чи тієї наукової дисципліни. Первинним, 
очевидно, є поняття картини світу, яке вже протягом тривалого часу пере-
буває в полі зору вітчизняних і зарубіжних дослідників [5; 8; 10; 11; 17]. Вва-
жається, що термін картина світу ввели до наукового обігу фізики та філо-
софи на початку ХХ століття. Зокрема фізик М. Планк стверджував, що ці-
лісна картина світу – це мета, до якої прагне природознавство, що саме ця 
картина дає змогу об’єднати розмаїття фізичних явищ в єдину систему [17]. 
Відомий австрійський філософ Л. Вітґенштайн у своєму “Логіко-філософ-
ському трактаті” (1921) використовує термін картина світу на позначення 
певної моделі, картини фактів, що відтворює структуру дійсності в цілому 
або структуру її окремих компонентів [4].

Сьогодні це поняття увійшло до складу робочих понять багатьох наук, зо-
крема, філософії, психології, культурології, гносеології, когнітології, лінгвіс-
тики. Згідно з сучасною науковою думкою поняття картини світу, яке виражає 
специфіку людини та її буття, взаємодію її зі світом, найважливіші умови її 
існування у світі, належить до фундаментальних. У філософській літературі 
його ототожнюють із поняттям світогляду. Так, А. М. Чанишев кваліфікує сві-
тогляд як загальну картину світу, тобто більш-менш складну та систематизова-
ну сукупність образів, уявлень і понять, в якій і через яку усвідомлюють світ у 
його цілісності та єдності [21, с. 21–22]. На думку О. О. Корнілова, картина 
світу щодо лінгвістики — це певним чином оформлена систематизація плану 
змісту мови [11, с. 4]. Лінгвісти, досліджуючи картину світу, встановлюють її 
зв’язок із мовою, вивчають особливості фіксації думки засобами мови, тому 
зазначимо, що мова, з одного боку, сама є частиною картини світу, а з друго-
го, – на основі мови формується мовна картина світу. 
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Феномен мовної картини світу досліджує також лінгвофілософія, 
лінгво культурологія й лінгвістика [1; 6; 9; 10; 11; 12; 19]. Витоками лінгвофі-
лософського обґрунтування поняття мовної картини світу є ще ідеї В. фон 
Гумбольдта та неогумбольдтіанців про внутрішню форму мови. Одним із 
перших В. фон Гумбольдт звернув увагу на національний зміст мови та мис-
лення, підкресливши, що різні мови є для нації органами їх оригінального 
мислення та сприйняття [6, с. 324]. На думку вченого, саме мова впливає на 
формування системи понять і цінностей. Ця її функція, а також засоби тво-
рення понять є спільними для всіх мов. Відмінним є самобутність духовного 
світу народів – носіїв мови, але головна несхожість мов між собою полягає 
у формі самої мови, у засобах вираження думок і почуттів. Досліджуючи 
мову як середню ланку між мисленням та дійсністю, вчений стверджує, що 
мова фіксує особливе національне мислення [6]. 

Г. В. Колшанський, розмірковуючи над поняттям мовної картини світу, під-
креслює, що остання базується на особливостях соціального і трудового досвіду 
кожного народу. Ці особливості знаходять вираження у відмінностях лексичної 
та граматичної номінації явищ і процесів, у сполучуваності тих чи тих значень, в 
їхній етимології тощо. Учений переконаний, що у мові закріплене все розмаїття 
творчої пізнавальної діяльності людини (соціальної та індивідуальної) [9, с. 33].

Дослідження мовної картини світу в сучасному вітчизняному та зарубіж-
ному мовознавстві характеризується багатоаспектністю й різнобічністю. Нау-
ковці виокремлюють рівні (ідіолект, діалект, узус) і типи мовної картини світу 
(повсякденно-побутова, міфологічно-релігійна, художня, наукова), приділя-
ють увагу її структурі (поле з ядром – мовцем і периферією – мовним колекти-
вом), наголошують на окремих її особливостях: мовна картина є вторинною за 
своєю природою, антропоморфною за спрямованістю, постійно змінюється, 
має національну специфіку [12, с. 107–110]. Розглядаючи мовні картини світу 
як похідні національних менталітетів, О. О. Корнілов розрізняє: мовну картину 
світу національної мови, мовну картину світу певної людини, наукову мовну 
картину світу, оскільки у мові фіксується результат осмислення світу кожним із 
видів людської свідомості (колективною побутовою свідомістю нації, індивіду-
альною свідомістю окремої людини, науковою свідомістю) [11, с. 4]. 

Як було зазначено вище, в науковому обігу, крім понять картини світу, мов-
ної картини світу, поширене й поняття наукової картини світу. Згідно із сучас-
ними уявленнями, наукова картина світу – це сукупність знань про світ, вироб-
лена науками на певному етапі їх розвитку. На думку дослідників, наукова кар-
тина світу, спираючись на найважливіші наукові досягнення й впорядковуючи 
наші знання про різні властивості й закономірності буття, дає найповніше уяв-
лення про світ, синтезує знання конкретних наук на основі певних фундамен-
тальних принципів та ідей [2; 12]. Загальне поняття наукової картини світу пев-
ною мірою мотивоване поняттям фізичної картини світу й у своїй загальноев-
ристичній значущості має загальнофілософський статус. Його використовують 
у природознавстві, позначаючи універсальну методологічну категорію природ-
ничих наук, а також у суспільних, зокрема гуманітарних науках [5; 15; 20]. 

Філософи визначають структуру, типи, функції, основні характеристики 
наукової картини. Наприклад, Л. Г. Лешкевич уважає, що структура наукової 
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картини світу передбачає центральне теоретичне ядро, фундаментальні при-
пущення й окремі теоретичні моделі, що постійно добудовуються. Централь-
не теоретичне ядро відзначається відносною стійкістю й досить тривалим 
терміном існування. Воно становить сукупність конкретно-наукових й онто-
логічних констант, що зберігаються без змін у всіх наукових теоріях. Фунда-
ментальні припущення мають специфічний характер й умовно прийняті за 
такі, які не можна скасувати: теоретичні постулати, уявлення про способи 
взаємодії й організації в систему, про закономірності розвитку універсуму. 
Окремі наукові моделі існують для збереження центрального ядра знань і 
фундаментальних гіпотез. У випадку зіткнення чинної картини світу з анома-
ліями ці моделі можуть змінюватися, адаптуватися до них [14]. 

Наукова картина світу репрезентує раціональну модель пізнання світу, за 
допомогою якої інтегруються й систематизуються конкретні знання, отримані 
у різних галузях наукового пошуку. А. Ейнштейн стверджував, що наукова 
картина світу формується шляхом з’єднання у процесі розвитку науки окре-
мих явищ у ціле, що дає єдину картину Всесвіту й утворює універсальне науко-
ве знання [8, с. 3]. Подібну думку висловив В. І. Вернадський, зазначаючи, що 
є підстави говорити про загальнонаукову картину світу, яка органічно з’єднує 
уявлення про розвиток неживої матерії й уявлення про біологічну й соціальну 
революції [3]. Проте наукова картина світу – це не просто сума або набір окре-
мих знань. Л. Г. Лешкевич уважає, що наукова картина світу є результатом 
узгодженості цих знань й організації їх у нову цілісність, тобто в систему. З цим 
пов’язана така характеристика наукової картини світу, як системність [14]. 
Окрім системності, виокремлюють інші ознаки наукової картини світу: змі-
нюваність, зумовлену постійним розвитком науки, та універсальність, оскіль-
ки наукові знання об’єктивні й вільні від мовного суб’єктивізму [11].

Досліджуючи наукову картину світу, вчені виокремлюють різні її типи за-
лежно від рівнів систематизації або від об’єкта пізнання. Оскільки існують різ-
ні рівні систематизації наукового знання, дослідники виділяють три основні 
типи наукової картини світу: 1) загальнонаукову як узагальнювальне уявлення 
про Всесвіт, живу природу, суспільство й людину, що формується на основі 
синтезу знань, отриманих у різних наукових дисциплінах; 2) природничо-нау-
кову й соціально-наукову, як уявлення про суспільство і природу, що узагаль-
нює досягнення соціально-гуманітарних та природничих наук; 3) спеціально-
наукову – уявлення про предмети окремих наук [13; 18]. За основу іншої кла-
сифікації наукової картини світу обрано об’єкт пізнання (природу, техніку, 
суспільство, людину), й відповідно виокремлено чотири її типи: природничо-
наукову, технічно-наукову, суспільно-наукову, гуманітарно-наукову [5]. 

Наукова картина світу не лише поєднує й систематизує знання різних 
нау кових галузей, вона виконує й інші функції. С. О. Лебедєв уважає, що нау-
кова картина світу – це дослідницька програма, яка визначає стратегію науко-
вого пізнання, а також забезпечує об’єктивацію наукових знань – їх віднесен-
ня до досліджуваного об’єкта та включення до відповідної культури [13]. Крім 
того, наукова картина світу виконує в дослідницькому процесі онтологічну, 
евристичну й світоглядну функції, пов’язані між собою системною організа-
цією. Особлива роль у дослідницькому процесі належить евристичній функції 
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спеціальної наукової картини світу як програми, що спрямовує формування 
емпіричних фактів й побудову конкретних наукових теорій [18, с. 106, 412]. 

Задаючи систему настанов і принципів пізнання світу, наукова картина 
світу накладає певні обмеження на характер припущень нових гіпотез, тим са-
мим спрямовуючи рух думки. Тому, стверджує Л. Г. Лешкевич, можна говорити 
про нормативну й психологічну функції наукової картини світу, яка створює 
загальнотеоретичне тло дослідження й координує орієнтири наукового пошуку 
[14]. Означені функції не виступають окремо, вони взаємопов’язані у процесі 
наукового дослідження. Окрім названих, наукова картина світу виконує функ-
цію комунікатора, “перекладача” з мови наукової теорії, відомої вузькому колу 
фахівців, на мову побутової свідомості, в область ментальності. Саме через нау-
кову картину світу наукові знання виявляють себе в певній культурі [7]. 

Тривалий час наукова картина світу перебувала передусім у полі зору фі-
лософів. Лінгвістичні аспекти вивчення наукової картини світу виокремлю-
ються лише останнім часом. Прикметною з цього погляду є праця О. О. Кор-
нілова “Мовні картини світу як похідні національних менталітетів” (2003). 
Розглядаючи широке коло питань, пов’язаних з уявленням лексики націо-
нальної мови як результату відображення світу побутовою свідомістю, автор 
приділяє увагу не лише національним мовним картинам світу, а й науковій 
картині світу, їх співвідношенню та взаємодії з мовною картиною [11]. 

У центрі уваги дослідників, праці яких присвячено мовним та науковим кар-
тинам світу, передусім виокремлюється коло питань, що стосуються їх порівнян-
ня, встановлення співвідношення між ними. Лінгвісти вважають мовну картину 
світу наївною та національно (культурно) зумовленою, а нау кову картину світу 
об’єктивною та універсальною для всіх народів. На основі цих двох характерис-
тик і здійснюється протиставлення мовної та нау кової картин світу. На думку 
І. І. Богатирьової, наївна картина світу відбиває матеріальний і духовний досвід 
народу й формується під впливом культурних цінностей і традицій тієї чи тієї на-
ції, вона суттєво відрізняється від наукової картини, яка ніяк не залежить від 
мови та може бути спільною для різних народів [2]. Проте мовна картина світу 
наївна лише у тому сенсі, що суттєво відрізняється від наукової картини, вважає 
Ю. Д. Апресян. Відбиті у мові наївні уявлення зовсім не примітивні, у багатьох 
випадках вони не менш складні та цікаві, ніж наукові, наприклад, уявлення про 
внутрішній світ людини, які відбивають досвід десятків поколінь протягом бага-
тьох тисячоліть і здатні слугувати надійним провідником у цей світ [1]. 

Як наголошує О. О. Корнілов, твердження про те, що наукова картина світу 
не має стосунку до менталітету, національного характеру, можна визнати абсо-
лютно правильним лише тоді, якщо говорити про її зміст, тобто інформативний 
інваріант. Що ж до плану вираження, мовних втілень цього інваріанту, то припус-
тимо говорити про національну специфіку мови науки. Якщо в тому чи тому мов-
ному соціумі є наукова традиція, то його мова науки обов’язково має національне 
оформлення. У цьому сенсі, вважає вчений, можна говорити про національну 
нау кову картину світу як наукову картину світу у формі національної мови [11]. 

Можливо, межа між науковою та мовною картинами світу не така вже й 
чітка, як прийнято вважати, проте всі дослідники єдині в думці про відмін-
ність мовної та наукової картин світу. Категорично з цього приводу вислов-
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люється О. О. Корнілов: “…наукова картина світу та мовна картина світу 
принципово відмінні одна від одної... Спільне у них тільки одне – об’єкт 
відбиття, тобто реальний матеріальний світ” [11, с. 21]. 

З другого боку, у полі зору дослідників перебувають питання про вплив 
мовної картини світу на зміст наукового знання й на наукову картину світу 
певної нації. Зокрема В. Ф. Новодранова вважає, що базою нових терміно-
логічних найменувань можуть бути побутові знання, які відіграють випе-
реджальну й опосередковану роль у процесі формування наукової картини 
світу [16, с. 91]. Тобто за рахунок мовних засобів мовної картини світу нау-
кова картина світу може поповнюватися новими термінологічними одини-
цями. Т. Р. Копилова вважає, що наукові поняття, отримуючи форму вира-
ження засобами тієї чи тієї національної мови, наповнюються новим зміс-
том, властивим певній етнокультурній спільноті [10]. 

Узагалі як самостійний предмет лінгвістичних досліджень наукову картину 
світу вивчено ще недостатньо. Мову науки зазвичай аналізують не в плані 
з’ясування її концептуального статусу, а в плані прикладного опису її окремих 
термінологій. Праці, присвячені науковій картині світу, належать переважно за-
рубіжній лінгвістичній думці. Тому видається перспективним і важливим роз-
глянути наукову картину світу в лінгвістичному вимірі. Означена тема є багато-
аспектною. Вона потребує свого спеціального обґрунтування, визначення 
основ них понять і напрямів дослідження. Головне завдання – розв’язання пи-
тання про роль і місце національної мови у формуванні національної наукової 
картини світу. Наукова картина світу є системою абстрактних понять, і саме вони 
утворюють сітку відношень, які репрезентують наукове пізнання світу. Проте аб-
страктні поняття – це своєрідні гностичні образи. Національна мова наскрізь 
пронизана конкретно-чуттєвим началом, образністю, наочністю, предметністю 
у найширшому сенсі цього слова, вона здатна реалізувати ці поняття за допомо-
гою загальномовних засобів. Відтак можна говорити про вплив мовної картини 
світу певного народу на формування національної наукової картини світу.

Отже, наукова картина світу як об’єкт лінгвістичного дослідження є склад-
ним і багатоаспектним явищем, яке потребує цілісного й системного аналізу-
вання. Ключовими науковими орієнтирами, що визначають основні перспек-
тивні лінії вивчення наукової картини світу, є: а) співвідношення та взаємодія 
національного й інтернаціонального складників, що виявляються на рівні 
форми та змісту досліджуваних явищ; б) специфіка побудови гностичних об-
разів у системі координат природничих, гуманітарних, соціальних і технічних 
наук; в) особливості членування світу в системі понять і категорій, а також спо-
соби їх вербальної репрезентації; г) історична тяглість та змінність конституен-
тів національної наукової картини світу. Емпіричний матеріал такого до-
слідження – національна термінологія, що відображає закономірності науко-
вого пізнання світу в національно маркованих системах спеціальної лексики.
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M. I. Filon, O. M. Krymets

SCIENTIFIC WORLD IMAGE  IN PHILOSOPHICAL AND LANGUISTICS DIMENTIONS

The paper deals with the world image phenomenon, in particular with language world im-
age and scientific world image in philosophic and linguistic fields of studies. Various points of 
view on scientific world image are given; main characteristics, levels, prominent features, types 
and functions are analysed. In the focus of the paper are national features of scientific world 
image expression, which also can be the background for further researches devoted to the nation-
al scientific world image, peculiarities of terms formation and scientific concept. 

K e y  w o r d s : world image, language world image, scientific world image, national scien-
tific world image.
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ТЕРмИнОЛОГИЧЕсКОЙ нОмИнаЦИИ

Анализируется когнитивная специфика фразеологизмов в сфере терминологичес-
кой номинации, выявляется соотношение данных единиц с различными типами зна-
ния. Особое внимание уделяется причинам и факторам выбора фразеологической но-
минации при передаче специального знания. Автор статьи утверждает, что термин-фра-
зеологизм вербализует комплексную информацию о внеположенном профессиональ-
ном объекте, воспринятом номинатором в его нерасчлененной  целостности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  терминологическая номинация, термин-фразеологизм, специ-
альное знание, обыденное знание, восприятие, внеположенный профессиональный объект.
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Любая профессиональная единица является результатом когнитивной 
деятельности специалиста, заключающейся в концептуализации и вербали-
зации профессиональных знаний. Фразеологические единицы занимают 
особое место в профессиональной коммуникации и своеобразно репрезен-
тируют элементы профессионального знания. 

Вопрос об особом статусе терминов-фразеологизмов, их когнитивной 
специфике нельзя отнести к числу активно разрабатываемых в терминове-
дении. Проблема разграничения неоднословных специальных единиц и 
выделения фразеологизмов в отдельную группу в целом слабо отрефлекси-
рована. Так, например, в классических трудах по терминоведению, которые 
используются в процессе освоения этой сложной и специфической сферы 
знаний: учебном пособии С. В. Гринева «Введение в терминоведение» (1993) 
[4] и монографии В. П. Даниленко «Русская терминология» (1977) [5] – этот 
вопрос либо вообще не поднимается, либо решается неоднозначно. 

С. В. Гринев считает все составные термины (или термины-словосоче-
тания) лексикализованными единицами,т. е. признает их семантическую 
эквивалентность слову, с одной стороны, и устойчивый характер употребле-
ния – с другой, но о фразеологизмах не упоминает. По мнению исследова-
теля, в качестве терминов выступают номинативные сочетания на основе 
подчинительной связи; структура такого подчинительного сочетания четко 
передает логические отношения между соотносимыми в содержательной 
структуре термина понятиями: опорный компонент указывает на родовое 
понятие, зависимый(-ые) – на дифференциальные признаки видового [4, 
с. 151]. В соответствии с этой трактовкой при рассмотрении ученым основ-
ных способов терминообразования – семантического, морфологического, 
синтаксического, морфолого-синтаксического и заимствования – фразео-
логическая номинация как особый способ не выделяется.

В. П. Даниленко разграничила три структурных типа терминов: термины-
слова, термины-словосочетания и символо-слова. Терминологические слово-
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сочетания подразделены ею на разложимые и неразложимые. Среди первых 
различаются свободные словосочетания, «где каждый из компонентов термин 
и каждый может вступить в двухстороннюю связь (квантовая химия, кванто-
вые свойства, квантовая биология; виртуальная частица; виртуальный процесс и 
мн. др.)» и несвободные словосочетания, «в которых компоненты, взятые изо-
лированно, могут быть и не терминами (белый стих, красная линия, серый лед, 
синий уголь, синее число, новый сон, древний сон и др.)» [5, с. 37]. 

Лишь неразложимые словосочетания В. П. Даниленко называет термина-
ми-фразеологизмами и в качестве примеров приводит наименования роза ве-
тров, роза волнений, кошачьи лапки, воронье гнездо [5, с. 37]. Как видим, проблема 
классификации неоднословных терминов в данной трактовке решается неодно-
значно. С одной стороны, ученый обращает внимание на статус входящих в сло-
восочетание компонентов – терминологический / нетерминологический, и это, 
на наш взгляд, весьма важный фактор дифференциации фразеологических еди-
ниц в терминологии. С другой  стороны, терминолог, учитывая степень слитно-
сти данных компонентов, фразеологизмами признает лишь фразеологические 
сращения, или идиомы, хотя в лингвистике традиционно выделяются четыре 
типа фразеологических единиц: фразеологические сращения, фразеологические 
единства, фразеологические сочетания и фразеологические выражения. 

На особые свойства терминологических фразеологизмов указывала 
Л. А. Капанадзе, которая относила их к числу нерасчлененных наименова-
ний. В частности, она отметила, что фразеологизмам в терминологии типа 
апрельская погода (неустойчивая погода в холодной воздушной массе в тылу 
циклона), атомный номер (число протонов в ядре), голая частица, белый шум 
и др. не свойственна самостоятельная парадигматическая противопостав-
ленность значений внутри сочетаний [6, с. 174–175]. 

В энциклопедическом словаре В. А. Татаринова «Общее терминоведе-
ние» (2006) вопросу терминов-фразеологизмов уделено лишь несколько 
строк – в статье «Способы образования терминов». Фразеологическими ав-
тор признает несвободные терминосочетания, которые представляют собой 
«чаще всего результат стершейся мотивации или внутренней формы, а так-
же результат метафорической многословной номинации (барашковая гай-
ка, катушка зажигания, коробка передач, ласточкин хвост)» (14, с. 194). 

В монографии Е. Н. Никулиной и ее совместных статьях с В. М. Лейчи-
ком термины-фразеологизмы рассматриваются, главным образом, с точки 
зрения их соотношения с общеупотребительными коррелятами, особый ин-
терес для названных терминологов представляет процесс фразеологизации 
составных терминов в современном языке [7–8; 12]. Вопрос о когнитивной 
природе терминов-фразеологизмов, их специфических свойствах и соотно-
шении с разными типами знания специально не ставился и не изучался.

Как нам представляется, при рассмотрении фразеологического спосо-
ба терминообразования важно установить, в каких случаях именно с по-
мощью термина-фразеологизма объективируется и проецируется специ-
альное знание и чем обусловлен выбор фразеологического знака: свойства-
ми объекта номинации, особенностями познающей личности или характе-
ром процесса познания и его результатов. 
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Мы исходим из того, что фразеологические единицы выступают неотъ-
емлемой частью языков профессиональной коммуникации. В связи с уни-
версальным характером фразеологической номинации они представлены 
во всех стратах языка профессиональной коммуникации: в терминологии 
(немая сцена, бродячий сюжет, говорящие имена – лит.; спинка языка, речевой 
аппарат, падение редуцированных, телеграфный стиль – лингв.; жирный 
шрифт, висячая строка – типогр.; банк данных – инф.; дымовая завеса, бре-
ющий полет – воен.; белая ночь – геогр.), в устной профессиональной лекси-
ке (бархатный путь – жлдр.; мертвый мяч, быстрый мяч, сухой лист – спорт.; 
холодный профессор – пед.; брать на карандаш – журн.), в профессиональ-
ном жаргоне (убитый шрифт – типогр.; свежая голова – журн.; построить 
конюшню – горн.; свиньей сидеть – морск.).

Сложность дифференциации фразеологизмов, возникших и функцио-
нирующих в профессиональной среде, объясняется их специфическими 
языковыми и когнитивными характеристиками. Сочетая в себе свойства 
фразеологии (идиоматичность, непроницаемость структуры и постоянство 
состава) и специальной лексики (номинативный характер, принадлежность 
к определенной области знания, соотнесенность с профессиональным по-
нятием или концептом), данные единицы выступают особым способом 
вербализации профессионально значимой информации – на стыке про-
фессионального и обыденного знания.

Большинство исследователей подчеркивает, что разграничение типов 
знания является условным, относительным, поскольку способы обыденно-
го и научного, теоретического и практического познания оказываются тес-
но связанными. Первичным выступает обыденное познание, его результа-
ты закреплены в общеупотребительных единицах. На основе механизмов 
получения обыденного знания сформировалось практическое профессио-
нальное познание. Теоретическое познание, являющееся венцом развития 
человеческого познания,  представляет собой упорядоченную систему при-
емов и методов достижения знания, основанных на законах логики и ко г-
нитивных механизмах, выработанных в процессе обыденного предметно-
практического познания мира. 

Отметим, что большинство однословных терминов и значительная 
часть терминов-словосочетаний отражают классификацию действительно-
сти по канонам логического деления понятий – по одному основанию. 
В этом проявляется один из важнейших признаков терминологической 
единицы – стремление к точности обозначения. Создание подобных еди-
ниц носит регулярный характер, в связи с чем интерпретация их содержа-
ния, как правило, не вызывает затруднений. Сравните, например, наиме-
нования: синхронный vs. последовательный перевод (основание разграниче-
ния – отношение к моменту речи), восклицательное vs. невосклицательное 
предложение (в основе разграничения – тип интонации), регрессивная vs. 
прогрессивная ассимиляция (характеристика изменения звуков в зависимо-
сти от направления воздействия) и под. 

Но значительная часть терминологии выражает не однопризнаковую, а 
многопризнаковую классификацию. Потребность в подобной классифика-
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ции возрастает по мере развития конкретной области профессиональной 
деятельности, углубления знаний о профессиональных объектах: предме-
тах, процессах, явлениях и ситуациях. Разные признаки профессионально 
значимых объектов получают вербальную объективацию либо в структуре 
однословного термина (посредством двух и более корней), либо в структуре 
словосочетания (через расширение состава зависимых компонентов). В ре-
зультате специальное обозначение приобретает дескриптивный, описа-
тельный характер, многообразие признаков репрезентируется в нем в рас-
члененном виде. 

Неэкономность такой номинации может быть разрешена за счет созда-
ния сложносокращенного слова (аббревиатуры). Не случайно В. А. Татари-
нов рассматривает аббревиатуры как обозначения  с л о ж н ы х  объектов: 
«аббревиатуры называют такие явления действительности, которые могут 
быть отнесены к фактам, квалифицируемым как “сложные”» [14, с. 11]. 
Под  с л о ж н о с т ь ю  исследователь понимает «комплексный характер яв-
ления, денотата, артефакта, их многогранность, многоаспектность, разно-
родность их элементов, разнообразие структурных связей в пределах систе-
мы, целого» [14, с. 11]. Таким образом, аббревиатура, являясь внешне «про-
стой» (по форме равной обычному слову) единицей, выступает маркером 
категории сложности. Аббревиатура, прочно вошедшая в употребление, 
позволяет целостно представить расчлененно увиденный и описанный 
языковыми средствами объект.

Альтернативным способом обозначения сложного объекта в сфере про-
фессиональной коммуникации выступает ф р а з е о л о г и з м . Поскольку в 
основе фразеологической номинации лежит чувственно-наглядное виде-
ние мира, т е р м и н - ф р а з е о л о г и з м  в е р б а л и з уе т  к о м п л е к с н у ю 
и н ф о р м а ц и ю  о  п р о ф е с с и о н а л ь н о м  о б ъ е к т е ,  в о с п р и н я т о м 
н о м и н а т о р о м  в  е г о  н е р а с ч л е н е н н о й  ц е л о с т н о с т и . 

Расчлененный и нерасчлененный способы номинации отражают разные 
пути познания объектов. В одном случае это «мысленное прослеживание», 
когда какое-либо сложное явление охватывается мыслью постепенно, часть за 
частью [1, с. 8], в другом случае мы имеем дело с «мысленным обозрением», 
когда человек охватывает мыслью «одновременно все стороны какого-либо 
сложного явления» [15, с. 7]. Полученное первым путем знание носит аб-
страктный, аналитический характер, вторым – конкретный, синтетический. 

Как отмечает М. Э. Рут, объектом образной номинации, как правило, 
выступает «предмет системно внеположенный», «обладающий сложным, 
не поддающимся абстрагированию на данной ступени познания призна-
ком» [13, с. 31]. Иными словами, «упаковка» информации о том или ином 
объекте во фразеологизме свидетельствует о том, что он находится (в соот-
ветствии с интерпретацией ученого) вне известных и отрефлексированных 
категорий объектов. Сознание ищет выход из проблемной познавательной 
ситуации и находит его в создании фразеологической номинации. 

Следовательно, фразеологическая номинация в профессиональных 
сферах знания и деятельности оказывается актуальной в тех ситуациях, ког-
да информация о свойствах предмета не поддается абстрагированию, но по-
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требность в вербальной объективации ее качественной определенности 
четко осознается специалистами. 

На выбор фразеологической номинации влияют три важных фактора: 
1) целостность объекта, его доступность чувственно-наглядному вос-

приятию или возможность соотнесения с чувственно-наглядным опытом 
номинатора; 

2) наличие комплекса значимых характеристик объекта; 
3) невозможность (или проблематичность) абстрагирования данного 

комплекса характеристик. 
Свойства объекта, обозначенного с помощью фразеологизма, хоть и не 

вычленены логически, вербализуются в виде наглядного образа. Таким об-
разом, фразеологические единицы, возникшие и используемые в профес-
сиональной коммуникации, представляют собой сверхсловные устойчивые 
образования, обладающие свойством идиоматичности, в которых объекти-
вируется знание, полученное в рамках профессионального опыта в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности. В них отражаются сложные с 
точки зрения познания объекты и явления профессиональной деятельно-
сти, которые не могут быть обозначены однословным наименованием. 

Новые знания, вербализуемые фразеологизмом, основываются на пре-
дыдущем опыте номинатора, некоторые его аспекты сохраняют свою актуаль-
ность, другие же игнорируются. В процессе фразеологической концептуа-
лизации могут осмысливаться как отдельные предметы и явления, так и це-
лые ситуации. При исследовании профессионально маркированных фразео-
логизмов с позиций отражаемых ими знаний о мире предметом анализа ста-
новятся отношения между компонентами фразеологического значения как 
обозначениями познаваемых человеком объектов и их признаков.

Проницаемость границ между обыденным и специальным знанием, их 
сложное взаимодействие наглядно предстает при анализе когнитивных 
структур профессионально маркированных фразеологизмов. Когнитивная 
структура, стоящая за тем или иным фразеологизмом, объективируется как 
на уровне содержания – во фразеологическом значении, так и на уровне 
языкового выражения – в компонентной структуре. В связи с этим важно 
учитывать, из каких компонентов состоит фразеологизм: общеупотреби-
тельное слово – термин, вошедший в широкое употребление – узкоспециаль-
ный термин, как они между собою связаны (тип связи, степень слитности 
компонентов, соотношение специального / неспециального статуса компо-
нента с его главной / зависимой ролью в составе фразеологизма). 

Структура фразеологических единиц, отражающих профессиональ-
но значимую информацию, может получить реализацию в следующих 
моделях1:

1) СС + ОС (например: красная строка,  биологические часы, немая сце-
на, крылатые слова, речевой поток, оптический обман, скрипичный ключ, ге-

1 Для обозначения компонентов фразеологической модели использованы следующие аббревиатуры: 
СС – специальное слово, релевантное для данной профессиональной сферы (термин или 
терминоэлемент; профессионализм, профессиональный жаргонизм), ОС – общеупотребительное 
слово.
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неалогическое древо, цепная реакция, живая музыка, теневой бюджет, тене-
вая экономика, серые зарплаты, языковое чутье, абсолютный слух, битая 
ссылка, внешний отзыв, холодный профессор, белый стих  и др.);

2) ОС + ОС (черный ящик, философский камень, вещь в себе, картина 
мира, кошачье золото, глухая стена, ласточкин хвост, обратная связь, мерт-
вая петля, момент истины, лошадиная сила,  сфера влияния и др.);

3) СС + СС (лирический герой, охрана детства и др.).  
Различная комбинация компонентов в структуре фразеологизма объ-

ективирует многообразие взаимодействия профессионального и обыденно-
го знания в их когнитивной структуре. 

Проведенный нами анализ на материале музыкальной терминологии 
показал, что обыденное и специальное знание (практическое или теорети-
ческое) в структуре фразеологизмов могут вступать в три вида отношений: 
объединение, пересечение, наложение. Самым распространенным являет-
ся о б ъ е д и н е н и е  двух типов знания, которые дополняют друг друга. Реже 
представлены отношения п е р е с е ч е н и я  названных видов знаний или их 
н а л о ж е н и я  друг на друга (подробнее см. [2]).

Актуализация обыденного знания и тип его соотношения со специаль-
ным знанием в когнитивной структуре профессионально маркированных 
фразеологизмов, по нашему мнению, зависит от способа получения знаний 
об объектах профессиональной деятельности и от специфики самой про-
фессиональной деятельности. Наиболее продуктивной является модель, 
компонентами которой выступают термин и общеупотребительное слово.

Фразеологизмы, возникающие в научной речи специалистов, репре-
зентируют теоретическое знание о профессиональных объектах и явлениях. 
Однако данное знание актуализируется в них не логическим, рациональ-
ным путем, а метафорически, через создание яркого, запоминающегося об-
раза профессионального понятия. Другими словами, фразеологический 
формат профессионального знания сигнализирует о том, что данный 
мысли тельный конструкт возник на основе концепта, «вырос» из концепта. 
Проследим это на примере лингвистического термина крылатые слова.

Впервые оборот крылатые слова был употреблен в поэмах Гомера, где 
он носил характер художественного образа, особой поэтической формы, 
ср.: «Вместе с Аяксами стал и вещал к ним крылатое слово»; «Речи крыла-
тые он устремил к светлоокой Афине»; «Тихие между собой говорили кры-
латые речи» [3]. С помощью определения крылатый автор, по-видимому, 
стремился подчеркнуть отличный от обыденного характер речей и слов ге-
роев, их одухотворенность, заряженность мыслью.

Как обозначение метких и образных слов и выражений этот оборот стал 
употребляться лишь в XIX веке: первоначально он был использован англий-
ским историком, философом и литературным критиком Т. Карлейлом в 
статье о В. Скотте в 1838 г., а затем закрепился в работах немецкого ученого 
Г. Бюхмана. Его знаменитый сборник выражений, прочно вошедших в не-
мецкую литературную речь, «Geflügelte Worte» («Крылатые слова») выдер-
жал несколько изданий (подробнее см.: [16]), благодаря чему название по-
лучило распространение и в других национальных языках. 
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Интересен комментарий Н. С. и М. Г. Ашукиных по поводу выбора 
Г. Бюхманом обозначения для образных слов: он назвал их «на том основа-
нии, что они получили широкое распространение, перелетая как бы на 
крыльях из уст в уста» [1, с. 5]. Не исключаем, что подобное объяснение на-
веяно работами самого немецкого исследователя. А это значит, что в созна-
нии Г. Бюхмана «крылатые слова» были еще не сложившимся понятием, а 
скорее концептом-гештальтом, в котором соединились рациональные и 
чувственно воспринимаемые признаки объекта. Что касается рациональ-
ных признаков, то под крылатым словом Г. Бюхман понимал «…постоянно 
воспроизводимое в широких кругах отечества изречение, выражение или 
имя безразлично какого языка, исторический источник или литературное 
происхождение которого известно (доказуемо)» (цит. по: [16, с. 6]). Как ви-
дим, здесь впервые выделены такие важные признаки крылатых слов, как 
устойчивость, воспроизводимость и связь с источником. 

Метафоричность рассматриваемого обозначения позволила русскому 
писателю-беллетристу и этнографу С. В. Максимову  интерпретировать 
его по-своему: он стал именовать им образные выражения, пословицы и 
поговорки, представленные не в литературной, а в разговорной речи, на-
пример: бить баклуши, попасть впросак, тянуть канитель [9]. В сходном, 
расширительном значении использовал сочетание «крылатые слова» и 
М. И. Михельсон. В своей книге «Русская мысль и речь. Свое и чужое. 
Опыт русской фразеологии»  исследователь представил не только библе-
измы, мифологизмы, литературные цитаты, изречения исторических дея-
телей, имена мифических и литературных персонажей, но также послови-
цы и меткие народные слова и выражения [11]. Примечательно замечание 
самого М. И. Михельсона, которое демонстрирует степень «познанности» 
явления: «Крылатые слова – слова, вылетающие из уст говорящего» [11, 
с. 10]. Такое определение отнюдь не проясняет  отличительных признаков 
крылатых слов по сравнению с другими языковыми  единицами (словами 
и фразеологизмами). 

Впервые строго терминологически в русском языкознании термин 
крылатые слова был рассмотрен С. Г. Займовским. Он выдвинул в качестве 
отличительных признаков крылатого слова следующие: 1) «ходячесть»; 
2) меткость; 3) лаконизм; 4) принадлежность к литературно-образованным 
кругам, в отличие от народных пословиц и поговорок; 5) связь с первоис-
точником, инидивидуальным инициатором, которые могут быть прослеже-
ны или установлены [16, с. 11]. Интересны замечания С. Г. Займовского, 
освещающие суть крылатых слов: «Крылатое слово – всегда намек, напо-
минание о замечательной мысли, моменте или обстоятельствах, всегда 
средство сэкономить пространное изъяснение желаемой мысли кратким и 
выразительным словом или фразой, дать наилучшую или наиболее сжатую 
редакцию важного положения науки, искусства или философии, либо вве-
сти в курс предмета статьи, речи или доклада» (цит. по: [16, с. 10]). Как нам 
представляется, именно м ы с л ь  и  ф о р м а  е е  в ы р а ж е н и я   объединяет 
столь неоднородные по составу крылатые единицы: кратко и нестандартно 
оформленная значимая мысль становится «крылатой», легко запоминается 
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и воспроизводится носителями языка. Примерно о том же пишет В. П. Бер-
ков: «Крылатые слова выполняют весьма важную и специфическую функ-
цию. Они дают человеку возможность сжато и ярко выразить мысль, они 
сообщают высказыванию такую смысловую глубину, какую трудно или 
даже невозможно достигнуть иными средствами»  [Там же].

Неоднородный характер крылатых слов хорошо иллюстрирует 
С. Г. Шулежкова: «Это и имена собственные, получившие обобщенное пе-
реносное значение (Плюшкин, Аполлон, Отелло, Иуда, Фантомас, Джеймс 
Бонд, Микки Маус), и афоризмы (Слова и иллюзии гибнут; Факты остают-
ся; Новое – это хорошо забытое старое), и сентенции (От хорошей жизни не 
полетишь; Привычка свыше нам дана: / Замена счастию она), и лозунги, 
призывы (Вперед, заре навстречу; Кто был ничем, тот станет всем; Пусть 
всегда будет солнце!), и перифразы (страна неограниченных возможностей, 
кони стальные, город над вольной Невой, столыпинский галстук), и шутливые 
реплики-вопросы (Откуда ты, прекрасное дитя! Что день грядущий мне го-
товит? Зачем вы, девушки, красивых любите?) и т. д.» [16, с. 18–19]). Имен-
но она в своих работах отстаивает право крылатых слов и выражений на 
статус самостоятельных языковых единиц, изучением которых должна за-
ниматься специальная наука – к р ы л а т о л о г и я . С. Г. Шулежкова пред-
ложила заменить общепринятый термин крылатые слова более точным 
крылатые единицы и разграничить в их составе собственно крылатые слова 
и крылатые выражения (коммуникативные единицы, равные высказыва-
нию, и части предложения). В. М. Мокиенко принадлежит создание слова 
крылатика, служащего обозначением всей совокупности крылатых единиц 
(в пределах того или иного национального языка или безотносительно к 
конкретному языку) [10].

Таким образом, только в конце ХХ – начале ХХI века можно говорить об 
окончательном становлении содержания научного понятия «крылатые сло-
ва». Сегодня это разновидность крылатых единиц, обладающая тремя основ-
ными признаками: 1) связь с источником (автором, литературным, мифоло-
гическим, фольклорным или историческим персонажем; произведением ис-
кусства или литературы; реальным событием и т.д.); 2) воспроизводимость 
(они не создаются в процессе общения, а воспроизводятся как готовые еди-
ницы); 3) стабильность, устойчивость семантики. Гораздо более значительны 
по объему в составе крылатых единиц (около 90% – в русском языке) крыла-
тые выражения, которые, помимо названных признаков, характеризуются 
раздельнооформленностью (состоят из двух или более компонентов словно-
го характера, связанных между собою по грамматическим законам данного 
языка) и устойчивостью компонентного состава (не исключающей вариант-
ности). Понятийный характер данного термина подтверждается на языковом 
уровне наличием четкой системы единиц с общим словообразовательным 
компонентом: крылатое слово – крылатое выражение – крылатая единица – 
крылатика – крылатология. Этой системой репрезентируется строго логи-
чески разработанная концептуальная структура.

Устойчивость термина крылатое слово в лингвистическом употребле-
нии, на наш взгляд, объясняется его п р а в и л ь н о  о р и е н т и р у ю щ и м 
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х а р а к т е р о м : обыденное знание, которое реализовано в нем, поддержи-
вает знание научное, теоретическое. 

Обыденное знание проецируется не столько прилагательным крылатый 
(имеющий крылья), сколько словообразовательно и семантически связан-
ными с ним словами крылья, летать, полет, окрыленный. Объединяющими 
для всех этих единиц являются, на наш взгляд, концептуальные признаки 
‘легкость’ и ‘быстрота’, которые получают реализацию в следующих вывод-
ных знаниях наивного носителя языка: крылатые слова 1) легко и быстро 
запоминаются (и  воспроизводятся), 2) кратки и образны. 

Наличие ассоциации «крылья» – «птица» – «гнездо» ведет к тому, что 
слово крылатый может быть понято и как ‘вылетевший из гнезда, получив-
ший возможность самостоятельного существования’ (ср. фразеологизмы 
расправить крылья, обрести крылья, подрезать крылья). Применительно к 
нашему предмету – крылатому слову, выражению – это означает ‘преодо-
левшее границы текста, в котором впервые употреблено, живущее самосто-
ятельной жизнью’. Признак ‘крылатый’ указывает также на связь слова с 
мыслью, воображением говорящих и тогда точнее будет сказать, что не сло-
во, а мысль «летит на крыльях» от собеседника к собеседнику. 

Терминологическое значение рассматриваемого наименования под-
держивается и на символическом уровне: крылья символизируют знание, 
высвобождение творческих сил и способностей. В этом мы усматриваем 
связь с творческим характером информации, содержащейся в крылатых 
словах. Именно благодаря своеобразию и новизне своей формы, точно вы-
ражающей значимое для носителей языка содержание, они получают ши-
рокое распространение в языковом узусе. Удачное воспроизведение крыла-
того слова или выражения вызывает у говорящего ощущение духовного 
озарения и эмоционального подъема. Наконец, символика крыльев, полета 
связана в целом с динамическим аспектом этого образа. На научном уровне 
эта характеристика получает свое убедительное подтверждение в том, что  
крылатые единицы любого национального языка относятся к числу самых 
мобильных языковых пластов.

Таким образом, сохранение термина-фразеологизма крылатые слова в 
современном лингвистическом языке подкрепляется осознанием того, что 
эти единицы выступают как особый, внеположенный феномен, обладаю-
щий комплексом характеристик: 1) родились в конкретном произведении 
или связаны с определенной исторической ситуацией –  получили статус 
общеязыковых; 2) в отличие от обычных слов и выражений, имеют автора 
или источник; 3) обладают творческим потенциалом, ярко и образно вы-
ражают значимый концепт. 

Итак, внеположенный характер феномена крылатых слов («на стыке 
законов искусства и законов языка»), сложность его природы и неоднород-
ный характер реализующих единиц, наличие комплекса характеристик и 
трудность их абстрагирования предопределили выбор в качестве обозначе-
ния данного объекта термина-фразеологизма. 

Мы остановились подробно на анализе содержания лишь одного тер-
мина-фразеологизма, однако в языке лингвистики подобных терминов не-
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мало. Достаточно привести лишь некоторые из получивших широкое рас-
пространение в современном лигвистическом языке терминов: ближай-
шее / дальнейшее значение слова, внутренняя форма слова, картина мира, се-
мейное сходство, речевой поток и др. 

Таким образом, в области профессиональной фразеологической номи-
нации оказываются сопряженными результаты абстрактно-логического и 
наглядно-образного мышления. Фразеологические единицы становятся  
переходной зоной, где осуществляется взаимодействие двух видов созна-
ния. При этом фразеологическая номинация является в ряде случаев более 
действенной, эффективной по сравнению с прямой однопризнаковой но-
минацией, поскольку, активизируя чувственный опыт специалистов, задает 
программу их деятельности в конкретной профессиональной ситуации. 
Удачно выбранный для фразеологической номинации образ способствует 
углублению понимания профессиональной области в целом, на его основе 
может моделироваться комплекс профессиональных обозначений. 

Фразеологизм выступает не только знаком цельности восприятия 
профессионально значимого объекта, но и знаком нежесткости самого 
восприятия: фразеологическая номинация оставляет некий мыслитель-
ный зазор для уточнения содержания профессионального знания. В от-
личие от логически структурированного, ограниченного жесткими рамка-
ми знания, вербализуемого прямыми наименованиями, фразеологическая 
номинация объективирует осознание принципиальной новизны познава-
емого предмета.

При помощи фразеологической номинации не просто фиксируется 
объективная информация о профессионально значимых объектах, она 
подвергается особой обработке (индивидуализации), переработке и про-
дуцированию. Дополняя общую картину знаний, фразеологизмы делают 
профессиональное знание более зримым, доступным, легко усваиваемым. 
Подобное знание носит синкретический характер, поскольку сочетает в 
себе результаты категориального, наглядно-образного и интуитивного 
мышления.

4.  Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные вы-
ражения / Отв. ред. В. П. Вомперский. – М.: Правда, 1986. – 768 с.

5. Голованова Е. И. Введение в когнитивное терминоведение: Учеб. пос. – М.: Флинта; 
Наука, 2011. – 224 с.

6. Гомер. Илиада / Пер. с древнегреч. Н. Гнедича. – М.: Москов. рабочий, 1982. – 
448 с.

7. Гринев С. В. Введение в терминоведение. – М.: Москов. Лицей, 1993. – 309 с.
8. Даниленко В. П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания / Отв. 

ред. Ф. П. Филин. – М.: Наука, 1977. – 245 с.
9. Капанадзе Л. А. Функционирование терминов науки и техники в общелитературном 

языке ХХ века // Русский язык и советское общество: социолого-лингвистическое 
исследование. Лексика современного русского литературного языка / Под ред. 
М. В. Панова. – М.: Наука, 1968. – С. 167–185.

10. Лейчик В. М., Никулина Е. А. Источники возникновения терминологических 
фразеологизмов // Языки профессиональной коммуникации: Материалы 
междунар. науч. конф. – Челябинск: Челяб. гос. пед. ун-т, 2003. – С. 300–305. 



66 Термінологічний вісник 2013, вип. 2(1)

Е. И. Голованова

11. Лейчик В. М., Никулина Е. А. Терминология и фразеология современного 
английского языка: взаимодействие и взаимовлияние // Научно-техническая 
терминология. – 2006. – Вып. 1. – С. 76–78.

12. Максимов С. В. Крылатые слова. – М.: Гослитиздат, 1995. – 512 с.
13. Мелерович А. М., Мокиенко В. М. Фразеологизмы в русской речи. – М.: «Русские 

словари», 1997. – 864 с. 
14. Михельсон М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии: 

сборник образных слов и иносказаний: В 2 т.– М.: СПб, 1997. − Т. 1. – 800 с.
15. Никулина Е. А. Взаимодействие и взаимовлияние терминологии и фразеологии 

современного английского языка. – М.: Прометей, 2004. – 225 с.
16. Рут М. Э. Образная номинация в русском языке. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 

1992. – 148 с. 
17. Татаринов В. А. Общее терминоведение. – М.: Москов. Лицей, 2006. – 528 с.
18. Шемякин Ф. Н. К вопросу об отношении слова и наглядного образа (цвет и его на-

звания) // Известия АПН РСФСР. – 1960. – Вып. 113. – С. 5–48.
19. Шулежкова С. Г. Крылатые выражения русского языка, их источники и развитие. – 

М.: Азбуковник, 2002. – 288 с.

E. I. Golovanova

IDIOM AS A PECULIAR TYPE OF TERMINOLOGICAL NOMINATION

The article examines the cognitive nature of phraseologisms in terminological nomination, 
reveals correlation of these units with different types of knowledge. Special attention is paid to 
the reasons and factors of choosing of phraseological nomination when transmitting special 
knowledge. The author of the article claims that the term-phraseologism verbalizes comprehen-
sive information about outer professional object, perceived by the nominator in its nonsegment-
ed integrity.

K e y  w o r d s : terminological noimination, term-phraseologism, special knowledge, 
everyday knowledge, perception, outer professional object.
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Ідеться про номен як різновид спеціальної лексичної одиниці термінологічної си-
стеми, зокрема про проблему виокремлення номенів  із загального масиву термінологічної 
лексики і надання їм певного статусу в дослідженнях представників східнослов’янського 
термінознавства. 
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© Н. В. НІКУЛІНА, 2013

Сучасне термінознавство як окремішня галузь мовознавчої науки, що опі-
кується теоретичними засадами і прикладними проблемами функціонування 
спеціальних лексичних одиниць, офіційно датується 1930 р. і пов’язане з між-
народними термінологічними дослідженнями й діяльністю основоположника 
термінознавства, фундатора Технічного комітету з термінології, відомого ав-
стрійського інженера О. Вюстера [1], який уперше порушив проблему норма-
тивності й відповідності спеціальної лексичної одиниці потребам електротех-
нічної галузі. Розроблення методології термінологічних досліджень і формат 
робіт із упорядкування термінологічної лексики особливо були на часі, тому 
що стрімка індустріалізація вимагала від лінгвістичної спільноти виконання 
основного свого призначення – вироблення нормативних форм та впорядку-
вання термінологічної лексики для потреб науки й техніки.

Надалі до термінознавчих досліджень долучилося чимало країн світу, що  
уможливило створення національних термінологічних осередків і шкіл, зо-
крема таких: термінологічна школа Великобританії (Дж. Драскау, Х. Сейджер, 
П. Томас); австрійсько-німецька термінологічна школа (Р. Глезер, І. Дальберг, 
К.-Д. Шміц); празький лінгвістичний гурток (Я. Горецькі, Л. Дрозд, Р. Коцоу-
рек); термінологи Польщі (С. Гайда, Е. Лукшин, З. Стоберскі). 

Вагомий внесок у розбудову одного з найвідоміших у світі осередків тер-
мінологічної роботи, радянської школи термінознавства,  здійснено плея-
дою відомих науковців, які належали до національних шкіл і діяли в союзних 
республіках СРСР: російська школа (П. В. Веселов, О. С. Герд, Г. О. Вино-
кур, С. В. Гриньов, Е. К. Дрезен, В. М. Лейчик, Д. С. Лотте, А. К. Рейцак, 
О. О. Реформатський, О. В. Суперанська, О. Д. Хаютін, А. Я. Шайкевич, 
С. Д. Шелов та ін.); українська школа (Т. Р. Кияк, І. М. Кочан,  А. В. Крижа-
нівська, В. М. Овчаренко, Т. І. Панько, Л. О. Симоненко, Е. Ф. Скороходь-
ко, Ф. А. Циткіна та ін.); білоруська школа (Л. А. Антонюк, К. К. Кропива, 
Я. Колас (К. М. Міцкевич), С. М. Некрашевич та ін.); латвійська школа 
(І. Р. Лазовскіс, В. П. Скуіня та ін.); азербайджанська школа (М. Ш. Гасимов, 
А. А. Оруджев та ін.); литовська школа (С. С. Кейніс) [2].

Знаменно, що започаткували термінознавчі дослідження представники 
від технічної інтелігенції, інженери за фахом (О. Вюстер, Е. К. Дрезен, 
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Д. С. Лотте). Сьогодні в українському термінознавстві ці традиції продовже-
но: фізик В. С. Моргунюк є автором “Словотворчої таблиці множення”, за 
допомогою якої навіть термінолог-початківець може утворити назви науко-
во-технічних понять, не порушуючи законів деривації української мови; ін-
женери-електротехніки В. С. Перхач та Б. Ф. Іванків розробили загальну таб-
лицю всіх можливих форм мовних описових конструкцій, що містить класи-
фікацію засобів наукової мови щодо вираження понять стану чи дії і може 
стати зручним інструментом для дослідницької термінологічної роботи [5]. 

Метою нашої статті є потреба систематизувати погляди науковців сучас-
ності на номен як різновид спеціальної лексичної одиниці термінологічної 
системи, зіставити погляди представників східнослов’янського термінознав-
ства, зокрема  на проблему виокремлення номенів  із загального масиву тер-
мінологічної лексики й надання їм певного статусу. Порушене питання стане 
в нагоді для подальшого впорядкування банку одиниць галузевих номенкла-
тур, оскільки кількість номенів неконтрольовано зростає і значно перевищує 
кількість термінів, що ускладнює подальшу їх класифікацію, а також робить 
хибним уведення цих одиниць до лексикографічних джерел.

Матеріалом статті послужили оглядові і предметно-дискусійні матеріа-
ли російських, українських і частково білоруських мовознавців, публікації 
численних спеціалізованих наукових конференцій останнього десятиліття, 
в яких ішлося про номен (номенклатурну назву, номенклатурний знак, но-
менклатурну одиницю, номенклатурне найменування) як складник інфор-
мативного поля певної предметної галузі. 

У межах східнослов’янських термінознавчих студій на особливу увагу за-
слуговує посібник С. Д. Шелова і В. М. Лейчика “Номенклатурні найменуван-
ня як клас науково-технічної лексики: склад і функції” (2007), який наразі 
можна вважати єдиною фаховою науковою розвідкою, що максимально охо-
плює теоретичний аспект і проблематику статусності номена, його місце і на-
лежність метамові науки й техніки. Основна мета посібника, як зазначають 
автори, полягає в тому, щоб “окреслити основні, найпоширеніші міркування 
щодо номенклатурних найменувань, номенклатури, і з’ясувати спільне та від-
мінне між ними” [9, с. 3].  У виданні також узагальнено погляди учених щодо 
номена, а також наведено дискусійний фактологічний мовний матеріал. Через 
певну неузгодженість і неодностайність думок мовознавців про номен, 
С. Д. Шелов і В. М. Лейчик у своїй праці не мали на меті дефініювати поняття 
“номенклатура” і “номенклатурні найменування”, а лише зробили спробу ви-
явити різні критерії виокремлення номенклатурних назв, при цьому найбільш 
детально описуючи три погляди на номенклатурні найменування, що мають 
тривалі, ще з радянського мовознавства, науково-дослідницькі традиції. 

Значущість зазначеної наукової розвідки полягає в тому, що в ній за-
пропоновано авторське вирішення питання про склад і види номенклатури, 
що є сукупністю номенклатурних найменувань. Така думка поширюється 
на сотні тисяч і мільйони різноманітних номенклатурних одиниць, що до-
зволяє зберегти внутрішню цілісність номенклатури як теоретичного по-
няття лексикології й термінознавства та запропонувати загальномовні кри-
терії виділення номенклатури як особливого класу спеціальних наймену-
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вань. Вироблення єдиної методології і підходу до номенклатурних 
найменувань в аналізованому посібнику дає змогу встановити статус і місце 
номенклатури в системі спеціальної науково-технічної лексики.

Не теоретичний, а прикладний аспект побутування номенклатурних оди-
ниць у соціумі розглядає М. В. Садохова в дисертаційному дослідженні “Но-
менклатурні назви  у сучасній російській мові” (2011) [8], виконаному на су-
міжжі таких напрямів сучасного мовознавства, як функціонально-когнітивна  
лінгвістика, прагмалінгвістика, лінгвокультурологія. Авторка зазначає, що 
такий підхід дає можливість розглянути унікальні за своєю природою і функ-
ціонуванням номенклатурні одиниці як знаки російської культури,  розкрити 
їх культурологічний потенціал. У перебігу виконання поставлених у дисерта-
ційному дослідженні завдань, авторка робить такі висновки: 1) культурологіч-
ний потенціал номенклатурних назв як лексичних одиниць, що позначають 
реалії російської культури й актуалізуються у свідомості носія російської мови, 
не викликає сумнівів; 2) номенклатурним назвам сучасної російської мови 
притаманна семантична неоднорідність, що обумовлена   наявністю чи відсут-
ністю співвіднесеності назви з денотатом. Подані в роботі  різновиди номен-
клатурних назв указують на залежність виду досліджуваних одиниць (мотиво-
вані / не мотивовані властивостями денотата назви) від наявності відповідних 
знань у носія мови; 3) словотворча активність номенклатурних назв залежить 
від  частотності вживання мовцями; 4) систематизація способів переходу офі-
ційних номенклатурних назв у неофіційні дозволила виявити тенденції, ха-
рактерні для неофіційної номінації, зокрема спрощення структури і посилен-
ня образності одиниць; 5) підґрунтям культурологічного потенціалу номен-
клатурних назв у сучасній російській мові визнано фонові знання про реалії, 
що характеризуються динамікою, яка проявляється у мінливості, стереоско-
пічності і зміні символічної значущості позначуваної реалії; 6) визначено 
основні функції номенів у художньому та публіцистичному тексті, серед яких 
першочерговою є функція характеристики, тобто номенклатурні назви в цих 
текстах характеризують об’єкт, суб’єкт і середовище проживання. Також, 
окрім функції характеристики, номенклатурні назви здатні висловлювати 
ставлення автора чи  формувати ставлення читача до події або явища [8, с.132].

У статті “Номенклатура й епоніми: огляд думок” (2010) російського нау-
ковця Є. М. Какзанової дискутовано проблему належності термінів-епонімів 
до номенклатури. Авторка наводить дві діаметрально протилежні думки ро-
сійських мовознавців на терміни-епоніми: 1) терміни-епоніми належать до 
номенклатурних найменувань; 2) терміни-епоніми є самостійним об’єктом 
вивчення ономастики спеціального тексту. На думку авторки статті, номен-
клатурою є “сукупність найменувань і позначень, що належать до спеціаль-
ної галузі знань всередині певної науки, наприклад, Базельська номенклатура 
анатомічних найменувань кісток, м’язів, сухожиль, внутрішніх органів; Ро-
сійська гістологічна номенклатура; номенклатура лікарських засобів тощо” 
[3, с. 23]. За приклад наведено  номен Mora-Therapie із царини медицини, що 
з упевненістю, на думку дослідниці, можна віднести до номенклатури, бо за-
звичай перед апелятивом Therapie  уживають власну назву. Причому Mora є  
абревіатурою, утвореною від прізвищ двох учених – німецького лікаря Ф. Мо-
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релля (F. Morell) та інженера Е. Раше (E. Rasche). Тобто, якщо у сполуці є 
абревіатура, то є всі передумови належності лексичної одиниці до номенкла-
тури, на кшталт ТУ-154, АН-24? Поставлена проблема, як на нашу думку, по-
требує доказової бази. Надалі Є. М. Какзанова робить висновок,  що терміни-
епоніми – це не номенклатура, а самостійне явище, досить поширене й при-
таманне науковим текстам будь-яких спеціальностей. 

Проблеми розвитку та вдосконалення національної термінології i номен-
клатури неодноразово висвітлювалися у монографіях і наукових статтях таких 
учених Білорусі, як Л. А. Антонюк, Г. А. Гвоздович, І. К. Германович, 
У. В. Люшцiк, А. М. Лапковська, А. Я. Мiхневiч, П. У. Сцяцко, Г. А. Цихун, 
П. П. Шуба, В. К. Щербiн. Білоруські науковці також розгорнули дискусію 
щодо спільних та відмінних рис термінологічної і номенклатурної галузевої 
одиниці. У виданні А. М. Лапковської йдеться про те, що “…терміни й номен-
клатурні назви співвідносні за ознаками й формальними рисами: поняттєвим 
змістом, функціями в науковому тексті, способами систематизації, характе-
ром словотвірної номінації, набором словотворчих засобів, віднесеністю до 
штучних мов, кількісними показниками. Безумовно, номену властиві дещо 
відмінні від терміна ознаки, і значення номенклатурних слів конкретніші й 
точніші, ніж значення термінів. Проте номенклатурні одиниці можуть розгля-
датися як особливий тип термінів… [4, с. 30]. Далі авторка констатує основну 
відмінність: номенклатурні найменування – це назви, які використовують у 
будь-якій галузі науки, виробництва для позначення об’єктів (на відміну від 
термінології, до складу якої входять назви абстрактних понять і категорій).

У вітчизняному термінознавстві не можна не згадати наукові розвідки 
таких відомих українських мовознавців 60–80-х рр., як О. Ф. Пінчук, 
А. В. Крижанівська, В. М. Овчаренко, А. М. Письмиченко, Н. С. Родзевич, 
які висловлювали думку про необхідність прийти до спільного знаменника 
в дискусійних питаннях про основні поняття термінознавства. 

Зазначимо, що такі суттєві твердження щодо номена й номенклатури: 
1) немає потреби провадити різку межу між термінологією і номенклату-
рою, тому що матеріали словників показують, що навіть і в тих галузях наук, 
до яких здебільшого застосовують назву номенклатура (фармацевтика, бо-
таніка), майже немає таких назв, які б у минулому не були пов’язані з кон-
кретними поняттями й не відбивали б їх, а значить, і не можна твердити, що 
вони мають лише номінативну функцію (Н. С. Родзевич); 2) і загальноліте-
ратурні слова, і терміни, і номени мають спільні риси, прикладом яких є 
родо-видові змістові відношення (А. В. Крижанівська); 3) у багатьох стан-
дартах ігнорують відмінність між термінами і номенклатурними назвами, 
що призводить не лише до теоретичних непорозумінь, але й до методологіч-
ної нечіткості, тому що можливість і потреба стандартизації термінів і но-
менклатурних назв різна (О. Ф. Пінчук); 4) у формі номена виявляється по-
треба до вміщення якомога більшого обсягу значення за його мінімальної 
форми (А. М. Письмиченко) [6, с. 59].

На сучасному етапі розвитку українського термінознавства, зокрема 
останні кілька років, спостерігаємо посилення інтересу до номенів і галузе-
вих номенклатур. У наукових статтях останнього десятиліття зазначену проб-
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лему побіжно розглядали Т. Р. Кияк, Ж. В. Красножан,  Т. О. Луковенко, 
Б. П. Михайлишин, Т. В. Михайлова, О. І. Павлова, С. М. Руденко, О. О. Се-
ліванова, Л. В. Туровська. Проте більшість науковців лише робили оглядові 
спроби визначити природу номенклатурної одиниці і віднайти її  класифіка-
ційні ознаки. В цих наукових розвідках тільки окреслено “тематичне поле” 
діяльності для виокремлення номена як спеціальної лексеми наукової мови, 
подано можливу типологію номенів. Авторка цієї статті (Н. В. Нікуліна) та-
кож торкалася проблеми виокремлення номенів із лексичного масиву науки і 
техніки, акцентуючи увагу у своїх наукових студіях передусім на теоретичних 
засадах формування і функціонування  номена і номенклатури  [6; 7].

Отже, ми переконані в тому, що дефініювання поняття “номен”, а та-
кож спроби розмежувати термін і номен порушувалися в радянському мо-
вознавстві і в сучасних східнослов’янських термінологічних студіях. Важли-
вість дослідження номена як різновиду спеціальної лексичної одиниці тер-
мінологічної системи не викликає в жодного науковця сумнівів, проте 
комплексної й глибокої наукової розвідки, яка б дала однозначні відповіді 
на всі питання щодо номена й номенклатури, досі немає. 
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N. V. Nikulina 

NOMEN AS OBJECT OF EASTERN SLAVIC TERMINOLOGY STUDIOS

The article deals with a nomen as the special lexical item of the terminological system, 
particulary, with the problem of nomens outlining in the general terminological bulk and identi-
fying their status in research by experts of Eastern Slavic terminology. 

K e y  w o r d s : nomen, nomenclature, term, terminology science.
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УКРаЇнОзнавЧІ Й ТЕРмІнОзнавЧІ сТУДІЇ 
аКаДЕмІКа а. Ю. КРИмсЬКОГО

Подано короткі біографічні відомості про А. Ю. Кримського, показано основні на-
прями роботи в галузі україністики, зокрема дослідження історії української мови, її по-
ходження; проблеми історичної діалектології, граматики, фонетики, правопису, 
термінології, лексикографії. 

К л ю ч о в і  с л о в а :  українська мова, пам’ятки, правопис, наріччя, граматика, 
термінологія, лексикографія.
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Кримський Агатангел Юхимович (1871–1942) – універсальний філолог, 
славіст, семітолог, іраніст, україніст, письменник і перекладач, етнограф, 
фольклорист – народився 15 січня 1871 р. у Володимирі-Волинському в ро-
дині вчителя історії та географії Ю. Кримського, що походив із татарського 
роду, який покинув Бахчисарай у кінці ХVII ст. Його предки оселилися спо-
чатку на території нинішньої Білорусі, у місті Мстиславі, згодом батьки пе-
реїхали на Волинь, де й народився майбутній учений [7, с. 33–40]. Пізніше 
родина переїхала до Звенигородки. У три з половиною роки А. Ю. Крим-
ський уже читав, у п’ятирічному віці батько віддав його в науку до Звениго-
родського “городського училища”. На той час він, крім польської і фран-
цузької, вивчав ще англійську та німецьку мови. У 10 років його віддали до 
протогімназії в місті Острозі. У 1884 р. хлопчика переводять до четвертого 
класу Другої Київської гімназії Кромера. Через рік він стає стипендіантом 
“по конкурсі” відомої в Україні Колегії Павла Галагана, яку закінчив у ві-
сімнадцять років, вивчивши ще грецьку, італійську й турецьку мови [20, 
с. 11]. Навчання в колегії імені Павла Галагана Агатангел Юхимович уважав 
найкращими роками в своєму житті, про що свідчить його лист до О. М. Ого-
новського від 21.VII.1883 р., в якому він писав: “Колегія Галагана… це дуже 
невеличка школа, ... приймаються туди найкращі ученики з 4-ої класи гім-
назіальної “по конкурсі”, через це в Колегії збирається дуже живий, дуже 
свіжий елемент, вельми сприяючий розумовому розвиткові: виробляється 
пошана до розумової праці й до науки, виробляється якась жадність до зна-
ття. Іменно такий вплив мало на мене колегіатське виховання. Щасливий 
був я і в тім згляді, що вчителем словесності був у Колегії Павло Гнатович 
Житецький – людина, що її вплив я й досі на собі відчуваю” [13, с. 115].

Під час навчання в Колегії відбулося інтелектуальне дозрівання та від-
криття своєї національної належності, першою ознакою якої А. Ю. Крим-
ський уважав мову. Фанатично закоханий у рідну мову, із природним від-
чуттям її важливості у суспільному житті, він боляче реагував на статтю 
М. П. Драгоманова, надруковану в Львівському журналі “Народ”, звинува-
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чуючи його в недооціненні значення національної справи [20, с. 15–16]. 
У своїй рецензії на статтю, надіслану до Львівського журналу “Правда”, 
Агатангел Юхимович зазначав: “нам же одібрані усякі мінімальні, елемен-
тарні права. Для нас і говорити своєю мовою то вже є злочин; нашій нації – 
гірше, ніж усім іншим націям. Тим-то дуже важлива для нас річ – придбати 
собі хоч первісні права, хоч право на мову. Бо без неї неможлива ж просвіта 
нашого дорогого нам народа” [Цит. за О. Пріцаком [20], с. 14].

У 1889 р. А. Ю. Кримський отримує атестат зрілості. На випускних іспи-
тах він вражає учителів своїми феноменальними здібностями, володіючи по-
над десятьма мовами. Деякий час юнак вагався, на який факультет йому йти. 
Через тридцять п’ять років його учений секретар М. З. Левченко писав у стат-
ті про А. Ю. Кримського: “Бажання можливо всебічно використати свої сили 
у справі служіння українському відродженню спонукало його поступати 
перш за все до Московського Лазаревського інституту, де він ґрунтовно ви-
вчає перську, турецьку та інші східні мови, щоб мати в руках знаряддя для 
точного вияснення східних впливів на Україну”. Навчаючись у Лазаревсько-
му інституті, паралельно з вивченням лексичного матеріалу східних мов, він 
студіював правничі науки, що стосувалися історії та етнографії [6, с. 13, 16].

У кінці ХІХ – поч. ХХ ст. у Російській імперії існувало два центри орієн-
талістики: східний факультет Санкт-Петербурзького університету та Лаза-
ревський інститут у Москві. Голова російських орієнталістів, арабіст барон 
фон Розен, звернув увагу на А. Ю. Кримського, який на той час навчався в 
Лазаревському інституті, запропонувавши йому перейти до Петербурга. 
А. Ю. Кримський не міг прийняти цього запрошення, тому що “це означа-
ло, що молодий арабіст мусив зректися своїх україністичних і славістичних 
інтересів і присвятити себе винятково сходознавству. Такої жертви для 
“чистої науки” Кримський не міг принести, тим більше, що українське 
життя вимагало його участі” [20, с. 16].

Будучи студентом Лазаревського інституту, А. Ю. Кримський установ-
лює зв’язок із радикальними галицькими видавництвами, зокрема редакто-
рами І. Я. Франком та М. Павликом, які друкують окремі його статті та пе-
реклади зі східних літератур у журналі “Народ”. Заочне знайомство 
А. Ю. Кримського і І. Я. Франка започаткувала стаття І. Я. Франка “Иоанн 
Вышенский”, надрукована в журналі “Киевская старина” за 1889 р. Моло-
дий учений висловив деякі критичні зауваження до неї, які І. Я. Франко 
врахував, готуючи велику монографію про І. Вишенського. Учені порозумі-
лися й щодо питання “про витворення спільної для наддніпрянців і галичан 
української літературної мови, яка тоді існувала фактично у двох різнови-
дах: східному й західному, що утруднювало обмін творами. Це розуміли 
письменники всіх земель України” [24, с. 55]. Дискусію з цього приводу 
спричинила стаття Б. Д. Грінченка “Галицькі вірші”, надрукована в газеті 
“Правда” під псевдонімом Чайченко (1891), в якій він критикував мову га-
лицьких поетів за надмір у них полонізмів і русизмів та поставив категорич-
ну вимогу – писати так, як пишуть східні українці. У цьому ж році в журналі 
“Зоря” І. Я. Франко опублікував статтю “Говоримо на вовка, – скажімо за 
вовка”, спростовуючи думку Б. Д. Грінченка, висловив свої міркування про 
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те, що спільна літературна мова має творитися як сума мовних, переважно 
лексичних надбань усієї України. Цю думку підтримав А. Ю. Кримський у 
статті “Наша язикова скрута та спосіб зарадити лихові”, надрукованій у тій 
самій “Зорі”. І. Я. Франко і А. Ю. Кримський особисто не були знайомі, 
проте збережена епістолярна спадщина свідчить, що це були люди, повніс-
тю віддані своїй праці… близькі за поглядами, інтересами, широких філоло-
гічних зацікавлень, у яких була ота беззастережна щирість і порядність у 
взаємному ставленні [24, с. 56]. А. Ю. Кримський підтримував своєю учас-
тю й передплатою Франковий журнал “Житє і слово”, став популяризато-
ром його творів на Наддніпрянщині [там само], написав статтю “І. Франко” 
до Енциклопедичного словника Брокгауза й Єфрона.

Після закінчення Лазаревського інституту професорська рада прийня-
ла одноголосне рішення залишити А. Ю. Кримського на кафедрі арабської 
філології для підготовки професорського звання, проте він вважав, що 
отриманих у інституті знань йому бракує для серйозної наукової і педагогіч-
ної роботи й вирішує поглибити їх у галузі порівняльного мовознавства, іс-
торії та граматики української мови, цивільної історії [6, с. 22]. Він вступає 
на історико-філологічний факультет Московського університету, де слухає 
лекції і навчається в славіста Р. Брандта, санскритолога П. Ф. Фортунатова, 
істориків В. І. Ключевського, В. В. Виноградова, В. Гер’є. Великий вплив на 
формування наукових інтересів А. Ю. Кримського, властивих класичному 
періодові розвитку гуманітарних наук загалом, мав В. Ф. Міллер – лінгвіст, 
фольклорист, етнограф широкого профілю.

У 1896 р. А. Ю. Кримський склав одночасно магістерські іспити з ара-
бістики в Петербурзькому університеті, зі слов’янської філології у Москов-
ському університеті. У листі до І. Я. Франка він писав: “Дивне діло тая філо-
логія! Ніколи ніяка наука не могла заволодіти цілою моєю істотою так силь-
но, як вона: вона, філологія тая, має якусь таку силу, що може поглинути 
геть усю натуру людини і не покинути місця нічому іншому” [15, с. 592].

А. Ю. Кримський – мовознавець широкого профілю, крім орієнталіс-
тики досліджував проблеми слов’янської філології, зокрема української. 
Його цікавила історія української літературної мови, діалектологія, україн-
ський правопис, граматика, лексикологія і лексикографія, літературознав-
ство, фольклористика та етнографія. Праці вченого з мовознавства можна 
поділити на дві групи. Першу складають тексти для внутрішнього україн-
ського вжитку. Від 1890 р. А. Ю. Кримський бере найактивнішу участь у 
внутрішніх дебатах, які точаться між українськими інтелектуалами й пись-
менниками з приводу українського правопису, чистоти української мови, 
граматики, словникарства тощо. Водночас він активно працює в другому – 
загальноросійському напрямі, дискутуючи з представниками російської фі-
лологічної науки [18, с. 239].

“Вийшовши на українську філологічну ниву ще вісімнадцятирічним 
юнаком, спочатку як перекладач з інших мов на українську та кореспон-
дент, що висвітлював у галицькій пресі східноукраїнське культурне життя…, 
А. Кримський не міг не звернути уваги й на українську мову, на її історію, 
тогочасні умови існування і перспективи розвитку” [23, с. 60].
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У своїх працях “Наша язикова скрута та спосіб зарадити лихові”, “Про 
нашу літературну мову” (обидві – 1891), “Про научність фонетичної право-
писи” (1897), “Нарис історії українського правопису до 1927 р.” (1929) та ін. 
А. Ю. Кримський приділяв велику увагу розвитку та нормалізації україн-
ської літературної мови, дбав про її чистоту. “Узяти участь в обговоренні ак-
туальних питань розвитку української літературної мови його зобов’язувала, 
крім усього іншого, ще й велика лінгвістична ерудиція, знання численних 
мов, розуміння законів історичного поступу багатьох літературних мов” [23, 
с. 61].

Незважаючи на це, Агатангел Юхимович вагався, чи зможе він поєдну-
вати наукові заняття з літературною творчістю, він просить І. Я. Франка 
“зробити сувору нелицемірну рецензію на все ним написане, щоб він зі спо-
кійною душею міг віддатися лише науці філології” [25, с. 495]. У листі до 
А. Ю. Кримського від 7.ХІ.1893 р. І. Я. Франко писав: “Я не маю нічого 
проти того, щоб Ви з часом зробилися спеціалістом чи філологом… та все-
таки мені здається, що спеціаліст уже не цілий чоловік, се вже машина, при-
способлена до однієї тільки роботи. Значить, не обрізуйте себе завчасно!.. 
Прийде час, життя поб’є і поморозить… то тоді лізьте в філологію по слідах 
Житецького, чи хоч би й Михальчука! Се моя неміродайна думка” [24, 
с. 495]. А. Ю. Кримський вважав, що цей час прийшов. Він продовжував по-
леміку з ученими з приводу мовознавчих проблем.

У 1901 р. у “Літературно-науковому віснику” (книга 10) була надруко-
вана стаття А. Ю. Кримського “Про нашу літературну мову” як реакція на 
низку статей “У справі народного языка”, надрукованих у газеті “Діло” 
1900 р. за підписом “Н”, у якій він робить закид рецензентові про побіжний 
огляд статей, які варті ширшої уваги, оскільки вони вийшли “не з-під диле-
тантського пера”. В авторові видко тямущого філолога... В значній мірі я 
охоче радий підписатися під його думками” [12, с. 130, 133, 135]. У статті 
автор звертає увагу на деякі теоретичні й практичні питання, що стосуються 
нормалізації лексичного складу мови, про роль запозичень, дає поради 
щодо вживання і значення окремих слів (“люд і народ”, “людовий і народ-
ний”, “котрий, який і що”), веде полеміку щодо використання активних діє-
прикметників тощо. “д. Н обстає за активними причасниками, наголошую-
чи на тому, що без них мова “знемовлячиться”, а “що в стилю науковім, 
у термінології без причасників і ступенем не ступити, річ загально звісна”. 
Згоджуюся, що без причасників обходитися не вигідно; тільки ж біда, що в 
живій розмові вони – кажу – або померли, або вимирають, а колись – вид-
ко – і зовсім повимирають” [12, с. 130–131].

Боронячи чистоту мови, д. Н. “нападається на те, що останніми часами 
в нашу літературну мову заходять слова німецькі, французькі та інші” [12, 
с. 131]. Дійсно, в нашій мові більша частина чужих слів (особливо в терміно-
логії), запозичена з німецької мови, особливо з ремісничої, купецької, су-
спільної, публіцистичної термінології.

А. Ю. Кримський відстоював народну мову. У своїх працях він наголо-
шував на тому, що лексичний склад літературної мови має поповнюватися 
за рахунок власних ресурсів (використання діалектних та творення нових 
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слів), не виключав він і запозичення з інших мов. Фонетична система літе-
ратурної мови, на його думку, повинна ґрунтуватися на народній, причому 
наддніпрянській основі. “За принцип я собі поставив: користуватися самі-
сінькою простонародною мовою, себто мовою селян. Тямущі люди знають, 
що простонародня селянська вкраїнська мова аж напрочуд багата: всякі 
тонкі одтінки, всякі абстрактні поняття зовсім легко передаються щирими 
народніми словами або зворотами – треба тільки тії слова та звороти одшу-
кати та знати” [11, с. 26].

У своїх працях А. Ю. Кримський приділяв багато уваги дослідженню іс-
торії східнослов’янської спільності та історії української мови, для вивчен-
ня якої повноцінними джерелами є оригінальні пам’ятки, надаючи при 
цьому першочергового значення світським текстам, насамперед актовим 
документам. “Кримський чи не найперший підкреслив, що пам’ятки є ма-
теріалом як для історії української мови взагалі, так і для історії окремих її 
діалектів… пам’ятки із різних територій мають і специфічні особливості, які 
відбивають живу мову саме певної території” [17, с. 81]. 

Опрацьовані дослідником східнослов’янські пам’ятки уможливили 
зробити висновки, що “історію української мови поневолі доводиться по-
чинати з ХІ століття” (УГр, с. 101–102), її утворення закінчилося в XIV ст. в 
найрозвинутіших своїх говорах. У своїй статті автор подає порівняльну фо-
нетичну, морфологічну характеристику мови південної і північної Руси. На 
його думку, у XIV ст. завершилося й утворення білоруської і великоруської 
мови, різниця між трьома східнослов’янськими мовами проявилася з пов-
ною рельєфністю. Через різні історичні умови розвитку східнослов’янських 
мов, відбулося їх повне розрізнення і за словниковим складом (УГр, с. 112). 

А. Ю. Кримського вважають одним із засновників історичної діалектоло-
гії, оскільки він досліджував ті діалектні особливості давньоруської мови, які 
лягли в основу трьох сучасних східнослов’янських мов. У спільнослов’янській 
мовній єдності, хоч і не завжди послідовно, він виділив три етапи: 1) VI–ІХ 
ст. – виникнення мови східних слов’ян (етап, не засвідчений пам’ятками); 
2) Х–ХІ ст. – спільноруська мовна єдність, що мала зафіксовані в пам’ятках 
діалектні відмінності; 3) ХІІ–ХІV ст. – час активних дивергентних процесів у 
східнослов’янській мовній єдності, що привели до формування в ХІV ст. 
трьох окремих східнослов’янських мов [21, с. 42–43].

Загальновідомою є думка, що для висвітлення основних проблем мо-
вознавства першорядного значення набуває вивчення народних говорів. 
Цей погляд підтримував А. Ю. Кримський, який особливого значення на-
давав вивченню архаїчних говорів, оскільки вони “певний, наочний зразок 
того, чим була малоруська мова років 600 назад у XIV ст.” (УГр, с. 99). Діа-
лектологічні спостереження засвідчені в таких працях ученого: “Філологія і 
погодінська гіпотеза” (1904), в якій він заперечує шовіністичну, псевдонау-
кову теорію про походження українського народу та його мови; “Давньокиїв-
ський говір” (1907); “Українська мова”, вміщеній в “Енциклопедичному 
словнику російського бібліографічного Інституту Гранат” (ЭС). В останній 
статті він із діалектного погляду малоруську мову поділив на дві гілки: 
західно малоруське і східномалоруське наріччя. До західного наріччя Ага-
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тангел Юхимович відносить землі Галичини, Буковини та угорської Украї-
ни. Східне наріччя займає простір від Дніпрового Правобережжя (Київщи-
ни) до Дону та Кавказу, а також включає в себе українські колонії на Дале-
кому Сході (“Зелений клин”) (УГр, с. 97). Автор указує на різницю між 
ними, проте, незважаючи на фонетичні відмінності, між західним і східним 
наріччями непорозуміння немає, вони полягають здебільшого в несхожості 
слів на позначення тих самих понять. Західне наріччя ближче до польської 
мови, східне – до російської мови (УГр, с. 99).

Історичні діалектологічні спостереження засвідчені в “Украинской 
грамматике” (1907) . На основі аналізу найважливіших фонетичних проце-
сів у пам’ятках різного часу з різних місцевостей України, “автор обґрунто-
вує важливий висновок про загальну співвіднесеність сучасних українських 
говорів з давніми говорами, вказує на діалектне членування мови на терито-
рії України за давньоруської доби” [16, с. 15]. Цінними працями з діалекто-
логії є рецензії А. Ю. Кримського “До етнографії Полісся” (1897), “До етно-
графії Чернігівщини” (1908) та ін.

Разом з К. П. Михальчуком Агатангел Юхимович склав і видав росій-
ською мовою “Програму для збирання особливостей українських говорів” 
(1910), яка не втратила наукової вартості: нею широко користуються сучас-
ні дослідники, вона була основою регіональної програми Н. О. Синявсько-
го “Діалектологічний порадник” (1924), інструкції Є. К. Тимченка “Вказів-
ки як записувати діалектичні матеріали на українським язиковім обширі” 
(1925), анкет Діалектологічної комісії при АН УРСР, що видавалися у 
20-і рр., а також при складанні програми для збирання матеріалу до Атласу 
української мови. А. Ю. Кримський свого часу “вніс свіжий струмінь в 
українську діалектологію, передусім історичну, чимало його спостережень 
залишаються актуальними і тепер” [16, с. 18].

Помітним явищем в україністиці на початку ХХ ст. була “Українська 
граматика” в 2 томах (1907–1908), яка, починаючи з 1906 р.,  видавалася 
окремими випусками, і яка, як зазначено в передмові, “предназначена, по 
своему изложению, для лиц, получившихъ образование не ниже курса 
четырехъ первыхъ классовъ среднеучебныхъ заведеній” [11, І, с. 2]. 

У граматиці поєднані принципи теоретичного аналізу мовних явищ з 
історичним коментарем до фактів сучасної мови (фонетика, орфоепія, мор-
фологія, правопис) [2, с. 17], значна увага приділена описові граматичної 
будови та виробленню однієї з важливих ланок у формуванні власне україн-
ської наукової термінології взагалі [28, с. 102]. У науково-практичному кур-
сі висвітлено найважливіші моменти з історії розвитку української мови, 
починаючи з ХІ ст. Особливу увагу приділено східномалоруському наріччю 
(літописного Києво-Чернігово-Переяславського).

В “Українській граматиці” А. Ю. Кримський уперше виклав власні по-
гляди й думки про український правопис, використавши спостереження 
над правописом пам’яток давньоруського і давньоукраїнського письмен-
ства. Він виступав проти поширеної думки, що український правопис є фо-
нетичним, оскільки був переконаний, що правописні норми повинні від-
бивати перш за все фонетико-морфологічні риси, властиві всій українській 
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мові. Агатангел Юхимович був проти галицьких тенденцій у мові та право-
писі, вбачаючи в них відрив від живої мови, полонізацію. 

Велике наукове значення на першому етапі українознавчої діяльності в 
Академії наук України, на думку Л. А. Булаховського, мала праця 
А. Ю. Кримського і О. О. Шахматова “Нариси з історії української мови та 
хрестоматія з пам’ятників староукраїнщини ХІ–XVIII вв.” (1924), “глибока 
у суто-науковому аспекті” [3, с. 86], яку у ХХ ст. вважали першим посібни-
ком для вишів з історії української мови.

Маючи велику лінгвістичну ерудицію, А. Ю. Кримський надавав особ-
ливого значення т е р м і н о т в о р ч і й   д і я л ь н о с т і  українських граматистів-
сучасників і сам активно долучався до цієї справи. Наголошуючи на тому, 
що українська наукова мова повинна розвиватися на основі народної мови, 
учений закликав граматистів уживати питомо українські терміни. Незважа-
ючи на те, що вжиті А. Ю. Кримським терміни не були оригінальними, 
І. Огієнко все ж таки вважав, що його заслуга як термінолога полягає в тому, 
що саме він помітив значні розходження щодо використання різних термі-
нів на позначення тих самих понять у граматичних працях того періоду й 
“зробив спробу витворити граматичну термінологію так, щоб термін відпо-
відав тому розумінню, знаком якого вживається” [28, с. 35]. Він увів до нау-
кового обігу семикомпонентну систему відмінків, яка в його граматиці була 
представлена вперше і без зміни ввійшла до сучасної наукової термінології, 
а також назви категорій роду: жіночий, середній, чоловічий і спільний [28, 
с. 102–105].

У центрі наукових інтересів А. Ю. Кримського була наукова терміноло-
гія. З перших днів свого існування Українська академія наук надає першо-
чергового значення мовним проблемам. Підтвердженням цього є створен-
ня в грудні 1918 р. відділу історично-філологічних наук на чолі з акад. 
Д. І. Багалієм, при якому було сформовано комісії, зокрема комісію для 
укладання словника живої української мови, історичного словника й Пра-
вописно-термінологічну на чолі з академіком А. Ю. Кримським. На комісії 
покладалося завдання щодо наукового забезпечення  функціонування укра-
їнської мови в усіх сферах життя, особливо це стосувалося проблем виро-
блення спеціальної термінології [22, с. 5]. У лютому 1919 р. при Соціально-
економічному відділі було створено Правничу термінологічну комісію, до 
складу якої входило близько 20 чоловік, з-поміж них: акад. О. І. Левицький 
(голова), І. Ю. Черкаський (секретар), члени – академіки Б. О. Кістяків-
ський і А. Ю. Кримський (останній у Лазаревському інституті студіював 
правничі науки). Завдання комісії – “добирати найбільш відповідні духу 
права та мови українські слова та вирази для юридичних термінів і впоряд-
кувати в першу чергу правильний словник” [8, с. 211]. Матеріали до Слов-
ника члени комісії вишукували перш за все в живій народній мові, пам’ятках 
стародавнього українського законодавства, актових книгах українських су-
дових установ XVI–XVIII ст. 

На засіданнях 22–24 березня 1919 р. під головуванням акад. О. І. Ле-
вицького “визнано було, що треба видати ... такий російсько-український 
правничий словник, до якого увійшли б відповідні властивостям україн-



79Термінологічний вісник 2013, вип. 2(1)

Українознавчі й термінознавчі студії академіка А. Ю. Кримського

ського права й мови – по змозі всі найпотрібніші для біжучої щоденної пра-
ці правника-практика слова, терміни та вирази.. та по змозі всі слова та ви-
рази, які потрібні правникові в його щоденній праці…” (РУСПМ, с. ІІІ). 
Так, до реєстру словника, крім правничих термінів (жалоба – следствие, 
суд, судебный), ввійшла значна частина загальновживаної лексики (межá, 
клок, никто, печаль). Редагування словника доручено було А. Ю. Кримсько-
му, робота якого “не обмежилася на суто-філологічному обробленні пода-
ного йому матеріалу: він ще й од себе збагатив словник термінами, взятими 
з тих джерел, якими комісія не встигла покористуватися” (Там само, с. VI). 
У словнику до російського реєстрового слова подано багато синонімів, “ми 
гадаємо, “що живу мову не можна механізувати, і не можна втиснути різні 
відтінки в одне слово… Працюючи тепер багато над перекладами наукових 
розвідок українською мовою,.. наочно переконуємося, що без синонімів, 
без відтінків того чи іншого терміна, перебутися не можна” (Там само, 
с. VIII), напр.: окоченéние – заклякáння, задýбіння; пожúзненный – 
доживóтний, довíчний, досмéртний.

У багатогранній творчій діяльності А. Ю. Кримського почесне місце 
належить лексикографічній праці, яка полягає у збиранні лексичного мате-
ріалу, редагуванні й рецензуванні двомовних словників, в організації їхньо-
го укладання та друкування [4, с. 86]. Потяг до словникарської праці, усві-
домлення її важливості були притаманні йому ще в юнацькі роки, про що 
свідчить лист до І. Я. Франка від 25 жовтня 1891 р., в якому він писав: “цьо-
го року наша печать дуже часто зачіпала язикове питання, і з усього видно, 
що дуже-дуже нам треба науково-зложеного словаря російсько-вкраїнсько-
го. Нема чого й розводитись, яку велику вагу, який великий вплив мав би 
цей словар..., такий словар вже давно страшно потрібний, і немає українця, 
котрий би не відчував недостачі його” [13, с. 33]. Далі автор висловлює дум-
ку, що “робота це колосальна, одній людині з нею впоратися важко”, тому 
пропонує створити групу людей, кожен із яких “пише до Вас лист і називає 
кількість українських книжок, що з одної з-поміж них він готовий повід-
писувати слова з російської мови на вкраїнську. Я особисто беруся Вам по-
собляти якнайщиріше, як найпильніше” [Там само, с. 34–35].

У відповідь на лист А. Ю. Кримського І. Я. Франко відповів, що такий 
словник укладають одеські словникарі [25, с. 432–433]. Дізнавшись про 
його створення в Одесі М. Комаром (псевдонім М. Уманець), А. Ю. Крим-
ський надсилає йому власні лексичні матеріали, записані з уст народу на 
Звенигородщині [4, с. 86]. У відповідь М. Комар попросив А. Ю. Кримсько-
го приїхати до нього на літо в Одесу, щоб “зредагувати словник філологіч-
но”, бо, хоч словник уже був і готовий, випускати його в світ без фахового 
перегляду досвідченим філологом він не наважувався [14, с. 302]. Враховую-
чи великий обсяг роботи, який за літній період виконати неможливо, 
А. Ю. Кримський запрошенням не скористався. Після виходу першого тому 
словника, він публікує в “Этнографическом обозрении” (Кн. ХХ за 1894 р.) 
прихильну й доброзичливу рецензію, вказавши й на певні недоліки словни-
ка (неповнота реєстру, не зовсім точний переклад російських слів та ін.). 
Разом із тим Агатангел Юхимович вважав, що “… словник д. Уманця може 
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стати вже за міцну підвалину для дальших студій над українською лексико-
графією, – підвалину, якої досі не було” [14, с. 302]. Зважаючи на це, нагаль-
ною потребою було створення словників із великим охопленням матеріалу 
та з глибоким його розробленням на наукових засадах, які могли б забезпе-
чити українському народові рівень мовної культури, задовольнити потреби 
невпинного різнобічного розвитку. Українська академія взялася до укла-
дання великого чотиритомного “Російсько-українського словника”, залу-
чивши до цієї першочергової справи багато філологів – знавців української 
мови [3, с. 76]. Роботу, як зазначено в передмові до першого тому Словника, 
виконувала Комісія для складання словника живої української мови істори-
ко-філологічного відділу (РУС, с. V). 

Упорядники словника, як зазначалося у “Передньому слові” до нього, 
“мали перед собою два головні завдання: дати відповідних потребам часу 
реєстрових слів російських та вичерпати якомога глибше багаті і мало ще 
досліджені лексичні скарби української мови” (РУС, с. VI). Поставлені зав-
дання були, “по суті, й стислим формулюванням концепції словника, ціл-
ком прийнятною як з наукового, так і практичного погляду” [19, с. 70]. За-
гальні принципи, покладені в основу побудови словника, в основному від-
повідали тогочасним лексикографічним вимогам до видань такого типу і 
багато в чому збігаються з настановами сучасної двомовної лексикографії, 
зокрема в питанні про перекладні словники великого обсягу [5, с. 56].

На жаль, задекларовані в передмові концептуальні положення в слов-
нику не було реалізовано. На думку Л. С. Паламарчука, це пов’язано з 
об’єктивним станом “речей у лексикографії того часу – невиробленість тео-
ретичних узагальнень, недостатність лексичної бази і застарілість словни-
кових джерел, наукову неспроможність деяких авторів справитися з новими 
завданнями словникової роботи…, а основне – відсутність чітких методоло-
гічних настанов редакції словника щодо… добору й опрацювання лексич-
ного матеріалу обох мов” [19, с. 70].

Видання академічного “Російсько-українського словника” 1924–1933 рр. 
залишилося незавершеним з різних причин. Шістьма окремими випусками 
було опубліковано 1–3 томи з реєстром російських слів на літери А–П.

“Російсько-український словник” різко критикував М. Я. Калинович, 
який також брав участь у його створенні. У своїй рецензії на нього він зазна-
чав: “Арзаїзація української літературної мови, обласництво, відштовхуван-
ня від російської мови, а місцями і неприховане вороже ставлення до неї, 
шовіністичні і контрреволюційні випадки – такі головні хиби цього твору” 
[9, с. 19]. На захист цієї критики виступив Л. А. Булаховський, який вважав, 
що “було б несправедливим тепер, коли ми можемо повніше врахувати об-
ставини формування літературної мови цього часу, повторювати геть усі за-
киди, що робилися з приводу тих або інших окремих перекладів російських 
слів у цьому словнику Української академії. В час, коли сама практика літе-
ратурної української мови ще не була досить усталеною.., а великозахідна 
частина українського народу перебувала в складі іншої держави з офіціаль-
но ворожою радянській ідеологією, – знайти правильний підхід до вибору 
тих або інших слів для нормативного словника і в кожному окремому ви-
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падку опізнати те, що при цьому виборі слів виявить пізніше справжню 
життєдайність, було справою дуже нелегкою… До того ж, ті томи академіч-
ного словника, що в зазначені роки вийшли в світ, ще виразно відбивають 
різні лексикографічні тенденції упорядників, але як би там не було, на свій 
час цей словник Академії становив плід великої праці серйозних знавців 
української мови і багато в чому міг придатися для створення на закладеній 
у ньому основі чогось кращого” [3, с. 76–77]. Видані “Російсько-українські 
словники” (1924–1933; 1937) повною мірою не задовольняли потреб корис-
тувачів. Ураховуючи це, президія Академії наук УРСР в 1938 р. внесла ухва-
лу про створення нового російсько-українського словника і доручила цю 
роботу Інститутові мовознавства. У  1940 р.  Інститут мовознавства опублі-
кував для широкого обговорення перший том “Російсько-українського 
словника”, про засади якого виникли істотні суперечки. У вересні цього са-
мого року ЦК КП(б)У затвердив спеціальну комісію для його редагування, 
до складу якої введено А. Ю. Кримського. Для пришвидшення цієї роботи 
було створено комісію у складі А. Ю. Кримського, М. Я. Калиновича, 
П. Г. Тичини, Ю. І. Яновського і М. К. Грунського. У  процесі роботи під-
комісії “виникли гострі розходження між академіками А. Ю. Кримським і 
М. Я. Калиновичем, що академік припинив роботу в підкомісії і поставив 
вимогу, щоб Пленум Редакційної Комісії переглянув усю роботу, проведену 
підкомісією, заново… Суперечки на Пленумі знову так загострилися, що 
акад. А. Ю. Кримський вийшов зі складу Комісії” [17, с. 10]. У листі до 
Ф. Редька він писав: “Я рішуче і безповоротно виходжу зі складу комісії… 
Словник складено із свідомим напрямом систематично покалічити нашу 
мову, спотворити й перекрутити її структуру. Я рішуче бажаю бути непри-
четним до цього словника, а тим самим і не відповідати морально за будь-
які його лексичні, і надто, морфологічні факти… Я не хочу рискувати своїм 
чесним ім’ям перед галичанами, що досі твердо вірували в мою непідкупну 
чесність, і рішуче усуваюся від участи в словникові, де безшабашно чарують 
усякі мовокалічники і мовозасмітники” [10, с. 5].

А. Ю. Кримський був ученим-енциклопедистом, погляди якого на роль 
народних мас і особистості в історії визначилися до середини 90-их рр. 
ХІХ ст. – час, на який припадає бурхливий розвиток енциклопедичної спра-
ви в Європі. Розвиток енциклопедизму в Україні того часу гальмувала анти-
українська політика царського уряду (заборона видання українською мо-
вою навчальних посібників та довідників). Перші спроби енциклопедично-
го охоплення знань про Україну у працях вітчизняних учених 
(М. П. Драгоманова, О. М. Огоновського, І. Г. Верхратського, О. Г. Барвін-
ського та ін.), які були надруковані в зарубіжних енциклопедіях припадають 
на кінець ХІХ ст. [27, с. 52]. До роботи в енциклопедичних виданнях з при-
таманним йому завзяттям активно підключився й А. Ю. Кримський, який 
узяв на себе завідування східним відділом в “Енциклопедичному словнику” 
Брокгауза та Єфрона, де розпочинає роботу зі створення серії портретів ви-
значних історичних постатей [6, с. 33]. Його перу належить понад 500 енци-
клопедичних статей із питань історії, етнографії, мовознавства семітських, 
іранських і тюрських народів, українського мовознавства, проблем станов-
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лення і розвитку літератури та культури народів Сходу, з-поміж них 90 огля-
дових, великих за обсягом статей було вміщено в “Енциклопедичному 
словнику Ф. Брокгауза  та І. Єфрона”; 27 статей – у “Енциклопедичному 
словнику” братів А. та І. Гранат були опубліковані впродовж 1894–1931 рр. 
[26, с. 53].

Матеріали, вміщені в зазначених енциклопедіях, указують на “широту 
наукових поглядів ученого, майстерність глибокого аналізу унікального 
фактичного матеріалу” [26, с. 57].

Друкуючи статті в зарубіжних енциклопедіях, українські дослідники 
(І. Я. Франко, М. Ф. Сумцов, П. Г. Житецький, С. О. Єфремов, Б. Д. Грін-
ченко та ін.) готували ґрунт для створення власної української енциклопе-
дії. Першим енциклопедичним виданням в Україні є монументальний твір 
“Украинский народ в его прошлом і настоящем” (1914–1916), який, на 
жаль, повністю не був опублікований: із запланованих чотирьох томів 
з’явилося лише два томи за редакцією М. С. Грушевського (ЕУ, с. 639).

А. Ю. Кримський був науковим редактором численних праць, з-поміж 
них: “Російсько-український словник” (т. І–ІІІ, 1924–1933), “Російсько-
український словник правничої мови” (головний редактор) (1926), “Укра-
їнський діалектологічний збірник” (1928–1930), “Записки Історико-філо-
логічного відділу ВУАН та ін.”. З його іменем асоціюється ціла епоха в іс-
торії україністики. 

У дореволюційні роки А. Ю. Кримський організаційно й науково 
об’єднував московську школу сходознавців. Восени 1904 р. Агатангел 
Юхимович у Москві зустрічається з універсальним природознавцем, осно-
воположником біогеохімії В. І. Вернадським, який став його другом на все 
життя.

У червні 1918 р. гетьман України П. Скоропадський розпорядився “по-
кликати до життя спеціальну Комісію до вироблення законопроекту про за-
снування Української Академії Наук (УАН) у Києві”. Головою Комісії було 
призначено В. І. Вернадського, який запросив до Комісії Агатангела Юхи-
мовича [20, с. 19–20], який разом із ним, Д. О. Багалієм і П. А. Тутковським 
стає одним із організаторів і дійсним членом УАН, першим неодмінним се-
кретарем (аж до травня 1928 р.), фактично керівником УАН, поклавши ба-
гато сил для її розбудови, особливо історично-філологічного відділу [27, 
с. 160]. А. Ю. Кримський належить до тих, хто заклав основи першого ста-
туту УАН, розробив його концепцію, за якою Академія наук мала бути 
україн ською, всі видання якої мали друкуватися українською мовою. Він 
очолював в УАН такі комісії: Комісію словника живої української мови, 
Правописну комісію, Комісію історії української мови, Діалектологічну, 
Орфографічну, Правничу термінологічну та ін. У 1921–1929 рр. очолював 
Інститут української наукової мови (ІУНМ). Із перших днів діяльності 
ІУНМ учений керує створенням українського правопису “Найголовніші 
правила українського правопису” (1921).

Крім науково-організаційної роботи в УАН, А. Ю. Кримський був ак-
тивним громадським діячем: членом Київської Ради робітничих та червоно-
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армійських депутатів, членом-депутатом Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету.

За видатні заслуги в розвитку філологічних наук його нагороджено ор-
деном Трудового Червоного прапора, він був удостоєний звання Заслуже-
ного діяча науки УРСР.

Академік А. Ю. Кримський увійшов до історії української філології як 
найвидатніший учений-фундатор, теоретик і видатний організатор вітчиз-
няного академічного мовознавства цілої епохи, який своєю творчою дум-
кою заклав підвалини українського мовознавства. Про нього Павло Тичина 
писав: “Поет, учений, що всім єством народові належить”.
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L. O. Symonenko

UKRAINIAN AND TERMINOLOGY STUDIES OF ACADEMICIAN A. Y. KRYMSKYI

A. Y. Krymskyi’s brief biographical information is submitted, main works in the field of 
Ukrainian studies devoted to the history of the language, its origin, to the problems of historical 
dialectology, grammar, terminology, lexicography are characterized. 

K e y  w o r d s : Ukrainian language, orthography, dialect, grammar, terminology, lexicog-
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ТЕРмИн ДЛя БазОвОЙ нОмИнаТИвнОЙ 
ЕДИнИЦы языКа

Предлагается изменить статусный признак термина слово, который, по мнению ав-
тора, может употребляться для обозначения не базовой номинативной единицы языка, 
а одной из глосс (речевых воплощений) основной единицы языка, которую, в свою оче-
редь, предлагается назвать номинатемой. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  глосса, номинатема, номинация, слово.

Вопрос о базовой единице номинации имеет достаточно длительную 
историю рассмотрения. Свое представление о ней высказывали В. М. Ал-
патов, Ш. Балли, Л. Блумфильд, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ж. Вандриес, 
Й. Вахек, В. М. Жирмунский, В. А. Звегинцев, С. Д. Кацнельсон, А. Марти-
не, Ф. де Соссюр, А. Фрей и многие другие. Если отвлечься от некоторых 
частностей, можно констатировать: традиционная лингвистика основывает 
свои изыскания на том, что таковой «считается слово и анализ начинается с 
выделения слов, от которых затем происходит переход к выделению как бо-
лее кратких (морфем), так и более протяженных (словосочетаний, иногда и 
предложений) единиц языка» [1, с. 66]. При этом отмечается абсолютный 
функциональный статус слова в системе языка: «Слово охватывает факти-
чески весь объем языковых функций: номинативную (обозначения), сиг-
нификативную (обобщения), коммуникативную (общения) и прагматичес-
кую (экспрессивного воздействия)» [20, с. 39]. Сюда же следует отнести и 
когнитивную функцию.

Наиболее последовательный представитель этой словоцентрической 
концепции, А. И. Смирницкий, утверждает, что «слово должно быть при-
знано вообще основной языковой единицей: все прочие единицы языка 
(например, морфемы, фразеологические единицы, какие-либо граммати-
ческие построения) так или иначе обусловлены наличием слов и, следова-
тельно, предполагают существование такой единицы, как слово» [14, с. 11]. 
Однако опыт многочисленных попыток толкования понятия «слово» пока-
зывает, что «как только речь заходит об определении этой единицы, многое 
сразу же становится сомнительным и спорным» [22, с. 53]. И сам А. И. Смир-
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ницкий отмечает: «Различные образования могут быть словами в разной 
степени, т. е. в разной мере обладать «качеством слова»: как их выделимость, 
так и их цельность могут быть неодинаковы, хотя и достигать того миниму-
ма, который необходим, чтобы данные образования все же выступали как 
слова» [14, с. 187–188].

Как известно, в отличие от других языковых единиц, слово реализовано 
в эмпирических представлениях говорящих. Эти эмпиричность и простота 
как раз и являются факторами априорного признания «фундаментальнос-
ти», первостепенной значимости слова для языка, признания того, что имен-
но оно является первой, основной, а для некоторых лингвистов и единствен-
ной единицей языка. Иначе говоря, традиция предполагает, что слово – это 
«живой психологический факт, и он может, д а ж е  в о п р е к и  д е й с т в и -
т е л ь н о с т и  (выделено мной. – В. Т.), представляться как первосущность» 
[10, с. 94].

Но в то же время именно эта простая и ясная эмпирическая, индуктив-
ная «очевидность» слова становится преградой для его полноценной дефи-
ниции. Показательно в этом отношении замечание Н. А. Луценко: «Линг-
вистика пока не может выйти за рамки слова как эмпирического факта, ис-
пользует слово в качестве понятия, как следует не определённого» [8, с. 9].

Разумеется, простота данного явления иллюзорна. Даже лингвисты, аб-
солютно справедливо считающиеся корифеями языкознания, осознанно 
или неосознанно стремились избегать определения слова, ссылаясь при 
этом на недостаток времени и места. Например, Ф. де Соссюр, только при-
коснувшись к этой проблеме, вынужден был оправдываться: «Надо было бы 
выяснить, на чем основывается разделение на слова, ибо слово, несмотря 
на трудность определить это понятие, есть единица, неотступно представ-
ляющаяся нашему уму как нечто центральное во всем механизме языка, – 
но одной этой темы достаточно для заполнения целого тома» [16, с. 13]. 

Сложность определения заложена уже в том, что слово функционирует 
одновременно в нескольких пересечениях существования языка, и установ-
ление его границ должно учитывать данные пересечения. Речь идет о пере-
сечениях синтагматики и парадигматики слова, которые глубинно реле-
вантны фундаментальному пересечению речи и языка.

По мнению А. М. Пешковского, «мы должны различать два образа: 
один, возникающий у нас при произнесении отдельного слова, и другой – 
при произнесении того или иного словосочетания с этим словом. Весьма 
вероятно, что первый есть лишь отвлечение от бесчисленного количества 
вторых» [10, с. 93]. Позднее В. В. Виноградов вводит представление об этой 
двойственности слова в научную парадигму и предлагает «различать два по-
нятия и два термина – с л о в о  и л е к с е м а , то есть лексическая единица 
языка, как система форм и функций, осознаваемая на фоне структуры язы-
ка в целом, или форма слова и слово» [3, с. 37]. В современной лингвистике 
это различие оформилось в различие двух статусов слова – «статуса слов-
названий, или с л о в - о н о м а т е м , и статуса синтаксических слов, 
функцио нирующих в предложениях, или с л о в - с и н т а г м » [7, с. 30]. Сло-
во-ономатема – это тот самый «теоретический» «знак, имеющий самостоя-
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тельное содержание, которое может быть осмыслено вне контекста, неза-
висимо от функционирования в составе предложений. Это обобщенная 
виртуальная единица лексической системы, главной функцией которой 
является номинация» [7, с. 31]. В то же время, слова-синтагмы представля-
ют собой ситуацию, когда слово-ономатема «является в самом языке (точ-
нее, в речи. – В. Т.) представленной определенными разновидностями, 
каждая из которых обладает качеством слова и так или иначе характеризует 
данное слово» [12, с. 8], то есть тем, что я называю глоссой [17, с. 98]. Таким 
образом, слово-синтагма (глосса) – это явление речи, конкретная речевая 
единица с конкретизированной системой значений и созначений и соот-
ветствующей им формой выражения, а слово-ономатема – это языковая 
сущность, представляющая собой совокупность таких глосс, объединенных 
по определенным признакам.

Указанное противопоставление слова-ономатемы и слова-синтагмы 
представляет собой конкретное воплощение глобального противопоставле-
ния я з ы к о в о й  и р е ч е в о й  номинаций, на которое в свое время указал 
В. Г. Гак [4, с. 248–257]. Нужно предварительно сказать, что термин номина-
ция двузначен – он употребляется как для обозначения процесса, и в этом 
случае имеет значение «процесс, ситуация означивания внезнаковой дей-
ствительности», так и для обозначения результата, то есть, собственно, но-
минативных единиц, и в этом случае имеет значение – «номинативный 
знак» [4, с. 232]. Противопоставление языковой и речевой номинации – 
это, в первую очередь, и есть противопоставление языковой (инвариант-
ной) и речевой (вариантной) единиц и установление механизма реализации 
первой во второй. В этой ситуации, следовательно, уместно с и н к р е т и ч -
н о е  использование термина «номинация», дающее возможность  объеди-
нить процесс и результат в единый статикодинамический комплекс. Раз-
личение языковой и речевой номинации в этом случае реализуется в про-
цессуальных и субстанциональных параметрах: языковая номинация зако-
номерно должна быть описана одновременно и как модель процесса, и как 
система потенциальных речевых номинативных знаков, а речевая номина-
ция – как конкретный процесс обозначения и конкретная единица. Воз-
никает вопрос – как же соотносятся языковая и речевая номинации?

В. Г. Гак предполагает, основываясь, в большей мере, на динамической 
трактовке данного явления, что языковая номинация – это с о з д а н и е  но-
вых номинативных единиц, а речевая – это и с п о л ь з о в а н и е  уже готовых 
единиц в процессе ситуативного означивания [4, с. 248–257]. Откуда же бе-
рутся эти «готовые» единицы, которые реализуются в речи, каков их статус 
в номинативной системе языка? По В. Г. Гаку, они не могут быть ни языко-
выми номинациями, поскольку не создаются, а уже существуют в системе, 
ни речевыми номинациями, поскольку именно их язык использует в речи 
не в целом, а только в той или иной модификации. Вполне очевидно, что 
они существуют до номинативной ситуации и реализуются в ней не цели-
ком, а лишь в каком-либо из своих конкретных воплощений. Например, 
глосса вечера во фразе «все они с нетерпением ожидали вечера» не эквива-
лентна полностью номинативной единице – слову вечер, так как реализует 
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только одну из ее конкретных форм [в’éч’ьръ] с конкретными грамматичес-
кими (ед. ч., род. пад.) и лексическим («время суток») значениями. Если с 
речевой номинацией здесь все понятно – ее воплощением является глосса 
вечера, то статус инвариантной номинативной единицы вечер требует своего 
уточнения.

В работах некоторых ученых процесс и явление означивания стали рас-
сматриваться с коммуникативной точки зрения, что привело к некоторому 
уточнению понятия языковой номинации. Е. С. Кубрякова уже не ограни-
чивает её только процессом создания новых номинативных единиц, но и 
указывает на существование номинативных сущностей в языке как 
инвариан тов обозначения. По мнению ученого, под номинацией следует 
понимать «речемыслительный процесс, направленный л и б о  н а  в ы б о р 
с у щ е с т в у ю щ е г о  (выделено мной. – В. Т.) в языке готового обозначения 
для именуемого явления, либо на создание подходящего названия для него» 
[6, с. 42]. В этом случае обозначенная мной как инвариантная единица – 
слово вечер – является именно языковой номинативной сущностью, а глос-
са вечера – одним из ее речевых воплощений. Номинация «как процесс» 
при такой трактовке есть выбор из возможных модификаций языковой но-
минативной единицы для реализации интенций конкретной ситуации име-
нования. В связи с этим абсолютно справедлива интерпретация различения 
типов номинации, предложенная Н. П. Тропиной: «Деление номинаций на 
языковые и речевые (коммуникативные) ориентировано, в первую очередь, 
на разграничение знака виртуального и знака актуального, на разграниче-
ние процессов виртуального и актуального означивания» [19, с. 32]. При 
этом «фиксация знаком предмета происходит в конкретных актуализиро-
ванных знаках, в речи. Виртуальный знак в лексической системе фиксирует 
нечто иное» [11, с. 57]. Именно виртуальным знаком следует считать то, что 
традиционная лингвистика называет словом-ономатемой, то есть языко-
вым лексическим инвариантом номинации, который, собственно, и «фик-
сирует виртуальный знак», а актуальным (актуализированным) – словом-
синтагмой, в котором осуществляется конкретный акт номинации, опреде-
ляемый потенциями слова-ономатемы.

Учеными предлагалось множество критериев определения основы тож-
дества и отдельности слова-синтагмы и слова-ономатемы (читай: речевой и 
языковой номинативных единиц), которые, впрочем, практически сразу же 
признавались неубедительными и противоречивыми. Во многих исследова-
ниях констатировалось, что «все так называемые комплексные определе-
ния слова не дают возможности делить текст на слова» [1, с. 68], и что «в 
речевой деятельности, так же, как и в индивидуальном стиле, границы сло-
ва и фразы особенно зыбки, текучи, неопределенны» [3, с. 46].

Слово-ономатема и слово-синтагма одновременно существуют в пара-
метрах «тождества самому себе» и «отдельности от всего другого». Правда, 
здесь необходимо различать разные плоскости существования тождества-
отдельности речевой синтагмной и языковой инвариантной номинативных 
единиц. Если в первом случае тождество самому себе представляется как 
линейное тождество, а отдельность от всего другого – как линейная отдель-
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ность, и проблема состоит в отождествлении того или иного звукокомплек-
са с номинативной единицей путем определения его линейных границ на 
основе отделения от других рядоположенных звукокомплексов (например, 
отождествление самой себе единицы веют в синтагме вихри враждебные 
веют над нами осуществляется на основе отделения его от звукокомплексов 
враждебные и над), то во втором случае тождество единицы определяется 
как системно-парадигматическое тождество, основанное на инвариантном 
объединении различных речевых номинаций в одну языковую единицу. 
Здесь возникает уже проблема отделения комбинаторных разновидностей 
(глосс) одной номинативной единицы от комбинаторных разновидностей 
(глосс) другой номинативной единицы. Например, чем следует считать зву-
кокомплекс над нами: а) глоссой самостоятельной языковой номинативной 
единицы над нами; б) глоссой номинативной единицы над или глоссой но-
минативной единицы нами; в) глоссами отдельных номинативных единиц 
над и нами?

Именно проблема определения границ тождества-отдельности как в 
первом, так и во втором случае решаема в современном языкознании только 
на основе абсолютизации неприемлемых для описания номинативной еди-
ницы формальных признаков. Это – ошибка, призванная только «защитить» 
сложившийся за века статус слова как базовой ономасиологической сущнос-
ти. Полученные мной результаты исследования процессов модифицирова-
ния единой языковой номинативной сущности приводят к довольно пара-
доксальному, на первый взгляд, выводу: определение статуса слова как 
статуса самостоятельной инвариантной, базовой языковой сущности не со-
ответствует действительности. Семантическое тождество, констатируемая в 
большинстве исследований основа актуального тождества слова, закономер-
но расширяет зону его варьирования (модифицирования) надсловными мо-
дификациями – сочетаниями знаменательных слов со служебными и слово-
сочетаниями разного типа.

Это позволяет предположить, что обозначение базовой номинативной 
единицы термином, который указывает на ее моновербальный характер, то 
есть термином слово, лексема и т. п., не совсем правильно, поскольку факт 
противоречивости статуса той или иной единицы в языке не позволяет тер-
минологически отождествлять этот, приписываемый ей в некоторых кон-
цепциях, статус с ее названием. Можно было бы использовать уже упомяну-
тый здесь термин ономатема (правда, выведя его из юкстапозита слово-оно-
матема). Однако и он не очень удачен, так как по своей внутренней форме 
может быть неосознанно отнесен не только к ономасиологии, но и к онома-
стике.

Считаю, что в этом случае более уместным было бы употребить ис-
пользуемый в некоторых исследованиях термин номема [9] или номинате-
ма [2]. Выбор первого или второго из этих вариантов наименования в на-
шем случае не может иметь под собой каких-то глубинных структурно-
семантических оснований. Здесь главным фактором будет, без сомнения, 
лишь вкус ученого, который избирает тот или иной термин, лишь подчи-
няясь каким-то своим личностным соображениям. Если говорить обо 
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мне, то я слишком часто употреблял для обозначения базовой единицы 
номинации именно термин номинатема [18 и др.], поэтому замена его на 
термин номема, который в концепции его «сочинителя» все же более свя-
зан (но не тождественен, о чем – ниже) с тем содержанием, которое я в 
этот термин вкладываю, нежели термин номинатема в указанных выше 
исследованиях, просто может привести к некоторой неразберихе при со-
поставлении терминологии этого исследования с терминологией моих 
предыдущих изысканий, чего мне абсолютно не хочется. Поэтому в даль-
нейшем я и буду употреблять то наименование, которое уже имело место в 
моих работах, то есть упомянутый здесь термин номинатема. Укажу толь-
ко, что его объем в моей концепции значительно шире, чем в указанных 
работах, где зону его применения ограничивают только словом. У меня он 
используется не для обозначения такого представления о слове, которое 
«возникает в результате абстракции отождествления всех словоформ, раз-
личающихся только синтаксическим значением (то есть словоформ, име-
ющих одно и то же несинтаксическое, или номинативное, “ономатологи-
ческое”, значение)» [2, с. 127], а для обозначения абстрактной (структур-
ной) языковой единицы, представляющей собой модель номинации, не-
зависимо от того, в каких субстантных единицах эта модель реализуется.

Нужно обратить особое внимание на то, что объединение глосс в лексе-
му или, шире, номинатему традиционно осуществляется на основе методо-
логически необоснованного априорного ограничения реализаций послед-
ней только однословными единицами. Для обоснования такого подхода 
словоцентрическая лингвистика неоправданно создает формальные по сво-
ей природе конвенциональные правила: «В последнее время высказывается 
мнение, что предел формально-грамматического варьирования может быть 
найден только в самой форме», – пишет С. М. Шигапова [21]. Как аксиома 
звучит утверждение о том, что «единица словаря не тождественна слово-
форме, н о  с о в п а д а е т  с  н е й  в  п р о т я ж е н н о с т и   (выделено мной. – 
В. Т.)» [1, с. 69]. Однако даже для словоцентрического подхода к установле-
нию системы модификаций единой номинации это утверждение достаточ-
но противоречиво – существуют, например, большие сомнения в возмож-
ности трактовки как совпадающих по протяженности супплетивных форм 
слова, например, форм слова человек (человек – люди). В некоторых ситуа-
циях ученым приходится выискивать дополнительные критерии с о п р о -
т и в л е н и я  отождествлению речевых единиц в слово. Например, слова вол-
чиха и волчица совпадают по протяженности и имеют идентичное значение. 
Однако в большинстве исследований их рассматривают только как синони-
мы, то есть как единицы, относящиеся к разным номинативным комплек-
сам, поскольку, как традиционно считается, «морфологическим пределом 
варьирования слова служит тождество морфологической структуры и мор-
фемного состава сопоставляемых единиц» [5, с. 15], которого у них нет (раз-
личие суффиксов -иц- – -их-). Следует обратить внимание на то, что этот 
принцип применяется крайне непоследовательно. Например, приведенные 
выше супплетивные формы слова человек уже по своей природе противо-
речат данному требованию – они не совпадают в корневой морфеме 
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(человек- – люд-), но все же считаются большинством лингвистов реализа-
циями одной лексемы. Кроме того, различие морфемного состава и морфо-
логической структуры не мешает исследователю, чье высказывание было 
приведено выше, считать вариантами одного слова такие, например, моди-
фикации, как накапливать – накоплять, засаривать – засорять [5, с. 159], 
мочала – мочало, титло – титла [5, с. 143] и т. п., различающиеся не только 
набором морфем, но и пусть структурным, грамматическим, но значением 
(мочала, например, – существительное женского рода, а мочало – средне-
го). Отмечу здесь, предваряя дальнейшие рассуждения, что у меня нет ника-
ких сомнений в том, что единицы типа волчица – волчиха в силу своей фор-
мальной связанности и семантической идентичности должны определяться 
как разные формальные манифестации одной и той же номинативной сущ-
ности.

Ограничение манифестаций одной номинатемы только словами пред-
ставляется неубедительным еще и потому, что в речи границы семантическо-
го тождества единой номинативной единицы преодолевают пределы реестра 
слов-синтагм, которые с ней эмпирически связываются в сознании носите-
лей языка. Как замечает В. М. Никитевич, «подходя к системе номинаций 
только со стороны наиболее типичного знака – полнозначного слова, мы 
способны увидеть лишь ту часть номинативных значений, которые выража-
ются словом, другие же значения одного и того же класса и способы их вы-
ражения, реально существующие в языке, остаются вне поля зрения иссле-
дователя» [9, с. 17]. Отождествление языковой «унифицирующей» единицы 
со словом есть не что иное, как дань эмпирической очевидности слова, и 
поэтому употребление терминов слово, лексема, а также композитных об-
разований, содержащих отсылку к слову (слово-тип, слово-ономатема, 
слово -номинатема и т. п.), абсолютно не указывает на реальные внутриязы-
ковые закономерности.

Видимо, именно осознанная «недостаточность» словной интерпрета-
ции номинативной базы языка привела к тому, что некоторые исследовате-
ли вынужденно приходят к выводу, что «все единицы языка и речи, кроме 
предложений, о б л а д а ю т  т о л ь к о  с в о й с т в о м  н о м и н а т и в н о с т и 
(выделено мной. – В. Т.)» [15, с. 133], то есть являются только р е а л и з а т о -
р а м и  номинативной функции. Это позволяет предположить, что ни одна 
из разновидностей синтагм – слово, сочетание слов, словосочетание – не 
может считаться основным её носителем. Основная номинативная единица 
всегда находится на границе между собой и не собой. Она может быть и 
словом, и словосочетанием, и сочетанием слов. Иными словами, номина-
тивный инвариант должен трактоваться как некое абстрактное ментальное 
образование, отвлеченное от своих реализаций, но одновременно с этим 
представляющее собой то общее, что в той или иной степени в них присут-
ствует. 

В основе тождества номинативной единицы лежит её языковое семан-
тическое тождество, подкрепленное формальной связанностью её речевых 
модификаций. Семантическое тождество на уровне языка обеспечивается 
единым лексико-грамматико-семантическим инвариантным, концептуаль-
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ным, сигнификативным номинативным значением, реализуемым в речи в 
своих денотативных и коннотативных частных лексико-семантических и 
грамматических модификациях. Формальная связанность (формальный 
инвариант) предполагает внутреннюю формальную взаимную мотивиро-
ванность одной глоссы другой. В этом случае, признавая, что обнаруживае-
мое в речи речевое лексическое значение глоссы меньше по объему, чем 
концепт, я отмечаю то, что значения всех глосс одного и того же знака, с 
одной стороны, обусловлены концептом, а с другой – именно в силу выше-
сказанного позволяют в той или иной мере описать концепт, схваченным 
данным знаком. А это позволяет определить место концепта в структуре 
знака как место инвариантного, инфраструктурного значения, определяю-
щего возможности референции, то есть обозначения данным знаком эле-
ментов онтологического мира (референтов), и коагуляции, то есть актуали-
зации при референции тех или иных аспектов (слотов, сем) инвариантного 
концепта.

На речевом уровне номинативную функцию, следовательно, выполня-
ют слово, словосочетание, сочетание служебного и знаменательного слов, 
которые я называю речевыми глоссами языковой номинативной единицы. 
Повторюсь, это ставит под сомнение возможность ее обозначения терми-
нами, указывающими на ее моновербальный характер (слово, лексема и 
т. п.), поскольку даже единицы, реализующие в речи слово, могут не совпа-
дать с ним по протяженности. Кроме того, в речи могут реализоваться еди-
ницы, которые на уровне инварианта отождествляются с надсловными об-
разованиями – коллокациями, фраземами и т. д. Модели их функциониро-
вания и реализации глубинно абсолютно тождественны моделям функцио-
нирования и реализации слова. Все это позволяет заменить термин моно-
вербального типа для именования основной номинативной единицы языка 
на термин номинатема, который обозначает любую её языковую разновид-
ность, объединяющую глоссы, связанные отношениями семантического 
тождества и формальной взаимообусловленности.

В отличие от слова, номинатема является целостной единицей, по-
скольку ее интегрирующий характер предполагает невозможность абсо-
лютизации какого-либо из компонентов ее структуры как самостоятель-
ной сущности. Не может быть «фонетической», «морфологической» и т. д. 
номинатемы. Она представляет собой модель номинации, которая зако-
номерно должна учитывать все ее параметры. С другой стороны, номина-
тема является и языковой универсалией, хотя бы потому, что она имеет 
статус не субстантного образования, а языковой модели, тактики номина-
ции, которая, скорее всего, абсолютно тождественна для всех языков 
мира. Различие касается именно субстантных речевых модификаций 
(глосс), которые в разных языках будут разными.

Как представляется, именно номинатемный подход позволяет не толь-
ко по-новому трактовать многие явления языковой структуры, но и сделать 
эту трактовку непротиворечивой, что абсолютно невозможно при вербо-
центрическом подходе к языку. Именно этому и посвящен ряд моих работ, 
уже вышедших или готовящихся к печати.
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V. I. Terkulov

TERM FOR BASIC NOMINATIVE UNIT OF LANGUAGE

The article suggests changing the status character of the term word which, according to the 
author, can be used to define not basic nominative unit of language, but one of the glosas (speech 
units) of the basic unit of language which is suggested to be called nominatema.

K e y  w o r d s : glosa, nominatema, nomination, word.
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Як особлива знакова система метамова лінгвістики завжди привертала 
увагу вітчизняних та іноземних мовознавців. 

В українському мовознавстві системно-структурну організацію лінг-
вістичної термінології та окремих її підрозділів, внутрішньосистемні й 
міжсистемні лексико-семантичні зв’язки, специфіку відношень із лекси-
кою загальновживаної мови, окремі аспекти історичного розвитку, струк-
туру, семантику та функціонування у філософській, науковій і суспільно-
політичній спадщині відомих мовознавців, діячів науки та культури, особ-
ливості лексикографування частково було досліджено в працях 
І. І. Огієнка [17; 18], Н. А. Москаленко [12–16], Є. С. Регушевського [20; 
21], О. І. Білодіда [1], І. Г. Галенко [3], Л. П. Гнатюк [5], А. М. Варинської 
[2], В. В. Захарчин [8], В. В. Деркача [7], Л. В. Рогач [22], О. В. Медведь 
[11], В. М. Підвойного [19], О. С. Масликової [10], І. К. Курабцевої [9], 
С. М. Дерби [6], В. Й. Чикут [23], Е. С. Ганієвої [4], І. А. Ярошевич [25], 
Д. Б. Якимович-Чапран [24]. 

Попри активне дослідження лінгвістичних термінів, досі немає праць, у 
яких би лінгвістичну термінологію було проаналізовано за сучасним станом 
її системно-структурної організації з відповідним тематичним, а не мовно-
рівневим, галузевим / дисциплінарним (традиційним) та формально-струк-
турним розподілом, що й зумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Для систематизації української лінгвістичної термінології за системо-
творчими поняттями відібрано 2018 лінгвістичних термінів, які найчастіше 
вживають у лексикографічних працях, у предметних покажчиках до підруч-
ників із мовознавства чи монографій та у шкільних підручниках. Аналіз се-
мантики цих термінів у їх віднесеності до того чи того поняття, а також ура-
хування логіко-семантичних відношень між термінопоняттями на основі 
родо-видової (рідко еквівалентної) ознаки дозволив виділити два системо-
творчі поняття – “лінгвістика / мовознавство” і “мова”, навколо яких орга-
нізовується відповідний метапростір, що його репрезентують певні ієрар-
хічно зорганізовані тематичні групи й підгрупи термінопонять. 

У статті спробуємо упорядкувати сучасну українську лінгвістичну тер-
мінологію лише за системотворчим поняттям “лінгвістика / мовознав-
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ство”, враховуючи її структурну організацію за тематичними групами та 
підгрупами. 

Зазначимо, що лексично багатозначні терміни можуть входити одразу 
до двох або більше тематичних груп, оскільки значення таких термінооди-
ниць репрезентують різні поняттєві простори. Такі терміни в нашій класи-
фікації: спочатку виділяємо жирним шрифтом (напр., графіка); далі, аналі-
зуючи значення терміна, зафіксовані в одному або різних джерелах, визна-
чаємо, до якої чи яких тематичних груп їх віднести (напр., аналізований 
термін має значення “сукупність усіх засобів письма певної мови із графе-
мами, знаками наголосу, розділовими знаками, апострофом” і “розділ мо-
вознавства, що встановлює відповідності між звуковим значенням букв 
(фонемами) та їх написанням” (КТСЛТ, с. 41), а тому репрезентує різні по-
няттєві простори, тобто входить до двох тематичних груп: “сукупність мов-
них одиниць” – системотворче поняття “мова” і “підгалузь мовознавства” 
– системотворче поняття “лінгвістика / мовознавство”); щоб показати па-
ралельне функціонування багатозначного терміна в різних тематичних гру-
пах, після назви такої групи робимо покликання на іншу групу (напр., біля 
терміна графіка у переліку термінів тематичної групи “підгалузь мовознав-
ства” подаємо: див. також групу “сукупність мовних одиниць”; а в переліку 
термінів тематичної групи “сукупність мовних одиниць” – навпаки: див. 
також групу “підгалузь мовознавства”); далі в обох випадках в круглих дуж-
ках зазначаємо лексикографічні праці, які засвідчують відповідну віднесе-
ність терміна до визначених для нього кількох тематичних груп (напр.: див. 
також групу “сукупність мовних одиниць” (ГОСЛТ, ЛЕ, КТСЛТ, СМЛТ, 
ВДМСД); див. також групу “підгалузь мовознавства” (ГОСЛТ, ЛЕ, КТСЛТ, 
СМЛТ, ВДМСД).

Випадки паралельного функціонування тих самих термінів у різних те-
матичних групах підкреслюємо (напр. когнітивна прагматика) й зазначає-
мо тематичні групи, в яких він функціонує. Для цього біля терміна когні-
тивна прагматика у переліку термінів тематичної групи “теорія лінгвісти-
ки” подаємо: див. також групи “комунікативна лінгвістика, паралінгвістика, 
дискурсологія, лінгвопрагматика”, “когнітивна лінгвістика” / “когнітивно-
дискурсивна лінгвістика”; в переліку термінів тематичної групи “комуніка-
тивна лінгвістика, паралінгвістика, дискурсологія, лінгвопрагматика” – 
див. також групи “когнітивна лінгвістика” / “когнітивно-дискурсивна лінг-
вістика”, “теорія лінгвістики”; а в переліку термінів тематичної групи 
когнітивна лінгвістика” / “когнітивно-дискурсивна лінгвістика”  – див. 
також групи “комунікативна лінгвістика, паралінгвістика, дискурсологія, 
лінгвопрагматика”, “теорія лінгвістики”. Лексикографічні джерела у ви-
падку паралельного вживання однозначних термінів спеціально не зазна-
чаємо, оскільки покликання на такі джерела подаємо в кінці переліку термі-
нів кожної тематичної групи (напр.: ВДМСД, ГОСЛТ, КРСЛТ, ЛЕ, УМЕ).

Тематичну групу формують термінологічні одиниці, об’єднані переваж-
но на основі спільних родових ознак понять (рідше еквівалентних), які у 
своїй множинності виявів утворюють той чи той фрагмент метапростору 
системотворчого поняття.
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Системотворче поняття “лінгвістика / мовознавство” виформовує 
фрагмент лінгвістичного простору (метапростору), який репрезентують 
термінологічні одиниці, об’єднані в такі тематичні групи:

(1) “теорія лінгвістики” – наукові парадигми й методології, аспекти, 
напрями дослідження, школи, теорії, наукові концепції, підходи в лінгвіс-
тиці тощо (100 од.), напр.: акустична теорія мовлення (див. також групу “фо-
нетика”), антропоморфізм, антропоцентризм, антропонімія (див. також гру-
пи “сукупність мовних одиниць”, “сукупність слів” і “підрозділ лінгвісти-
ки” (ЭСЛТП), біхевіоризм (див. також групу “психолінгвістика, 
нейролінгвістика, патопсихолінгвістика”), вчення про три стилі, генерати-
візм, генеративна граматика, генеративна семантика, гіпотеза моновокаліз-
му (див. також групу “історія мови”), глосематика (див. також групу “за-
гальне мовознавство”), глотогонічна теорія, глотогонія  (див. також групу 
“мовне явище / мовний процес” (ЛЕ), гумбольдтіанство (див. також групу 
“загальне мовознавство”), дескриптивізм (див. також групу “психолінгвіс-
тика, нейролінгвістика, патопсихолінгвістика”), експансіонізм (див. також 
групи “загальне мовознавство”), експланаторність, етноцентризм (див. та-
кож групи “етнолінгвістика”), етнографія мовлення, етнолінгвістика (див. 
також групи “перекладознавство”, “етнолінгвістика”), закон Вернера (див. 
також групи “фонетика”, “історія мови”), закон відкритого складу, закон 
Гавлика (див. також групи “фонетика”, “історія мови”), закон Гримма (див. 
також групи “фонетика”, “історія мови”), закон мовної економії тощо 
(ВДМСД, ГОСЛТ, КТСЛТ, ЛЕ, УМЕ, УСТ, ЭСЛТП). Для подальшого струк-
турування цієї тематичної групи на підгрупи в українських лексикографіч-
них працях (та власне й у теоретичних дослідженнях) бракує інформації про 
те, якою термінологією послуговується та чи та наукова теорія, напрям, нау-
кова парадигма і т. ін.; 

(2) “підрозділ лінгвістики” (1772 од.). Для структурування цієї тематич-
ної групи на підгрупи в українському мовознавстві немає спеціально роз-
роблених фахівцями відповідної галузі лінгвістичного знання словників з 
усіх підрозділів лінгвістики, а також власне наукових досліджень, присвяче-
них термінології таких мовозавчих підрозділів. Тому представлена далі те-
матична класифікація буде фрагментарною й опирається на ті наукові й 
лексикографічні праці, в яких термінологія того чи того підрозділу лінгвіс-
тики була спеціальним об’єктом дослідження. Це праці  І. І. Огієнка [17]; 
Н. А. Москаленко [12–16]; Л. В. Струганець (КМСТ); О. В. Медведь [11]; 
Л. І. Мацько (ССТ); К. Ф. Шульжука (КТССУМ); В. Л. Іващенко 
(СМОТКС); Ф. С. Бацевича (СТМК); Л. О. Вакарюк, С. Є. Панцьо (УСТ); 
І. А. Ярошевич [25]; Д. Б. Якимович-Чапран [24]; О. О. Селіванової (ЛЕ); 
Є. Б. Барань (КТСМУМ); С. М. Дерби (СУТПЛ); Д. Г. Бучка, Н. В. Ткачової 
(СУОТ); А. П. Мартинюк (СТКДЛ), а також колективу авторів енциклопе-
дії “Українська мова” (УМЕ 2000, 2004, 2007) та “Українська мова” (2011) за 
ред. І. В. Муромцева (УМЕМ): 

(2.1) “теоретичне мовознавство” (112 од.): 
(2.1.1) “зіставне мовознавство” (17 од.), напр.: безеквівалентна лексика, 

діалексія, діаморфія, діасемія, діафонія, зіставне мовознавство, зіставний ме-
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тод, зовнішня реконструкція, компаративна лінгвістика (див. також групу 
“загальне мовознавство”), контрактивна (конфронтативна) лінгвістика, 
критерій зіставлення, лакуна, лінгвістична типологія (див. також групу “ін-
терлінгвістика”), мова-еталон, мова-посередник (див. також групу “перекла-
дознавство”), типологія (див. також групу “мовне явище / мовний процес”) 
(ВДМСД, ГОСЛТ, КРСЛТ, ЛЕ, УМЕ) тощо; 

(2.1.2) “генеративізм” (24 од.), напр.: альфа-переміщення, аплікативно-
породжувальна модель, відмінковий фільтр, вузол (див. також групу “когні-
тивна лінгвістика” / “когнітивно-дискурсивна лінгвістика”), глибинна 
структура, інтерпретативізм, інтерпретаційна семантика (див. також гру-
пу “лексикологія”), мінімалістська синтаксична теорія, нативізм (див. та-
кож групу “методологія лінгвістики / лінгвометодологія”), переглянута роз-
ширена стандартна теорія, поверхневі структури (див. також групу “синтак-
сис”), розширена стандартна теорія, стандартна синтаксична теорія, теорія 
принципів і параметрів, теорія управління та зв’язування, тета-теорія (див. 
також групу “теорія лінгвістики”), трансформаційний аналіз (див. також 
групу “синтаксис”, “методологія лінгвістики / лінгвометодологія”), 
Х-штрих теорія тощо (ЛЕ, СМОТКС, СТКДЛ); 

(2.1.3) “загальне мовознавство” (71 од.), напр.: адстрат (див. також 
групу “соціолінгвістика”), асиметрія системи і середовища, варіантність 
мови, генеалогічна класифікація мов, глосематика (див. також групу “теорія 
лінгвістики”), глотогенез, глогонічна теорія, глотохронологія, гумбольдтіан-
ство (див. також групу “теорія лінгвістики”), дивергенція (див. також групу 
“історія мови”, “діалектологія, ареальна лінгвістика”), дистаксія,   діахро-
нія, експансіонізм (див. також групу “теорія лінгвістики”),  експліцитність, 
епідигматика, закон мовної економії, зовнішня лінгвістика, ізоморфізм, інтер-
лінгвістика (див. також групу “інтерлінгвістика”, “соціолінгвістика”), ка-
тегорія, категоризація (див. також групу “когнітивна лінгвістика” / “когні-
тивно-дискурсивна лінгвістика”), компаративна лінгвістика (див. також 
групу “зіставне мовознавство”), комутація, конвергенція (див. також групу 
“історія мови”), лінгвометодологія,  лінгвостатистика тощо (ВДМСД, 
ГОСЛТ, КРСЛТ, КТСЛТ, ЛЕ, УМЕ); 

(2.2) “прикладне мовознавство” ( 200 од.): 
(2.2.1) “прикладна (комп’ютерна) лінгвістика” (60 од.), напр.: автома-

тизація, автоматизоване робоче місце, актант (див. також групу “синтак-
сис”), алгоритм (див. також групу “лінгвостатистика”, “лексикографія”), 
антецедент (див. також групу “морфологія”), база знань, банк даних (див. 
також групу “лексикографія”), бібліотека (див. також групу “лексикогра-
фія”), блок, браузинг, буферизація, валентність (див. також групу “синтак-
сис”), гніздо, дерево, дериват (див. також групу “словотвір”), дефініція (див. 
також групу “лексикографія”), домен (див. також групу “лінгвоконцептоло-
гія”), екстенсіонал (див. також групу “лексикологія”), електронно-обчислю-
вальна машина, еліпсис, забезпечення, інверсія (див. також групу “синтак-
сис”), індекс (див. також групу “лексикографія”), інтерфейс, інформатика, 
калька (див. також групу “лексикологія”), картотека (див. також групу 
“лексикографія”) тощо (ЛЕ, СУТПЛ, УМЕ); 
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(2.2.1.1.) загальнолінгвістичні терміни й терміни структурної лінгвісти-
ки, напр.: внутрішня форма (див. також групу “ономастика”), план значення, 
план вираження, транслітерація (див. також групу “методологія лінгвістики 
/ лінгвометодологія”, “графіка”), моделювання мови, тема / рема, традицій-
ний словник (32,34 %) [6, с. 76];

(2.2.1.2.) власне терміни прикладної (комп’ютерної) лінгвістики, напр.: 
інформаційно-пошукова система, квазіфлексія, контекстний словник, робоча 
станція, синтаксичний аналіз, фреймова семантика (61, 02 %) [Там само];

(2.2.1.3.) терміни суміжних наук, зокрема інформатики, напр.: пошуко-
вий образ документа, оператор, операційна система, програмне забезпечення, 
електронно-обчислювальна машина; логіки, напр.: кон’юкція, диз’юнкція, 
двозначна логіка, домен, десигнат); філософії, напр.: аналіз, синтез, зміст, 
форма, предмет, об’єкт та ін. (6, 64 %) [Там само].

(2.2.2) “лексикографія” (104 од.), напр.: автоматичний словник, актив-
ний словник, активний словниковий запас (див. також групу “лексикологія”), 
алгоритм (див. також групу “лінгвостатистика”, “прикладна (комп’ютерна) 
лінгвістика”), алолекс, алфавіт (див. також групу “графіка”),  база,  банк да-
них (див. також групу “прикладна (комп’ютерна) лінгвістика”),  бібліотека 
(див. також групу “прикладна (комп’ютерна) лінгвістика”), вибірка (див. 
також групу “лінгвостатистика”),  відношення,  дескриптор,  детермінанта, 
дефініція (див. також групу “прикладна (комп’ютерна) лінгвістика”), дже-
рело, довгий семантичний компонент (див. також групу “лексикологія”), ек-
вівалент,  експлікація, етимологічний словник, інверсійний словник,  індекс 
(див. також групу “прикладна (комп’ютерна) лінгвістика”), картотека 
(див. також групу “прикладна (комп’ютерна) лінгвістика”), каталог,  клас 
одиниць,  класифікація,  континуум (див. також групу “лінгвістика тексту, 
герменевтика”),  корпус,  лексикографія (див. також групи “сукупність мов-
них одиниць” і “мовне явище / процес” (КРСЛТ, ГОСЛТ, КТСЛТ) тощо 
(ГОСЛТ, КРСЛТ, КТСЛТ, ЛЕ, УМЕ);

(2.2.3) “перекладознавство” (25 од.), напр.: ампліфікація (див. також 
групу “стилістика / культура мови”), еквівалентність перекладу, етнолінгвіс-
тика (див. також групу “теорія лінгвістики”, “етнолінгвістика”), комуніка-
тивно-функціональна відповідність (еквівалентність), машинний (автома-
тичний) переклад, мова-посередник (див. також групу “зіставне мовознав-
ство”), моделі перекладу, норми перекладу, переклад, перекладацькі лексичні 
відповідники,  перекладацькі трансформації, перекладознавство, прикладна 
лінгвістика, синхронний переклад, скопос-теорія перекладу, семіотичний уні-
версум (див. також групу “комунікативна лінгвістика, паралінгвістика, дис-
курсологія, лінгвопрагматика”), трансфер (див. також групу “методологія 
лінгвістики / лінгвометодологія”), установка перекладу тощо (ГОСЛТ, 
КРСЛТ, КТСЛТ, ЛЕ, УМЕ); 

(2.2.4) “лінгвостатистика” (11 од.), напр.: алгоритм (див. також групу 
“прикладна (комп’ютерна) лінгвістика”, “лексикографія”),  вибірка (див. 
також групу “лексикографія”), гістограма, дистрибуція, дистрибутивно-
статистичний аналіз (див. також групу “методологія лінгвістики / лінгво-
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методологія”), ідентифікація, таблиця, Хі-квадрат тощо (ЛЕ, СУТПЛ, 
УМЕ);

(2.3) “внутрішнє мовознавство” (49 од.):
(2.3.1) “історія мови” (29 од.), напр.: внутрішня реконструкція, гіпотеза 

моновокалізму (див. також групу “теорія лінгвістики”), декореляція, дивер-
генція (див. також групу “загальне мовознавство”, “діалектологія, ареальна 
лінгвістика”), етимологічний аналіз слова (див. також групу “методологія 
лінгвістики / лінгвометодологія”, “словотвір”), етимологія (див. також гру-
пу “мовне явище / мовний процес” (ГОСЛТ, ЛЕ, УМЕ, КТСЛТ, УСТ), Закон 
Вернера (див. також групу “теорія лінгвістики”, “фонетика”), Закон Гавлика 
(див. також групу “теорія лінгвістики”, “фонетика”), Закон Гримма (див. та-
кож групу “теорія лінгвістики”, “фонетика”), Закон Педерсена (див. також 
групу “теорія лінгвістики”, “фонетика”), порівняльно-історичне мовознав-
ство, порівняльно-історичний метод (див. також групу “методологія лінгвіс-
тики / лінгвометодологія”), прамова, спрощення (див. також групу “морфе-
міка”), ускладнення тощо (ГОСЛТ, КРСЛТ, КТСЛТ, ЛЕ, УМЕ); 

(2.3.2) “функціональна лінгвістика” (20 од.), напр.: аспектологія, гене-
ралізація (див. також групу “методологія лінгвістики / лінгвометодологія”), 
заперечення (див. також групу “лексикологія”), імпліцитна морфологія (див. 
також групу “морфологія”), метод польового моделювання (див. також групу 
“методологія лінгвістики / лінгвометодологія”), модальність (див. також 
групу “морфологія”), персональність, посесивність (див. також групу “мор-
фологія”), таксис (див. також групу “морфологія”), теорія поля, функції 
мовних одиниць, функціоналізм, функціональна граматика, функціонально-се-
мантична категорія, функціонально-семантичне поле тощо (ЛЕ, СМОТКС, 
СТКДЛ);

(2.4) “підрозділ лінгвістики за типом мовної одиниці” (830 од.):
(2.4.1) “фонетика” (122 од.), напр.: абруптивація, абсорбція, автома-

тичний синтез звукового мовлення (див. також групу “методологія лінгвісти-
ки / лінгвометодологія”), акомодація, акустична теорія мовлення (див. та-
кож групу “теорія лінгвістики”), акцентна парадигма, акцентологія, алофон, 
апокопа, артикулятор, артикуляційна база, артикуляційна редукція, афереза, 
варіант фонеми, варіація фонеми, веляризація, вокалізм, гіперфонема, гіпотеза 
моновокалізму, глайд, глотаізація, дезаспірація, депалаталізація, дисиміляція, 
електроміограма, електропалатограма, елізія, емфаза, епентеза, звук, звуко-
наслідування, звукосимволізм, паралінгвістика (див. також групу “сукупність 
мовних одиниць” (УМЕ, СТМК), пауза, перцептивна фонетика, просодема, 
просодеміка, просодика, протеза, редукція, сегментний рівень, сила (інтенсив-
ність) звука, силабограма, сингармонізм, синереза, синкопа, синтагма, склад, 
соціофонема тощо (ВДМСД, ГОСЛТ, КРСЛТ, КТСЛТ, ЛЕ, СМЛТ, УМЕ).

(2.4.1.1) “графіка” (22 од.), напр.: алітерація, алограма, алограф,  апо-
строф (див. також групу “пунктуація”), астериск, алфавіт (див. також групу 
“лексикографія”), буква, бустрофедон, графема, графіка (див. також групу 
“сукупність мовних одиниць” (ГОСЛТ, ЛЕ, КТСЛТ, СМЛТ, ВДМСД), гра-
фіті, графофонема, діакритика, ідеограма, письмо, піктографія, розділові зна-
ки, транслітерація (див. також групу “прикладна (комп’ютерна) лінгвісти-
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ка”, “методологія лінгвістики / лінгвометодологія”), фонографія тощо 
(ГОСЛТ, КРСЛТ, КТСЛТ, ЛЕ, СМЛТ, УМЕ); 

(2.4.1.2) “орфографія” (10 од.), напр.: граматологія, норма, орфограма, 
орфографія (див. також групу “сукупність мовних одиниць” (ЛЕ, ВДМСД), 
орфоепія  (див. також групу “сукупність мовних одиниць” (ГОСЛТ, ЛЕ, 
УМЕ, КТСЛТ, СМЛТ, ВДМСД), правило, правопис, принцип орфографії 
(ВДМСД, ГОСЛТ, КРСЛТ, КТСЛТ, ЛЕ, УМЕ, УМЕМ) тощо;

(2.4.2) “лексикологія” (127 од.), напр.: абдукція, автоетноніми, агрегату-
вання, аксіологічність (див. також групу “лінгвістика тексту, герменевтика”), 
активний словниковий запас (див. також групу “лексикографія”), антоніми, 
антонімія, архаїзм, архісема, асоціативна структура слова (див. також групу 
“психолінгвістика, нейролінгвістика, патопсихолінгвістика”), асоціативний 
експеримент (див. також групу “методологія лінгвістики / лінгвометодоло-
гія”), афективність, варваризм, вульгаризм, гіперонім, гіпонім, гіпонімія, гіпосе-
ма, градуальна сема, градуальне шкалювання, граф (див. також групу “когнітив-
на лінгвістика” / “когнітивно-дискурсивна лінгвістика”), деетимологізація, 
демінутив, денотат, десемантизація, десигнат, детермінологізація, дистрибу-
тивний аналіз, диференційна сема, діалектизм, ідіоматика (див. також групу 
“сукупність мовних одиниць” (ГОСЛТ), ідіоматичність, імплікаціонал, інте-
гральна сема, термін, термінологізація, термінологія (див. також групу “сукуп-
ність мовних одиниць” (ЛЕ, УМЕ, КТСЛТ),  фактитив, фамільяризація, фор-
мальна семантика, фразеологізм, фразеологія  (див. також групу “сукупність 
мовних одиниць” тощо (КРСЛТ, УМЕ, КТСЛТ, СМЛТ, ВДМСД) (ВДМСД, 
ГОСЛТ, КРСЛТ, КТСЛТ, ЛЕ, УМЕ, УМЕМ);

(2.4.2.1) “ономастика” (54 од.), напр.: агіонімія (див. також групу “су-
купність слів” (ЭСЛТП), акронім, антропометричність, антропоморфність, 
антропонім, антропонімізація, антропонімікон, антропонімія  (див. також 
групи “сукупність мовних одиниць”, “сукупність слів” і “теорія лінгвісти-
ки” (ЭСЛТП), астропонімія (див. також групу “сукупність слів” (ЭСЛТП), 
власне ім’я, власне українська лексика, внутрішня форма (див. також групу 
“прикладна (комп’ютерна) лінгвістика”), гідронімія (див. також групу “су-
купність слів” (ЭСЛТП), гідронімікон, глосарій, ділова лексика, зоонімія (див. 
також групу “сукупність слів” (ЭСЛТП), експресивно-емоційна лексика, ет-
нонімія (див. також групу “сукупність слів” (ЭСЛТП), загальновживана лек-
сика, інтернаціональна лексика, іконічний знак, індексальний знак, книжна 
лексика тощо (СУОТ, УМЕ, ЭСЛТП);

(2.4.3) “граматика” (494 од.):
(2.4.3.1) “морфологія” (140 од.), напр.: аблатив, аблаут, автосеман-

тизм, аглютинація, адесив, адресив, алатив, аналітичний спосіб вираження 
граматичного значення, антецедент (див. також групу “прикладна 
(комп’ютерна) лінгвістика”), аорист, артикль, безособові дієслова, вербоїд, 
вигук, вид дієслова, відміна, відмінок, внутрішня флексія, вокатив, гаплосемія,  
герундив, герундій, гетероклізія, гіпостазис, граматика  (див. також групу 
“сукупність мовних одиниць” (ГОСЛТ, КТСЛТ), граматикалізація, грама-
тична категорія, граматична форма, граматичне значення, граматичне поле, 
грамема, дієвідміна, дієприкметник, дієприслівник, дієслово, екватив, 
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експерієн тив, елементив, елятив, ергатив, есив, займенник, збірність, зв’язка, 
зворотність дієслова, іменник, імперфект, імпліцитна морфологія (див. також 
групу “функціональна лінгвістика”), інесив, інструктив, інтер’єктивація, 
інфінітив тощо (КТСМУМ, КТСЛТ, ЛЕ, УМЕ);

(2.4.3.2) “морфеміка” (22 од.), напр.: аломорф, варіант морфеми, дифузія 
морфем, заміщення морфем, квазіморф, морф, морфема, морфеміка, морфем-
ний аналіз (див. також групу “методологія лінгвістики / лінгвометодоло-
гія”), морфемний шов, морфонема, морфонологія, морфотактика, нерегулярна 
морфема, нульова морфема, основотвірна морфема, спрощення (див. також 
групу “історія мови”), субморф, унікальна морфема, формотворча морфема 
тощо (КТСМУМ, КТСЛТ, ЛЕ, УМЕ);

(2.4.3.3) “словотвір” (105 од.), напр.: абревіація,  ад’єктивація, адвербіа-
лізація, амбіфікс, афікс, афіксація, афіксоїд, біморфема дискантна, депрефік-
сація, дериват (див. також групу “прикладна (комп’ютерна) лінгвістика”), 
дериватологія (див. також групу “мовне явище / мовний процес” (ВДМСД), 
деривація (див. також групу “мовне явище / мовний процес” (УМЕ, КТСЛТ), 
етимологічний аналіз (слова) (див. також групу “методологія лінгвістики / 
лінгвометодологія”, “історія мови”), закінчення, зворотна деривація, зро-
щення, інтерфікс, інфікс, композит, композитоїди, компресія, конверсія, кон-
фікс, концепція синтаксичної природи деривації, корінь слова, кумуляція (див. 
також групу “фонетика”), лексико-семантичний спосіб словотвору, лексико-
синтаксичний спосіб словотвору, лексична деривація, модифікація, морфоло-
гічний спосіб словотвору, морфологічно-синтаксичний спосіб словотвору, ока-
зіональний  словотвір  (див. також групу “мовне явище / мовний процес” 
(УСТ), юкстапозит тощо (ГОСЛТ, КТСЛТ, УСТ, СМЛТ, УМЕ);

(2.4.3.4) “синтаксис” (130 од.), напр.: актант (див. також групу “при-
кладна (комп’ютерна) лінгвістика”), актуальне членування речення, аргу-
мент, атрибут, валентність (див. також групу “прикладна (комп’ютерна) 
лінгвістика”), відокремлені члени речення, вставлені конструкції, вставні ре-
чення, вставні слова, гіпотаксис, головні члени речення, граматика безпосеред-
ніх складників, граматика залежностей, двоскладне речення, делібератив, 
еліптичне речення, звертання, зворотне узгодження, ізафет, інверсія (див. та-
кож групу “прикладна (комп’ютерна) лінгвістика”), керування, комітатив, 
комунікативна перспектива речення, контрагент, координація, кореляція, 
ланцюжковий аналіз (див. також групу “методологія лінгвістики / лінгвоме-
тодологія”), складне речення, складне синтаксичне ціле, складнопідрядне ре-
чення, складносурядне речення, словосполучення, сурядний зв’язок, тема, тем-
поратив (див. також групу “лексикографія”, “когнітивна лінгвістика” / 
“когнітивно-дискурсивна лінгвістика”), трансформаційний аналіз (див. та-
кож групу “генеративізм”, “методологія лінгвістики / лінгвометодологія”), 
узгодження, члени речення тощо (ЛЕ, КТССУМ, УМЕ); 

(2.4.3.4.1) “пунктуація” (14 од.), напр.: абзац, апостроф (див. також гру-
пу “фонетика”), багатокрапка, двокрапка, дефіс, дужки, знак оклику, знак 
питання, кома, крапка, лапки, слеш, тире, три крапки тощо (КТССУМ, 
УМЕ, УМЕМ);
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(2.4.4) “стилістика / культура мови” (83 од.), напр.: абсурд, акумуляція, 
алегорія, алогізм, ампліфікація (див. також групу “перекладознавство”), ам-
фіболія, анаграма, анадиплосис, анаколуф, анафора (див. також групу “лекси-
кологія”), анахронізм, антиклімакс, антиметабола, антитеза, антифразис, 
контраст, культура мови (див. також групи “властивість мови / мовної сис-
теми” (ГОСЛТ) і “мовне явище / мовний процес” (КТСЛТ, КМСТ), літота, 
мейозис, металепсис, метафора, метонімія, міжкультурна комунікація (див. 
також групу “типологічний різновид мови” (ЛЕ), мовленнєвий жанр,  не-
власне-пряма мова, оксюморон, ортологія (див. також групу “теорія лінгвіс-
тики” (КТСЛТ, ВДМСД), паліндром тощо (ВДМСД, ГОСЛТ, ЛЕ, КМСТ, 
КТСЛТ, ССТ, СТМК, УМЕМ); 

(2.5) “зовнішнє мовознавство” (581 од.):
(2.5.1) “етнолінгвістика” (16 од.), напр.: автоетнонім, алоетнонім, гіпо-

теза лінгвістичної відносності, етнічна ідентичність, етнічний стереотип, 
етнолінгвістика (див. також групу “теорія лінгвістики”, “перекладознав-
ство”), етноніміка,  етноцентризм (див. також групу “теорія лінгвістики”), 
народна  етимологія  (див. також групу “мовне явище / мовний процес” 
(ГОСЛТ, ЛЕ, УМЕ, КТСЛТ, УСТ), стереотип тощо (ГОСЛТ, ЛЕ, УМЕ, 
УМЕМ); 

(2.5.2) “інтерлінгвістика” (8 од.), напр.: інтерлінгвістика (див. також 
групу “загальне мовознавство”, “соціолінгвістика”), лінгвістична  типологія 
(див. також групу “зіставне мовознавство”), міжнародна мова, прикладна 
лінгвістика, теорія лінгвопроектування, штучна мова тощо (ЛЕ, УМЕ); 

(2.5.3) “когнітивна лінгвістика” / “когнітивно-дискурсивна лінгвісти-
ка” (138 од.), напр.: гештальт, гіпотеза асиметрії, глибинний відмінок, граф 
(див. також групу “лексикологія”), декларативне знання, екстралінгвальна 
інформація, енциклопедичне знання, знання, інтелект, інтеріоризація, інфе-
ренція, інформація, категоризація (див. також групу “загальне мовознав-
ство”), когнітивізм (див. також групу “теорія лінгвістики” (УМЕ), когнітив-
на граматика, когнітивна лінгвістика, когнітивна прагматика (див. також 
групи “комунікативна лінгвістика, паралінгвістика, дискурсологія, лінгво-
прагматика”, “теорія лінгвістики”), когнітивна психологія, когнітивна се-
мантика (див. також групи “теорія лінгвістики”, “лексикографія”), когні-
тивно-ономасіологічний аналіз, когніція, колективне позасвідоме, комп’ютерна 
метафора, конекціонізм  (див. також групу “теорія лінгвістики” (ЛЕ), кон-
цепт (див. також групу “лінгвоконцептологія”), концептуалізація, концеп-
туальна картина світу, концептуальна система, концептуальний аналіз, кон-
цептуальний граф тощо (ЛЕ, СМОТКС, СТКДЛ); 

(2.5.3.1) “лінгвоконцептологія” (220 од.), напр.: абстракція, абстрагу-
вання, вербалізатор, відчуття (див. також групу  “психолінгвістика, нейро-
лінгвістика, патопсихолінгвістика”), гносема, горизонт, дерево концептуаль-
них залежностей, домен (див. також групу “прикладна (комп’ютерна) лінг-
вістика”), екологема, елементарний образ, екстеріоризована мова, емотема, 
емоційний образ, енграма пам’яті, етнологема, зміст / змістова структура 
концепту, ідеологема, імаген, ім’я концепту, інформема, кластер, концепту-
альна кластеризація, когнітема, когнітивна база, когнітивна структура, ког-
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нітосфера,  колективне несвідоме, комунікатема, константа культури, кон-
структ, концепт (див. також групу “когнітивна лінгвістика” / “когнітивно-
дискурсивна лінгвістика”), концептосфера, концептуальна картина світу, 
концептуальний аналіз, концептуальний граф, концептуальний рівень, корефе-
ренційна точка, лінгвоконцептологія тощо (ЛЕ, СМОТКС, СТКДЛ);

(2.5.4) “лінгвокультурологія” (32 од.), напр.: акультурація,  етнолінгвіс-
тика (див. також групу “теорія лінгвістики”), етноцентризм, інкультурація, 
код культури, константи культури, концепція ментальних програм, культура, 
культурна ідентичність, культурна інформація, культурний релятивізм, куль-
турний шок, культурні норми, культурно-мовна компетенція, міф (див. також 
групу “лінгвоконцептологія”), мовленнєвий етикет, модель акультурації, 
прецедентний феномен, символ (див. також групу “лексикологія”) тощо (ЛЕ, 
СМОТКС, СТКДЛ); 

(2.5.5) “соціолінгвістика” (68 од.), напр.: адстрат (див. також групу 
“загальне мовознавство”), акролект, арго, білінгвізм, гендер, декреолізація, 
диглосія, діафон, діалект (див. також групу “діалектологія, ареальна лінгвіс-
тика”), еколінгвістика, жаргон, змішана мова, ідіолект, ідіом, індекс мовної 
різноманітності, інтеракція, інтердіалект, інтержаргон, інтерлінгвістика 
(див. також групу “загальне мовознавство”, “інтерлінгвістика”), інтерфе-
ренція, койне, креолізована мова, мовленнєвознавство, мовна політика, мовна 
ситуація, мовне оточення, мовне середовище, мовний анклав, мовний зсув, мов-
ний союз, мовні контакти, моноглосія, національний варіант мови, піджин, по-
літична лінгвістика (див. також групу “соціолінгвістика”), просторіччя, про-
фесійні мови, розмовне мовлення, сленг, соціолект, соціолінгвістика, соціолінг-
вістичні зони, соціологічний напрям мовознавства, суржик, сфери мовлення, 
узус, форма міксації мов тощо (ЛЕ, СТМК, УМЕ); 

(2.5.6) “методологія лінгвістики / лінгвометодологія” (99 од.), напр.: ав-
томатичне оброблення тексту, автоматичний аналіз, автоматичний пере-
клад, автоматичний синтез звукового мовлення (див. також групу “фонети-
ка”), аналіз (див. також група “властивість мови / мовної системи” (СЛТ), 
аналіз дискурсу, аналіз за безпосередніми складниками, аналіз конверсаційний, 
аналіз плану змісту, аналіз речення, аналіз у термінах залежностей, асоціа-
тивний експеримент (див. також групу “лексикологія”), дедуктивний метод, 
деконструкція, дистрибутивно-статистичний аналіз (див. також групу 
“лінгвостатистика”), етимологічний аналіз (див. також групу “словотвір”, 
“історія мови”), індуктивний метод, інтерпретація тексту (див. також гру-
пу “мовне явище / мовний процес” (ЛЕ), інтроспекція, кластерний аналіз, 
когнітивно-ономасіологічний аналіз, компонентний аналіз, конверсаційний 
аналіз, конструктивний метод, контекстний аналіз, контекстологічний ана-
ліз, контекстуально-інтерпретаційний метод тощо (ВДМСД, КТСЛТ, ЛЕ, 
СМЛТ, СТМК, УМЕ);

(3) “дослідник мови / лінгвіст / мовознавець” (18 од.), напр.: грама-
тист, дериватолог, діалектолог, етимолог, історик мови, лексикограф, лекси-
колог, лінгвіст, мовознавець, ономаст, русист, семасіолог, синтаксист, сти-
ліст, термінолог, філолог, фонетист, фонолог, фразеолог тощо (ВДМСД, 
ГОСЛТ, КРСЛТ, КТСЛТ).
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Зазначимо також, що є випадки паралельного функціонування тих са-
мих термінів у різних підрозділах мовознавства. Наприклад, у тематичному 
покажчику “Лінгвістичної енциклопедії” О. О. Селіванової  (ЛЕ, с. 836–
843) об’єднано термінологію таких галузей лінгвістики: 

• “комунікативна лінгвістика, паралінгвістика, дискурсологія, лінгво-
прагматика” (напр.: автокомунікація, адресант, адресат, аксіальна комуні-
кація, аналіз дискурсу, бехабітив, вербальна комунікація, вердиктив, гаптика 
(див. також групу “мовне явище / мовний процес” (УМЕ), декларатив, ди-
ректив, дискретність дискурсу, дискурс, дискурсивна практика, дискурсивна 
психологія, дискурсивний час і простір, дискурсологія, діалог, діалогічність, ек-
зерситив, еколінгвістика, експозитив, інтенція, інтепретанта, інтерактив-
ність, кінема, кінетика, когнітивна прагматика (див. також групи “теорія 
лінгвістики”, “когнітивна лінгвістика” / “когнітивно-дискурсивна лінгвіс-
тика”), когнітивний дисонанс, комісив, комунікант, комунікативна адаптив-
ність, комунікативна адаптивність, комунікативна компетенція, комуніка-
тивна кооперація, комунікативна тактика, комунікативне середовище, ко-
мунікативний самоконтроль, комунікація, конверсаційний аналіз тощо); 

• “психолінгвістика, нейролінгвістика, патопсихолінгвістика” (напр.: 
аграфія,  алексія, апперцепція, асоціативна структура слова (див. також групу 
“лексикологія”), асоціативне поле, аттітюд, афазія, біхевіоризм (див. також 
групу “теорія лінгвістики”), відчуття (див. також групу “лінгвоконцептоло-
гія”), внутрішнє мовлення, внутрішня програма мовлення, генетична психологія,  
гештальтпсихологія, глосолалія, дескриптивізм (див. також групу “теорія лінг-
вістики”), емпатія, етнолінгвістика, змінені стани свідомості, інтуїція, калі-
брування, конгруентність, магічне число Дж. Міллера, механізми мовлення, Міл-
тон-модель, мовленнєва агнозія, мовленнєва апраксія, мовленнєва дизартрія, 
мовленнєва дисоціація, мовленнєві помилки, мовна девіація тощо); 

• “лінгвістична типологія, універсологія” (напр.: абсолютив, аглюти-
нативна мова, аморфна мова, аналітична мова, ергативна мова, ізолятивна 
мова, інкорпоративна мова, коренева мова,  лінгвістична типологія, лінгво-
статистика, мовні універсалії, номінативна мова, ностратичні мови (див. та-
кож групу “історія мови”), полісинтетична мова, типологічна класифікація 
мов, флективна мова, фреквенталія, характерологія, ізолятивна мова, інкор-
поративна мова,  фреквенталія, фузійна мова тощо); 

• “діалектологія, ареальна лінгвістика” (напр.: ареальна лінгвістика, го-
вірка, дивергенція (див. також групу “загальне мовознавство”, “історія 
мови”), діалект (див. також групу “соціолінгвістика”), діалектний ареал, 
діалектологія, діаморф, ізоглоса, інтердіалект, лінгвогеографія, мовний ареал, 
наріччя, соціолінгвістика тощо); 

• “лінгвістика тексту, герменевтика” (напр.: адресантність, аксіологіч-
ність (див. також групу “лексикологія”), алюзія, амбівалентність, антици-
пація, белетристична лакуна, герменевтичне коло, гіпотеза глибини, глибина 
зв’язності, граматична зв’язність, дейксис, деконструкція, діегезис, екстра-
лінгвальна інформація, емотивність, емпатія, завершеність тексту, задум 
тексту, зв’язність, змістово-концептуальна інформація, ізотопія, імпліка-
тура, імплікація, імпліцитна зв’язність, інтеграція тексту, інтерпретація 
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тексту, інтертекстуальність,  інформативність, інформація, когезія, коге-
рентність, композитна рамка, контекст, контекстуально-інтерпретацій-
ний метод, континуум (див. також групу “лексикографія”), контрапункт, 
кореферентність, лексико-семантична сітка тексту, лексична солідарність, 
лінгвістика тексту, мерехтливе значення, метафора конструювання тощо.

Функціонування лінгвістичних термінів одразу в кількох підгалузях мо-
вознавства свідчить про те, що ці підгалузі виформовуються паралельно як 
самостійні наукові дисципліни, тісно пов’язані між собою. 

Отже, метапростір системотворчого поняття “лінгвістика / мовознав-
ство” (1890 од.) формують: 3 тематичні групи (найпродуктивніша “підроз-
діл лінгвістики”, найменш продуктивна “дослідник мови / лінгвіст / мово-
знавець”); 5 тематичних підгруп першого рівня організації (найпродуктив-
ніша “підрозділ лінгвістики за типом мовної організації”, найменш 
продуктивна “внутрішнє мовознавство”); 19 тематичних підгруп другого 
рівня організації (найпродуктивніша “граматика”, найменш продуктивна 
“інтерлінгвістика”); 8 тематичних підгруп третього рівня організації (най-
продуктивніша “лінгвоконцептологія”, найменш продуктивна “орфогра-
фія”); 1 тематична підгрупа четвертого рівня організації.

Загальну кількість лексично багатозначних термінів, які функціонують 
у цьому метапросторі, становить 53 од., тобто 4 % від загальної кількості 
терміноодиниць метапростору “лінгвістика / мовознавство”, що входять 
одразу до двох або більше тематичних груп. 

Тенденцію до багатозначності в межах метапростору системотворчого 
поняття “лінгвістика / мовознавство” виявляють терміни, які паралельно 
функціонують у тематичних групах “теорія лінгвістики” і “підрозділ лінг-
вістики”, що ілюструє загальну домінантну тенденцію до використання 
терміна спочатку на позначення напряму лінгвістики, а потім – на позна-
чення розділу лінгвістики. Пор., напр.: діахронія (напрям лінгвістики) → 
діахронне мовознавство (підрозділ лінгвістики), когнітивізм (напрям лінг-
вістики) → (підрозділ лінгвістики), конекціонізм (напрям лінгвістики) → 
(підрозділ лінгвістики), ортологія (напрям лінгвістики) → (підрозділ лінг-
вістики), парадигматика (напрям лінгвістики) → (підрозділ лінгвістики), 
семантика (напрям лінгвістики) → (підрозділ лінгвістики). 
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ПОняТТя сЕманТИзаЦІЇ  
в мОвОзнавсТвІ Й ТЕРмІнОзнавсТвІ

Проаналізовано підходи до трактування поняття “семантизація” в мовознавстві й 
термінознавстві. Особливу увагу приділено проблемі розмежування термінів, які вживають 
науковці для позначення процесів розкриття семантики термінологічних одиниць у словнику й 
тексті.

К л ю ч о в і  с л о в а :  семантизація, дефініція, визначення, тлумачення.

© О. В. НАРУШЕВИЧ-ВАСИЛЬЄВА, 2013

У найширшому сенсі семантизація – це розкриття й опис значення сло-
ва. Питання виявлення смислу, значення лексичної одиниці, представлення 
семантичної структури слова у словниках доволі дискусійні, що знайшло від-
биття в багатьох працях, присвячених дослідженню проблем лексичної се-
мантики слова [1; 4; 17; 25; 28; 32; 39; 44; 46; 50; 52; 57 та ін.]. Чимало праць 
присвячено розробленню теоретичних питань лексикографії [2; 5; 13; 14; 22; 
24;  38; 45; 47; 58 та ін.]. Науково обґрунтовані принципи добору терміноло-
гічних одиниць, способи й засоби їхнього опису у фахових текстах і лексико-
графічних джерелах викладено в засадничих працях із теорії термінознавства 
і термінографії [6; 7; 9–11; 21; 26; 29; 33–37; 40; 41; 48; 51; 54 та ін.].

Проте, незважаючи на широке використання терміна семантизація в тео-
ретичних працях із лексичної семантики, термінознавства й лексикографії, 
він потребує уточнення, оскільки є неоднозначним, що пов’язано з різним 
розумінням обсягу його поняття. Саме тому метою статті є дослідження проб-
леми визначення поняття “семантизація” в мовознавстві й термінознавстві 
та аналіз його відповідників, якими послуговуються науковці у своїх працях.  
Аналіз визначень поняття “семантизація”, наведених у мовознавчій літера-
турі, показав, що в широкому розумінні семантизація – це усвідомлення, ви-
явлення смислу мовної одиниці. Наприклад, у словниках лінгвістичних тер-
мінів семантизацію визначають як “виявлення змісту, значення мовної оди-
ниці” (ГОСЛТ, с. 246), “усвідомлення, виявлення смислу, значення” (АСЛТ, 
с. 400), “виявлення смислу, значення мовної одиниці” (РТСЛТ, с. 274).   

Вузьке розуміння семантизації зводиться до її визначення як сукупнос-
ті способів розкриття значення слова. Зокрема, у наукових дослідженнях, 
присвячених вивченню цього явища у словниках і фахових текстах, відна-
ходимо такі визначення поняття “семантизація”:  1) “семантичний, логіко-
поняттєвий аналіз, який передбачає всі можливі способи розкриття значен-
ня терміна у спеціальному словнику” [49, с. 116]; 2) “спосіб розкриття зна-
чення мовної одиниці, за якою подано різну інформацію енциклопедичного 
і лінгвістичного характеру, синонімічний ряд або переклад іншою мовою” 
[18,  с. 58];  3) “загальний процес розкриття значення термінів, який може 
здійснюватися різними способами” [56, с. 30]; 4) “процес і / або результат 
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експлікації семантики термінологічних одиниць за допомогою вербальних і 
невербальних засобів” [30, с. 3]; 5) “лінгвістична процедура, яка складається з 
таких компонентів, як визначення, опис, пояснення, ілюстрація; її інструментом 
є метамова словника, кінцевим результатом стають тлумачення, визначення (де-
фініції), ремарки, а об’єктом метамовного представлення – характеристики слов-
никової одиниці: словникове значення, парадигматичні характеристики, сполу-
чуваність, стилістичні характеристики” (синонім лексикографічний семантичний 
аналіз)   [40, с. 102]. 

Як відомо, у мовознавстві й термінознавстві проблему семантизації 
розглядають у двох аспектах – термінографічному й термінодидактичному, 
оскільки дефініції термінів використовують не лише як лексикографічний 
спосіб семантизації, але й як засіб навчання. Термінографічний напрям роз-
глядає термін як об’єкт лексикографічного опису і пов’язаний із завданням 
складання словників та довідників [20, с. 18]. Завданням термінодидактич-
ного  напряму є поширення знань із дидактичною метою за допомогою тер-
мінології через навчальний процес і навчальну літературу [Там само, с. 18]. 

Найповнішим вважаємо визначення терміна семантизація, запропоноване у 
праці К. П. Іванової, яка послуговується ним на позначення “виявлення смислу, 
значення лексичної одиниці вербальними та невербальними засобами, яке вод-
ночас усвідомлюється і як процес, і як результат повідом лення необхідних відо-
мостей про значення мовної одиниці”  [19, с. 3]. Мовознавці поділяють засоби 
семантизації термінологічних одиниць на вербальні й невербальні [19, с. 3–4; 20, 
с. 115; 30, с. 3; 49, с. 120]. Вербальний тип семантизації передбачає використання 
виключно словесних засобів: це семантизація через слово, у вигляді речення або у 
вигляді тексту. До невербальних відносять наочні засоби семантизації (рисунок, 
таблиця, схема, фотографія тощо).

У мовознавчій літературі значну увагу приділяють проблемі вибору тер-
мінів для позначення процесів розкриття семантики термінологічних оди-
ниць. Зокрема, у працях українських і російських дослідників паралельно 
функціонують такі терміни, як дефініція (рос. дефиниция), визначення (рос. 
определение), тлумачення (рос. толкование), що нерідко використовують як 
взаємозамінні. У зв’язку з неоднозначним використанням вищезгаданих 
термінів уважаємо за доцільне з’ясувати специфіку семантики кожного з 
них, уточнити їхні значення, оскільки важливо розрізняти ці терміни з ме-
тою уникнення двозначності під час аналізу та опису особливостей семан-
тизації спеціальної лексики  у фахових текстах і словниках. 

Наведемо кілька прикладів: дефініція – “стисле логічне визначення, яке 
містить у собі найістотніші ознаки визначуваного поняття” (СУМ, ІІ, 
с. 259); дефініція – “стисле логічне визначення, яке містить найістотніші 
ознаки визначуваного поняття” (ВТСУМ, с. 290);  дефініція (лат. definitio – 
визначення, тлумачення) – “визначення, тлумачення, розкриття змісту на-
укового поняття” (КТСЛТ, с. 46); дефініція – “логічне визначення поняття, 
встановлення змісту поняття, його відмінних ознак” [8, с. 62].   

Деякі вчені дотримуються думки, що тлумачення  розкриває значення мов-
ної одиниці з погляду наївної картини світу шляхом коментаря, інтерпретації, 
пояснення тощо, а дефініція – це логічне визначення поняття, що встановлює 
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його зміст і відмінні ознаки, яке орієнтоване на суто наукове бачення дійсності 
[14, с. 35; 15, с. 566]. Схоже міркування висловлює С. Я. Єрмоленко, розрізняючи 
терміни дефініція і тлумачення: “Дефініція (визначення) терміна передбачає опис 
відповідного денотата, співвідносить його із вербалізованим поняттям, власти-
вим певній галузі знання. Тлумачення слова-терміна в загальномовному словни-
ку, хоч і передбачає зв’язок з науковим поняттям, проте фіксує найзагальніші 
ознаки цього поняття, усвідомлювані в спілкуванні нефахівців” [16, с. 162].

С. Д. Шелов розрізняє визначення у вузькому сенсі слова, власне визна-
чення (дефініцію), і визначення у широкому сенсі цього слова, тлумачення. 
До власне визначення (дефініції) дослідник відносить висловлення перформа-
тивного типу, автор якого сам розглядає його як визначення, і яке не може мати 
кількох якісно різних інтерпретацій (у межах вибраних вихідних понять); шир-
ше розуміння визначення охоплює поняття тлумачення, яке цілком може мати 
більше однієї інтерпретації [53, с. 193]. В іншій своїй праці – ґрунтовному моно-
графічному дослідженні термінологічних визначень, їхніх видів і сутності – нау-
ковець пропонує розрізняти мономорфні дефініції, які “жорстко” окреслюють 
поняттєвий зміст визначуваного терміна, не допускаючи проміжних переходів, 
градації властивостей, якостей і відношень, та поліморфні, які використовують 
визначувальні висловлення, що мають у своєму складі слово або словосполу-
чення, яке може мати різні інтерпретації [55, с. 69–70]. На його думку, “якісно 
поліморфне визначувальне висловлення” (коли поліморфним є сам склад 
ознак, які формують поняттєвий зміст термінів) – це тлумачення, яке відрізня-
ється від “чіткого визначення” (власне визначення) саме можливістю кількох 
інтерпретацій, які змінюють відповідний поняттєвий апарат [Там само, с. 83].  

С. Є. Нікітіна стверджує, що словникова дефініція – це “вид словникового 
визначення, об’єктом якого є значення терміна”, цим вона протиставлена тлума-
ченню, “об’єктом якого є значення слова загальнолітературної мови” [40, с. 93]. 
На думку В. Д. Табанакової, поняття “тлумачення” ширше за поняття “дефіні-
ція”, оскільки може охоплювати кілька засобів семантизації, і звичайно воно ви-
користовується для характеристик у загальних тлумачних словниках  [49, c. 117]. 
Схожі міркування знаходимо й у праці А. Є. Карповича, який вважає, що словни-
кова дефініція є складником тлумачення, а саме поняття “тлумачення слова” є 
складною структурою, яка, крім дефініції, також може містити ілюстративний 
матеріал, лексико-стилістичні, граматико-функціональні позначки [23, с. 208–
209]. Погоджуємося з нашими попередниками і вважаємо, що термін тлумачення 
не варто використовувати як абсолютний синонім терміна дефініція.  Конкрети-
зуючи поняття “визначення” і “дефініція”, В. Д. Табанакова стверджує, що у 
вузькому значенні ці слова є синонімами, за формою дефініція теж є фразою, 
структура і спосіб побудови якої можуть бути задані виходячи з вимог логіки, і 
пропонує вживати зазначені терміни як взаємозамінні (дублетні) [49, c. 118]. 
Ту саму думку підтримують й інші дослідники [56, c. 31; 20, с. 26; 53, с. 193]. 

Заслуговують на увагу прагнення деяких науковців дібрати якнайточні-
ший український відповідник до використовуваного в мовознавстві іншомов-
ного терміна дефініція. В українській мовознавчій літературі та лексикографіч-
них джерелах іноді послуговуються ще термінами визначення та означення в 
синонімічному до терміна дефініція значенні: визначення – 1) “дія за значен-
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ням в и з н а ч и т и  1–4”; 2) “формулювання, вислів, у якому розкривається 
зміст чого-небудь, його істотні ознаки, наукове означення” (НТСУМ, с. 289); 
означення, за твердженням М. О. Вакуленка, “це дефініція, окреслення якос-
тей, характеристик чи меж чого-небудь”; визначення – “це детермінування, 
вимірювання, фіксування, дослідження, з’ясування, усвідомлення особли-
востей, величини чи властивостей чого-небудь за допомогою приладів чи ло-
гічних міркувань”. Термін означення, наголошує дослідник, має  семантичний 
зв’язок  із  лексемою ознака (означення поняття дається на  основі та з вико-
ристанням його ознак) і вживати його доречно, коли йдеться про пояснення, 
подання вже відомих знань; термін визначення доречний, коли йдеться про 
здобування нових знань у процесі наукового  пошуку [3, с. 31–32].

Розрізняють ці терміни й деякі інші мовознавці, наприклад О. Д. Кочер-
га, Н. Ф. Непийвода. Наголошуючи на тому, що останнім часом із наукової 
літератури вилучено термін означення, а натомість рекомендовано вживати 
термін визначення, зокрема в обов’язкових для технічної документації стан-
дартах на терміни та визначення, що їх регулярно видає Держстандарт Украї-
ни [31, с. 29], дослідниці пишуть, що внаслідок цього іноді важко зрозуміти, 
про що йдеться в тексті наукової статті: “… чи ми означуємо (тобто вводимо) 
нове поняття, чи визначаємо (тобто знаходимо) шукану величину” [Там само].

Зазначимо, що в енциклопедії “Українська мова” науковці взагалі за-
лишили поза увагою з’ясування суті понять “семантизація”, “дефініція”, 
“тлумачення”, “визначення”, а термін означення зафіксовано лише зі зна-
ченням “другорядний член речення, що вказує на ознаку предмета і підпо-
рядковується іменникові” (УМЕ, с. 398). 

У працях багатьох науковців, присвячених проблемі вироблення націо-
нальних відповідників до іншомовних термінів, простежуємо бажання по-
казати великі потенційні можливості української мови щодо створення (в 
разі потреби) нових термінів за допомогою власних лексичних і деривацій-
них ресурсів. Зокрема, Л. Е. Пшенична і В. С. Моргунюк запропонували 
ввести до наукового обігу термін виознака, аргументуючи цю необхідність 
тим, що “позначати дефініцію словом визначення чи означення не варто, бо 
вони занадто багатозначні й означають, насамперед, доконану дію (подію), 
що відповідає словам визначити та означити, а українська мова не така бід-
на, щоб не можна було знайти потрібного слова і, нехтуючи її багатющими 
словотворчими засобами, множити багатозначність слів” [43, с. 45]. На дум-
ку цих учених, процес формулювання дефініції полягає в тому, щоб вибрати 
і викласти суттєві ознаки поняття і тим самим виокреслити поняття з-поміж 
інших, тому “таку дію можна позначити дієсловом, утвореним від слова 
ознака, – виозначувати (виозначити), а наслідок такої дії (виклад сукупності 
ознак поняття) – виознака [Там само, с. 45–46]. 

Отже, поняття “семантизація” в мовознавстві й термінознавстві є до-
волі неоднозначним й охоплює широкий спектр питань: досі є дискусійним 
розрізнення термінів дефініція, визначення, тлумачення (в українському мо-
вознавстві до цього списку ще додаються терміни означення і  виознака).  
Нам імпонують погляди тих науковців, які вважають за доцільне вживати в мо-
вознавчих працях термін визначення виключно на позначення логічної опера-
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ції, у процесі якої розкривається зміст поняття, а термін дефініція – на позна-
чення своєрідного результату логічної операції визначення, як словесне вира-
ження тих специфічних особливостей, які відрізняють певне поняття від 
суміжних із ним, перерахування істотних ознак визначуваного поняття, які 
його репрезентують [12, с. 110–111; 48, с. 161–162]. На нашу думку, такий під-
хід цілком виправданий, оскільки слово визначення, що є віддієслівним імен-
ником, може позначати і процес визначення поняття, і один із результатів цьо-
го процесу, внаслідок чого в наукових працях, присвячених розгляду проблем 
семантизації термінів, можуть виникати важкі для розуміння твердження. 

З огляду на те, що за терміном означення в науковому лексиконі тради-
ційно закріпилося інше значення, вважаємо небажаним та незручним по-
значати одним словом різні лінгвістичні поняття, адже введення терміна 
означення в тому сенсі, про який говорять деякі дослідники [3; 31], спричи-
нить його концептуальну багатозначність, що може негативно вплинути на 
розуміння змісту терміна, зокрема під час первинного його сприйняття.

Питання доцільності впровадження в науковий обіг термінів виозначува-
ти (виозначити), виознака, на нашу думку, викликає сумніви. Навряд чи мож-
на кваліфікувати термін виозначувати (виозначити) як такий, що походить від 
слова ознака (на чому наголошують Л. Е. Пшенична і В. С. Моргунюк) [43, 
с. 45–46]). Він швидше походить від слова означувати (означити) – “визна-
чити” (СУМ, 5, с. 657), де визначувати, визначати (визначити) – або “вста-
новлювати, розпізнавати що-небудь за певними ознаками”, або “розкривати 
суть чого-небудь, характеризувати, формулювати, робити визначення (в 2 зна-
ченні)” (СУМ, 1, с. 399). Семантика префікса ви- у такому випадку вказує на 
виокремлення предмета із низки інших (вибракувати, вибрати, видивитися, 
вичитати) [27, с. 7]. 

Щодо впровадження терміна виознака (від виозначувати) – “наслідок 
дії виозначувати (виозначити)” як виклад сукупності ознак поняття [43, с. 
45–46], то ми вважаємо, що в семантичній структурі цього слова не може 
бути об’єднано значення “сукупність ознак поняття” і “наслідок дії”, 
оскільки немає форманта, який би виражав значення сукупності, а дерива-
ти жіночого роду з нульовим суфіксом, утворені від дієслівних основ, які 
мають меншу продуктивність, ніж терміни-деривати чоловічого роду, утво-
рені від тих самих основ (напр.: вантажити – вантага, визначити – визна-
ка, прилучити – прилука тощо), мають значення дій, станів, різних предме-
тів, а не сукупності ознак або наслідку дії [42, с. 466].

Тлумачення ми розглядаємо як один із способів фіксації результату 
представлення семантики термінологічної одиниці у словнику або тексті, 
який характеризується відсутністю чіткої операції логічного визначення 
змісту поняття, наприклад, вільним порядком розміщення визначуваної та 
визначувальної частин, “розмитістю” текстових меж самого визначення, 
поєднанням кількох засобів семантизації тощо. Найширше тлумачення 
представлені в енциклопедіях, загальномовних тлумачних словниках, 
наукових і навчальних текстах.

Завершуючи розгляд проблеми, пов’язаної із розумінням і визначенням 
поняття “семантизація” в термінознавстві, важливо підкреслити, що у фахових 
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текстах часто використовують такі додаткові засоби семантизації, як етимоло-
гія слова, відомості про час виникнення й авторство терміна, опис із аргумен-
тацією, екземпліфікація тощо [29, с. 85–88]. Оскільки основним призначен-
ням дефініції та опису в наукових і навчальних текстах, словникових статтях є 
розкриття змісту поняття, іноді ці терміни вживають як взаємозамінні. Вважа-
ємо за доцільне під час розгляду способів семантизації використовувати термін 
опис на позначення детальнішої вказівки на істотні додаткові ознаки поняття, 
що дає підстави, слідом за В. Д. Табанаковою [49, с. 118], кваліфікувати опис як 
такий, що доповнює дефініцію та є засобом додаткової семантизації.
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O. V. Narushevych-Vasylieva

THE CONCEPT “SEMANTIZATION” IN LINGUISTICS  
AND TERMINOLOGY

The paper is dedicated to the analysis of the approaches of the concept “semantization” 
interpretation in linguistics and terminology. Special attention is given to the problem of differ-
entiation of terms used by scientists to designate disclosure processes of terms semantization in 
the dictionary as well as in the text.
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ПОняТТя “ТЕРмІн-ФРазЕма” У ЛІнГвІсТИЦІ
Закцентовано увагу на проблемі визначення лексичних одиниць, які інтегрують 

ознаки терміна й фраземи. Систематизовано погляди мовознавців на цей феномен. 

К л ю ч о в і  с л о в а: термін-фразема, термінологічне словосполучення, фразеоло-
гізм, лексична одиниця.

© Ю. П. ПРОДАН, 2013

Лексична система будь-якої мови є найгнучкішою і динамічною у по-
рівнянні з іншими підсистемами мови. Це пов’язано з необхідністю якомо-
га краще відбити мінливу картину світу і таким чином сприяти більшій 
ефективності процесу спілкування між людьми [16, с. 56]. 

Проблема взаємодії терміна і фразеологічної одиниці, позначення цьо-
го феномену відповідним лінгвістичним терміном – у центрі уваги сучасної 
лінгвістики. Взаємодія цих двох одиниць спричиняє поєднання фразеоло-
гічного й термінологічного значень в одній лексичній одиниці, які наклада-
ються одне на одного, й, відповідно, доповнюють одне одного. Галузева тер-
мінологія, за словами О. Г. Чумак, виникає переважно на основі живої на-
родної мови, використовуючи її словотворчі можливості. Кожна галузь 
науки розвиває певний корпус спеціалізованих понять, які виражаються 
організованою системою термінологічних номінацій [15]. Зрозуміти мен-
тальність народу, особливості національного мислення допомагає фразео-
логічна система мови.

У статті аналізуємо лінгвістичні праці, в яких мовознавці пропонують 
визначення лексичної одиниці, яка має ознаки і терміна, і фразеологізму, а 
також вводимо своє поняття на її означення для подальшого дослідження. 

У мовознавстві на позначення цієї одиниці існують такі терміни, як 
термін-фразема (О. І. Павлова [10]), термін-фразеологізм (Я. В. Разводов-
ська, К. В. Житнікова [12; 2]), термінологічний фразеологізм (О. О. Нікуліна 
[9]), фразеотермін (О. А. Шиленко [17; 18]). 

Уперше мову професійного спілкування схарактеризував О. В. Кунін. 
Він назвав клас одиниць, які входять до складу стійких словосполучень із 
буквальним первинним значенням і повністю переосмисленим вторинним 
значенням, ідіофразеоматизмами [5, с. 99].

Як фразеологізми термінологічного походження розглядають лексичні 
одиниці, які мають ознаки і терміна, і фразеологізму С. П. Коновець [4], 
Р. М. Мамедова [7], О. В. Коваленко [3], К. П. Сидоренко [13], Є. І. Шестак 
[16]. 

Цікавою у цьому аспекті в сучасній лінгвістиці є теоретична і практична 
розвідка В. М. Мокієнка “Новая русская фразеология” (2003), в якій дослід-
ник визначає суспільно-політичні терміни як фразеологічні інновації (черный 
рынок, чрезвычайное положение) [8, с. 33, 79–80]. 
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С. В. Дружбяк, досліджуючи терміносистему економіки німецької 
мови, розуміє термін-фразеологізм як стійкий зворот, який має певну ідіо-
матичність, належить до мови професійної комунікації, містить щонаймен-
ше один термін і об’єктивує знання, отримані в межах професійного досвіду 
в типових ситуаціях професійної діяльності [1, с. 225].

Р. М. Мамедова визначила таку лексичну одиницю фразеологізмом тер-
мінологічного і професійного походження, який крім свого основного, номіна-
тивного значення, набув нового, фразеологічного, значення, володіє своє-
рідним семантичним планом і положенням [7, с. 4].

Є. І. Шестак зазначає, що професійно-марковані фразеологізми терміно-
логічного характеру (терміни-фразеологізми) – це стійкі утворення, яким 
притаманна властивість ідіоматичності, належать мові професійного спіл-
кування, відображають об’єкти і явища професійної діяльності, які не мож-
на позначити однослівним найменуванням [16, с. 10].

В. М. Лейчик та О. О. Нікуліна мовну одиницю, яка функціонує у при-
родній мові як термін, а в нетермінологічному контексті розвиває перенос-
не значення і починає функціонувати як фразеологічна одиниця, назива-
ють термінологізмом [6, с. 77–78]. 

О. І. Павлова у статті “Англійські бінарні терміни-фраземи і проблеми 
їх перекладу” (2004) використовує поняття “термін-фразема” та визначає 
його як семантично цілісне сполучення двох і більше слів, пов’язаних від-
ношенням підрядності. Авторка зазначає, що найчастотнішими термінами-
фраземами є ті, що складаються з двох компонентів, тому називає їх ще бі-
нарними. Це зумовлено обмеженістю словника будь-якої мови порівняно з 
необмеженістю предметів і понять, традицією відображення родо-видових 
ознак денотата в структурі терміна та компактністю, економічністю цього 
способу номінації. Дослідниця, проаналізувавши лексику англійської 
науко во-технічної літератури, зокрема автомобільну термінологію, робить 
вис новок, що всі бінарні терміни-фраземи є ядерними регресивними суб-
стантивними словосполученнями з підрядним зв’язком, які можна поділи-
ти на два типи: 1) логіко-номінативні (імена речей, властивостей і відно-
шень відображуваного світу, між якими існує об’єктивний зв’язок), значен-
ня компонентів яких використані у своєму прямому термінологічному 
значенні й належать до однієї термінологічної системи; 2) асоціативно-но-
мінативні (уявлення про предмети та явища), лівий компонент яких є за-
гальновживаним словом, яке вживається у переносному значенні і не ви-
користовується в тій чи тій терміносистемі як самостійний термін, а правий 
компонент – ужитий у своєму прямому термінологічному значенні й вира-
жає родове технічне поняття [10].

Я. В. Разводовська послуговується поняттям “термін-фразеологізм”, 
яке використовує для означення словосполучення з повним або частковим 
лексико-граматичним переосмисленням його компонентів, що є предме-
том вивчення і термінології, і фразеології, відображає складні об’єкти пі-
знання дійсності та явища професійної діяльності [12, с. 349]. Терміни-фра-
зеологізми дослідниця відносить до фразеологічних зрощень і єдностей. 
Їхньою особливістю є те, що при позначенні спеціальних понять, вони ви-
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конують не емоційно-експресивну функцію, а номінативно-дефінітивну. 
Функціонуючи в мові спеціального призначення, вони не мають такої об-
разності як фразеологізми загальнолітературної мови. Між термінами-фра-
зеологізмами і загальнолітературними термінами спостерігаємо взаємопро-
никнення.

К. В. Житнікова, досліджуючи явище взаємозв’язку терміна і фразеоло-
гізму в терміносистемі менеджменту та маркетингу, зазначає, що тенденції 
фразеологічної номінації у цих терміносистемах проявляються за допомо-
гою специфічного лінгвістичного знака як термін-фразеологізм, що має 
ознаки фразеологізму та виконує функцію терміна, насамперед номінує по-
няття менеджменту й маркетингу, і тільки потім починає поширювати “ін-
формацію з іменем” серед реципієнтів [2, с. 73]. 

Отже, зрозуміло, що досліджувані лексичні одиниці займають проміж-
не місце між фразеологією і термінологією. 

Т. В. Пузевич послуговується поняттям “термін-фразема” і наголошує 
на тому, що термінам-фраземам (термінам-словосполученням) притаманні 
характеристики фразеологічних зворотів [11, с. 121].

О. О. Нікуліна вводить поняття “термінологічний фразеологізм”, за-
значаючи, що під час використання стійких словосполучень у термінологіч-
ному контексті реалізується їхнє первинне ускладнене значення. Коли такі 
мовні одиниці, внаслідок процесу метафоризації, переносяться у художній 
контекст чи до загальномовного вжитку, то реалізується їхнє вторинне, 
фразеологічне значення. Враховуючи складну природу та первинну належ-
ність цих одиниць до термінологічного рівня мови, дослідниця відносить їх 
до термінологічних фразеологізмів. Цей термін, на думку О. В. Нікуліної, 
якнайкраще відображає мовний статус досліджуваних одиниць, їх асимет-
ричність та взаємодію [9, с. 52–53]. 

Зважаючи на відсутність терміна, який би позначав одиницю, що одно-
часно є фразеологізмом і терміном, О. А. Шиленко зробила спробу класифі-
кувати такий лінгвістичний знак як фразеотермін, який означає одиницю, 
що поєднує в собі основні ознаки фразеологізмів і термінів [17; 18]. Фразео-
терміни, за її словами, – це стійкі образні словосполучення, які складають-
ся з двох або більше слів, постійно відтворюються у мові та мовленні фахів-
ців різних галузей науки й техніки у формі фіксованої конструкції з власти-
вим їй лексичним складом і значенням та належать до відповідних 
терміносистем. Фразеотерміни не є професіоналізмами чи жаргонізмами. 
Це повноправні терміни, які не мають відповідних “суто термінологічних” 
синонімів у терміносистемі, до якої вони належать, виникають у фаховій 
мові на основі метафоризації і мають досить віддалену та розмиту вмотиво-
ваність [18, с. 228].

Термін-фразема – це синкретична лінгвістична одиниця, оскільки по-
єднує в собі ознаки і терміна (системність, наявність дефініції, тенденція до 
однозначності в межах свого термінологічного поля, стилістична нейтраль-
ність, точність семантики), і фразеологізму (смислова цілісність значення, 
відтворюваність, відносна постійність компонентного складу та структури, 
емоційно-експресивний характер), які суперечать одна одній. Поняття 
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синкретизму в мовознавстві визначають як “формальне нерозрізнення, 
злиття в одній формі різнорідних мовних елементів” (УМЕ, с. 538); “нероз-
членованість, злитість, характерні для початкового, нерозвинутого стану 
будь-якого явища; різновид еклектизму, поєднання різнорідних, супереч-
ливих, протилежних один одному поглядів” (СУМ, ІХ, с. 184); “збіг у про-
цесі розвитку мови функціонально різних категорій і форм в одній формі; 
поєднання (синтез) диференційних структурних і семантичних ознак мови 
(певних розрядів слів, значень, речень, членів речень та ін.), що протистав-
лені одна одній у системі мови і пов’язані явищами перехідності” (ЛЭС, 
с. 446). 

Синкретизм, за визначенням Л. В. Шитик, є багатоаспектним явищем, 
яке скріплює мовні факти в цілісну систему, відображає взаємозв’язок і вза-
ємодію між ними, пронизує всі рівні лінгвоструктури, виявляючи на кож-
ному з них свої особливості [19, с. 133]. Синкретизм пов’язаний, з одного 
боку, з нейтралізацією, з другого – з процесами взаємоперехідності одиниць 
мови. На граматичному й лексико-семантичному рівнях явище синкретиз-
му значно багатше і складніше. Тут поряд з інтеграцією двох чи більше зна-
чень в одній формі спостерігаємо перехідні, проміжні явища, що робить не-
чіткими й схематичними навіть найдокладніші класифікації лексико-гра-
матичних класів, синтаксичних структур, лексико-семантичних варіантів 
слів (Енциклопедія, с. 538).

Отже, у визначенні лексичної одиниці, яка має ознаки і терміна, і фра-
зеологізму, бачимо розбіжності. Одні мовознавці відносять таку лінгвістич-
ну одиницю до фразеологічного рівня мови, інші – до термінології. Врахо-
вуючи попередній досвід наукових пошуків, спробуємо систематизувати й 
узагальнити між собою визначення такої синкретичної лінгвістичної оди-
ниці. У нашому подальшому дослідженні будемо послуговуватися поняттям 
“термін-фразема”, основними кваліфікаційними ознаками якого є постій-
ність компонентного складу і структури, семантична цілісність, відтворю-
ваність, наявність основного (первинного) та переосмисленого фразеоло-
гічного (вторинного) значень, належність до відповідної терміносистеми, 
ідіоматичність. 

Термін-фразема в нашому розумінні – це стійке словосполучення, яке, 
крім свого основного номінативного значення, має ідіоматичне (фразеоло-
гічне) значення, належить до певної терміносистеми й мови професійного 
спілкування. Опираючись на працю О. А. Шиленко, назвемо шість факто-
рів внутрішньомовної ідіоматичності зазначеної лексичної одиниці як тер-
міна-фраземи: 1) динаміка наукових понять (внутрішня форма перестає 
ідентифікувати денотат); 2) низька формальність тієї наукової субмови, до 
якої належать терміни (ступінь формалізації обернено пропорційний ступе-
ню ідіоматизованості наукової субмови); 3) переплетіння наукових мов із 
побутовою мовою, професійними жаргонами; 4) характер методів науково-
го мислення, який відображається у знаковій структурі одиниць наукових 
мов (часто в нових наукових галузях об’єкт осмислюється за аналогією з чи-
мось уже відомим, що веде до появи термінологічних метафор, у тому числі 
метафоричних ідіом); 5) складність понять, які передаються термінами, не 
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дозволяє зафіксувати у внутрішній формі всі категорійні ознаки, необхідні 
для дефініції, або хоча б їх мінімальний набір, необхідний для ідентифікації 
денотата; 6) розмитість понять, які передаються термінами [17, с. 333]. 
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TERM-PHRASEME AS THE SYNCRETIC LINGUISTIC UNIT

The paper is about a special group of lexical units which belong both terminology and phra-
seology, the ideas of linguists are analyzed in relation to the noted problem. 

K e y  w o r d s : term-phraseme, terminological word combination, phraseologism, lexical unit.
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Розвиток будь-якої науки зумовлює потребу в номінації результатів 
нау кової діяльності. Він відображає прямий зв’язок із науковими концепці-
ями й відкриттями і є засобом накопичення результатів пізнання й закріп-
лення нових знань. Із розвитком різних галузей знань постає потреба пере-
гляду якісного й кількісного складу їх термінологій з метою  унормування, 
систематизації й кодифікації. Також на кожному етапі розвитку науки по-
стає необхідність системного лексикографічного представлення її терміно-
лексики, що забезпечить доступність і адекватне  сприйняття відповідної 
теорії.

Системна презентація будь-якої термінології неможлива без опису іс-
торії  формування та розвитку, осмислення відповідності термінів україн-
ській мовній основі, встановлення ролі тих чи тих наукових шкіл у випра-
цюванні й кодифікації термінології. У вітчизняному термінознавстві вико-
нанням таких завдань займається історичний напрям, якому належить 
провідна роль у процесі пізнання особливостей спеціальної лексики.

Історичне термінознавство – розділ термінознавства, який вивчає фор-
мування й становлення галузевих терміносистем у їх історичному розвитку, 
етимологію терміна, його еволюцію, етапи й закономірності організації про-
тотермінів, передтермінів та спеціальної лексики в терміносистему, функціо-
нування прототермінологічних одиницьу писемних пам’ятках [20, с. 67]. 

Теоретичні підвалини цього напряму термінознавства, окреслення його 
завдань та опрацювання методологічних засад подано в працях російської 
дослідниці О. В. Фельде (Борхвальдт) [21; 22]. Першочерговим завданням 
історичного термінознавства, на її думку, є вивчення історії тих системних 
відношень, які формуються в процесі розвитку спеціальної лексики, і лише 
потім – історії окремих термінів. З-поміж методів дослідження історичного 
термінознавства виділено загальнонауковий описовий, порівняльно-істо-
ричний, порівняльно-зіставний, а також метод комплексного історичного 
аналізу, який дозволяє виявити умови й час появи спеціальних термінів, 
джерела, способи творення, семантичні й функціональні зміни, структур-
но-граматичну характеристику тощо [23, с. 92]. 
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В Україні історичний напрям термінознавства оглядово представлений 
у статті Л. В. Туровської “Історичне термінознавство в Україні кінця ХХ – 
початку ХХІ ст.” (2012) [20]. Існує  чимало праць з історичного термінознав-
ства, в яких здійснено системний опис термінологій у певних хронологіч-
них межах, встановлено особливості їх формування й розвитку, наукові за-
сади термінотворення тощо. Отримані результати таких досліджень дали 
можливість скласти рекомендації щодо унормування певної термінології з 
метою кращого її розуміння та адекватного сприйняття. Так, зокрема, до-
слідження галузевих терміносистем різних галузей науки в історичному ас-
пекті здійснили М. П. Годована (геологічної) [2], Л. Є. Гапонова (криміна-
лістичної) [1], М. О. Гонтар (терміносистеми журналістики) [3], Н. В. Жов-
тобрюх (філософської) [6], Л. Д. Малевич (гідромеліоративної) [10], 
Н. В. Місник (медичної) [12], Л. В. Мурашко (військової справи) [13], 
Н. В. Нікуліна (автомобілебудівельної та транспортної) [15], Н. В. Пуряєва 
(релігійної) [17], Ю. Й. Рисіч (мистецтвознавчої) [18], М. В. Сташко (бібліо-
течної справи) [19], О. В. Чорна (податкової) [24], І. А. Ярошевич (мово-
знавчої) [25] та інші. 

У цій статті подаємо огляд мовознавчих праць, у яких розглянуто синтак-
сичну термінологію в різні часові періоди – від початку ХХ до початку ХХІ ст.

Синтаксис – це складник граматики, який становить систему понять 
про особливості будови, семантики й функціонування синтаксичних оди-
ниць. Українська синтаксична термінологія – це закріплена традицією лек-
сико-семантична система, яка розвивається й удосконалюється. Її основу 
утворює термінологія словосполучення і простого речення, а також терміни 
на позначення понять складного речення. Сучасні синтаксичні теорії 
зорієн товані на всебічне вивчення природи синтаксичних одиниць, їх 
структурну різноманітність, функціональне і комунікативне призначення, 
що суттєво розширює межі сучасної синтаксичної термінології, до якої вхо-
дять підсистеми таких новітніх підрозділів синтаксису, як семантичний, ко-
мунікативний, експресивний, генеративний, комунікативно-прагматич-
ний синтаксис тощо.

А. П. Загнітко називає синтаксис “основною частиною, серцем грама-
тики”, який є одним із найскладніших розділів граматики через власну син-
тезувальну (узагальнювальну) природу щодо інших мовних рівнів: фонети-
ки, лексики, морфології, стилістики, оскільки “синтез різноманітних ви-
мірів функціонування мовних одиниць найпослідовніше пізнається у 
синтаксичних структурах, що найоптимальніше відображають відношення 
між реаліями об’єктивної дійсності” [8, с. 7].

Зауважимо, що з розвитком синтаксичної теорії відбувається законо-
мірний процес зміни кількісного і якісного складу термінології. Сьогодні 
великий масив термінів залишається поза словником через відсутність од-
ностайності в класифікації (підходах) й описові синтаксичних одиниць, 
відношень між ними тощо. Термінологічна лексикографія недостатньо 
швидко реагує на появу нових термінів, що негативно позначається на тер-
мінології загалом і потребує постійного оновлення термінологічних слов-
ників. 
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Початком історичного дослідження синтаксичних термінів у складі 
граматичних уважаємо працю І. І. Огієнка “Українська граматична термі-
нологія: Історичний словник української граматичної термінології з перед-
мовою про історію розвитку її” (1908) [16], яка є однією з перших спроб 
узагальнити  граматичну термінологію в контексті її їсторії. Учений чітко 
окреслив періодизацію української граматичної термінології у нерозривно-
му зв’язку з розвитком граматичної думки в Україні. Уперше в українському 
мовознавстві залучено матеріал граматик М. Осадці, П. М. Дячана, 
О. О. Партицького, П. Ф. Залозного, І. М. Огоновського, О. М. Огонов-
ського, С. Й. Смаль-Стоцького та Т. Гартнера, Г. П. Шерстюка та інших. 
Крім ретроспекції граматичної термінолексики, учений долучається до тео-
ретичного осмислення наукових засад термінотворення, на яких формува-
лася мовознавча термінологія. Це чітка і прозора структура термінів, відпо-
відність специфіці національної мови і мовної основи, розумна пропорцій-
ність свого й запозиченого. І. І. Огієнко зупиняється на специфічних рисах 
термінотворчого процесу від найдавніших граматик до початку ХХ ст. й ак-
центує увагу на чотирьох основних впливах, які позначилися на українській 
граматичній термінології: слов’янському, російському, польському та впли-
вові живої народної мови. Окремо зазначено, що саме вплив російської 
мови був тривалим і суттєвим гальмівним фактором у розвитку нашої термі-
нології. Корисним, на думку ученого, виявився вплив польської мовознав-
чої науки та її термінології, яка була більш розвинена й послуговувалася на-
родною мовою у термінотворенні [16, с. 35].

У передмові до словника зазначено: “Випускаючи “Історичний слов-
ник української граматичної термінології”, ми мали на оці зібрати до купи 
все те по части термінольогії, що ми знаходимо в рідній граматичній  літера-
турі, показати суспільству, на що ми багаті тепер з свого боку, на що вбогі, і 
тим по змозі сприяти розвиткови нашої граматичної термінольогії” [Там 
само, с. 39]. Словник побудовано так, що кожен термін ілюструє номінації з 
інших граматик, тобто “кожний термін подавав з себе малюнок свого істо-
ричного життя...”, таким чином було видно, яким шляхом йшов розвиток 
термінології [Там само, с. 39]. 

Наприкінці 50-х рр. ХХ ст. синтаксичний термін у складі граматичного 
стає об’єктом наукового висвітлення у монографії Н. А. Москаленко “На-
рис історії української граматичної термінології” (1959), яка містить окре-
мий розділ про історію синтаксичної термінології, де системно описано 
становлення засадничих понять українського синтаксису. Тут уперше зроб-
лено спробу виокремлення періодів в історії синтаксичної термінології та 
вироблення чітких критеріїв для характеристики кожного з них. Також про-
аналізовано переваги й недоліки певних терміноодиниць в аспекті слово-
твірних схем та відповідності термінотворчого процесу народній мовній 
основі, який фіксують граматики другої половини ХІХ ст. одночасно з каль-
куванням термінів російської, польської, німецької та інших мов. Остаточ-
на уніфікація синтаксичної термінології, на думку дослідниці, припадає на 
30-ті рр. ХХ ст., коли стають усталеними загальні поняття, без яких теоре-
тичне опрацювання синтаксису було б неможливим [14, с. 207].
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Джерельна база цієї праці обмежена “Курсом сучасної української літе-
ратурної мови” Л. А. Булаховського (1951), який систематизував здобутки 
синтаксичної теорії на сучасному для дослідниці етапі розвитку мовознав-
чої науки. Н. А. Москаленко залучає терміни граматик М. Г. Смотрицького, 
І.  Могильницького, І. М. Вагилевича, М. Осадці, П. М. Дячана, О. О. Пар-
тицького, П. Ф. Залозного, О. Поповича, І. М. Огоновського, О. М. Ого-
новського, С. Й. Смаль-Стоцького та Т. Гартнера, Г. П. Шерстюка, 
Є. К. Тимченка, В. І. Сімовича, О. Н. Синявського та інших. Зважаючи на 
час написання праці, виправданою є відсутність термінологічного ілюстра-
тивного матеріалу з граматик мовознавців М. М. Сулими, І. І. Огієнка, 
Й. Я. Кудрицького, О. Б. Курило та ін. 

Синтаксична термінологія у складі граматичної  стала об’єктом сучас-
них дисертаційних досліджень В. В Захарчин [7] та О. В. Медведь [11]. 

В. В. Захарчин розглядає період кінця ХІХ – початку ХХ ст. як час ін-
тенсивного розвитку системи українських мовознавчих термінів на націо-
нальній основі, в межах якої вивчає морфемну, морфологічну, синтаксичну, 
пунктуаційну, словотвірну й фонетичну термінологію. Дослідниця 
виок ремлює тенденції у формуванні мовознавчої терміносистеми: орієнта-
ція на засоби рідної мови, вплив польської та німецької мови, уживання 
термінів латинського та грецького походження тощо [7, с. 24]. Робота здій-
снена на матеріалі тогочасних наукових праць І. Г. Верхратського, М. С. Воз-
няка, Б. Д. Грінченка, О. М. Огоновського, І. І. Огієнка, В. І. Сімовича, 
І. Я. Франка та ін. В. В. Захарчин дослідила лексико-семантичні процеси 
мовознавчої терміносистеми, структуру та способи її термінотворення: лек-
сико-семантичний, спосіб афіксації та синтаксичний. Останній визначила 
як провідний. 

О. В. Медведь зосереджує увагу на аспектах і методах дослідження 
української граматичної термінології: встановленні кількісного і якісного 
складу, доборі джерел термінологічного матеріалу, поняттєво-змістових 
методах вивчення аналізованої термінології [11, с. 3]. Історії української 
граматичної термінології присвячено окремий розділ, у якому розкрито 
особливості історичного розвитку та сучасного функціонування грама-
тичної терміносистеми, розроблено її періодизацію (6 періодів), яка ґрун-
тується на критерії – рівень, ступінь наукового осмислення граматичного 
ладу української мови. Здійснено диференціацію поняттєвих категорій 
термінів в межах української граматичної терміносистеми: 1) категорія 
субстанцій, яка поділяється на підкатегорії: субстанції морфології (аб-
страктний іменник, предикативний прислівник тощо) та синтаксису (ад-
вербіальна синтаксема, комунікативна синтаксична одиниця тощо); 2) ка-
тегорія властивостей (адресатність, модальність, предикативність тощо); 
3) категорія процесів (транспозиція, адвербіалізація тощо); 4) категорія 
наук (граматика, морфологія, синтаксис). На цьому ж рівні виділено вну-
трішньокатегорійні та міжкатегорійні відношення в граматичній терміно-
системі. Також дослідниця встановила структурну типологію граматичних 
термінів, серед яких виділила терміни-слова (обставина, означення тощо), 
терміни-юкстапозити (власне-іменник, невласне-іменник тощо), термі-
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ни-словосполучення двочленні (предикативна синтаксема), тричленні 
(форма синтаксичного зв’язку), чотиричленні (вигукове нечленоване 
просте речення), п’ятичленні (єднальне складносурядне речення відкри-
тої структури), шестичленні (просте ускладнене речення з прислівними 
другорядними членами), семичленні (складне безсполучникове речення з 
недиференційованим синтаксичним зв’язком між частинами) [Там само, 
с. 12].

О. В. Медведь порушує проблему  варіантності граматичних термінів і 
встановлює, що сферою поширення цього явища є терміни-словосполу-
ченя. Дослідниця розробляє типологію варіантності граматичної терміно-
логії: орфографічну, словотвірну й синтаксичну. Окремо описує типи син-
таксичної варіантності. Найпоширенішими у досліджуваній термінології  
способами творення термінів-слів виявлено префіксацію і суфіксацію, 
з’ясовано термінотворчі моделі для термінів-словосполучень. На словес-
но-поняттєвому рівні у системі граматичної термінології досліджено яви-
ща синонімії і антонімії, до того ж, синонімію відмежовано від явища ва-
ріантності. Також системно описано лексико-семантичні процеси, вияв-
лено системні параметри, що дозволяють вважати граматичну 
терміносистему багаторівневою, в якій поєднані поняттєві й мовні систе-
моформувальні чинники [Там само, с. 16].

Окрім дисертаційних праць, синтаксична термінологія поставала 
об’єктом вивчення  окремих розвідок, що зорієнтовані на дослідження тер-
мінолексики в конкретних часових та локальних межах. М. П. Лесюк роз-
глядає особливості становлення лінгвістичної термінології в Галичині, що 
припадає на ХІХ ст. У поле зору дослідника потрапляють галицькі грамати-
ки І. Могильницького, М. М. Лучкая, І. М. Вагилевича, Й. І. Лозинського, 
Я. Ф. Головацького, М. Осадці, О. М. Огоновського, С. Й. Смаль-Стоцького, 
В. І. Сімовича та Я. Лазарука. Учений з’ясовує труднощі термінотворення та 
впливи іноземних праць на формування української термінології, з яких 
позитивним називає польський [9, с. 262].

Для комплексного представлення терміносистеми важливим кроком 
є  виявлення термінології з першоджерел, встановлення витоків форму-
вання наукової теорії і завершального етапу – називання понять цієї тео-
рії. Так, Н. В. Гуйванюк визначила наукові засади розділу з синтаксису 
“Граматики руської мови” С. Й. Смаль-Стоцького і Т. Гартнера у порів-
нянні з “Граматикою української мови” В. І Сімовича, окреслила роль 
учених у виробленні й вдосконаленні граматичних кваліфікацій синтак-
сичних явищ української мови та утворенні їх термінології на національ-
ній мовній основі. Дослідниця відзначає сучасність і сміливість поглядів 
граматистів та їхній незаперечний вплив на формування новітніх грама-
тичних концепцій ХХІ ст. [5, с.14]. 

З огляду на зазначене можемо стверджувати, що синтаксична терміно-
логія досі не поставала об’єктом спеціального дослідження в контексті іс-
торичного формування й розвитку. Перспективою такого дослідження вва-
жаємо встановлення її першоджерел, укладання чіткої періодизації станов-
лення й формування синтаксичних термінів у єдину терміносистему, опис 
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засад створення й еволюції термнінопонять, презентацію досягнень різних 
наукових шкіл у виробленні уніфікованої термінології. Виконання цих за-
вдань уможливить системне лексикографічне представлення терміносисте-
ми з урахуванням досягнень мовознавчої науки. 
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Y. A. Chernobrov

SYNTACTIC TERM AS AN OBJECT OF RESEARCH 
IN THE UKRAINIAN HISTORYCAL TERMINOLOGY

The article analyses the scientific achievements of linguists in the study of syntactic termi-
nology in the field of historical terminology, outlines the perspectives and tasks of comprehensive 
research in terminology in close connection with the development of the Ukrainian grammatical 
science.

K e y  w o r d s :  term, grammar, historical terminology, syntactic terminology.
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ТЕРмИнОЛОГИя КОГнИТИвнОЙ ЛИнГвИсТИКИ:  
КОнЦЕПТУаЛЬная сИсТЕма И КОнЦЕПТУаЛЬная  

КаРТИна мИРа

Раскрывается значение терминов концепт, концептуальная система и концептуаль-
ная картина мира. Когнитивная лингвистика с помощью этих терминов позволяет дать 
интерпретацию знаний, скрытых в языковой картине мира.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  языковая картина мира, концепт, концептуальная система 
и концептуальная картина мира.

Очень быстро, буквально за какие-то десять лет, отечественная лингвис-
тика приняла в свой метаязык несколько терминов, которые активно ис-
пользуются и широко употребляются в различных исследованиях. Среди 
таких терминов – языковая картина мира, концептуальная картина мира, 
концепт, концептуальная система и др. Два термина – концептуальная сис-
тема и концептуальная картина мира – не являются синонимами. 

Под термином концептуальная картина мира понимаем полную базу зна-
ний о мире (донаучных и научных), накопленную за всю историю существова-
ния народа, говорящего на языке. Объем понятия «концептуальная картина 
мира» не совпадает с объемом понятия «языковая картина мира». В первом 
случае дифференцирующими признаками понятия являются ‛сложная по 
своему строению’ и ‛многоуровневость’. И если в языке существуют процессы 
архаизации и десемантизации, то в концептуальной картине мира аккумули-
руется всё, что когда-то было познано, названо и освоено. Первый уровень в 
ней образуют знания архаичные, реликтовые (донаучные), это знания допись-
менного периода. Далее появляется уровень знаний, который частично фик-
сируется в разного рода текстах. Следующие уровни – это знания разных наук, 
как систематизированные, так и несистематизированные. Язык «запомнил» и 
сохранил эти знания в своих знаках и категориях (например, к категории жи-
вого в русской концептуальной картине мира относятся не только животные 
(живые!) и человек, но и растения, которые живут и умирают; эта категория 
связана с категорией одушевленности – наделенности душой).

Термин концептуальная система определяем как совокупность всех кон-
цептов, входящих в ментальный фонд языка, находящихся в разных типах 
отношений между собой. Они реализуются в виде репрезентантов – языко-
вых знаков. Концептуальную систему можно назвать ментальным каркасом 
языковой картины мира. Концептуальная система – сложное образование: ее 
формируют концептуальные подсистемы, такие, например, как концепты 
небесного мира (солнце, звезды, луна, комета, планета, небо и др.), ландшафт-
ные концепты (земля, море, река, луг, лес, тайга, океан, озеро и др.), зоокон-
цепты (птица, зверь, хищник, бабочка, божья коровка, стрекоза и др.), антро-
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поконцепты (властитель, правитель, подданный, воин, путник, музыкант, 
учитель и др.), социоконцепты (политические концепты, идеологические 
концепты, интерперсональные концепты, религиозные концепты, этичес-
кие концепты) и т.д. У каждого народа своя мифология, свой путь в донауч-
ном познании мира,т. е. своя культура. Эти знания тоже отображаются на 
концептуальной системе: «Культуру можно определить как то, что данное 
общество делает и думает. Язык же есть то, как думают» [4, c.  193–194].

Понятие концептуальной системы включает в себя весь объём моделей 
осмысления и описания мира и его фрагментов. Такую систему можно на-
звать традиционной, т.к. она функционирует в виде устойчивых форм язы-
ка. Концептуальная система консервативна. И в то же время эта концептуаль-
ная система кумулятивна; она развивается, дополняется новыми признака-
ми, т. к. язык имеет свойство самообновления, обладает способностью к 
порождению новых языковых форм для выражения новых знаний.

Концептуальная система обладает принципом голографичности. Суть 
принципа заключается в том, что концепты, составляющие эту систему, пред-
ставляют собой совокупность признаков, необходимых и достаточных для 
идентификации стоящих за ними фрагментов мира. При этом каждый признак 
концепта есть самостоятельный концепт,т. е. у признака есть свои признаки.

Под термином языковая картина мира понимаем запечатленную в язы-
ковых знаках систему знаний о мире, а также способы получения и интер-
претации новых знаний. При таком подходе язык рассматривается как 
определенная концептуальная система и как средство оформления концеп-
туальной системы знаний о мире [2, c. 9].

Лингвальность мира состоит прежде всего в том, что предполагается су-
ществование «организованного языком мира событий», то есть существова-
ние «перформативного лингвального бытия социума и субъекта» [5, c. 26]. Со-
гласно гипотезе Сепира-Уорфа, их наличие обусловлено тем, что структура 
языка определяет мышление и способ познания реальности. Однако для дру-
гих ученых «большое количество случаев провоцирования языковыми сущ-
ностями неправильной оценки ситуации является основанием для утвержде-
ния о репрезентации в семантической структуре языка двух миров – онтоло-
гического, референтного, то есть мира внеязыковых сущнос тей и событий, 
протоколируемых в языке, и лингвального, то есть мира, созданного языком. 
Другими словами, … не язык определяет мышление, а мир, созданный язы-
ком, является миром нашего человеческого существования. Наше поведение 
обусловлено законами этого мира, хотя и имеет, в то же время, онтологичес-
кие рамки. … Оба эти мира находятся в тесном взаимодействии. Именно на 
пересечении этих миров и существует человек как личность, с одной стороны, 
определяющая формы существования онтологического и лингвального бы-
тия, а с другой, определяемая, формируемая этими мирами» [5, c. 27].

Человек познаёт не объективную действительность, существующую 
вне него и независимо от него, а тот язык, которым владеет. Характер и раз-
витие мышления определяется его имманентным развитием, поэтому лю-
бое мышление имеет чисто национальные черты. В различных концепциях 
современного языкознания делаются попытки разрешить один вопрос: 
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определяет язык мировоззрение или он не является первичным способом 
категоризации действительности и миропонимания. Эти теории постули-
руют достаточную относительность знаний о мире, которые прямо зависят 
от того, что служит источником этого знания: сама действительность или ее 
концептуализация, зафиксированная в значении языковых знаков.

Первые попытки выявить и дать определение основной единице мен-
тальности – концепту – появились еще в XIX веке. На «туманное нечто» на-
брели философы и лингвисты, писавшие о «закругленном объекте» и «вну-
тренней форме» (Г. Г. Шпет), «внутренней форме» (А. А. Потебня), «вневре-
менном содержании» (С. Л. Франк), «принципиальном значении» (А. Ф. Ло-
сев) и даже о концепте (С. А. Аскольдов-Алексеев). Термином концепт опре-
деляем единицы концептуальной системы в их отношении к языковым 
выражениям, в которых заключаются знания о мире. Эти знания относятся к 
актуальному или виртуальному состоянию мира. Что индивид знает, думает, 
представляет об объектах внешнего и внутреннего миров, и есть то, что на-
зывается концептом. Концепт – это представление о фрагменте мира (рефе-
ренте). Такое представление (образ, понятие, символ) формируется общена-
циональными признаками, которые дополняются признаками индивидуаль-
ного опыта и личного воображения. Для русского языка национальным об-
разом является, например, Русь (Россия) или мать, примером понятия-идеи 
выступают социализм и коммунизм, символом – сокол и лебедь (ср. эту симво-
лику в русском фольклоре). У каждого носителя языка есть свои индивиду-
альные представления, ассоциации, касающиеся указанных примеров.

В объем понятия «концепт» входит некое представление о фрагменте 
мира или части такого фрагмента, имеющее сложную структуру, выражен-
ную разными группами признаков, реализуемых разнообразными языко-
выми способами и средствами. Концептуальный признак объективируется 
в закреплённой и свободной формах сочетаний соответствующих языковых 
единиц – репрезентантов концептов. Концепт отражает категориальные и 
ценностные характеристики знаний о некоторых фрагментах мира. В кон-
цепте заключаются признаки, функционально значимые для соответствую-
щей культуры. Полное описание структуры концепта, значимого для опре-
делённой культуры, возможно только при исследовании наиболее полного 
набора средств его представления [3, c. 76].

Связка «концепт – слово» выражает самое важное положение, на кото-
рое необходимо обратить особое внимание. Чаще всего концепт вербализу-
ется именно при помощи слова. Концептуализация мира происходит через 
язык, и образы мира, существующие в сознании, можно проследить через 
образные признаки, закрепленные в языке. Исследовать концепт можно 
только посредством языка. Именно язык и есть средство проникновения в 
концептуальную систему. Концептуальная система – это каркас языковой 
системы и его фундамент. У концепта ментальная природа, но познать кон-
цепт, описать его структуру и составляющие её когнитивные признаки воз-
можно только с помощью языка. Можно рассуждать о невербализованных 
концептах, однако, когда мы говорим о них, описываем их, мы пользуемся 
ресурсами языка. Значит, эти концепты могут быть вербализованы. Только 
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не одним словом, а описательно. Потому вопрос о невербализованных кон-
цептах отпадает сам собой.

Концептуальная система у каждого человека индивидуальна. Исследо-
вание индивидуальных концептуальных систем пока сводится к анализу ав-
торских языковых картин мира, с опорой на тексты – устные или 
письменные,т. е. анализируются способы воплощения концептуальных 
признаков в языковых формах. Существующие знания о мире принадлежат 
фонду общей для всех носителей языка информации. Характеристика, на 
которой основывается уподобление (сравнение / аналогия) одного концеп-
та другому, позволяет утверждать сходство между известным и неизвест-
ным. Такое сходство определяем термином признак концепта, под которым 
понимаем общее основание, по которому сравниваются некоторые несхо-
жие явления. Реконструкция структуры концепта осуществляется путём 
наиболее полного выявления возможных признаков, которые могут быть 
объединены по общей для них видовой или родовой ассоциативной харак-
теристике.

Исследование концептуальных признаков и сопоставление фрагментов 
картин мира в разных языках – одна из основных целей концептуальных ис-
следований. Удивительной закономерностью, характеризующей язык, является 
способность языка хранить и передавать то, что веками закреплялось в виде 
устойчивых выражений, когнитивных моделей. Признаки концептов, пред-
ставляющие национальную картину мира, консервативны. И в то же время кар-
тина мира народов меняется, структура признаков концептов расширяется за 
счёт продолжающегося познания мира. Развитие науки, культурные процессы 
дополняют сведения о мире. На эти научные и культурные представления на-
кладывают отпечаток меняющиеся религиозные и научные воззрения социума.

Принято считать, что язык полностью фиксирует концептуальную сис-
тему, однако это не совсем так. Язык отображает концептуальные системы но-
сителей языка в их совокупности, т. е. общенациональная концептуальная си-
стема не совпадает с индивидуальной. При этом общенациональная концепту-
альная система – это абстрактное явление, нечто усредненное, относящееся к 
этическому уровню языка. Индивидуальная концептуальная система – вопло-
щение сознания конкретного человека, относящееся к этическому уровню.

Для многих носителей русского языка слова апологет, валоризация, мо-
нетаризм ничего не значат: в языке слова есть, а их содержание и тем более 
их внутренняя форма просто не всем известны, дифференциальные при-
знаки, выражающиеся в виде сем, не участвуют в образной системе языка – 
с соответствующими референтами не сравниваются и не отождествляются 
другие явления мира. Это можно было бы объяснить простым фактом за-
имствования этих слов из другого языка, но если валоризация, монетаризм в 
русском языке появились относительно недавно, и не было достаточно вре-
мени на их осмысление, то клеврет и апологет известны с XI в., и слова эти 
до сих пор активно используются в политическом дискурсе. Контексты, в 
которых встречаются эти слова, прямо указывают на их отрицательную 
коннотацию, но значения слов не всегда из этих контекстов понятны.
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Для наших современников малоизвестными могут быть целые концеп-
туальные области: сельское хозяйство, животноводство, национальная кух-
ня, мифология и др. Не каждый может раскрыть полное содержание кон-
цептов, скрывающихся за словами рожон, лён, конопля, взвар, Чур, Велес, 
Макошь, Перун, рожаницы. Слово, не выражающее никакого смысла для 
носителя языка, объективирует нулевой концепт.

Если мир явлен носителю языка в виде категориальной сетки, в кото-
рой каждая ячейка представляет собой родовое, видовое или конкретное 
понятие, то на каждую ячейку при дальнейшем осознании и описании мира 
накладывается вся категориальная сетка, закрепленная за данным языком. 
К данному фрагменту мира «примеряются» все категории, существующие в 
языке; однако не все категории будут соизмеримы с познаваемым поняти-
ем.  Сознание человека таково, что любое слово и «скрывающийся» за сло-
вом концепт обычно включается в несколько ячеек категориальной сетки, 
что обеспечивает его существование в виде множества ассоциативных свя-
зей. Другими словами, при переносе признаков из других концептуальных 
областей описываемый фрагмент мира уподобляется чему-то иному, сход-
ному по какому-либо качеству, свойству, отношению или функции. Основ-
ная роль концептов в мышлении – это категоризация, позволяющая груп-
пировать объекты, имеющие некоторые сходства, в определенные классы.

Система знаний о мире – концептуальная система – выражена в языке, 
в том числе в виде категорий – скрытых (понятийных) и грамматических 
(закрепленных в формах постоянного выражения соответствующего кате-
гориального признака). Система знаний о мире не совпадает у разных на-
родов, в первую очередь это заметно именно в составе грамматических ка-
тегорий. Часто говорят, что действительность неодинаково отражается в 
различных языках в силу нетождественных условий материальной и обще-
ственной жизни людей. Но не только это влияет на концептуальные систе-
мы разных народов. У каждого народа своя мифология, свой путь в дона-
учном познании мира, т. е. своя культура.

Введем еще несколько терминов, востребованных в связи с появлением 
новых исследований.

П а р н ы е  к о н ц е п т ы .  Под парными концептами понимаются те, у ко-
торых слова-репрезентанты считаются полными или частичными синонима-
ми. Существование слов-дублетов обусловлено историческими факторами 
развития языка: на каком-то этапе в одном языке появляются двойные име-
нования одного и того же референта. Так, концепт луна объективируется в 
русском языке вариантом (полным синонимом) месяц. По времени появле-
ния первичным является слово месяц. Позже в русском языке месяц вытесня-
ется словом луна. Примерами парных концептов служат такие, как истина и 
правда, ложь и обман, горе и злосчастье, жизнь и живот, мечта и грёза и др.

Б и н а р н ы е  к о н ц е п т ы .  Под бинарными концептами понимаются та-
кие, слова-репрезентанты которых являются антонимами. Эти концепты можно 
назвать также оппозитивными. К примеру, бинарными концептами будут любовь 
и ненависть, свет и тьма, друг и враг, строить и разрушать, много и мало и др.
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Э к в и в а л е н т н ы е  к о н ц е п т ы .  Под эквивалентными понимаются 
концепты, структуры которых полностью или частично совпадают, особен-
но в мотивирующей и понятийной своих частях, а их репрезентанты высту-
пают равнозначными при переводе. Сопоставительные концептуальные 
исследования позволяют обнаружить общее и специфическое в структурах 
эквивалентных концептов. К разряду эквивалентных концептов относятся 
душа и soul, сердце и heart, мудрость и wisdom, дух и spirit, ум и mind, вообра-
жение и imagination и др.

В сознании современного человека сталкиваются две различные исто-
рические традиции. Первая отражает ценности, идеалы и представления 
людей, сложившиеся как формы исторического опыта бытия в мире и об-
разующие ядро сознания человека, т. к. именно это ядро и есть концепту-
альная картина мира, которую человек осваивает с языком. Другая истори-
ческая традиция обусловлена системой научного знания, которая не появи-
лась одномоментно, а развивалась в течение всего периода становления 
народа. Система научного знания осваивается сознательно, именно это 
знание человеку дается со школьной скамьи, а концептуальная система 
скрывается в недрах языка, познается стихийно, неосознанно, ее усвоение 
происходит с момента рождения. Человек, не задумываясь, употребляет те 
или иные формы языка, потому что так принято.

Когнитивная лингвистика на современном этапе стремительно попол-
няется новыми терминами. Это обусловлено необходимостью разграничения 
объектов и предметов исследования. Унификация терминов когнитивной 
лингвистики – одна из непреложных целей современного терминоведения.
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TERMINOLOGY OF COGNITIVE LINGUISTICS: 
CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD

The article deals with the determination of the terms concept, conceptual system and concep-
tual picture of the world. Cognitive linguistics helps to analyze knowledge covered by the language 
picture of the world.

K e y  w o r d s : language picture of the world, concept, conceptual system and conceptual 
picture of the world.
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ПРОсТІР”: ДИФЕРЕнЦІаЦІя ПОняТЬ
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моделі, основних різновидів когнітивних структур, когнітивного простору, когнітеми, а 
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простір”.
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Сьогодні мова вже не вважається монополією лінгвістики, натомість є 
всі підстави трактувати її як різновид когнітивного процесу. Серед дослід-
ників, які активно працюють у цьому напрямі, варто згадати О. В. Тишко, 
В. Л. Іващенко, О. С. Кубрякову, Д. Б. Гудкова та ін., у працях яких розгля-
даються проблеми теорії пізнання, розпрацьовуються основні поняття ког-
нітивної лінгвістики. 

У нашому дослідженні пропонуємо зосередити увагу на окремих із них, 
зокрема “когнітивна модель” (механізм чи спосіб мислення), “когнітивна 
структура” (структура репрезентації знань), “когнітивний простір” (простір 
розумової діяльності людини), “когнітема” (компонент знання чи пізнання 
змістової структури будь-якої мовної одиниці). Оскільки мова й мислен-
ня – нерозривні, а кожне слово пов’язане з поняттям, то повинен існувати 
зв’язок між когнітемою (компонентом знання) та семою (компонентом 
лексичного значення), а також між когнітивним та семасіологічним про-
сторами. Вважаємо, що актуальність нашого дослідження полягає саме в 
тому, щоб розробити й обґрунтувати доцільність впровадення нових мово-
знавчих термінів когнітосема та когнітивно-семасіологічний простір.  

Найбільш стійкою й консервативною в історії філософії, вважає С. Б. Крим-
ський, є проблематика теорії гносеології (пізнання). Близько трьохсот років не-
змінним залишалося поле локківської теорії пізнання з її дилемами: емпірич-
не – теоретичне, абстрактне – конкретне, практичне – споглядальне, аналітич-
не – синтетичне, загальне – одиничне, суб’єктивне – об’єктивне. Проте така 
гносеологія, за словами відомого вченого, недосконала, що й зумовило струк-
турну перебудову проблемного поля згаданої традиції в гносеології. Новий гно-
сеологічний підхід базувався на перетині теорії пізнання й теорії свідомості. 
С. Б. Кримський вважає, що в різних напрямах класичної гносеології свідомість 
уявлялась або з суб’єктивного боку пізнавального процесу, або з боку його зміс-
ту, тобто в аспекті предметно-об’єктних орієнтацій аналізу пізнання. Свідомість 
виступала чи то як суб’єктивна діяльність, чи то як властивість об’єктивної суб-
станції (матерії або абсолютного духу). Дослідник говорить, що протягом пев-
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ного проміжку часу універсальною вважалася так звана “вертикальна” модель 
пізнавального процесу, яка уявляла пізнання у вигляді руху від чуттєво-емпірич-
ного до висоти теоретичного мислення і від нього – до верховенства практики. 
Проте, на думку вченого, така модель пізнання світу має не лише позитивні, але 
й негативні сторони. Модель триступеневого переходу пізнання до істини зво-
дить, по-перше, чуттєво-емпіричне до початку пізнавальних процесів, а прак-
тику — до їх кінця. Але чуттєво-емпіричні ситуації притаманні й початку, й за-
вершенню пізнання, а інструментально-практична орієнтація властива всім 
фазам пізнавального процесу. По-друге, “вертикальна” модель відкидає на пе-
риферію важливий елемент пізнавального процесу, пов’язаний із творчою 
уявою, інтуїцією, конструктивізацією емпіричного матеріалу, символіко-образ-
ною активністю та мовною свідомістю. Саме тому, зазначає С. Б. Кримський, 
у сучасній гносеології варто говорити ще й про “фронтальну” модель пізнаваль-
ного процесу: чуттєво-емпіричне й теоретичне з двох боків охоплюють до-
сліджуваний об’єкт, а в центрі такого “фронту пізнання” знаходиться творча 
активність інтуїції, продуктивна уява, символічні форми, категорійні матриці 
синтезу емпіричного й теоретичного, здатність наочно-гностичного та мовного 
моделювання. Тобто, на думку дослідника, чуттєво-емпіричне розглядається в 
його здатності розширюватися до практики, яка творить світ людини, а теоре-
тичне – до творчості духу, який робить саму людину цілим світом. Якщо “верти-
кальна” модель пі знання вищим його щаблем визнає практику, то “фронталь-
на” – виходить із принципу єдності практики й духу, з розгляданням їх як екві-
валентних станів людської активності. С. Б. Кримський вважає, що пізнання 
розуміють у двох іпостасях, а саме: як рух до об’єктивної істини, тобто до зна-
ння, позбавленого земної недосконалості,  незалежного від суб’єкта, та пізнан-
ня як розкриття людської присутності у світі, оскільки, за словами вченого, лю-
дина зробила відокремлення частин цілого для його пізнання своєю долею та 
призначенням [4, с. 71–75]. 

У “Короткому словнику когнітивних термінів” за загальною редакцією 
О. С. Кубрякової (1997) зафіксовано такі визначення поняття “когнітивна 
модель”: 1) мова як різновид когнітивного процесу (мова та її пізнання на-
лежать до компетенції когнітивної науки й не є монополією лінгвістики); 
2) модель розуміння тексту як результату природного оброблення мовних 
даних (у такому випадку говорять про побудову ментальних моделей тексту, 
які своєю чергою вимагають побудови когнітивних моделей окремих ситуа-
цій); 3) характеристика процесу категоризації в природній мові (за Дж. Ла-
коффом, існує чотири типи когнітивних моделей: пропозиційні, схематич-
ні (образні), метафоричні та метонімічні; по суті йдеться про механізми 
мислення й формування концептуальної системи людської свідомості як 
тієї основи, на якій здійснюється процес мислення) [6, с. 53].

У нашому дослідженні ми послуговуватимемося терміном когнітивна 
модель на позначення механізму та способу мислення.

Проблема моделей пізнання світу корелює із проблемою віднаходжен-
ня фрагментів простору, які людина вже пізнала, тобто фрагментів когні-
тивного простору. Когнітивний простір у лінгвістиці визначають як простір 
поведінки та розумової діяльності мовця і слухача [1, с. 91].
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“Когнітема – когнітивний простір”, “когнітосема – когнітивно-семасіологічний простір”...

Ми кваліфікуємо когнітивний простір як сферу розумової діяльності 
суб’єктів пізнання або сферу пізнавальної діяльності людини, основною 
одиницею якого є когнітивна структура, яка акумулює в собі і результати 
пізнавальних процесів, а тому таку структуру часто називають ще й струк-
турою репрезентації знань. Термін знання корелює з терміном інформація. 
Проте, вважає О. С. Кубрякова, термін інформація передбачає також те, що 
надходить до людини різними каналами, передається і кодується, обробля-
ється і переробляється в результаті надходження інших відчуттів, сигналів 
або стимулів під час сприйняття світу; знання – це не зібрання випадкових 
фактів, набір відомостей, об’єднаних у певну упорядковану систему. Одним 
із найважливіших питань є вивчення типології структур та систем знань, 
репрезентованих у людському розумі, а також їх взаємодії [6, с. 29].

О. В. Тишко зазначає, що останнім часом дослідники в галузі лінгвісти-
ки, психології та інформатики, вивчаючи способи отримання, оброблення, 
зберігання та використання інформації, пропонують різні переліки когнітив-
них структур, які використовуються для ментальної репрезентації знань, 
а саме: пропозиції, схеми, сценарії, скрипти, сітки, фрейми, концепти [5, с. 236]. 

В. Л. Іващенко до когнітивних структур як структур репрезентації знань 
у людській свідомості відносить фрейми, сценарії, плани, думки, віру, емоції, 
інтуїцію, інтенції тощо, зазначаючи, що квазісинонімами терміна когнітив-
на структура є терміни ментальна структура, ментальна репрезентація, 
ментальний образ [3, c. 148–162; 2, с. 153].

О. С. Кубрякова серед різних структур представлення знань розрізняє 
фрейми, скрипти, сценарії, пропозиції, образи, ознаки, а серед систем знань – 
пам’ять, ментальний лексикон, концептуальну структуру [6, с. 29].

До елементарних одиниць когнітивної семасіології, або когнітивної се-
мантики можемо віднести когнітему (у складі концептів=понять як менталь-
но-мовних одиниць) та когнітосему (у складі лексичних значень термінів як 
репрезентантів концептів=понять). Когнітивні структури як структури репре-
зентації знань у проекції на семантичний простір виявляють себе як когнітеми.

Когнітема, зазначає В. Л. Іващенко, – це смисл, що його генерують усі 
когнітивні процеси, пов’язані з реалізацією тієї чи іншої когнітивної здатно-
сті – властивості говорити, вчитися та навчатися, вирішувати проблеми, мір-
кувати, робити висновки, планувати дії, діяти інтенційно, запам’ятовувати, 
уявляти, фантазувати, рухатися за власним бажанням [3, с. 153]. За словами 
дослідниці, це осмислення світу й самого себе, яке зберігається в структурах 
довготривалої пам’яті  переважно у формі образів-енграм пам’яті як менталь-
них образів, що інтеріоризують взаємодію індивідуально-особистісних та со-
ціально зумовлених процесів стандартного світовідчуття, світосприймання та 
мислення як опосередкованого й узагальненого пізнання реальної дійсності, 
що генерує в собі всі когнітивні процеси та відображає суттєві властивості 
предметів і явищ, а також взаємозв’язки між ними шляхом узагальнення, ка-
тегоризації, порівняння, абстрагування, аналогії. Це також семантичний код 
інтеріоризації людського досвіду у вигляді знань та супутніх процесів пізнан-
ня. Розглядаючи когнітему як когнітивний (знаннєво-пізнавальний) компонент 
змістової (ціннісно-смислової) структури концепту, В. Л. Іващенко кваліфікує 
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її також як компонент знання / пізнання змістової організації будь-якої мовної 
одиниці [2, с. 60–70].  Власне від цього положення ми й будемо відштовхува-
тися у своїх подальших міркуваннях.

Отже, мова – явище антропоцентричне, вона не може існувати без 
осмислення її одиниць людським розумом. Кожне слово (мовна одиниця), 
що побутує в мові, відповідає якомусь абстрагованому поняттю (ментальній 
одиниці), що функціонує в свідомості людини як фрагмент її когнітивного 
простору. Будь-яке слово має змістову та формальну (план вираження) ор-
ганізацію. Змістова організація, або семантичний (семасіологічний) про-
стір, слова має свої компоненти та мікрокомпоненти, одним із яких є зна-
ннєво-пізнавальний, або когнітивний, – когнітема, яку може репрезенту-
вати і денотативний компонент семантики слова, або денотат імені, і 
конотативний компонент семантики слова, або конотат. 

Когнітему на рівні компонентів лексичного значення слова, або мікро-
компонентів змістової структури слова, репрезентують когнітосеми.

Міркування про семантичний (семасіологічний) простір як сукупність 
змістів, охоплених мовою в минулому, теперішньому і майбутньому, та мір-
кування про когнітивний простір як сферу пізнавальної діяльності людини 
дають усі підстави впровадити у науковий обіг нове поняття – “когнітивно-
семасіологічний простір” як віддзеркалення в семантиці слова, в його лексич-
них значеннях та семній організації фрагментів знань та особливостей пі-
знання світу людиною залежно від сфери її діяльності та способу мислення.
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“COGNITEME – COGNITIVE SPACE”, “COGNITOSEME – COGNITIVE-SEMASIOLOGICAL SPACE”: 
DIFFERENTIATION OF CONCEPTS

The concepts of epistemology, specifically the notion of cognitive model, the main varieties 
of cognitive structures, cognitive space, cogniteme are examined. New concepts – “cogni-
toseme” and “cognitive-semasiological space” are worked out in the article.

K e y  w o r d s : cogniteme, cognitoseme, cognitive space, cognitive-semasiological space. 
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ТЕРмІн ФРЕЙМ У ЛІнГвІсТИЦІ

Проаналізовано особливості функціонування терміна фрейм у лінгвістиці, 
окреслено основні підходи до його визначення. Виокремлено структурні й типоло-
гічні особливості фрейму порівняно з іншими типами когнітивних одиниць. Розгля-
нуто основні класифікації фреймів.

К л ю ч о в і  с л о в а: фрейм, когнітивна одиниця, лінгвістична термінологія.

© О. О. КОЛЯДЕНКО, 2013

Протягом останніх років у вітчизняному мовознавстві зросла кількість 
досліджень, в основі яких лежить когнітивний підхід до вивчення мовних 
явищ. Такий підхід збагатив лінгвістичні дослідження новим поняттєвим 
апаратом, різними методами й експериментальними процедурами, дозволив 
по-новому підійти до розв’язання проблем вербалізації інформації у процесі 
пізнання навколишнього світу, способів представлення мовних одиниць у 
людській свідомості та їхньої участі у забезпеченні комунікації. Одним із ба-
зових методів аналізу механізмів взаємодії вербальних та когнітивних струк-
тур є фреймовий аналіз. Вивчення фреймів дозволяє зрозуміти механізми 
концептуалізації об’єктивованих у мові понять та явищ дійсно сті, саме тому 
фреймовий аналіз стає актуальним не лише серед учених-лінгвістів, але й се-
ред літературознавців та представників інших галузей знань.

Проте введення нового терміна до лінгвістичної парадигми не лише 
відкрило нові можливості, але й призвело до певних труднощів, пов’язаних 
насамперед із його поняттєвою розмитістю [11, c. 3]. Зокрема, чимало до-
сліджень зарубіжних і вітчизняних лінгвістів, присвячених фреймовому 
аналізу мовних явищ, починаються не лише з обґрунтування вибору методу 
дослідження, а й з аналізу власне поняття “фрейм” (див. праці Д. Таннен, 
М. Р. Л. Петрук, К. Ф. Бейкер, Л. О. Ніжегородцевої-Кириченко, Ж. В. Ни-
конової, У. О. Карпенко, С. В. Козак та ін.). Водночас потрактування цього 
феномену зазвичай мають істотні розбіжності. 

Уведення терміна фрейм на початку 70-х рр. ХХ ст. до концептуального 
апарату досліджень зі штучного інтелекту належить М. Мінському. Фрейм 
(у перекладі з англійської ‘рамка’) дослідник визначає як сформовані у пев-
ний спосіб інформаційні дані, які відтворюють набуті досвідним шляхом 
знання про певну стереотипну ситуацію (поняття “ситуація” має узагальне-
ний зміст, оскільки може позначати дію, образ, розповідь тощо). На думку 
вченого, графічно фрейм можна представити багаторівневою мережею, яка 
складається з вузлів і зв’язків між ними. Верхні, суперординаційні вузли ме-
режі чітко визначені, оскільки сформовані поняттями, зміст яких завжди 
відповідає ситуації, яку цей фрейм представляє. Нижче цих вузлів, на суб-
ординаційних рівнях, розташовані термінальні вузли – облігаторні компо-
ненти, вербалізація яких залежить від мовленнєвої ситуації [8]. 
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У психології фрейм розглядають як фіксовану систему параметрів, що 
описують той чи той об’єкт або подію [13, c. 645]. У соціології цей термін 
застосовано в концепції Е. Гоффмана (пов’язаній із теорією Г. Бейтсона), 
згідно з якою “фрейм – “аналітичне риштування” – підпори, за допомогою 
яких людина усвідомлює свій досвід” [3, c. 186]. У лінгвістичних досліджен-
нях уперше термін фрейм використав Ч. Філлмор [2, c. 55]. Він інтерпрету-
вав концепцію М. Мінського у межах генеративної граматики та граматики 
відмінка з метою визначення семантичних ролей компонентів ситуації, що 
моделюється у свідомості мовця. У зазначеному аспекті поняття “фрейм” 
наближається за свої змістом до поняття “відмінкова рамка”, тобто системи 
вибору мовних засобів, пов’язаних із прототипом сцени (або типової ситуа-
ції). У подальших дослідженнях лінгвіст визначає фрейм як “особливі уні-
фіковані конструкти, або схематизації досвіду” [14, c. 53]. Еволюція уявлень 
про фрейм у потрактуванні Ч. Філлмора завершується ототожненням фрей-
мів із когнітивними структурами, знання яких асоційоване з концептами, 
представленими словами [16, с. 314]. Фрейм постає як модель прототипно-
го значення лексичної одиниці, завдяки якій ідентифікується закладена в 
семантику знака інформація про світ [16].

Якщо спробувати узагальнити все розмаїття потрактувань, можна виді-
лити різне розуміння терміна фрейм у лінгвістиці: 1) фрейм як система ви-
бору мовних засобів – граматичних правил, лексичних одиниць, мовних 
категорій, – пов’язаних із прототипом сцени (Ч. Філлмор); 2) фрейм – су-
купність стандартизованих дійсних і потенційних знань про явища, що ма-
ють складну багатокомпонентну структуру, цілісне уявлення про багаторів-
невий концепт (З. Д. Попова, Й. А. Стернін, А. П. Бабушкін); 3) фрейм – 
когнітивна модель, що репрезентує знання й оцінки, пов’язані з 
конкретними, часто повторюваними ситуаціями (Ф. Унгерер, Х.-Й. Шмідт); 
4) фрейм як одиниця знань, організована навколо концепту, що містить ві-
домості про суттєве, типове та можливе для цього концепту в межах певної 
культури (Т. А. Ван Дейк, Р. Богранд, В. Дреслер).

Аналіз праць різних дослідників, присвячених вивченню природи 
фрейму як самостійної когнітивної структури, дозволяє виділити такі його 
специфічні риси:

1. Фрейм – структура репрезентації досвідного знання людини, яка 
пов’язує ментальну сферу з мовною. На відміну від інших типів когнітивних 
одиниць (наприклад, образу), фрейм є змістовим каркасом майбутнього ви-
словлювання (Ч. Філлмор, Дж. Андор та ін.). За допомогою фрейму відбува-
ється перехід об’ємної ментальної одиниці в лінійну вербальну структуру. 
“Зворотній процес спостерігаємо в ході декодування інформації, коли мов-
на структура проходить крізь утворений реципієнтом фрейм, розгортається 
і викликає в його свідомості відповідні образи і поняття” [9, c. 20]. 

2. Фрейм – структура репрезентації знань у формі схеми референтної 
ситуації, яка становить набір зумовлених нею ознак. Саме набір специфіч-
них ознак відповідає за ідентифікацію кожної конкретної ситуації або дено-
тата в свідомості людини, закріплює досвід відбиття відрізку дійсності через 
співвіднесення його з одиницею мовного тезаурусу. 
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Схема 1. Перехід когнітивної структури у вербальну

3. Фрейм – репрезентація знань про типову ситуацію, яку формально 
можна представити через фіксований набір зумовлених нею змістових ком-
понентів (вузлів, або слотів) та відношень між ними, причому верхні рівні 
фрейму завжди відповідають зафіксованій у свідомості ситуації, а нижні 
містять термінали, що можуть заповнюватися через поглиблення інформа-
ції про ситуацію, образного уявлення про неї. Один і той самий вузол може 
бути компонентом різних фреймів, які, поєднуючись, утворюють розгалу-
жену міжфреймову мережу. 

Центральні вузли фрейму поєднані пропозитивно, причому пропози-
ція – не лише прообраз певної ситуації (диктум), а й її суб’єктивна модаль-
ність, стратегії суб’єкта, прагматика, емоційність тощо (КСКТ, с. 187). 
Отже, пропозиція розглядається як конститутивний елемент фрейму [6, 
c. 14–15; 7, с. 259; 10, c. 50; 11, с. 25; 13, c. 73].

Стереотипний набір вузлів фрейму не визначає стереотипність концеп-
туальної структури, яка його наповнює. Фрейм лежить в основі когнітивних 
структур іншого типу – репрезентованого в мові образу, уявлення тощо. 
Когнітивна структура, що криється за фреймом, має індивідуальний харак-
тер, який залежить від типу мислення та психологічних характеристик носія 
мови [4, с. 163; 9, c. 22; 13, c. 75–76]. Водночас фреймова структура є необ-
хідною умовою їхньої вербальної матеріалізації, оскільки через неї відбува-
ється сполучення ментального з вербальним. На підтвердження цієї тези 
наведемо дані вільного асоціативного психолінгвістичного експерименту, 
за умовами якого реципієнти (40 осіб віком від 16 до19 років) мали детально 
описати образ, сцену, відчуття, що виринали в їхній свідомості, коли вони 
чули слово страх. Аналіз асоціатів дозволив виділити в структурі фрейму 
“страх” слоти “каузація”, “експірієнцер” “суб’єктивні відчуття”, “зовніш-
ній прояв”. Водночас було встановлено, що когнітивний образ, який кри-
ється за лексичною одиницею, має розбіжності у 80% випадків. Наприклад, 
зазначену вербальну одиницю співвіднесено в свідомості реципієнтів з та-
кими когнітивними утвореннями: 1) “людина з величезними очима, що 
тремтить від жаху” (слоти “зовнішній прояв” та “експірієнцер”); 2) “я тікаю 
від собаки” (слоти “зовнішній прояв” та “експірієнцер”); 3) “вампір” (слот 
“каузація”); 4) “самотня людина, яка блукає порожніми вулицями міста” 

вузли фрейму

ментальна одиниця
 (об’ємна одиниця свідомості)

мовна одиниця
(лінійна структура мови)

семи вербальної структури

фрейм
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(слоти “каузація”, “суб’єктивне відчуття” й “експірієнцер”); 5) “похорон” 
(слот “каузація”); 6) “відчуття холоду, незахищеності” (слоти “експірієн-
цер” і “суб’єктивне відчуття”) та ін.  

Таке розмаїття образів свідчить про те, що стереотипність, приписувана 
мовознавцями фрейму, стосується насамперед більш-менш сталого набору 
його вузлів, що дозволяє співвіднести когнітивну сутність із відповідною 
мовною одиницею. Відповідно, обсяг ментальної одиниці, в основі якої ле-
жить той самий каркас, може бути заповнений носіями мови індивідуально. 

Фрейм – багатоаспектний когнітивний феномен, безпосередньо 
пов’язаний із процесами мовної категоризації, зберігання та представлення 
інформації, а також із продукуванням мовлення та організацією дискурсу. 
Чітка структурованість фрейму, його лінгвокогнітивний статус зумовили 
широке використання теорії фреймів у різних напрямах лінгвістичних до-
сліджень, зокрема: у визначенні особливостей використання лексичних 
одиниць національної мови; у вивченні дериваційних процесів; в аналізі 
граматичних структур національної мови; в описі структури художнього, 
наукового та публіцистичного тексту, його прагматики; у дослідженні ког-
нітивних одиниць і процесів; в аналізі мовленнєвих актів; у перекладознав-
стві; у вивченні терміносистем тощо.

Фреймовий аналіз лексикону, граматикону та прагматикону національ-
них мов, на думку мовознавців, є актуальним методом сучасних лінгвістич-
них досліджень, особливо у сфері міжкультурної комунікації та теорії кому-
нікації загалом [9; 13; 15; 17]. 

“Багаторівневість складників концептосистеми, механізм їхнього ви-
світлення у процесі оброблення знань та при використанні у мовленнєво-
комунікативній діяльності, різнотипність завдань когнітивного аналізу зу-
мовлюють диференціацію типів фреймових структур” [13, c. 76]. Невипад-
ково в когнітивній лінгвістиці використовують їхні численні різновиди, 
кожен з яких має кілька дефініцій.

Так, за походженням виділяють такі типи фреймів: 1) первинні, що від-
повідають первинним схемам сприйняття та інтерпретації подій; вони до-
зволяють локалізувати, сприймати, визначати безмежну кількість подій та 
давати їм найменування; 2) вторинні, такі, що трансформують діяльність, 
усвідомлену в термінах первинної системи фреймів [3, c. 81].

Відповідно до концептуального наповнення фреймів виділяють: 1) ста-
тичний фрейм – структура, що містить знання про певний стан речей; 
2) динамічний (сценарій / скрипт) фрейм – структура, яка представляє про-
цедурні знання про перебіг подій [СЛТЕ, c. 646; 15, c. 22; 17, с. 5].

Відповідно до принципу репрезентації знань: 1) статичний фрейм  є 
“пакетом”, “ланкою” схематизованого досвіду людини; динамічний фрейм 
відбиває категорійний досвід людини в процесі мовленнєвої діяльності як 
змістовий каркас її дискурсивної діяльності [6, c. 22].

За типом інформації, яку репрезентує фрейм: когнітивно-семантич-
ний, такий, що відбиває специфічні структури мислення; культурний, та-
кий що застосовують для представлення інформації про особливі елементи 
культури [14, с. 14].
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За ієрархічною організацією виділяють: 1) прості / базові фрейми, які 
демонструють найзагальніші принципи категоризації організації вербалізо-
ваної інформації [5, c. 83], зокрема предметний (та сама сутність містить 
характеристику своїх кількісних, якісних, буттєвих, локативних і темпо-
ральних параметрів), акціональний (у центрі уваги цього типу фрейму пере-
буває взаємодія одного предмета з іншими, які наділяються відповідно до 
характеру взаємодії семантичними ролями: агенс, інструмент, пацієнс, 
адресат, мета, причина, наслідок, результат, бенефіціант та ін.), посесивний 
(цей тип фрейму демонструє міжпросторовий зв’язок ЩОСЬ-власник (pos-
sessor) має ЩОСЬ-власність (possessed), таксономічний (презентує відно-
шення категоризації, в межах яких виділяють родо-видові (ЩОСЬ-вид є 
ЩОСЬ-рід: собака / є / тварина) та рольові (ЩОСЬ-вид є ЩОСЬ-роль: со-
бака / є / соня) відношення), компаративний (об’єднує сутності на основі 
їхньої тотожності або подібності) [5, c. 83–84]; 2) складні фрейми / комп-
лексні фрейми / міжфреймові мережі / макрофрейми – когнітивні структу-
ри, утворені внаслідок інтеграції кількох базових фреймів [1, с. 8; 5, c. 84; 7, 
c. 9]. За ступенем внутрішньосистемної інтеграції складні фрейми поділя-
ють на: суперфрейми – концептуальні структури, які складаються з двох 
інтегрованих фреймів; мегафрейми – концептуальні моделі, що складають-
ся з двох фреймів, які структурують відносно автономні динамічні події, 
зв’язок між якими здійснюється через трансформацію; фреймові мережі – 
концептуальні моделі, які структурують дистантно розташовані ситуації, 
поєднані тематикою та компонентами (об’єктами чи суб’єктами) [1, 
c. 9–10]. 

Отже, фрейми можемо класифікувати за такими параметрами: по-
ходження, концептуальне наповнення, принцип репрезентації знань, тип 
репрезентованої інформації, ієрархічна організація. Запропонована класи-
фікація, звичайно, не є вичерпною, а тому потребує розширення та систе-
матизації. Це сприятиме уніфікації одиниць терміносистеми когнітивної 
лінгвістики та лінгвістики загалом. 

Зазначимо, що термін фрейм як один із базових у когнітивістиці призвів 
до появи інших терміноодиниць: фреймовий аналіз (вимір, зміст, комплекс, 
конфлікт, компонент, ланцюг, підхід, репрезентант), фреймова структура 
(адаптація, ієрархія, інтеграція, інформація, мережа, модель, організація, по-
зиція, пресупозиція, репрезентація, семантика, система, схема), фреймове 
знання (моделювання, конструювання, термінознавство), пропозиційно-фрей-
мовий аналіз, пропозиційно-фреймова структура, гештальтно-фреймовий під-
хід, концептуально-фреймовий аналіз, фреймінг, рефреймінг, субфрейм, мікро-
фрейм, скетч-фрейм, фрейм-сценарій тощо, які також потребують подальшо-
го ґрунтовного вивчення та систематизації, оскільки у наукових 
дослідженнях їх уживають непослідовно й трактують у різний спосіб. 
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TERM FRAME IN LINGUISTICS

The term frame in linguistics is analyzed, main approaches to the term determination are 
characterized in the paper. Structural and typological peculiarities in comparison with other 
terms for cognitive units are emphasized. Different classifications of frames are examined.

K e y  w o r d s : frame, cognitive unit, linguistic terminology.



145Термінологічний вісник 2013, вип. 2(1)

удк 81’ 373. 46

Н. с. бородіНа
(миколаїв, україна)

ОснОвнІ КЛасИФІКаЦІЙнІ РяДИ в УКРаЇнсЬКІЙ 
ЛІнГвОДИДаКТИЧнІЙ ТЕРмІнОЛОГІЇ

Проаналізовано різні принципи та підходи до класифікації лінгводидактичних тер-
мінів. Здійснено спробу створити власну класифікацію, поклавши в її основу семантич-
ний принцип, принцип історизму, джерелознавства, системності, словотвору, функціо-
нальності. Виявлено та описано основні ряди лінгводидактичних термінів. 

К л ю ч о в і  с л о в а :  термін, лінгводидактичний термін, лінгводидактична термі-
нологія, класифікація лінгводидактичних термінів.

© Н. С. БОРОДІНА, 2013

Уперше лінгводидактична термінологія привернула до себе увагу у 80-х рр. 
XX ст. Сьогодні існують різні принципи й підходи до класифікації методичних 
термінів. Спроби розв’язати зазначену проблему здійснили Н. М. Захлюпана, 
І. М. Кочан, М. Львов, М. Пентилюк та ін. У їхніх працях уперше детально подано 
тлумачення термінів методики мови як окремої термінології. М. Львов, зокрема, 
поділяє методичні терміни на групи за джерелами виникнення й за ступенем кон-
кретності або абстрактності поняття (ССМРЯ, с. 5–8). І. М. Кочан та Н. М. За-
хлюпана визначають такі групи цих термінів: загальнопедагогічні, психологічні, 
власне методичні терміни й терміни, що стосуються лише викладання української 
мови як навчальної дисципліни (СДМУМ, с. 5). У “Словнику-довіднику з україн-
ської лінгводидактики” виділено терміни загальнодидактичні, лінгводидактичні, 
мовленнєвознавчі, інноваційні (СДУЛ, c. 4). Аналіз зазначених підходів до поділу 
лінгводидактичних термінів на групи дозволив створити узагальнену класифіка-
цію лінгводидактичних термінів української мови, що й було метою цієї статті. 

В основу класифікації покладено семантичний принцип, принцип істо-
ризму, джерелознавства, системності, словотвірний, функціональності. Прин-
цип і с т о р и з м у  забезпечив відображення традиційно закріплених у лінгво-
дидактиці термінів та нових, спричинених сучасними процесами в системі 
мовної освіти. Д ж е р е л о з н а в с т в о  сприяло встановленню походження 
лінгводидактичного терміна, ступеня зв’язків його із системою понять суміж-
них із методикою наук. Водночас цей принцип дозволив визначити той новий 
зміст, що вкладається в лінгводидактичне поняття й відрізняє його від відпо-
відного педагогічного, психологічного та ін. Принцип с и с т е м н о с т і  дав 
змогу представити лінгводидактичні терміни як сукупність, що входить до 
системи лінгводидактичних понять, виявити внутрішньопредметні зв’язки 
між поняттями лінгводидактики, розкрити не тільки родові, а й видові лінгво-
дидактичні поняття тощо. С е м а н т и ч н и й  принцип сприяв урахуванню  
змісту лінгводидактичних понять. Принцип ф у н к ц і о н а л ь н о с т і  визначив 
важливість і значення  лінгводидактичних понять і термінів, їх застосування 
учителями-практиками. С л о в о т в і р н и й  принцип дозволив виявити най-
продуктивніший спосіб творення лінгводидактичної термінології.
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Ураховуючи перелічені принципи, було визначено такі критерії класи-
фікації лінгводидактичної термінології: за джерелами виникнення; за по-
ходженням; за будовою; за ступенем інновації в лінгводидактиці; за струк-
туруванням навчального матеріалу.

В основу поділу лінгводидактичних термінів на групи за джерелами ви-
никнення  покладено класифікацію М. Львова (ССМРЯ, с. 5) і виділено такі 
групи:

З а г а л ь н о д и д а к т и ч н і  т е р м і н и .  Виражають поняття, спільні для 
різних галузей дидактики (урок, метод навчання тощо).Такі поняття мають 
власний зміст. Засвоєні методикою педагогічні поняття стають вужчими, поді-
ляючись на види й підвиди (ССМРЯ, с. 6), наприклад, поняття “уміння учнів” 
поділяється на поняття “мовні вміння”, “нормативні вміння”,“комунікативні 
вміння” тощо. Так складається система понять, у якій ступінь узагальненості 
лінгводидактичних понять значно нижчий, ніж у родових дидактичних понять. 

М е т о д и ч н о - л і н г в і с т и ч н і  т е р м і н и .  Запозичені методикою з лінг-
вістики, а також із суміжних з лінгвістикою наук: психолінгвістики, літературо-
знавства тощо (етапи вивчення синтаксису, вивчення орфографії в школі тощо). 
Ці поняття й терміни на їх позначення, своєю чергою, поділено на: 1) назви 
об’єктів вивчення, тобто розділів, тем і підтем шкільного курсу мови. Так, у цю 
підгрупу входить не поняття “дієслово” (предмет лінгвістики), а лінгвометодичне 
поняття “дієслово в курсі української мови” (предмет вивчення в школі, елемент 
змісту навчання);  2) назви лінгвістичних, текстознавчих та інших понять, 
явищ, які не вивчають у школі, але вони входять до фахового словника словес-
ника (етимологічний аналіз, принципи української орфографії, фонема, дискурс 
тощо); 3) мовленнєвознавчі (психолінгвістичні) терміни прийшли до лінгводи-
дактики з комунікативної лінгвістики та психолінгвістики (комунікативна компе-
тенція, аудіювання, говоріння, ситуація спілкування, адресат мовлення, мовленнєва 
дія тощо). Вони розкривають зміст методики формування комунікативної компе-
тенції учнів, психологію мовлення, формування навичок мовленнєвої діяльності. 

Не можна чітко розмежувати поняття й терміни перших двох груп, але 
все ж різниця між ними є: терміни першої групи є загальнодидактичними, 
стосуються методики викладання будь-якого предмета шкільного циклу, 
відбивають загальні питання дидактики, психології, виховання тощо, а тер-
міни другої групи є специфічними, вживаються тільки в лінгводидактиці. 

Навчання мови неможливе без урахування психологічних особливос-
тей учнів та психологічних умов засвоєння лінгводидактичного поняття, 
тому окремо виділяємо групу п с и х о л о г о д и д а к т и ч н и х  т е р м і н і в , які 
застосовують у методиці викладання мови (проблемне вивчення мовних явищ,  
абстрактне мислення, сприймання лінгвістичних понять та ін.) 

Виділення е т н о л і н г в о д и д а к т и ч н и х  т е р м і н і в  зумовлене впли-
вом народної педагогіки на лінгводидактику (рідна мова, етнічно-зорієнто-
вана мовна особистість, українознавчий підхід до навчання мови тощо).

В л а с н е  л і н г в о д и д а к т и ч н і  п о н я т т я  й  т е р м і н и  (їх більшість). 
Ці терміни виникали поступово, паралельно з розвитком методики (диктант – зо-
ровий, слуховий, орфографічне правило, творчий переказ, переказ-переклад, коменто-
ване письмо, граматичний розбір, орфограма, пунктограма тощо). Деякі з них вини-
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кли історично в процесі розвитку методичної практики (диктант, переказ), деякі 
запозичені з журналістики (редагування, рецензія), інші взято з лінгвістичних теорій 
(лінгвістичний експеримент, артикулювання звуків, опис, розповідь, роздум – терміни, 
які називають типи мовлення, своєю чергою, були запозичені лінгвістикою з філо-
софії). Отже, до власне методичних ми відносимо терміни, що є назвами специфіч-
них методів і прийомів, характерних тільки для вивчення української мови, назви 
засобів навчання мови, помилок і недоліків учнів, поняття з історії методики ви-
кладання української мови. Власне методичні терміни, за М. Львовим, ми поділяє-
мо на п’ять підгруп: назви методів, прийомів, характерних лише для методики ви-
кладання української мови (спостереження над мовою, складання схеми речення, 
аналіз тексту, редагування тощо); назви вправ і завдань на уроках української мови 
(вільний, творчий диктант, твір-роздум, переказ, словниковий диктант, редагування 
тексту, творчий переказ, списування); назви засобів навчання української мови 
(шкільний орфографічний словник, збірник диктантів, підручник з української мови, ка-
бінет української мови, програма з української мови тощо); назви помилок, недоліків 
у вивченні української мови (орфографічна, граматична помилка, тавтологія, плео-
назм, груба помилка, однотипна помилка); поняття й терміни з історії лінгводидакти-
ки (ліквідація неписьменності населення, звуковий метод, проектний метод вивчення 
мови, комплексні програми з української мови) (ССМРЯ, с. 8–9).

Усі лінгводидактичні терміни утворюються шляхом семантичного звуження 
чи розширення старого, загальновживаного слова, афіксації, синтаксичного спо-
лучення двох або більше слів, запозичення. Оскільки кожен термін утворюється 
на основі лексичної бази сучасної української літературної мови або запозичуєть-
ся з інших мов, за п о х о д ж е н н я м  лінгводидактичні терміни поділяємо на:

• терміни, які перейшли до наукової лексики із загальнонародної мови (помил-
ка, вільний диктант, мовні здібності), тобто утворилися переосмисленням, термі-
нологізацією звичайних побутових слів, звужуванням лексичного значення по-
бутового слова до конкретного наукового поняття, його конкретизацією, втратою 
багатозначності, здатністю мати синоніми й антоніми в межах терміносистеми. 
Часто при цьому значення терміна певною мірою вмотивовується значенням від-
повідного загальновживаного слова. Так, термін вільний диктант означає “дик-
тант із зміною тексту, який дозволяє під час запису добирати власні мовні засоби”. 
Термін помилка в лінгводидактиці використовують на позначення порушення 
мовної норми (СДУЛ, с. 103). Як бачимо, термін  різниться від звичайного слова 
чіткою визначеністю й однозначністю, чого немає в загальновживаних словах;

• терміни, утворені на основі автохтонних лексем з використанням наявних 
у них словотвірних моделей та іншомовних компонентів (українознавча змісто-
ва лінія, роздум, опис). Зазначимо, що професійне спілкування студентів-філо-
логів і вчителів-практиків було б неможливе без використання власне україн-
ських слів (перша й друга підгрупи). Ці слова складають загальновживаний 
словник студента і є самостійними найменуваннями та синонімами до інтер-
національних термінів. На належність термінів до групи власне українських слів 
указують словотвірні й морфологічні ознаки. В українській мові, наприк лад, 
абстрактні іменники, які здебільшого позначають наукові поняття, утворюють-
ся за допомогою суфіксів -ість,  -анн (комунікативна компетентність, словес-
ність, наочність, читання тощо), віддієслівні іменники – безафіксними спосо-
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бом (переказ, роздум, опис) або за допомогою суфікса -анн (читання, аудію вання, 
списування). Аналіз лінгводидактичної лексики української мови дає підстави 
стверджувати, що в ній найбільше представлені абстрактні віддієслівні іменни-
ки на -ість, -ання, -ія та іменники, утворені безафіксним способом;

• терміни іншомовного походження (алгоритмізація, стандарт,  концеп-
ція, мотивація) утворилися шляхом запозичення та калькування; 

• значну частину термінів іншомовного походження становлять інтерна-
ціоналізми (метод, контекст, тезаурус). Найбільш вивченими з них є 
“євро пеїзми”, переважно слова грецької та латинської мов, зокрема метод, 
орфограма, графема, граматика, принцип, текст тощо. Багато слів в україн-
ській методичній лексиці належать до запозичень, наприклад: контекст, 
інтенція, експеримент, диференціація, інтерференція  тощо (УМЕ, с. 682).

Лінгводидактичні терміни за будовою поділяємо на терміни-слова (переказ, 
твір, аудіювання, читання, списування тощо) і терміни-словосполучення (мовний 
тиждень, концепція навчання української мови). Стійкі термінологічні словосполу-
чення, в яких представлена система родо-видових відношень понять, є особливо 
поширеними в лінгводидактичній термінології (календарне планування, підсумок 
уроку). Більшість новаційних лінгводидактичних термінів є словосполученнями, 
що зумовлено складністю методичних понять, прагненням фахівців із лінгводидак-
тики якомога точніше передати їхню сутність, конкретизувати, показати класифі-
каційну відмінність. На думку М. А. Москаленка, серед термінів-словосполучень є 
кілька різновидів: 1) у деяких із них обидва елементи мають тільки термінологічне 
значення (мовленнєва компетенція); 2) в інших – лише один з елементів, означуване 
слово, має термінологічне значення (коментований диктант); 3) є терміни-слово-
сполучення, означуване слово в яких не має спеціального значення, а терміном є 
тільки означення (мовленнєва ситуація, стилістичний експеримент, змістова лінія, 
лінгвоукраїнознавчий аспект) [1]. Більшість термінів-словосполучень лінгводидак-
тики належать до третього типу. У них означуване слово є або загальновживаним, 
або словом-терміном суміжної науки (педагогіки, психології тощо).

За ч а с о м  в и н и к н е н н я , ступенем новизни українські лінгводидактич-
ні терміни поділяємо на традиційні та новаційні. Методика викладання україн-
ської мови – наука не нова. Багато її понять і термінів є усталеними, не викли-
кають сумнівів чи розбіжностей у своєму тлумаченні. Наприклад, методи на-
вчання мови, типологія уроків мови, переказ, твір, роздум тощо. Водночас  іннова-
ційні процеси, що охопили сучасну школу, призвели до появи у вітчизняній 
лінгводидактиці нової термінології. Вона фіксується в шкільних програмах, під-
ручниках, державних законах про освіту, концепціях і стандартах, навчально-
методичній літературі, лінгводидактичних словниках тощо. У розумінні цих 
термінів між методистами подекуди існують розбіжності. Так, нетрадиційні ме-
тоди викладання називають сьогодні активні, інтерактивні, імітаційні, нетра-
диційні, продуктивні, хоч усі перелічені терміни фактично є назвою одного по-
няття; немає й досі чіткого визначення багатьох видів диктантів (синтезований, 
диктант-диспут, диктант інформаційної дії, диктант-тиша та ін.). 

Методика опрацювання змістових ліній шкільної програми з мови передба-
чає використання загальних та специфічних, вузькоспрямованих термінів, тому 
всі лінгводидактичні терміни ми ділимо на групи залежно в і д  з м і с т у  н а -
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в ч а л ь н о г о  м а т е р і а л у  і  с т р у к т у р у в а н н я  ш к і л ь н о г о  к у р с у  м о в и 
на загальнолінгводидактичні (диктант, помилка, мета уроку) і специфічні, що 
вживаються у процесі реалізації окремих змістових ліній (граматичне питання, 
орфограма, комунікативні вміння, активний словник учнів тощо). Серед специфіч-
них виділяємо терміни мовленнєвознавчі, мовні (лінгвістичні), соціокультурні й 
стратегічні. Лінгвістичні й мовленнєвознавчі терміни ми вже описали, більш де-
тально зупинимося на соціокультурних і стратегічних. Виникнення соціокуль-
турних термінів  пов’язане з потребою виховання “національно свідомої мовної 
особистості”, з реалізацією на уроках мови культурологічного принципу, спрямо-
ваного на  ознайомлення учнів з історією, традиціями українського народу. 
Це такі лексеми, як культурна пам’ять учнів, лінгвоукраїнознавство, мовний знак та 
ін. Стратегічні терміни забезпечують реалізацію діяльнісної (стратегічної) лінії 
шкільної програми, оволодіння учнями мисленнєвими прийомами й методами 
порівняння, аналізу тощо, усвідомлення школярами структури власної пізна-
вальної діяльності. До них відносимо терміни пізнавальна дія, пізнавальна актив-
ність учнів, мисленнєві дії, мета пізнавальної діяльності та ін. 

Отже, лінгводидактична термінологія – складна система. В основу її 
класифікації покладено джерела виникнення лінгводидактичного терміна 
та зв’язки його з поняттями суміжних наук, походження й будову, ступінь 
новизни в науці, зміст і структурування шкільного курсу української мови. 
Подальші дослідження вбачаємо в спеціальному лексикографічному ви-
вченні термінів кожної з виділених груп, зокрема їх функціональних, лекси-
ко-семантичних, словотвірних особливостей тощо.

1. Москаленко М. А. Нарис історії української граматичної термінології. – К.: “Радян. 
школа”, 1954. – 223 с.
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ТЕРмІнОЛОГІя ОПИсУ мОвнОГО ЛанДШаФТУ 
У вІТЧИзнянОмУ Та заРУБІЖнОмУ мОвОзнавсТвІ

Проаналізовано погляди мовознавців на термінологію мовного ландшафту, визна-
чено специфіку ключових термінів напряму в працях вітчизняних і зарубіжних дослід-
ників.

К л ю ч о в і  с л о в а: мовний ландшафт, знак, знаки top-down, знаки bottom-up.

©  О. Ю. ОЛІЙНИК, 2013 

Мова в текстовій формі посідає визначне місце у формуванні мовної 
особистості. Сам термін мовний ландшафт був уперше використаний Р. Лан-
дрі і Р. Боургіс у значенні “мова публічних і комерційних знаків на певній 
території чи в певному регіоні”, тобто “мова дорожніх транспарантів, ре-
кламних білбордів, назв вулиць, топонімів, вивісок на магазинах, знаків на 
урядових будівлях тощо” [18, c. 25]. Хоча сферою їх наукового інтересу було 
не спостереження за власне знаками мовного ландшафту (фр. paysage 
linguistique), а скоріше їх сприйняття, у подальших дослідженнях за основу 
взято саме це визначення мовного ландшафту.

Систематичне вивчення мовного ландшафту міста почалося порівня-
но нещодавно, лише кілька десятиліть тому. Незважаючи на те, що відтоді 
цей напрям досліджень набуває все більшої популярності та ширшого ви-
світлення в працях учених, його терміносистема ще не цілком усталена. 
Як відомо, на формування мовного ландшафту впливають і лінгвальні, і 
екстралінгвальні чинники, тому досить складно, зважаючи на регіональні 
та мовні особливості, виробити єдину систему понять і відповідно термі-
нів, які б рівною мірою задовольняли різноманітні мовні середовища та 
враховували специфіку тієї чи тієї місцевості. Є різні підходи до вивчення 
цієї сфери мовної діяльності, тому об’єктом дослідження нашої статті ста-
ли відмінності в поглядах на ключові поняття цієї галузі соціолінгвістики, 
а саме – дослідження мовного ландшафту. Незважаючи на значну увагу до 
названої проблематики в працях зарубіжних учених, на українському 
ґрунті теоретичні засади термінології цього напряму ще недостатньо ви-
роблені, у зв’язку з чим уважаємо за доцільне закцентувати увагу на клю-
чових термінах та висвітлити їх бачення вченими, які репрезентують різні 
погляди на проблему. Більшість досліджень мовного ландшафту застосо-
вує синхронічний підхід, але можливість порівнянь даних, отриманих за 
обстеження певних населених пунктів, практично нівелюється відміннос-
тями в ключових поняттях, таких як “мовний ландшафт”, “знак”, “урядо-
ві / неурядові знаки” тощо.

На думку Л. Белея, “особливий інтерес для вивчення мовного ланд-
шафту складають мовно диверсифіковані регіони” [1, с. 38]. Так, в Україні 
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через певні причини сформувався й потребує подальшого детального ви-
вчення доволі специфічний мовний ландшафт. Теоретичним аспектам цієї 
проблеми приділяють увагу Л. Белей [1], Л. Біланюк [12], А. Павленко [19, 
20], мовним ландшафтам окремих регіонів – О. Белей [2], О. Галай [3], 
С. Шах [21] тощо. 

Учені більшості країн світу, а також зарубіжні дослідники мовних реалій 
українських міст мовний ландшафт переважно вивчають у просторовій пло-
щині, беручи до уваги та аналізуючи певну ділянку міста (район, вулицю) чи 
розглядаючи деякі міста країни, які є, на їхню думку, тією чи іншою мірою 
прикметними або визначальними для мовного образу цієї місцевості. Учені 
України та Росії переважно акцентують свою увагу на певному розряді влас-
них назв у контексті мови міста (наприклад, ергонімах) або жанрі (оголо-
шеннях, вивісках). У зв’язку з цим термінологія зарубіжних і вітчизняних 
досліджень мовного ландшафту дещо різниться.

Загальну картину мов, якими говорять, також називають мовним ланд-
шафтом. У цьому досить широкому значенні термін мовний ландшафт 
може бути синонімічним до термінів мовний ринок (linguistic market), мовна 
мозаїка (linguistic mosaic), екологія мов (ecology of languages), різноманітність 
мов (diversity of languages) або мовна ситуація (linguistic situation). Іноді до зна-
ченнєвого поля цього терміна залучають також історію мов або різні ступені 
володіння мовами [16, с. 1].

Л. Белей зауважує, що існують і дещо інші значення терміна мовний 
ландшафт, такі як “перелік мов, уживаних у країні загалом”; як “ареал, що 
включає територію декількох країн з різними мовами спілкування”; як “діа-
лектний континуум однієї мови”; як “державне маркування топонімів”. 
Термін функціонує в українських студіях обмежено через брак досліджень 
цього аспекту функціонування мов, він досі зазвичай “не має свого устале-
ного термінологічного значення” [1, с. 36–37]. Д. Ґортер і Д. Ценоз, прий-
маючи визначення мовного ландшафту Р. Ландрі та Р. Боургіса, пропонують 
ще один термін для досліджень саме міських мовних реалій – multilingual 
cityscape (у перекладі Л. Белей – мультилінгвальний міськшафт) у зв’язку з 
тим, що кількість мовних знаків особливо велика в торгівельних районах 
міста, а слово cityscape в англійській мові є еквівалентом для landscape сто-
совно міста [22]. Цей термін уже застосовують у культурній географії в ака-
демічному журналі “Сityscape” [13, с. 70], але поки що він не має точного 
відповідника в українській мові. 

Для загального позначення реалій міського мовного устрою та побуту в 
російській науковій літературі вживають такі синонімічні терміни: лексика 
міста [5], слово міського середовища [7], мовний код міста [9], семіотика 
міста [8], мовний простір міста [6]. “Наявність досить великої кількості 
формулювань указує на складність точного відображення в одному терміні 
сукупності тих явищ, які він позначає”, – зазначає Н. В. Ісмагілова [4, с. 12]. 
Отже, всі ці терміни не виключають можливості їх ширшого тлумачення. 
Так, Н. В. Ісмагілова, вивчаючи систему номінацій, які відбивають особли-
вості міського простору, обирає термін мовний ландшафт міста, яким по-
значає також власне урбаноніми, так звані “слова на вивісках”, наймену-
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вання міського транспорту та його різновидів. На останню групу назв у сту-
діях мовного ландшафту міста інших дослідників ми не натрапляли.

Ще одним ключовим поняттям, яке потребує точного визначення й 
окреслення для отримання співмірних практичних результатів, є “знак”. 
У “Словнику української мови” слово знак має кілька значень, два з яких 
акту альні для вивчення мовного ландшафту, а саме “предмет, позначка, зо-
браження і т. ін., які вказують на що-небудь, підтверджують, означають щось; 
сигнал”, “зображення з відомим умовним значенням” (СУМ, III, с. 639). 
У першому значенні знак – це ключовий термін семіотики, а в другому — він 
має безпосередній стосунок до нашого дослідження. Учені розходяться в дум-
ках щодо того, як визначити його межі. Зокрема, П. Бакгауз уважає знаком 
“будь-який шматок письмового тексту в просторово визначеному кадрі” [10, 
с. 66]. Основне визначення досить широке, воно об’єднує все: від рукописних 
наклейок до величезних комерційних рекламних щитів, наклейки на вхідних 
дверях, килимки з літерами або ботанічні таблички з поясненнями на дере-
вах. Крім того, воно є фізичним, а не семантичним. Кожен знак незалежно 
від його розміру розцінюється як один елемент. У багатьох дослідженнях, 
присвячених мовним ландшафтам, використане аналогійне визначення – 
прямо або опосередковано.

Проте деякі дослідники трактують цей термін по-іншому, наприклад, 
М. К. Ель-Ясін і Р. С. Магадін [15, с. 409] називають “знаком” увесь мовний 
матеріал (спеціальна вивіска або знак на вітрині), спрямований на те, щоб 
привернути увагу до магазину. Все, що стосується того самого магазину або 
універмагу, розглядається як єдиний знак, навіть там, де написи розміщено 
по різні боки магазину, наприклад, у випадках магазинів на розі вулиць, ма-
газинів з більш ніж одним знаком або магазинів із вивісками й вітринами 
або дверима з додатковими написами на них. Д. Ґортер і Д. Ценоз зробили 
подібний вибір: у випадку магазинів, банків і інших бізнес-установ вони ви-
рішили взяти всі тексти разом як єдине ціле, і тому кожна установа, а не 
кожен окремий знак стає для них одиницею аналізу. Отже, якщо банк чи 
магазин має назву на фронтальній частині, а також певну кількість реклам-
них плакатів на вікнах, усе це вважають одним знаком [13, с. 71]. Вважаємо 
доцільним у дослідженнях українських мовних ландшафтів послуговувати-
ся визначенням П. Бакгауза, розуміючи під знаком уривок письмового тек-
сту всередині просторово визначеного кадру, але із застосуванням певних 
обмежень.

Багато дослідників, зокрема, Е. Бен-Рафаель, Д. Ценоз та Д. Ґортер, роз-
різняють top-down (згори – вниз) і bottom-up (знизу – вгору) потоки елементів 
мовного ландшафту – ці терміни не мають точних відповідників в українській 
мові. Перший використовують на позначення елементів, розміщених “інсти-
туціями, які так чи інакше перебувають під контролем місцевої або центральної 
політики”; елементи bottom-up демонструють “окремі особи, асоційовані або 
корпоративними суб’єктами, які користуються автономією дій у законних 
межах”. Автори зазначають, що “основна відмінність між цими двома катего-
ріями полягає в тому, що перші мають відбивати загальну прихильність до до-
мінантної культури, тоді як другі творяться вільніше відповідно до індивідуаль-
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них стратегій” [11, c. 36]. Дж. Каллен критикує використання цієї дихотомічної 
просторової метафори як занадто простої. Уряд може спілкуватися з пересічни-
ми громадянами “згори – вниз”, але у зворотному порядку це діє не завжди. 
Отже, знаки, адресовані іншим громадянам, запропоновано називати горизон-
тальними [17]. Е. Шогамі й Д. Ґортер до групи знаків згори – вниз залучають не 
тільки урядові, а й знаки, розміщені великими корпораціями, які є приватними 
суб’єктами. Натомість П. Бакгауз, слідом за Л.-Ж. Кальве, віддає перевагу ла-
тинським біологічним термінам in vitro та in vivo. У контексті лінгвістичного 
пейзажу in vitro характеризує дещо штучну мову, вжиту владою, тоді як in vivo 
вказує на живу багатомовність [14, с. 19]. Р. Ландрі та Р. Боурхіс пропонують 
виділяти “урядові” й “приватні” знаки через чіткість цих дефініцій, але й у цьо-
му випадку межі між ними можуть бути розмитими, наприклад, у випадку при-
ватизації державного банку чи націоналізації приватного.

Крім визначених іноземними дослідниками двох основних груп знаків 
відповідно до суб’єктів, які їх створюють, А. Павленко, досліджуючи мовний 
ландшафт Києва, виділяє третю – приватні знаки, характерні не для всіх кра-
їн, але типові для мовного ландшафту України. Вона розподіляє знаки на такі 
категорії: а) офіційні знаки – це знаки, які розміщують органи влади: назви 
державних установ та інституцій, меморіальні дошки; б) комерційні знаки – 
знаки, які демонструють приватні підприємства; в) приватні знаки – знаки, 
які розміщують у громадських місцях окремі особи. Крім того, А. Павленко 
виділяє постійні й тимчасові знаки, до останніх можемо зарахувати здебіль-
шого приватні знаки [21]. На нашу думку, таке розрізнення актуальне й по-
требує подальшого уточнення, адже відмінність між мовами офіційних і не-
офіційних знаків досить відчутна, тому вважаємо доцільним термінологічно 
виокремити три категорії знаків і детально дослідити кожну з них.

Однією з основних проблем дослідження мовного ландшафту є відмін-
ності в підходах до визначення ключових понять цієї галузі соціолінгвісти-
ки, складність оперативного опрацювання масиву наукової літератури, що 
друкується в країнах усього світу. Шляхами до її розв’язання могла б бути 
уніфікація термінології в цій сфері, створення потужної бібліотечної бази. 
Отже, важливими питаннями майбутніх досліджень мовних ландшафтів на-
селених пунктів лишається вивчення зарубіжного досвіду й досягнень та 
адаптація його до реалій України, вироблення мовної політики з урахуван-
ням впливу мовного ландшафту на свідомість мовців.
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O. Y. Oliinyk

TERMINOLOGY FOR DESCRIPTION OF LINGUISTIC LANDSCAPE IN NATIVE 
AND FOREIGN LINGUISTICS

The terminology of description of linguistic landscape is analyzed, the specific of key terms 
in native and foreign linguistics is defined.

K e y  w o r d s : linguistic landscape, sign, top-down signs, bottom-up signs.
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ФІЛОЛОГІЧна ТЕРмІнОЛОГІя в ПОЕТИЧнОмУ ТЕКсТІ 
І ПРОБЛЕма ХУДОЖнЬОЇ ДЕФІнІЦІЇ 

(на ПРИКЛаДІ ТЕРмІнОПОняТТя “РИма”)

Ідеться про використання філологічних термінів у поезії; розкрито проблему ху-
дожньої дефініції на прикладі термінопоняття “рима”. Розроблено й проаналізовано ви-
значення поняття “художня дефініція” та описано відмінності художньої дефініції від 
наукової і загальномовної.

К л ю ч о в і  с л о в а: термін, термінопоняття, дефініція, художня дефініція, 
поетич на картина світу, рима.
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Як образно висловлювався С. Тулмін, поняття – інструменти нашого 
мислення [14, с. 52]; стабільність наукових знань досягається передаванням 
набору понять певної науки [Там само, с. 167]. Важливим аспектом існуван-
ня наукової картини світу, адекватної парадигмі знань певної епохи, є від-
повідне дефініювання термінів, які позначають наукові поняття. Пізнання 
дійсності і формування знань про неї не обмежується лише науковою кар-
тиною світу: по-перше, існує необхідний для сучасної людини мінімум на-
укових знань, який стає органічною частиною інших картин світу, на-
приклад, буденної (науковці все менше схильні ставити знак рівності між 
поняттями “буденна картина світу” і “наївна картина світу”), відповідно й 
функціонування термінів на позначення цих понять не обмежується лише 
науковим дискурсом; по-друге, між науковим і ненауковим знанням немає 
прірви, оскільки “позанаукове знання наділене властивою йому раціональ-
ністю, але раціональністю особливою… Науці і суспільству доводиться роз-
ширювати свої критерії раціональності, визнавати нетрадиційні форми зна-
ння, що є саме знанням, а не різними формами забобонів. Подібні процеси 
поступово посувають сучасне суспільство до побудови плюралістичної сис-
теми пізнання, у якій різні форми знання були б рівноправними партнера-
ми” [1, с. 29]. Вищенаведені міркування пояснюють актуальність проблеми 
вивчення різноманітних аспектів функціонування термінів як експлікато-
рів наукових знань у ненаукових текстах, з одного боку, та означування по-
нять, співмірних знанням, на яких ґрунтуються різні картини світу, – з дру-
гого. Особливості функціонування спеціальної лексики в неспеціальному 
контексті часто стають предметом наукового інтересу: так, Л. О. Морозова 
розглядала медичну термінологію в художньому та науково-популярному 
стилях [10], О. П. Михайлович-Гетто – терміни в рекламі [9], В. В. Власенко 
й А. О. Цепколенко – термінологічну лексику в поезії І. Драча [2] тощо. 
У лінгвістиці є усталеною думка про те, що термін поза сферою наукового 
обігу зазнає детермінологізації, перетворюється на квазітермін [9, с. 156]. 
Проте у зв’язку з вивченням термінопоняття як ментально-мовної структу-
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ри змінюється і кут зору дослідження терміна, який представляє спеціальне 
знання поза науковою картиною світу. Зокрема, вивчається проблема по-
двійної актуалізації наукових понять у художній картині світу [5, с. 117]. 
Водночас існує проблема дефініювання термінів у неспеціальних текстах. 
Питання введення наукових дефініцій у тканину художнього тексту 
не од норазово було предметом дослідження лінгвістів, зокрема Л. О. Моро-
зової [10, с. 109–114]. Але в поезії, яка відображає художню (поетичну) кар-
тину світу, використовуються специфічні дефініції, які лінгвісти називають 
художніми. Піонерське дослідження (на матеріалі російської мови) худож-
ніх дефініцій (далі ХД) здійснив ще у  80-х рр. минулого століття Е. І. Ханпі-
ра; він дав визначення ХД та підкреслив їхній образний характер [15]. 
В. Є. Трусов зосередив свою увагу на ХД, створених із допомогою парадокса 
на основі індивідуального логічного мислення [13]. Л. О. Грузберг, до-
сліджуючи ХД, висловила твердження, що через ХД визначаються не по-
няття, а концепти [4]. ХД поетів-вісімдесятників проаналізувала І. Г. Олій-
ник, відзначивши в ХД вияв мовних особливостей авторів [11, с. 8—9] Не-
достатність вивчення ХД спонукає нас ще раз звернутися до питання її 
вивчення в поетичному тексті, який репрезентує художню (поетичну) кар-
тину світу, у зв’язку з проблемою, з одного боку, використання в поезії філо-
логічних термінів, а з другого, – особливостями їхнього дефініювання пое-
том, що здійснюється на основі його наукової компетенції та образного сві-
тосприймання. Метою нашої статті є всебічне дослідження художньої 
дефініції на прикладі термінопоняття “рима”. Для вивчення цього питання 
ми виконаємо такі завдання: з’ясуємо, які види дефініцій існують; просте-
жимо співвідношення виду дефініції з формою вербальної реконструкції 
картини світу; з’ясуємо особливості художньої дефініції на прикладі філо-
логічної термінології, зокрема термінопоняття “рима”.

Поет реконструює в поезії поетичну картину світу, проте для цього він 
використовує знання, отримані різними шляхами – іншими словами, з ін-
ших картин світу. Свідомість поета – вісь, яка проходить крізь різні картини 
світу, створюючи його індивідуальну картину світу. Про поєднання у свідо-
мості індивіда наукових і буденних репрезентацій світу писали С. Московічі 
та М. Хевстон, критикуючи модель суб’єкта пізнавального процесу як “уче-
ного-профана” і пропонуючи натомість модель “ученого-аматора”, тобто 
споживача наукових знань [17, с. 546]. У випадку індивіда – творця поетич-
ної картини світу ситуація дещо інша, адже поет не тільки є споживачем 
наукових знань про мову й літературу – він безпосередньо впливає на них 
(на знання), тобто впливає на об’єкт досліджень ученого: поет, вивчаючи 
навколишній світ, на його основі створює новий фрагмент дійсності – по-
етичну картину світу, реконструйовану в поетичних текстах. Учений-літера-
турознавець / мовознавець за допомогою наукових методик досліджує цей 
створений суб’єктом, але наявний об’єктивно, фрагмент дійсності. Поет 
своєю чергою також використовує знання, здобуті вченим-літературознав-
цем / мовознавцем і відтворені в науковій картині світу, для конструювання 
поетичної картини світу. Таким чином, спостерігаємо повсякчасне взаємо-
проникнення наукової і поетичної картин світу. Саме мова є тим інтегру-
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вальним інструментом, який об’єднує різноманітні фрагменти дійсності в 
одну картину світу. “Якщо мова науки – це виключно мова термінопонять, 
то мова мистецтва, з одного боку, – це “мова” художніх образів, з другого, – 
“мова спеціальних знань”, а отже, й відповідних термінопонять” [5, с. 116]. 

Отже, ми визначили підґрунтя існування термінів (зокрема термінів фі-
лологічної сфери) в художній (поетичній) картині світу. Які ж поняття сто-
ять за термінами в поетичній картині світу? Якщо в науковій картині сві-
ту  – наукові поняття, у буденній картині світу – буденні поняття, то в ху-
дожній (поетичній) картині світу – художні поняття [15, с. 229]; різниця між 
ними – в глибині осягнення об’єкта дійсності. З думкою Е. І. Ханпіри ми не 
будемо сперечатися, але додамо, що в художній (поетичній) картині світу за 
терміном стоїть і поетичне, і наукове поняття, тому термін в образному 
вживанні завжди двозначний: перше, головне значення – термінологічне і 
друге – художньо-образне; у поетичному тексті одночасно актуалізуються 
обидва значення терміна, завдяки одночасній актуалізації і взаємному під-
силенню його термінологічного та художнього значень виникає потужний 
виражально-зображальний ефект. Так, метафора “заганяв у вірші рими бов-
том” (Мордатенко, с. 43) побудована на аналогії між процесами створення 
віршів і ловлення риби; у ній актуалізується термінологічне значення 
“рима – співзвуччя на кінці віршованих рядків” і художнє “рима – риба”.

Різні види понять означують різними способами, тому виокремлюють: 
наукову дефініцію (її подають у термінологічних словниках; в енциклопеді-
ях уміщують деталізовану інформацію, що переходить межі дефініції), за-
гальномовну / лексичну / буденну дефініцію (її подають у загальномовних 
словниках)1 і художню дефініцію (несловникову, індивідуально-суб’єктивну, 
образно-переносну).

Дефініція – це “засіб фіксації та тлумачення значення слова” [16, с. 85], а 
також сама “операція, призначення якої полягає в уточненні використовува-
них термінів” [12, с. 9], це водночас логічна, лінгвістична і гносеологічна опе-
рація [12, с. 176]. Ми розглядаємо дефініцію в першому, лінгвістичному, зна-
ченні цього терміна. Головне призначення дефініції – розкриття суті терміно-
поняття (за Аристотелем – суті речі; за Т. Гоббсом, Дж. Локком, 
Дж. Ст. Міллем – суті слова). Дефініції (нехудожні) будуються відповідно до 
обов’язкових правил. Над цими правилами замислювалися ще в античності; 
у найзагальніших рисах вимоги до дефініцій були сформульовані А. Арно та 
П. Ніколь в 1662 р. у “Логіці, або Мистецтві мислити”, а саме: універсальність 
(спроможність охопити весь означуваний об’єкт), відмінність (відображення 
характерних властивостей саме означуваного об’єкта), ясність [12, с. 49]. 

1 Науковці вважають, що дефініції не є всеохопною характеристикою предмета [7, с. 22]. Як зазначає 
О. С. Герд, у спеціальній енциклопедії може міститися відносно повний опис змісту поняття, однак 
такий опис не може бути визнаний дефініцією [3, с. 7]. Термінологічні ж словники містять дефініції, 
які, однак, не передають увесь зміст поняття; тлумачні словники, відображаючи буденну картину 
світу, містять «повсякденне» поняття [Там само, с. 8]. С. Д. Кацнельсон розрізняє “формальне 
поняття” (необхідний мінімум розрізнювальних ознак для розпізнавання предмета позначення) і 
“змістовне поняття” (усі ознаки, властивості предмета та його зв’язки з іншими предметами), перше 
з них передається в тлумачному словнику, друге – в енциклопедичному [6, с. 18].
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Сучасні теоретики окреслюють такі правила: 1) визначення має бути 
сумірним (необхідно перераховувати тільки істотні ознаки предмета); 2) ви-
значення повинно бути чітким і ясним; 3) визначення не повинно створю-
вати кола; 4) за можливості, визначення не повинно бути негативним (не-
обхідно називати наявні, а не відсутні ознаки предмета) (цит. за: [5, с. 128]).

Будуючи ХД, поет не дотримується вимог, які теоретики висувають до 
дефініцій. Художня дефініція – визначення, що ґрунтується на співвідне-
сенні означуваного поняття з іншим, пов’язаним із ним на основі подіб-
ності, суміжності чи наявності асоціативного зв’язку. 

Головні джерела ХД – художній, публіцистичний стилі та фольклор. 
Художні дефініції – результат творчого процесу, вони відображають інди-
відуальне, суб’єктивне сприймання дійсності: Слово – потвора. Слово – 
свічадо (Бедрик, с. 78); Павук – поет-самітник, / що дивиться на світ / під 
своїм кутом (Цушко, с. 89). ХД визначають поняття не тільки через інди-
відуально дібрані автором мовні засоби, вони по суті виражають різні ху-
дожні поняття, звідси можливість теоретичного існування стількох дефі-
ніцій, скільки існує індивідуально-авторських художніх картин світу, по-
рівняймо: Поезія – це завжди неповторність, / якийсь безсмертний дотик 
до душі (Костенко, с. 138); Поезія – раптовий вітер. / Поезія – шляхетна 
гра (Гаврилів, с. 27); Поезія – це правда про те, що було / Або могло бути 
(Осадчук, с. 107). 

У разі формулювання ХД можливі різні когнітивні варіанти: автор ХД 
має знання основних розрізнювальних ознак об’єкта або ж більшою чи 
меншою мірою володіє знанням про основні та додаткові ознаки об’єкта, 
але в обох випадках сама ХД розкриває нові, невідомі досі мовній спільноті 
ознаки та зв’язки означуваного об’єкта. ХД ґрунтується переважно на осно-
ві другорядних ознак, наприклад, у ХД рима – стать слабка (Цушко Х, 
с. 113) відбувається зближення понять “рима” і “жінка”, що ґрунтується на 
другорядних ознаках рими як об’єкта опису: 1) термін рима за формальними 
показниками належить до жіночого роду; 2) риму вибирають подібно до 
того, як чоловік обирає жінку – слабку стать.

У зв’язку з тим, що ХД є конструктами авторської картини світу, в ін-
ших картинах світу вони стають незворотними [4], тобто дефінієнс (definiens, 
визначення) не може бути дефінієндумом (definiendum, визначуваним). 
К. Попа підкреслював, що процедура визначення полягає в доборі до імені 
синонімічної дескрипції [12, с. 80], тобто термін і його дефініція є взаємоза-
мінними завдяки конвенційності вираження поняття саме цим терміном – 
у цьому полягає ще одна відмінність між науковою і загальномовною дефі-
ніцією, з одного боку, та художньою, – з другого. Якщо між лексемою і ви-
значенням є синонімічні відношення на мовному рівні, то між лексемою і 
художньою дефініцією є тільки контекстуальні синонімічні відношення.

ХД, які акумулюють суспільно значущу думку і мають лаконічну форму 
й вичерпний зміст, нерідко стають афоризмами: Краса – лиш відображення 
земного / у неземному дзеркалі душі! (Жиленко, с. 117); Адресовані людям 
вірші – найщиріший у світі лист (Костенко, с. 135). Потрапляючи до ядра 
базових знань мовного колективу, такі дефініції перетворюються на преце-
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дентні висловлювання: “книги – морська глибина” (І. Франко), словник – 
“пишний яр, а не сумне провалля” (М. Рильський), слова – полова; 
хліб – усьому голова; громада – великий чоловік. 

ХД мають тільки ті термінопоняття, які репрезентують сферу знань, що 
є в сучасному суспільстві загальнообов’язковими, інакше вони не мали б 
сенсу. Наприклад, з-поміж термінів філології найчастіше даються визна-
чення таким термінопоняттям, які відомі мовцям на концептуальному рів-
ні, незалежно від ступеня володіння науковим знанням, – мова, слово, пое-
зія, вірш тощо: Кожна мова – вікно у світ, / душі обнова / і серця цвіт… (Біло-
ус, с. 88); слово – це хліб (Мордатенко, с. 49); Кленовий ліс – / Мов золотий 
літопис, / а розділові знаки – глід червоний (Княжич, с. 83). 

За спостереженням російської дослідниці Л. О. Грузберг, художні дефі-
ніції – джерело формування культурних концептів [4]. Для концептуальної 
картини світу українців важливим є образ-символ “слово – зброя”, на фор-
мування якого вплинула художня дефініція Лесі Українки: слово – це зброя 
(Слово, моя ти єдиная зброє, / Ми не повинні загинуть обоє! (Українка, с. 178). 
У вірші відбувається розгортання символу через конкретизацію поняття 
“зброя”: криця, меч, клинок. Узагалі, контекстуальна близькість таких лек-
сем, як слово, з одного боку, і темниця, бастилії, кайдани, мечі, кров, тира-
ни, – з другого, свідчить про характерний для багатьох українських поетів і 
зокрема Лесі Українки відтінок боротьби в семантиці слова – поетичної 
творчості [8, с. 128]. Відповідно, якщо рима – це співзвуччя слів (семантич-
не зближення лексем рима і слово відбивається синтагматично через суряд-
ний зв’язок: Я вірю в риму, / У силу слова незбориму (Світличний, с. 57), вона 
також є зброєю. Можемо стверджувати, що образ-символ “рима – зброя” 
став характерним для української поезії, вербальне вираження цього симво-
лу відбувається в різних варіантах через експліцитне або імпліцитне порів-
няння рима – куля (Поети стріляють римами!.. / Серце – мішень для куль і для 
рим (Світличний, с. 88); рима – кастет (Я римою поміж очей / Тобі вліплю, 
немов кастетом (Позаяк, с. 109). Образ-символ “рима – зброя” виявляється 
і в контекстуальному зближенні лексем, що позначають функції зброї і 
рими: ЕОМ римують, наче кулемети (Жиленко, с. 226) (рима – вогнепальна 
зброя); Розпанахують рими хронічні оази прозові (Пішаківська, с. 22) (рима – 
ніж); уже чуття ти їм не заважай / свавільно вибухнути в римі (Соловей, 
с. 37) (рима – бомба). 

Проте найголовніше призначення рими – бути не зброєю, а елементом 
творчого процесу; рима як інструмент творчості є важливою для поета, вона 
має для нього безумовну цінність, тому дефініювання термінопоняття 
“рима” відбувається метафорично, на основі подібності до об’єктів, що та-
кож мають цінність: Поет у хвилях спраглого гольфстриму / шукає рибку зо-
лоту – натхненну риму (Цушко, с. 19); Рима – поезії ключ скрипковий, / В зо-
лотій оздобі рубін зі скарбниці мови, / Гострий булат у кольчугу прози, / Свіча, 
оповита морозом (Княжич, с. 12).

Характер перебігу творчої праці (муки творчості, болісний пошук рими, 
безсоння) стає джерелом дефініцій, створених за допомогою персоніфіка-
ції: Рифми [рими], дочки безсонних ночей, покидають [мене] (Українка, 
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с. 200); Хай, мовляв, / Всі читатимуть / Та й прибиратимуть / Риму – / За-
нуду незриму (Чередниченко, с. 6).

Остання дефініція має іронічний характер (так само, як і дефініція-пер-
соніфікація рима – стать слабка). Отже, особливістю ХД є їхня емоційна 
забарвленість – зі знаком “плюс”  і зі знаком “мінус”. 

Одже, ХД мають лише ті поняття і термінопоняття, які відомі мовцям 
на концептуальному рівні; ХД ґрунтуються на співвіднесенні означуваного 
поняття з іншим, пов’язаним із ним на основі подібності, суміжності чи на-
явності асоціативного зв’язку; ХД термінопонять побудовані на одночасній 
актуалізації наукового та художнього понять; ХД будують не за логічними 
правилами, обов’язковими для наукових та загальномовних дефініцій, вони 
є суб’єктивно-індивідуальними, проте, акумулюючи суспільно значущу 
думку, перетворюються на афоризми і стають прецедентними висловлю-
ваннями. Поряд із філологічними термінами мова, поезія, слово та ін. рима 
як важливий інструмент, який використовує поет у творчому процесі, також 
стає об’єктом осмислювання й означування через ХД. 

Проблему художньої дефініції (зокрема ХД термінопоняття рима) мож-
на розглядати в публіцистичних та літературно-критичних текстах, що може 
бути перспективою подальшого опрацювання теми.
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L. V. Movchun

PHILOLOGICAL TERMINOLOGY IN POETIC TEXT AND PROBLEM OF ART DEFINITION 
(ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPT “RHYME”)

The article deals with the problem of usage of philological terms in the poetry and the prob-
lem of art definition on the example of the concept “rhyme”. The concept “art definition” is 
defined. The peculiarities of art definition in comparison with scientific and general language 
definitions are described.

K e y  w o r d s : term, concept, definition, art definition, poetic world image, rhyme.
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Как известно, термин отличается от других номинативных единиц языка 
наличием ряда специфических характеристик. К числу последних необходимо 
отнести следующие особенности термина: 1) сам процесс возникновения нового 
термина «характеризуется определенной искусственностью и особой рацио-
нальностью» [11, с. 201]; 2) введение подавляющего большинства терминов в 
науч ный контекст и сферу фиксации сопровождается созданием их научных де-
финиций [15, с. 408]; 3) «одна из основных черт термина, отмечаемая всеми ис-
следователями, – это вхождение термина в систему понятий соответствующей 
отрасли знания, т. е. в терминологию» [10, с. 35]; 4) в отличие от общеупотреби-
тельного слова, посредством использования которого раскрывается логическое 
понятие (квант наивной картины мира), термин обозначает терминологическое 
понятие (квант научной картины мира) [1, с. 12] и др. Иными словами, посколь-
ку термин является номинативной единицей языка науки (наиболее рационали-
зированной формы общественного сознания), то и его понятийное содержание 
раскрывается обычно с использованием традиционных для науки рациональных 
методов: а) путем указания на источник его появления (обычно иноязычный 
науч ный текст или справочник, из которого он заимствован); б) при помощи 
точной научной дефиниции, составленной специалистом-предметником, рабо-
тающим в той области знаний, в рамках которой данный термин традиционно 
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используется; в) посредством «неявного определения» – указания точного места 
термина в структуре соответствующей терминосистемы и т.п.

Именно указанными специфическими характеристиками термина и 
рациональными методами его семантизации обусловлено то, что среди тер-
минологических словарей восточнославянских языков в типологическом 
отношении сегодня преобладают словари переводного, толкового и класси-
фикационного типов [17, с. 143–144, 147–148]. Вместе с тем, в последние 
десятилетия ХХ в. в силу ряда объективных причин (в их числе – развитие 
теории терминографии, формирование тенденции к онаучиванию словар-
ного дела, расширение эвристических возможностей последнего в резуль-
тате бурного развития корпусной и когнитивной лингвистик и др.) в струк-
туру специальных словарей все чаще вводятся значительные по объему 
фрагменты научных текстов (научные цитаты), которые выполняют в них 
целый ряд специфических словарных функций. Анализу тех функций, ко-
торые выполняются научными цитатами в рамках терминографии и специ-
альной концептографии, и посвящается данная статья.

В начале 1990-х гг. в науке бывших советских республик наблюдался 
«терминографический бум», отмечавшийся многими исследователями. 
К примеру, украинские терминологи Л. А. Вакарюк и С. Е. Панцьо пишут о 
нем следующее: «Начиная с 1990 года, внимание к терминологии как науке 
заметно активизировалось, о чем свидетельствуют такие факты: 1) обраще-
ние к украинскому национальному наследию, углубление теории термино-
ведения, изучение истории его развития и становления, устранение так на-
зываемых «белых пятен»; 2) бурное развитие терминографии, т. е. издание 
как новых специальных словарей, так и тех, которые возрождают нацио-
нальную терминологию» [2, с. 3]. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 
Беларуси, где за указанное десятилетие (1991–2000 гг.) было опубликовано 
250 специальных словарей. Для сравнения: за предшествующее десятилетие 
(1981–1990 гг.) в Беларуси было издано только 29 таких словарей [16, с. 49]. 

Причины отмеченного выше «терминографического бума» 1990-х гг. были 
разными: 1) в условиях получения бывшими советскими республиками реаль-
ной политической независимости резко возрос интерес их граждан к вопросам 
истории и современного состояния национальных языков, их использования в 
различных сферах общественной жизни, что породило повышенный спрос на 
языковедческие издания, в том числе и на терминографическую продукцию; 2) в 
течение 1990-х гг. госбюджетное финансирование постсоветской науки умень-
шилось в несколько раз. В отсутствие достаточных средств для проведения экс-
периментальных и полевых исследований представители различных отраслей 
науки стали больше внимания уделять вопросам систематизации и публикации 
ранее накопленных научных знаний, в том числе в виде специальных словарей.

При этом, по справедливому замечанию В. В. Морковкина, «к созданию 
словарей обратилось значительное количество лиц, которые не обладают для 
этого ни должными знаниями, ни необходимыми навыками. Многие их них 
были введены в заблуждение кажущейся простотой словарного дела» [12, 
с. 102]. В то же время удовлетворить в кратчайшие сроки словарные потреб-
ности представителей различных наук и профессиональных сфер деятельнос-
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ти, к примеру в Беларуси, исключительно силами языковедов-терминологов 
было трудноразрешимой задачей по ряду объективных причин: а) по причине 
малочисленности белорусских языковедов-терминологов, профессионально 
занимающихся разработкой, унификацией и кодификацией терминологии; 
б) в силу исключительной сложности языка современной науки, сравнимой 
со сложностью тех научных проблем, которые решаются специалистами в раз-
личных областях научных знаний; в) в связи с отсутствием у языковедов-тер-
минологов достаточного объема узкодисциплинарных знаний, накопленных 
в разных науках и профессиональных сферах деятельности.

Выходом из данной тупиковой ситуации могло бы стать формирование 
совместных коллективов составителей специальных словарей, которые вклю-
чали бы, с одной стороны, языковедов-терминологов, имеющих навыки сло-
варной работы, а с другой – специалистов-предметников, хорошо знакомых с 
понятийным содержанием терминологии той или иной научной дисциплины. 
В качестве примеров удачной работы таких совместных коллективов можно 
назвать подготовку и издание ГЭС, РБСМФТТ, ТСББТ и многих иных специ-
альных словарей. Тем не менее, общее количество таких совместных коллек-
тивов языковедов-терминологов и специалистов-предметников в Беларуси 
было явно недостаточным для того, чтобы в кратчайшие сроки решить ука-
занную выше задачу (обеспечить представителей различных наук и профессио-
нальных сфер деятельности необходимой справочной литературой). 

Компенсировать недостаточное количество таких совместных коллек-
тивов и нехватку узкоспециализированных предметных знаний белорус-
ским терминографам отчасти удалось за счет более широкого использова-
ния иллюстративного материала при подготовке отдельных специальных 
словарей. Так, в первой части ТРБСЯНО1 насчитывается около 4 тысяч 
словарных статей со стандартной структурой (русская реестровая едини-
ца – белорусский эквивалент – порядковый номер текстового фрагмента из 
второй части словаря, в котором данная реестровая единица употребляет-
ся). В свою очередь, во второй части ТРБСЯНО1 «подаются «оправдатель-
ные» цитаты для всех без исключения реестровых русских единиц и их 
бело русских эквивалентов из первой части словаря. В качестве таких цитат 
используются полностью эквивалентные по содержанию текстовые фраг-
менты научных отчетов на русском и белорусском языках, которые приво-
дятся в виде параллельных колонок на одной и той же странице словаря. 
Каждая пара таких колонок имеет свой порядковый номер (от 1 до 510). 
При этом, как легко заметить, общее количество «оправдательных» цитат 
во второй части словаря уступает общему количеству реестровых единиц из 
первой части словаря, поскольку каждый текстовый фрагмент используется 
в качестве иллюстрации в среднем для 10 реестровых единиц» [18, с. 11].

Кроме того, объем используемых в указанном терминологическом словаре 
текстовых фрагментов колебался от 2–3 до 60-ти слов и более в зависимости от 
сложности решаемой при помощи таких текстовых фрагментов проблемы семан-
тизации реестрового термина. Как правило, более сложные по своей семантике 
термины иллюстрировались и семантизировались посредством использования бо-
лее объемных текстовых фрагментов научных отчетов. Спустя год после издания 
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первого выпуска указанного словаря, посвященного терминологии физико-мате-
матических наук, был опубликован ТРБСЯНО2, в котором на белорусский язык 
переводились, а также при помощи текстовых фрагментов научных отчетов иллю-
стрировались и семантизировались русские термины физико-технических наук.

Научная общественность Беларуси положительно восприняла использо-
ванные в двух выпусках указанного словаря новшества: 1) иллюстрацию и 
семантизацию русских реестровых единиц и их белорусских эквивалентов 
при помощи текстовых фрагментов научных отчетов, совокупность которых 
представлена в макроструктуре словаря отдельной, второй частью (ее содер-
жание упорядочено при помощи цифрового показателя); 2) возможность ис-
пользования второй части словаря в качестве русско-белорусской сопостави-
тельной грамматики языка научных отчетов. Свидетельством позитивной 
оценки данного словаря научной общественностью стало весьма значитель-
ное количество заявок на его получение, поступивших от академических 
инс титутов физико-математического и физико-технического профиля. Бо-
лее того, один из читателей данного словаря, доктор технических наук 
А. И. Добролюбов, используя макроструктурную схему данного терминоло-
гического словаря переводного типа, составил одноязычный словарь обще-
употребительной лексики английского языка СТIАЯ и даже запатентовал 
метод его создания в России1. И хотя уже прямо в названии словаря А. И. До-
бролюбова декларируется его принадлежность к словарям нового типа INSI-
TU (латинский термин insitu имеет значение ‘на своем месте, в своей среде 
обитания’), в структурном отношении данный словарь как две капли воды 
похож на ТРБСЯНО1 и ТРБСЯНО2, изданные на несколько лет раньше.

Позитивный опыт использования научных цитат в специальных слова-
рях имеется и в Украине. Назовем в качестве примера УСТСД, в словарных 
статьях которого приводятся не только авторские дефиниции словообразо-
вательных терминов, но и соответствующие цитаты-определения, отобран-
ные авторами словаря из таких авторитетных научных источников, как СЛТ, 
УМЭ, монографии известных украинских дериватологов [4; 9]. Помимо 
функции «разъяснения значения термина посредством цитирования» [3, 
с. 10], данные цитаты-определения выполняют в указанном терминологиче-
ском словаре и иные функции: «использование приёма лексикографическо-
го описания термина посредством прямого цитирования способствовало, 
во-первых, максимальному расширению списка реестровых единиц; во-
вторых, демонстрации уровня развитости терминологической базы совре-
менного словообразования; в-третьих, выявлению различных подходов к 
пониманию терминов учеными-дериватологами; в-четвертых, достижению 
максимальной объективности результатов работы по систематизации, уни-
фикации и стандартизации терминов узкоспециальной сферы лингвистичес-
кой науки» [3, с. 13].

Таким образом, в рамках терминографии использование научных цитат 
позволяет реализовать следующие функции: 1) подтверждение реального ис-

1 См.: Патент Российской Федерации № 2054200 на изобретение «Метод «INSITU» для создания 
словарей с целью перевода на иностранные языки. – М., 1996.
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пользования реестрового термина в научных текстах; 2) показ грамматических, 
сочетаемостных и прочих возможностей реестрового термина; 3) разъяснение 
значения реестрового термина посредством цитирования; 4) сопоставление 
подходов различных ученых к пониманию реестрового термина; 5) раскрытие 
свойственных реестровому термину стилистических коннотаций.

Еще более широкий спектр разнообразных функций имеет использова-
ние научных цитат в рамках специальной концептографии (необходимость 
разграничения данных направлений специальной лексикографии, а имен-
но терминографии и специальной концептографии, обосновывалась нами 
ранее в ряде опубликованных работ [19; 20; 21]). Помимо реализации уже 
перечисленных выше функций реестрового термина (как средства вербали-
зации научного концепта), научные цитаты в словарях концептов дополни-
тельно выполняют и иные функции. 

В первую очередь следует отметить ф у н к ц и ю  с е м а н т и з а ц и и  р а з -
л и ч н ы х  к о н ц е п т - п е р е м е н н ы х  б а з о в о г о  р е е с т р о в о г о  к о н -
ц е п т а  и  и х  з н а ч е н и й  путем отбора из различных научных текстов ци-
татного материала в виде так называемых авторских глосс, т. е. внутритек-
стовых разъяснений авторами их понимания ключевых понятий данной 
науки. Насколько большим может быть число таких концепт-переменных и 
их значений, раскрываемых при помощи авторских глосс, показывает наш 
опыт исследования понятийного содержания таких базовых концептов 
экономической науки, как экономика (выявлено более 500 его концепт-
пере менных), капитал (более 300 концепт-переменных), инфраструктура 
(более 100 концепт-переменных) и ряда других. При этом выявленные нами 
в экономической литературе авторские глоссы той или иной концепт-пере-
менной базового концепта экономика порой позволяют выделить несколько 
отличающихся значений у многих таких концепт-переменных. 

К примеру, концепт-переменная аграрная экономика имеет два значения: 
1) отрасль национальной хозяйственной системы, обеспечивающая произ-
водство продуктов питания для внутреннего потребления и на экспорт, а так-
же производство различных видов сырья для промышленности; 2) экономи-
ческая система, предшествовавшая созданию индустриальной экономичес-
кой системы и последующих типов экономик. Аналогичным образом два 
значения можно выделить и у такой концепт-переменной, как наноэкономи-
ка: 1) высокотехнологичный сектор народного хозяйства, обеспечивающий 
развитие нанотехнологий; 2) экономика отдельного домохозяйства и даже 
отдельного человека. Наконец, в понятийном содержании таких концепт-
переменных, как глобальная экономика, инновационная экономика, новая эко-
номика и ряд других, выделяется более пяти значений у каждой. 

По сути дела, чтобы надлежащим образом описать понятийное содер-
жание всех концепт-переменных базового концепта экономика и их значе-
ний, выделяемых на материале научных цитат из экономических текстов, 
необходимо создавать так называемый одноконцептный словарь. По впол-
не понятным причинам в таком объеме и с такой степенью детализации по-
нятийная классификация семантики отдельных терминов, посредством ко-
торых вербализуются базовые научные концепты, не может быть сформи-
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рована в рамках традиционной терминографии. Поэтому создание таких 
понятийных классификаций является первоочередной задачей специаль-
ной концептографии. В процессе решения данной задачи а) проводится 
«описание-моделирование архитектоники конкретного научного концепта 
как структуры знаний, которая стоит за термином, за параметрами внутрен-
ней топологии; описание концептуального аппарата отдельной отрасли 
знания и описание-моделирование архитектоники научной концептосфе-
ры того или иного терминолекта как когнитивной модели, которая являет-
ся совокупностью концептов, стоящих за терминами, за параметрами 
внешней топологии» [6, с. 50]; б) изучается «когезия научного текста и его 
связей с другими научными текстами (интертекстуальности) в семиотичес-
ком пространстве (инфосфере) конкретной науки» [6, с. 50].

Следующей специфической функцией, которую научные цитаты вы-
полняют в рамках специальной концептографии, является ф у н к ц и я  «в ы -
я в л е н и я  т е х  с т р у к т у р  з н а н и й ,  к о т о р ы е  с т о я т  з а  т е к с т о м » [6, 
с. 50]. В частности, западноевропейский терминолог Р. Теммерман в своей 
монографии «Towards new ways of terminology description: The sociocognitive 
approach» выделяет такую когнитивную структуру знания, как единица по-
нимания, и путем анализа описаний отдельных категорий в биологических 
текстах показывает «дискурсивные преимущества единиц понимания срав-
нительно с классическими дефинициями, имеющими в текстах меньшее 
распространение, нежели прототипические структуры единиц понимания» 
[13, с. 322]. В отечественной металексикографической литературе такая 
текстовая единица понимания получила название «прием контекстного 
изъяснения» [1, с. 222]. Суть данного приема состоит в «изложении тех вы-
ходящих за пределы понятийного толкования сведений, которые позволя-
ют правильно понять комментируемое место в тексте» [1, с. 222]. В сфере 
фиксации лексики прием контекстного изъяснения получает статус «лек-
сикографической семантизации лексического фона, т. е. словарного отра-
жения тех массово представленных сведений, которые сопряжены со сло-
вом и имплицитно определяют парадигматическую и синтагматическую 
сочетаемость этого слова с другими» [1, с. 205].

Специфическим характером указанных выше разновидностей научных 
цитат обусловлена и сфера их использования в специальной лексикогра-
фии. Так, в современных отраслевых энциклопедиях и справочниках, где 
базовые научные концепты и конкретные термины той или иной отрасли 
знаний нередко семантизируются в качестве равноправных реестровых 
единиц, научные цитаты (авторские глоссы, единицы понимания и кон-
текстные изъяснения), как правило, используются в объемных энциклопе-
дических статьях, посвященных базовым научным концептам, а в статьях о 
конкретных терминах подаются только краткие составительские дефини-
ции. Причем указанные различия в принципах семантизации базовых науч-
ных концептов и конкретных терминов прямо оговариваются в предисло-
виях к таким отраслевым справочным изданиям. 

К примеру, И. Б. Штерн, автор ВТЛСЛ, следующим образом обосновы-
вает необходимость использования двух типов статей в данном словаре: 
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«В толковых статьях для центральных понятий – титульных и обобщающих – 
используется стандартная, классическая схема энциклопедического описа-
ния заголовочных понятий, которая включает такие информационные бло-
ки: 1) определение; 2) детальную, расширенную информацию о существе и 
структуре понятия; 3) характеристику компонентов или объектов, которые 
относятся к сфере понятия, или на которые распространяется его влияние; 
4) дополнительные стандартные и нестандартные свойства понятия; 5) его 
роль в разнообразных контекстах (назначение, применение); 6) модифика-
ции, версии; 7) перспективы развития; 8) сведения о генезисе и эволюцию 
понятия; 9) демонстрацию способа, с помощью которого получено знание о 
понятии; 10) дискуссии относительно последнего (например, относительно 
трактовки данного понятия в разных школах, а также направлениях); 11) ил-
люстрации; 12) примеры, наконец. Толковые статьи периферийных понятий 
создают своеобразный глоссарий к центральным понятиям. Они ограничи-
ваются предельно сжатыми толкованиями дефиниционного характера, кото-
рые охватывают не более трех характерных особенностей понятия, а также 
содержат обязательные отсылки к титульным и периферийным понятиям 
своей понятийно-тематической группы, из которых можно вывести расши-
ренное («контекстное») знание о толкуемом понятии-сателлите» [14, с. 8].

В свою очередь, составители ЭЭФН тоже выделяют в своей работе раз-
личные жанры словарных статей, поскольку за каждым из таких жанров сто-
ит своя специфическая структура знаний: «Предлагаемые энциклопедичес-
кие статьи делятся на четыре жанра, каждый из которых определяется своим 
предметом. Во-первых, – это направления, течения, школы; во-вторых – ос-
новные понятия и дисциплины (знание, истина, социология науки, психоло-
гия познания и пр.); в-третьих – частные понятия и концепции (несоизмери-
мость, стандартная концепция науки, экологическая теория восприятия и 
пр.); в-четвертых – фундаментальные труды философов и ученых» [8, с. 5].

Обоснованность использования различных типов и объемов словарных 
статей при описании базовых концептов и конкретных терминов отмечает-
ся и в рецензии на БЭ: «Характер отражаемого материала предопределил 
выбор статей разных типов. Это статьи обобщающего характера, включаю-
щие обширную информацию, обзоры, справки, а также статьи-дефиниции, 
используемые для толкования того или иного термина. Подобное разно-
образие моделей статей позволило авторам добиться многоаспектного от-
ражения различных по характеру материалов» [5, с. 241]. Аналогичные от-
личия в принципах семантизации концептов и терминов имеются и в зару-
бежных справочных изданиях (см., например DL).

Завершая анализ функций научных цитат в специальных словарях раз-
ных типов, можно сделать следующий вывод: в современных условиях, 
1) когда наличие Интернета и электронных корпусов национальных языков 
позволяет практически мгновенно находить необходимую научную цитату, в 
рамках которой используются интересующие исследователя термины, кон-
цепты и т. п. единицы языка науки; 2) когда требования международного ав-
торского права и словарной этики становятся все более жесткими в отноше-
нии использования плагиата и компиляции чужих высказываний в справоч-
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ных изданиях; 3) когда юридически корректное использование высказыва-
ний известных ученых придает справочному изданию ореол научности; 
4) когда источниками научных цитат все чаще становятся авторские тексты, 
представленные в электронной форме, что фактически исключает ошибки в 
цитировании этих текстов и позволяет представить их в оригинале [7, с. 185], 
не вызывает сомнений обоснованность прогноза о том, что частота использо-
вания и объемы используемых научных цитат в терминографии и специаль-
ной концептографии со временем будут только увеличиваться.
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V. K. Shcherbin

FUNCTIONS OF SCIENTIFIC QUOTATIONS IN TERMINOGRAPHY 
AND SPECIAL CONCEPTOGRAPHY

Types of scientific quotations used in special dictionaries are considered in the article: 1) 
scientific text fragments (term word combinations and compound nominative unities); 2) quota-
tion-definitions from other dictionaries; 3) author’s glosses from scientific texts; 4) text units of 
understanding; 5) contextual explanations. Functions performed by different types of scientific 
quotations in terminological dictionaries and special conceptuaries are analyzed. Widerning of 
using of scientific quotations in terminography and special conceptography in future is forecast.

K e y  w o r d s : terminography, special conceptography, scientific quotation, scientific text 
fragment, quotation-defition, author’s gloss, text unit of understanding, contextual explanation.
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Нанонаука – нова галузь, що вивчає фізичні, фізико-хімічні, біологіч-
ні, фармакологічні, фармацевтичні, токсикологічні властивості наночасти-
нок розміром до 100 нм, можливість їх синтезу за допомогою нанотехноло-
гій та застосування у різних сферах народного господарства, біології, меди-
цині, аграрному секторі [14, с. 14]. Нанонауку розглядають як один із 
важливих аспектів цивілізаційного розвитку, що охоплює широке коло 
проб лем техніки, енергетики, біології, охорони здоров’я, навколишнього 
середовища [11, с. 18].

Значний внесок у розвиток теоретичних і практичних основ нанонауки 
та нанотехнологій зробили вчені різних країн, напр.: Е. Шредінгер (Ав-
стрія); Г. А. Гамов, Р. Ф. Фейнман, К. Е. Дрекслер, Дж. А. О’Кіфі, Г. Мур, 
Р. Янг, Р. Керл, Дж. Хіт, Ш. О’Брайен, Р. Смоллі, Д. Ейглер, Е. Швейцер 
(США); Л. Есаки, Н. Танігучі, С. Ііджима (Японія); Ф. Церніке (Нідерлан-
ди), Е. А. Руска, М. Кноль, В. Бартлотт, К. Найнуйс, Г. Гляйтер, П. Грюнберг 
(Німеччина); Г. Бінніг, Г. Рорер (Швейцарія); Д. М. Гаркунов, І. В. Крагель-
ський, Ю. С. Тиходеєв, Д. А. Бочвар, О. Г. Гальперн, Ж. І. Алферов, К. А. Ва-
лієв, Ю. В. Гуляєв (Росія); Г. Крото (Великобританія); А. Фер (Франція); 
Б. Є. Патон, Б. О. Мовчан, В. Ф. Москаленко, І. С. Чекман, З. Р. Ульберг, 
Л. П. Яценко, А. Г. Наумовець, О. А. Марченко, О. М. Івасишин, В. Ф. Ма-
чулін, В. Г. Бар’яхтар, С. В. Волков (Україна) та інші.

Наприкінці XX та на початку XXI ст. у багатьох країнах світу, в тому чис-
лі й в Україні, створені спеціалізовані наукові центри, втілюються у життя 
державні програми з нанонауки й нанотехнологій. Зокрема, у 2008 р. за іні-
ціативи академіка Б. Є. Патона і академіка В. Ф. Москаленка у Києві ство-
рено спільну лабораторію “Електронно-променева нанотехнологія неорга-
нічних матеріалів для медицини” Інституту електрозварювання ім. Є. О. Па-
тона та Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

Нанонаука сьогодні розвивається швидкими темпами. Згідно з даними 
Інтернету, публікації з питань нанонауки, нанотехнологій, наномедицини 

удк 81’26+620.3=111=161.2

с. о. радЗіЄвська, і. с. ЧекмаН
(київ, україна)

ПРИнЦИПИ УКЛаДання анГЛО-УКРаЇнсЬКОГО 
сЛОвнИКа-ДОвІДнИКа з нанОнаУКИ

Розроблено принципи укладання англо-українського словника-довідника з нано-
науки та обґрунтовано необхідність його видання; прокоментовано визначення понять 
“нанонауковий термін”, “нанонаукова термінологія”; зосереджено увагу на основній 
меті словника-довідника – зафіксувати та розробити дефініції нанонаукових термінів. 
Проаналізовано обсяг словника, його структуру на тлі загальноприйнятих засад двомов-
ної термінографії.

К л ю ч о в і  с л о в а :  нанонаука, нанонауковий термін, нанонаукова термінологія, 
переклад нанонаукових термінів, принципи укладання словника-довідника.
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за кількістю перевищують наукові статті з інших дисциплін. Інтенсифікація 
фундаментальних досліджень, розроблення і впровадження нанотехнологій 
у практичну діяльність людини має важливе наукове і практичне значення. 
Вивчення властивостей природних і синтетичних нанорозмірних матеріалів 
є дуже актуальною проблемою у зв’язку із зростанням масштабів викорис-
тання цих матеріалів у промисловості та в медицині. Розвиток новітніх засо-
бів дослідження, розроблення апаратури з високою роздільною здатністю 
дозволили розширити можливості вивчення наносвіту [8, с. 326].

Інтенсивне спілкування наукової спільноти у галузі нанонауки відбува-
ється переважно англійською мовою, але помітним є й україномовний аре-
ал, що спричиняє потребу в перекладі. Для цього необхідне добре знання 
міжмовних відповідників, а також поширення знань про нанонауку серед 
спеціалістів суміжних наукових дисциплін і всіх тих, кого цікавлять пробле-
ми нанонауки. Це й стало головним чинником, що обумовив актуальність 
укладання словника-довідника з нанонауки. 

Центральною проблемою сучасного термінознавства залишається упо-
рядкування термінологій різних галузей знань із постійною увагою до точ-
них визначень наукових понять та зв’язків між ними, що має знаходити від-
творення у відповідних термінопозначеннях [2, с. 6]. Основним завданням 
сучасного термінознавства є практичний аспект – систематизація, упоряд-
кування та стандартизація наявної наукової термінології шляхом вилучення 
з неї слів-покручів, відродження окремих забутих або несправедливо репре-
сованих термінів, створення галузевих словників, україномовних підручни-
ків, посібників, довідників, військових статутів, кодексів, державних стан-
дартів на терміни і визначення, вироблення законодавчих актів українською 
мовою [6, с. 15].

Сучасна термінологія й термінографія в Україні має добре напрацьовані 
традиції (І. Г. Верхратський, А. В. Крижанівська, Т. І. Панько, Л. О. Симо-
ненко, В. Л. Іващенко, Л. І. Петрух, І. М. Кочан, Л. М. Полюга, Е. Ф. Ско-
роходько, Н. А. Цимбал та інші), засвідчені укладанням і виданням галузе-
вих словників. Проблемам перекладу термінів присвячено праці І. В. Ко-
рунця, В. І. Карабана, Т. Р. Кияка, А. С. Д’якова, З. Б. Куделько та інших 
учених. Останнім часом в Україні є можливість долучатися до різноманітних 
лексикографічних доробків, в яких знайшли висвітлення особливості окре-
мих галузевих термінологічних систем: автомобільної (Н. В. Нікуліна), 
бібліо течно-інформаційної (Н. В. Стрішенець), біологічної (Л. О. Симонен-
ко), військової (Я. П. Яремко), геологічної (М. П. Годована), економічної 
(Т. І. Панько), інженерії довкілля (Т. Балабан), інженерної графіки (Є. А. Ан-
тонович, Я. В. Василишин, В. А. Шпільчек), медичної (М. В. Дмитрук, 
І. В. Корнейко, Н. В. Місник, О. Б. Петрова, Т. Г. Соколовська, Р. І. Сте-
цюк), юридичної (О. А. Сербенська) тощо. 

Актуальності набуває розвиток нанонаукової термінології та її гармоні-
зація з динамікою сучасної нанонауки, потребою лінгвістичного та лексико-
графічного опрацювання нанонаукових термінів як системи понять спеці-
альної галузі наукового знання. У центрі уваги нашої статті – основні прин-
ципи укладання словника-довідника з нанонауки та особливості перекладу 
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нанонаукових термінів, що вимагає обґрунтування необхідності укладання 
такого словника та зосередження уваги на поняттях “нанонауковий тер-
мін”, “нанонаукова термінологія”. Джерельною базою для створення за-
значеного словника задля дотримання принципу достовірності й точності 
слугували англомовні словники, глосарії, довідники, а також україномовні 
монографії, книги з нанонауки та нанотехнологій, зокрема: Encyclopedia of 
Nanoscience and Nanotechnology (ENN), Glossary of Biotechnology and Nano-
biotechnology Terms (GBNT), Nanomedicine Glossary (NG) тощо. 

Основне завдання довідника – зафіксувати та розробити дефініції 
нано наукових термінів, які б відповідали світовим стандартам для набли-
ження національної термінографії до світового рівня, задля чого важливо 
правильно відтворити англомовні терміни українською мовою.

Незважаючи на популярність терміна як об’єкта дослідження та чис-
ленні спроби дати йому визначення, навряд чи яке-небудь із них може бути 
вичерпним. Е. Ф. Скороходько визначає науковий термін як “слово, стале 
словосполучення або скорочення, яке виражає та певною мірою класифікує 
в даній системі наукової термінології конкретне наукове поняття, відобра-
жаючи у своїй смисловій структурі характерні ознаки об’єкта термінування 
та взаємозв’язки цього об’єкта з іншими з достатньою для взаємного спіл-
кування точністю” [13, с. 13]. Основоположними ознаками терміна вважа-
ють однозначну відповідність терміна поняттю, системність, раціональну 
стислість, словотворчу (дериваційну) здатність [9, с. 56]. При цьому врахо-
вують: по-перше, що термін може існувати лише як елемент терміносисте-
ми, тобто “впорядкованої сукупності термінів, які адекватно передають 
систему понять тієї теорії, яка описує певну спеціальну сферу людських 
знань чи діяльності” [1, с. 15–16]; по-друге, що “система термінів кожної 
науки становить певну множинність взаємопов’язаних елементів, які ство-
рюють стійку єдність і цілісність, наділену інтегральними властивостями і 
закономірностями” [10, с. 179].

Об’єктивний процес формування наукового поняття, яке лежить в 
основі значення терміна, не є предметом лінгвістичного дослідження, про-
те результат цього процесу, тобто термінологічне значення, безперечно, є 
таким [3, с. 1]. Конкретний зміст поняття, визначеного терміном, буде зро-
зумілим лише завдяки його дефініції – лаконічному, логічному визначен-
ню, в якому зазначено суттєві ознаки предмета, адже визначення, окреслю-
ючи межі поняття, має фіксувати зміст терміна, що відповідно передається 
у значенні. Необхідні й достатні для дефініювання ознаки визначають місце 
термінопоняття серед інших понять, створюють його специфічність. Саме 
тому принцип оригінального тлумачення є одним із основних, який урахо-
вувався під час укладання довідника. 

Спираючись на когнітивно-дискурсивне визначення терміна, запропо-
новане В. Л. Іващенко [5, с. 49], автори до нанонаукових термінів відносять 
слова або словосполучення як органічні елементи терміносистеми нанонау-
ки й нанотехнологій, які позначають певні поняття в цій сфері та слугують 
засобом отримання, фіксації, зберігання, оброблення, перероблення, 
транс ляції професійних знань і професійного досвіду в цій галузі. Задля 
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зручності наукового опису поняття “нанонауковий термін” вживаємо та-
кож його еквівалент “нанотехнологічний термін”. 

У філологічній літературі існує чимало визначень термінології. 
Українські дослідники А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько у моно-
графії зазначають, що під термінологією в сучасному мовознавстві ро-
зуміють: по-перше, науку про терміни (термінознавство); по-друге, 
термінофонд, накопичений і використовуваний нацією протягом її 
пізнавально-інтелектуального розвитку; по-третє, окрему терміногру-
пу (галузеву термінологію), тобто спеціальну лексику, що обслуговує 
певну галузь науки чи техніки [4]. “Нанонаукову термінологію” автори 
розуміють як сукупність мовних (лексичних) одиниць, що позначають 
поняття в галузі нанонауки і нанотехнологій, що сформувалася істо-
рично [14, с. 25]. 

Принципи, за якими укладають словники, є дуже різноманітними і 
спираються на певну основу, яка визначає цілеспрямування словника, його 
функціональне призначення [7, с. 158–161].

Принцип урахування основних понять галузі займав чільне місце під 
час підготовки словника, оскільки нанонаука як об’єкт дослідження є між-
дисциплінарною галуззю й охоплює чималу кількість підгалузей, на-
приклад: наномедицину, нанобіологію, нанофармакологію, нанобіотехно-
логію, нанохімію, нанофізику, наномеханіку, нанотрибологію тощо, термі-
ни яких представлені у запропонованому словнику для забезпечення читача 
комплексом сучасних знань у галузі нанонауки й нанотехнологій. Насампе-
ред до словника потрапили терміни, які позначають відповідні поняття 
найвищих рівнів їх класифікаційної ієрархії.

У словнику подано також довідковий матеріал, який наведено у формі 
коротких статей; загалом у праці розпрацьовано визначення понад 800 
нано наукових термінів. Склад реєстру словника зумовлений потребою мак-
симального представлення основних понять сучасної нанонаукової термі-
нології.

Реєстрові лексеми – це однослівні терміни й терміни-словосполучення 
(одно- й багатокомпонентні), терміни-юкстапозити (кількаосновні складні 
слова) й терміни-композити (складні слова, утворені основоскладанням). 
Основний принцип укладання словника – алфавітний. Англійські реєстро-
ві терміни та їх українські відповідники подано жирним шрифтом. В окре-
мих випадках подано етимологічну довідку. 

Залежно від характеру пояснюваного нанонаукового явища обсяг 
статті варіює. Кожна словникова стаття складається з трьох частин: 
реєстро вого слова англійською мовою, українського відповідника, визна-
чення терміна українською мовою. Вона не містить паспортизації джерел, 
оскільки визначення термінів розроблялися на основі кількох джерел. Ав-
тори добирали українські еквіваленти англійських термінів, намагалися 
коротко й чітко передати їх засобами рідної мови. Винятком були лише 
добре засвоєні терміни, які широко вживаються у нанонауці. Словник 
містить нові термінопоняття, появу яких обумовлено останніми досягнен-
нями нанонауки.
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За критерій добору слугували вмотивованість і поширеність терміноло-
гічних одиниць у галузі. Тобто, принцип урахування ступеня функціональ-
ності нанонаукових термінів було взято до уваги. 

Роботу над словником виконано в такій послідовності: укладання ре-
єстру термінів і термінів-словосполучень; їх переклад українською мовою; 
формулювання дефініцій термінів з опрацюванням вітчизняної та зарубіж-
ної наукової літератури – монографій, посібників, статей, матеріалів кон-
ференцій тощо. Складність написання запропонованого довідника поляга-
ла ще й у тому, що необхідний поняттєвий апарат зосереджено в працях різ-
ного рівня інформативності. Словник містить також статті, в яких 
викладено результати досліджень одного з авторів – члена-кореспондента 
НАН і НАМН України, професора І. С. Чекмана.

Наукова цінність пропонованого словника-довідника полягає в тому, 
що він містить не лише переклад з англійської мови на українську основних 
термінів, які використовують у сфері нанонауки, а й пропонує їхнє визна-
чення, розкриваючи зміст ключових понять цієї нової галузі науково-прак-
тичної діяльності людства. Словник має також український предметний по-
кажчик, який дозволяє використовувати його як перекладний словник тер-
мінів.

Зупинимося на особливостях подавання нанонаукових термінів у слов-
нику. Насамперед визначено належність терміна до певної галузі нанонау-
ки, напр.: медицини (nanodrug / нанопрепарат; drug delivery / доставка ліків; 
drug nanocrystal / нанокристалеві ліки; drug nanosuspension / лікарська наносус-
пензія), фармакології (dual action drug / лікарський засіб подвійної дії; pharma-
codynamics / фармакодинаміка; pharmacokinetics / фармакокінетика), фізики 
(electron density / густина електронів; Fermi wavelength / довжина хвилі Фермі), 
хімії (chiral compound / хіральна сполука), біології (biological system / бiологiчна 
система; biomotors / біомотори), механіки (nanotribology / нанотрибологія; sta-
tistical mechanics methods / методи статистичної механіки) тощо. Такий під-
хід можна пояснити міждисциплінарністю нанонауки. 

До словника ввійшли терміни на позначення: а) предметів техніки, до 
яких належать матеріали, інструменти, механізми (напр.: аtomic force 
microscope / атомний силовий мікроскоп, nanotube / нанотрубка); б) процесів, 
дій, явищ (напр.: crystallization / кристалізація, differentiation / диференціація, 
еnergy transfer / передача енергії); в) властивостей, ознак, станів (напр.: chiral-
ity / хіральність, negative resistance / негативний опір); г) показників (напр.: 
near nanoscale / ближній наноскейл, pH (hydrogen ion exponent) / гідрогенний 
показник); д) методів (напр.: еlectronic structure method / метод електронної 
структури, top-down nanotechnology / нанотехнологія “згори донизу”). 

До реєстру включено терміни різні за структурою та компонентним 
складом, зокрема: а) терміни-однослови: прості, похідні, складні (напр.: an-
tibody / антитіло, імуноглобулін, cell /  клітина, footprinting / футпринтинг); 
б) двокомпонентні терміни-словосполучення: вільні, зв’язані (напр.: chemi-
cal deposition / хімічне осадження, membraneless structure / безмембранні струк-
тури, metalloceramic coating / металокерамічні покриття); в) багатокомпо-
нентні (три-, чотири- і більше) терміни (напр.: quantum cellular automata / 
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квантові клітинні автомати, metal ion implantation /  імплантація іонів 
металiв); г) композити (напр.: nanorobotics / наноробототехніка); hedgehog 
proteins / білки хеджехог (їжакоподiбнi білки), quantum-dot device / нанопри-
стрій на квантових точках); ґ) юкстапозити  (напр.: diastereoisomers / 
діастереоiзомери, sol-gel / золь-гель (колоїдний розчин-гель); д) комбіновані 
терміни (напр.: ion-exchange chromatography / іонообмінна хроматографія).

До словника ввійшли також нанонаукові терміни з міжнародними тер-
міноелементами латинського або давньогрецького походження (напр.: bac-
teriophage / бактеріофаг, biomembrane / біомембрана), а також запозичення з 
англійської мови (сapsid / капсид, nanoindenter / наноіндентор). 

Під час перекладу термінів зроблено вибір словникового варіантного 
відповідника (одноеквівалентні та багатоеквівалентні перекладні відповід-
ники). Зокрема використано такі основні способи та прийоми перекладу 
[12] нанонаукових термінів: транскодування (напр.: colloid / колоїд; nanoas-
sembler / наноасемблер; rotaxane / ротаксан; sol / золь), калькування (напр.: 
magnetic data storage / магнітне зберігання даних; single-electron transistor / од-
ноелектронний транзистор) тощо.

Для здійснення перекладу нанонаукових термінів та їх визначень ви-
користано також лексичні, граматичні, стилістичні перекладацькі транс-
формації, які переважно сполучаються одна з одною, приймаючи в такий 
спосіб характер складних комплексних трансформацій:

Bacteriophage Discovered in 1917 by Felix d’Herelle, a bacteriophage (fr. bac-
teria eaters) is a virus that attaches to, injects its DNA into, and multiplies inside 
bacteria, which eventually causes bacteria to die.

Бактеріофаг (з гр. bacteria “паличка”, phagos φᾰγω  “пожираю”) – бакте-
ріальний вірус, що викликає руйнування (лізис) бактерій, розмножується в 
них, спричинюючи загибель бактерій. Фелікс Д’Ерелль (Felix d’Herelle) від-
крив бактеріофаги у 1917 році. При вивченні властивостей бактеріофагів 
учені встановили, що матеріальним носієм спадковості є ДНК; відкрили 
феномени модифікації-рестрикції, транскрипції; провели дослідження з 
вивчення реплікації, рекомбінації, морфогенезу.

Наведемо як приклад словникової статті переклад терміна self-assembly 
та його визначення, де використано складні комплексні трансформації. 

Self-assembly (of a large molecular structure) The essentially automatic order-
ing and assembly of certain molecules into a large structure. Examples of such large 
molecular structures (often called supramolecular structures or supramolecular as-
semblies) include nanofibers, nanowires, micelles, reverse micelles, ribosomes, 
nanotubes, tobacco mosaic virus (TMV), and peptides.

The first discovery of a self-assembling active biological structure occurred in 
1955, when Heinz Frankel-Conrat and Robley Williams showed that TMV could 
reassemble into functioning, infectious virus particles (after TMV had been disso-
ciated into its components by immersion in concentrated acetic acid).  During 
2000, Samuel Stupp designed two-part molecules known as peptide amphiphiles 
(PA), which assemble themselves (e. g., when inserted into the space between bro-
ken bones inside humans) into rigid nanofibers possessing specific peptides on 
their exteriors, that encourage the growth of hydroxyapatite crystals (a constituent 
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of bone). In the future, it is hoped that man will be able to “direct” the self-assem-
bly of molecular structures that will serve as the following: “Cages” to carefully 
protect and deliver sensitive or unstable pharmaceuticals to targeted tissues within 
the body; “Crucibles” (i. e., reaction vessels) for small-scale chemical reactions to 
occur within; Computer logic or memory devices (i. e., bioelectronics), connected 
to each other by nanowires; Antibiotics. For example, during the 1990s, M. Reza 
Ghadiri created “pepide nanotubes” made via self-assembly of certain peptides 
into tubes (cylinders) of nanometer dimensions. These peptide nanotubes are 
“membrane active” (i. e., insert one end of themselves into the outer membrane of 
a cell) and cause the cell (e. g., pathogenic bacteria) contents to “leak out,” thus 
killing the cell (e. g., bacteria) (GBNT).

Self-assembly (самозбірка) (of a large molecular structure) (про велику мо-
лекулярну структуру) – автоматичне упорядкування та збірка певних моле-
кул у велику структуру. Прикладами таких великих молекулярних структур 
(їх також часто називають надмолекулярними структурами чи надмолеку-
лярними збірками) є нановолокна, нанодроти, міцели, зворотні міцели, ри-
босоми, нанотрубки, вірус тютюнової мозаїки (ВТМ, який ще називають 
вірусом мозаїчної хвороби тютюну) та пептиди.

Вперше відкриття активної біологічної структури, яка самозбираєть-
ся, відбулося в 1955 році, коли Гаїнз Франкель-Конрат (Heinz Frankel-
Conrat) та Роблі Уїлльямс (Robley Williams) з’ясували, що ВТМ може знову 
збиратися у функціонуючі, інфекційні (контагіозні) частинки вірусу (піс-
ля того, як ВТМ розділився (дисоціювався) на компоненти, через зану-
рення у концентровану оцтову кислоту).  Впродовж 2000 року Самюель 
Ступп (Samuel Stupp) розробив молекули, які складаються з двох частин 
(двоскладові молекули), відомі як пептиди амфіфілів (ПА), які самозбира-
ються (наприклад, коли розміщені у просторі між зламаними кістками 
всередині людського організму) у нерухомі нановолокна, які мають певні 
пептиди на своїй зовнішній частині, що підтримують ріст гідроксиапатич-
них кристалів (складник кістки). У подальшому дослідники матимуть 
можливість “контролювати” самозбирання молекулярних структур, які 
слугуватимуть як: “сітки”, “оболонки” для постачання фармацевтичних 
препаратів до патологічних процесів всередині організму людини; посу-
дини для проведення хімічних реакцій; комп’ютерні обчислювальні та на-
копичувальні пристрої, поєднані між собою за допомогою нанодротинок; 
антибіотики (наприклад, “пептидні нанотрубки”, синтезовані шляхом са-
мозбирання деяких пептидів у циліндри нанометрових розмірів). Ці пеп-
тидні нанотрубки є “мембранно-активними”, вони приєднані одним сво-
їм кінцем до зовнішньої мембрани клітини, та, спричиняючи “витікання” 
вмісту клітини (наприклад, патогенної бактерії), викликають антибакте-
ріальну дію.

Багатозначні терміни-абревіатури подавалися шляхом аналізу дефініції 
терміна в поєднанні з вивченням контексту, в якому функціонує такий тер-
мін. Зауважимо, що віднаходження українських відповідників англійських 
термінів пов’язане з низкою проблем, зокрема в деяких випадках той самий 
термін перекладено синонімічними українськими термінами, наприклад: 
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еxtracellular matrix (ECM) – екстрацелюлярний матрикс, позаклітинний 
матрикс; сarbon nanotube – вуглецева нанотрубка, карбонова нанотрубка.

У процесі перекладу враховували: співмірність формально-змістової 
організації терміна як мовної форми вираження та відповідного наукового 
поняття, що знайшло відображення у логічному формулюванні визначень 
реєстрових терміноодиниць. Також відзначимо, що автори дотримувалися й 
принципу естетичних вимог до оформлення словника і його складників. 
Словник-довідник із нанонауки орієнтований на студентів, аспірантів, ви-
кладачів, фахівців-практиків, наукових співробітників, усіх, хто цікавиться 
нанотехнологіями, а також на професійне спілкування, взаєморозуміння 
фахівців із різних напрямів нанонауки. Сподіваємося, що пропоноване на-
вчальне видання також допоможе перекладачам англомовної наукової літе-
ратури.

Отже, стрімкий розвиток нанонауки, інтенсифікація міжнародних 
зв’язків у цій відносно новій, але надзвичайно перспективній сфері вимага-
ють від українських учених віднаходження еквівалентів, відповідників, що 
спричиняє пильну увагу до проблеми міжмовної гармонізації терміносисте-
ми нанонауки. При цьому переклад нанонаукових термінів українською 
мовою й розвиток терміносистеми нанонауки можна розглядати як засіб за-
хисту та подальшого розвитку української мови. Адже повноцінне функціо-
нування національної мови в науково-технічній сфері великою мірою за-
лежить від пізнавально-інформаційної досконалості термінології. Саме 
тому розроблення, упорядкування та унормування терміносистеми 
нанонау ки є перспективним напрямом сучасної перекладознавчої терміно-
графії. 
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The principles of compiling English-Ukrainian nanoscience reference guide are worked 
out in the paper; the necessity of publishing the guide is grounded; the definitions of concepts 
“nanoscience term” and “nanoscience terminology” are commented on. The attention focuses 
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Однозначність у межах певної термінології – одна з головних вимог до 
терміна, проте на практиці не кожен термін відповідає їй. Не є винятком 
технічна термінологія, про що свідчать численні праці вітчизняних [5, 11, 
12, 19, 21, 23, 24] і зарубіжних дослідників [2, 9, 25, 26]. У науковій літерату-
рі існують різні погляди на явище полісемії в спеціальній лексиці: 1) полісе-
мія – явище негативне, тому її не повинно бути в термінології [10, 18]; 2) по-
лісемія є об’єктивною властивістю спеціальної лексики, оскільки термін – 
це насамперед слово, і йому природно властива багатозначність [4, 7, 11]; 
3) однозначність терміна – це лише тенденція, ідеал [15, 20].

Одним із аспектів вивчення зазначеної теми є питання репрезентації 
багатозначних термінів у електронному словнику. В традиційній лексико-
графії полісемічні терміни прийнято подавати в межах однієї словникової 
статті, розмежовуючи значення за допомогою цифр. Такий прийом не зав-
жди може бути ефективним для укладання вузькогалузевих одномовних і 
двомовних словників. По-перше, чим більший обсяг словникової статті, 
тим складнішим стає пошук потрібної інформації; по-друге, чим більше 
відповідників в інших мовах до національного терміна, тим складніше ви-
брати точний еквівалент, особливо коли користувач не є спеціалістом у 
певній галузі знань. Ці проблеми, на нашу думку, значною мірою допомо-
же розв’язати електронний словник лінгвоенциклопедичного типу. Проте 
сьогодні бракує спеціальних праць, присвячених упорядкуванню полісе-
мічних термінів у комп’ютерних словниках, що зумовлює актуальність на-
шої розвідки.

Мета статті – запропонувати способи подання багатозначних термінів у 
галузевому комп’ютерному словнику. Для досягнення цієї мети необхідно 
вирішити такі завдання: 1) схарактеризувати особливості вияву полісемії у 
терміносистемі енергомашинобудування; 2) розробити макроструктуру 
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Ідеться про впорядкування багатозначних термінів у галузевому електронному слов-
нику з енергетичного машинобудування. Виявлено такі види полісемії: внутрішньогалузе-
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електронного галузевого словника, враховуючи полісемію в аналізованій 
терміносистемі; 3) обґрунтувати набір лексикографічних параметрів для 
репрезентації багатозначних термінів у словниковій статті.

За Т. Михайловою, полісемічні відношення у термінології – це відно-
шення внутрішньо пов’язаних значень однієї термінологічної одиниці, 
які, передаючи ознаки двох або більше понять певної галузі пізнання (або 
кількох близьких), мають спільні спеціальні семи [19, с. 5]. Як зауважує 
Н. Нікуліна, “усунути полісемію терміна практично неможливо, бо мета-
мова, до якої він належить, – динамічна система, що перебуває у розвитку 
як частина загальнонародної мови і зазнає однакових семантичних про-
цесів” [21, с. 14]. Виникненню полісемії сприяють лінгвальні й позалінг-
вальні чинники: а) лінгвальні – процеси метафоризації та метонімізації, 
утворення похідних значень шляхом перенесення полісемії твірної основи 
на основу похідної одиниці [13, 19, 26]; б) позалінгвальні – схильність 
людського мислення до систематизації та узагальнення знань про явища 
реальної дійсності, відкриття нового знання й поява нових понять, потре-
ба в точному номінуванні понять і явищ, потреба в забезпеченні гнучкої 
комунікації [17, 19].

Дослідники розмежовують внутрішньогалузеву, міжгалузеву полісе-
мію, а також полісемію поза межами спеціальних галузей (полісемія між 
терміном і загальновживаним словом) [24]. До внутрішньогалузевих полі-
семантів зараховують терміни, полісемія яких є результатом семантичного 
розвитку значень загальнотехнічних та вузькогалузевих термінів [12], до 
міжгалузевих – терміни, значення яких належить до різних галузей 
спеціаль них знань, але об’єднані за допомогою прямого або опосередко-
ваного зв’язку, до термінологізованих полісемантів – терміни, значення 
яких зберігає зв’язок із загальновживаним словом. Крім цього, в галузевій 
термінології Л. Чернишова виокремлює категорійну багатозначність, коли 
той самий термін позначає процес і результат, дію і стан як результат цієї 
дії [25].

Процес формування терміносистеми енергетичного машинобудування 
відбувається шляхом утворення власних термінів або залучення спеціальної 
лексики з інших галузей. В останньому випадку терміни, залучені із суміж-
них галузей, частіше зазнають у новому пізнавальному контексті суттєвих 
трансформацій, найважливішими з яких є звуження, тобто спеціалізація, 
додавання оцінних конотацій і навіть повних перетворень, зберігаючи при 
цьому звукову й графічну форму [8, с. 23]. З огляду на це зазначимо, що галу-
зі енергетичного машинобудування, зокрема арматуробудування, турбобуду-
вання, електромашинобудування, котлобудування й трансформаторобуду-
вання, послуговуються власними термінологічними підсистемами, які скла-
дають єдину терміносистему аналізованої галузі. Проте більшість питомих 
термінів окремих підгалузей (наприклад, турбобудування) утворилася на 
ґрунті одиниць, залучених із суміжних та інших технічних галузей. Тому 
в енергомашинобудівній терміносистемі наявні такі види полісемії: внутріш-
ньогалузева, міжгалузева, а також полісемія між аналізованою та іншими 
терміносистемами технічних галузей.
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В н у т р і ш н ь о г а л у з е в а  п о л і с е м і я .  Наприклад, термін личкуван-
ня у сфері виробництва гідротурбін має такі значення: “захисна оболонка 
з неіржавної сталі, яка запобігає спрацюванню вала гідротурбіни” (СГТ); 
“стальний покрив колінчастої частини відсмоктувальної труби” (СГТ); 
“металевий захисний покрив, що є внутрішньою формою для бетонного 
шару шахти гідротурбіни” (СГТ); термін обвитка в галузі електромашино-
будування: “сукупність витків, що формують електричне коло в обертовій 
електричній машині” (AЭВ, с. 44); “провідники, накладені на осердя яко-
ря, в яких під час обертання якоря індукується струм (обмотка якоря)”. 
Окремі видові терміни також є внутрішньогалузевими полісемантами. На-
приклад, терміни аварійне ущільнення й робоче ущільнення у гідротурбінній 
термінології позначають ущільнювальний елемент і вала гідротурбіни, і 
гідротурбінного затвора, але їхня семантика має певні відмінності. Аварій-
не ущільнення: “ущільнення у вигляді гумового шланга, до якого подають 
під тиском воду або повітря. Аварійне ущільнення приводять до дії під час 
тимчасового зупинення гідроагрегата з метою ремонтування або заміню-
вання робочого ущільнення вала гідротурбіни” (СГТ) і “ущільнення, яке ви-
користовують під час замінювання робочого ущільнення гідротурбінного 
затвора” (СГТ).

М і ж г а л у з е в а  п о л і с е м і я .  Наприклад, термін ротор у гідротур-
бобудуванні – “обертовий вузол гідротурбіни” (СГТ); у парогазотур-
бобудуванні – “обертальна частина турбіни, на якій встановлено ро-
бочий лопатковий апарат, призначений для перетворювання кінетич-
ної та потенційної енергії робочого середовища (пари, газу) у 
механічну роботу шляхом обертання турбіною з’єднаного з нею ротора 
генератора або іншої машини” (СГТ); в електромашинобудуванні – 
“обертовий вузол генератора, що складається з магнітопроводу, обвит-
ки й вала” (СГТ). До міжгалузевих полісемантів також належать видові 
номінації, наприклад: терміни активна турбіна і реактивна турбіна 
в гідротурбінній та паротурбінній галузі на позначення типів гідрав-
лічних і парових турбін, лабіринтове ущільнення як ущільнювальний 
елемент робочого колеса радіально-осьової гідротурбіни (ГТН, с. 50) 
і як ущільнювальний елемент вала парової турбіни (ПТКУ, с. 79). 
Багато значність термінів простежуємо також у вимірі відмінних термі-
нологічних підсистем споріднених галузей, наприклад: турбіна, ло-
патка, лабіринтове ущільнення, сопло турбіни, активна турбіна, реак-
тивна турбіна, робоче колесо тощо (утворюють полісемічні зв’язки між 
термінологічними підсистемами гідротурбобудування, паротурбобу-
дування і газотурбобудування); неспоріднених галузей, наприклад: 
статор, ротор, напрямна вальниця, хрестовина тощо (утворюють полі-
семічні зв’язки між термінологічними підсистемами турбобудування й 
електромашинобудування).

Різновидом міжгалузевої багатозначності є полісемія між аналізованою 
і терміносистемами суміжних та несуміжних технічних галузей. Так, затвор 
у гідротурбобудуванні – “перекривальний орган гідротурбіни для перекрит-
тя потоку води, що надходить від водосховища до гідротурбіни” (СГТ); 
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у гідротехніці – “конструкція для перекривання води до водобору” (СГТ); 
ківш у гідротурбобудуванні – “деталь робочого колеса ківшевої гідротурбі-
ни, яка сприймає енергію струменя води” (СГТ);  у металургії – “сталева 
посудина, призначена для тимчасового зберігання, транспортування та роз-
ливання розплавленого металу” (СГТ). Наведені приклади наочно демон-
струють, що терміни з однаковим планом вираження, переходячи з однієї 
термінології до іншої, втрачають первинні диференційні ознаки й набува-
ють нових.

Описані види полісемії є в н у т р і ш н ь о м о в н и м и . При укладанні 
двомовних словників в аналізованій терміносистемі виявляємо також м і ж -
м о в н у  п о л і с е м і ю . Наприклад, термін кільце на позначення різних еле-
ментів енергетичного обладнання, залежно від свого значення в українській 
мові, має такі англійські еквіваленти: складник статора гідротурбіни – 
shroud;  нерухомий елемент капсульної гідротурбіни – cone; в усіх інших зна-
ченнях вживається англійський відповідник ring. Ще один приклад міжмов-
ної полісемії – термін електричний генератор, який має такі англійські від-
повідники: alternator, якщо це генератор змінного струму (AL) та generator як 
загальне позначення пристрою, що перетворює механічну енергію в елек-
тричну (EG). Отримана інформація про полісемічні зв’язки є важливою для 
укладання словника з енергетичного машинобудування.

Щодо упорядкування багатозначних термінів у словнику, вважаємо 
необхідним взяти до уваги рекомендації провідних українських і зару-
біжних лексикографів. М. Гінзбург пропонує відокремлювати значення 
за допомогою арабських цифр і першим подавати найзагальніше або 
первинне значення, а потім похідні від нього, вказуючи на галузь засто-
сування [1]. “Порадник для укладачів фахових словників” [22] рекомен-
дує використовувати короткі пояснення (приклади-контексти) для роз-
криття особливостей значень терміна в різних галузях його застосуван-
ня. Для вирішення проблеми полісемії під час опрацювання 
лексикографічного матеріалу І. Кудашев вважає необхідним дотримува-
тися такого принципу: словникові статті повинні містити детальний 
опис кожного значення полісемантичного терміна з використанням 
прикладів; або включати лише те значення, яке характерне описуваній 
галузі [14, с. 183]. На думку С. Гриньова-Гриневича, вибір способу пода-
вання полісемічних термінів залежить від принципу їхнього упорядку-
вання. В ідеографічних словниках багатозначні слова зазвичай потрап-
ляють до різних тематичних розділів, а в алфавітних найчастіше їх пода-
ють в одній статті [3, с. 47]. “Окремі значення (лексико-семантичні 
варіанти) утворюють лексико-семантичну структуру лексеми і є об’єктом 
мікроструктури словника”, – наголошує В. Дубічинський [6, с. 63]. 
І. Квітко [10] та В. Лейчик [16] пропонують як один із варіантів вирішен-
ня проблеми полісемії під час лексикографічного упорядкування термі-
нології додавати до терміна уточнювальний елемент. Наведені поради є 
цінними й ефективними, але на вибір способу розрізнення значень того 
чи того терміна впливають не лише організація макро- та мікрострукту-
ри, а й призначення словника (перекладний або тлумачного типу).
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У словниках тлумачного типу значення полісемічного терміна розмежо-
вують один від одного цифрами. У перекладних словниках іншомовні екві-
валенти до національного терміна подають через кому, крапку з комою, з 
поясненнями та вказівками на предметну галузь, а окремі значення роз-
межовують один від одного цифрами. Ці лексикографічні прийоми є, без-
умовно, ефективними, проте вони в певних випадках збільшують розмір та 
ускладнюють структуру словникової статті. Це не завжди сприяє ефектив-
ному засвоєнню лексики певної галузі й ускладнює пошук необхідної ін-
формації. У цьому зв’язку вважаємо за необхідне створювати електронні 
словники лінгвоенциклопедичного типу, які враховують семантичні особ-
ливості терміна залежно від предметної галузі.

Комп’ютерний словник лінгвоенциклопедичного типу, на відміну від ін-
ших електронних видань: 1) відбиває структуру термінологічної системи пев-
ної предметної галузі на рівні мікроструктури та макроструктури; 2) містить 
лінгвальні (дефініція, переклад, енциклопедична довідка) і, якщо необхідно, 
екстралінгвальні засоби семантизації (фотографії, малюнки, схеми); 3) опи-
сує місце кожного окремого терміна в терміносистемі; 4) відображає внут-
рішні та зовнішні системні зв’язки кожного окремого терміна. Структуру 
словника складають два фрейми: лівий і правий. Перший відображає аналізо-
вану терміносистему в її структурній організації та системних зв’язках, а дру-
гий – лінгвоенциклопедичну характеристику терміна. Щодо вибору принци-
пу впорядкування термінів у лівому фреймі, основним вважаємо тематичний, 
а додатковим – абетковий. Тематичний принцип дає змогу об’єднати близькі 
за семантикою слова та сприяє виявленню системних зв’язків термінів. 
Такий принцип уможливлює розуміння термінів, а потім запам’ятовування 
їхніх значень [3, с. 43]. До того ж, тематична організація лексики наочно де-
монструє поняттєву систему предметної галузі. Алфавітний принцип органі-
зації є корисним лише тоді, коли користувач хоче знати інформацію про не-
знайому лексичну одиницю, на яку він уперше натрапив у тексті.

Під час формування реєстру словника необхідно враховувати не лише 
наявність кількох значень того чи того терміна, а й характер багатознач-
ності (внутрішньогалузева або міжгалузева). Отже, внутрішньогалузеві 
полісеманти пропонуємо відображати на рівні макроструктури, тобто в 
реєстрах термінів окремих підгалузей енергетичного машинобудування 
(турбобудування, електромашинобудування, трансформаторобудування, 
арматуробудування, котлобудування), а міжгалузеві та міжмовні – на рівні 
мікроструктури. Для розрізнення значень внутрішньогалузевих полісе-
мантів вважаємо за необхідне в абетковому реєстрі додавати до них уточ-
нювальні елементи, а в тематичному — розподіляти за різними тематичними 
групами, де вони мають одне значення. Так, наприклад, у гідротурбобуду-
ванні термін ущільнення робоче, що позначає складник гідротурбіни й 
гідро турбінного затвора, матиме такі уточнювальні елементи в абетковому 
реєстрі: ущільнення вала гідротурбіни робоче, ущільнення затвора гідротур-
бінного робоче. У тематичному реєстрі ці терміни належатимуть до різних 
груп, а саме “частини гідротурбіни”, “частини затвора гідротурбінного” 
(Табл. 1). 
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Табл. 1. Упорядкування полісемантів на рівні макроструктури

Абетковий реєстр Тематичний реєстр

ущільнення вала гідротурбіни
ущільнення вала гідротурбіни аварійне
ущільнення вала гідротурбіни робоче
ущільнення затвора гідротурбінного
ущільнення затвора гідротурбінного 
аварійне

гідротурбобудування
гідротурбіна
частини гідротурбіни
ущільнення вала гідротурбіни
•	ущільнення вала гідротурбіни 

аварійне
•	ущільнення вала гідротурбіни робоче
затвор гідротурбінний
частини затвора гідротурбінного
ущільнення затвора гідротурбінного
•	ущільнення затвора гідротурбінного 

аварійне
•	ущільнення затвора гідротурбінного 

робоче

Полісемічні зв’язки між термінами різних підгалузей енергетичного 
машинобудування пропонуємо відображати в словниковій статті, для чого 
потрібно використати такі лексикографічні параметри: 1) дефініція: для 
розкриття особливості семантики терміна в певній галузі; 2) ідеографічні 
параметри: “галузь”, “підгалузь”, “мікрополе”, “група” “підгрупа”, що ви-
значають сферу використання терміна у певному значенні; 3) параметр “ди-
витись також” відображає полісемічні зв’язки терміна з термінами інших 
галузей. Наприклад, термін статор гідротурбіни (носійний елемент проточ-
ної частини гідротурбіни, в якому розташовано профільовані колони) у 
гідро турбінній галузі матиме таку характеристику в словниковій статті: “га-
лузь” – турбобудування, “підгалузь” – гідротурбобудування, “мікрополе” – 
частини гідротурбіни, “група” – закладні частини гідротурбіни, “дивитись 
також” – статор паротурбіни, статор електрогенератора; статор паротур-
біни (нерухомий елемент парової турбіни, до якого належать корпус, обой-
ми для встановлювання діафрагми): “галузь” – турбобудування, “підга-
лузь” – паротурбобудування, “мікрополе” – частини паротурбіни, “диви-
тись також” – статор гідротурбіни, статор електрогенератора; статор 
електрогенератора (нерухома частина електрогенератора, що взаємодіє з 
рухомою частиною – ротором): “галузь” – електромашинобудування, “під-
галузь” – електрогенератори, “мікрополе” – частини електрогенератора, 
“дивитись також” – статор гідротурбіни, статор паротурбіни. Міжгалузеві 
полісемічні зв’язки, представлені параметром “дивитись також”, оформле-
но за допомогою гіперпосилань. 

Знаючи семантику українського терміна в певній галузі й тематичній 
групі, можна подати до нього іншомовний еквівалент, який відповідає цьо-
му значенню. Наприклад, англійським еквівалентом до терміна статор у 
сфері гідротурбобудування буде hydroturbine stay ring, в паротурбобудуванні 
та електромашинобудуванні – відповідно steam turbine stator та electric genera-
tor stator. Статор гідротурбіни (носійний елемент проточної частини гідро-
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турбіни, в якому розташовано профільовані колони): “галузь” – турбобуду-
вання, “підгалузь” – гідротурбобудування, “мікрополе” – частини гідро-
турбіни, “група” – закладні частини гідротурбіни, “дивись також” – статор 
паротурбіни, статор електрогенератора. Статор паротурбіни (нерухомий 
елемент парової турбіни, до якого належать корпус, обойми для встановлю-
вання діафрагм та діафрагми): “галузь” – турбобудування, “підгалузь” – па-
ротурбобудування, “мікрополе” – частини паротурбіни, “дивись також” – 
статор гідротурбіни, статор електрогенератора. Статор електрогенерато-
ра (нерухома частина електрогенератора, що взаємодіє з рухомою 
частиною – ротором): “галузь” – електромашинобудування, “підгалузь” – 
електрогенератори, “мікрополе” – частини електрогенератора, “дивись та-
кож” – статор гідротурбіни, статор паротурбіни.

Отже, об’єктом лексикографічного опису повинен бути не окремий термін, 
а вся термінологічна система, зокрема її структура та зв’язки між термінами. Осо-
бливо складною може стати проблема відображення полісемічних зв’язків та 
упорядкування багатозначних термінів, оскільки полісемія є багатогранною, 
тобто вона може відбуватися в межах однієї термінологічної підсистеми (вну-
трішньогалузева полісемія), двох або кількох термінологічних підсистем (міжга-
лузева полісемія), між кількома мовами (міжмовна полісемія). Цю проблему 
може вирішити електрон ний лінгвоенциклопедичний словник, що має елемен-
ти тлумачного, ідеографічного, енциклопедичного та перекладного словників. 
У цьому словнику внутрішньомовні полісеманти представлено на рівні макро-
структури (термінологічного реєстру), а міжгалузеві та міжмовні полісеманти – 
на рівні мікроструктури. Проте крім полісемії в терміносистемі енергетичного 
машинобудування існують інші парадигматичні відношення, зокрема синоні-
мія, антонімія та омонімія, які потребують детального дослідження й розроблен-
ня принципів їхньої репрезентації в електронному словнику.
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Y. V. Kupriianov

REPRESENTATION OF POLYSEMANTIC TERMS OF POWER MACHINE BUILDING IN LINGUISTIC-
ENCYCLOPEDIC ELECTRONIC DICTIONARY

The present article is devoted to the problem of polysemantic terms representation in pow-
er-machine building electronic dictionary. The intra-industry, inter-industry, inter-lingual poly-
semies are revealed. The principles considering all polysemic relationships between the terms are 
proposed for term list and entry compilation, lexicographic parameters selection are specified.

K e y  w o r d s : term, polysemy, polysemic term, electronic dictionary, macrostructure, mi-
crostructure.
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Прикладне термінознавство
Термін як об’єкт лексикографічного опису

© Л. Г. БОЯРОВА, 2013

У сучасній лінгвістиці варіативність вербальних засобів висловлювання 
розглядають як мовну реальність, що ґрунтується на асиметрії мовного зна-
ка. План вираження знака і його план змісту не ізоморфні один одному, а 
перебувають в асиметричному співвідношенні, на що одним із перших 
звернув увагу автор “принципу асиметричного дуалізму” С. О. Карцев-
ський, який визначив діалектичну сутність цього принципу: “… природа 
лінгвістичного знака має бути незмінною й рухливою одночасно” [1, с. 85].  
На думку лінгвістів, асиметрія мовного знака виявляється тоді, коли та сама 
форма передає кілька значень або коли значення пов’язане з кількома фор-
мами, і це зумовлює напрям лінгвістичного аналізу варіантів: від значення 
спеціальної одиниці до мовних форм, які його репрезентують. В україн-
ському термінознавстві варіанти термінів найґрунтовніше проаналізовано в 
дисертаційному дослідженні О. І. Радченко “Мовна норма і варіантність в 
українській науковій термінології” [2]. Авторка дисертації розглянула вели-
ку кількість словників різного типу, опублікованих у 20-х – 90-х роках 
ХХ ст., і дослідила варіанти спеціальних одиниць на різних етапах розвитку 
української термінології. 

Об’єктом нашої уваги є варіантні форми термінів-слів, кодифіковані в 
загальномовних лексикографічних працях, що вийшли друком у ХХІ ст. 
Новітні словники, призначені для широкого загалу читачів, традиційно 
містять не лише загальновживані слова, але й ті спеціальні мовні одиниці, 

удк 811.161.2’374:001.4
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ТЕРмІнИ-ваРІанТИ в УКРаЇнсЬКІЙ заГаЛЬнОмОвнІЙ 
ЛЕКсИКОГРаФІЇ: нОРмаТИвнИЙ асПЕКТ

Розглянуто в нормативному аспекті терміни-варіанти, кодифіковані в українській 
загальномовній лексикографії ХХІ століття. Словникова кодифікація варіантних термі-
нів засвідчує зміни в мові та свідомий вплив суспільства на розвиток термінологічної 
норми. У загальномовних словниках виокремлено акцентні, фонематичні, словотвірні й 
комбіновані варіанти спеціальних одиниць. Визначено сильну і слабку диспозитивну 
норму та антинорму в сфері фіксування української термінології.
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які номінують важливі поняття і які повинна знати сучасна освічена лю-
дина. В умовах постійних змін інформаційного простору, зростання за-
гального наукового рівня суспільства й “термінологізації” мови виразною 
є тенденція до збільшення кількості термінологічних одиниць у загально-
мовних словниках, і, отже, ця сфера фіксування української термінології 
потребує спеціального дослідження, зокрема кодифікованих термінів-ва-
ріантів. Із великої кількості загальномовних лексикографічних праць, 
надрукованих у ХХІ ст., ми обрали для аналізу два тлумачні словники 
(ВТС; СУМ-20), словник іншомовних слів (ССІС), російсько-україн-
ський словник (РУС) та орфографічний (ВЗОС). Залучено також мовний 
матеріал, поданий в електронному словнику системи “Словники Украї-
ни” (СУ-ol), до якого часто звертаються користувачі Інтернету, оскільки 
він дає можливість дізнатися про написання, наголошення та словозміну 
близько 152 тисяч слів української літературної мови, серед яких велика 
частка термінів. 

Мета цієї статті – розглянути в нормативному аспекті варіанти термі-
нів, кодифіковані в загальномовних словниках. Термінами-варіантами вва-
жаємо тотожні за значенням спільнокореневі термінологічні одиниці, що 
різняться модифікаціями плану вираження в межах того самого плану зміс-
ту: місцем наголосу, фонемами, афіксами або їхнім поєднанням. Наприклад 
(тут і далі подаємо термінологічні варіанти за алфавітом): співпози́вач – 
співпозива́ч, сандал – сантал, спазм – спазма, троститний – троститовий, 
шпу́льний – шпульови́й. Інваріантом термінів-варіантів є сигніфікат, на-
приклад, для акцентних варіантів на́важка і нава́жка інваріантом є такий 
поняттєвий зміст: на́ва́жка, -и, ж., хім. “точно зважена для хімічної реакції 
або аналізу кількість речовини” (ВТС). Якщо модифікація форми мовних 
одиниць виконує сигніфікативну функцію, вони мають відмінність не лише 
у плані вираження, але й у плані змісту, що дає підстави вважати їх різними 
словами, наприклад: арабеск, арабеска; ко́лон, коло́н; спорофіл, спорофіт; 
суфлер, суфляр. 

Одним із важливих аспектів дослідження кодифікованих термінів-варі-
антів є саме нормативний, оскільки до сьогодні лексикографічна практика 
в Україні не відбиває повною мірою змін, що відбулися в теоретичному 
осмисленні мовної норми в термінології з 90-х років ХХ ст. Розгляд норма-
тивності варіантних одиниць у термінології передбачає визначення норми 
як лінгвістичного поняття. У науковій літературі є досить багато тлумачень 
терміна норма, оскільки його поняттєвий зміст має досить великий діапазон 
у дефініціях цього терміна, які пропонують учені. Ми орієнтуємося на ви-
значення, подане в енциклопедії “Українська мова”: мовна норма – це су-
купність мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її 
носіями як зразок суспільного спілкування у певний період розвитку мови і 
суспільства [3, с. 420]. Норма в термінології не повинна суперечити загаль-
нолітературній нормі: у межах термінологічної мовної норми знаходиться 
все те, що збігається з нормою в загальнолітературній мові, а також те, що 
свідомо введено до термінології для вираження спеціального значення. 
У сучасному українському мовознавстві нормативність будь-якої мовної 
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одиниці визнають на підставі її відповідності продуктивним словотвірним, 
морфологічним, синтаксичним та іншим моделям національної мови. 
Основними критеріями нормативності термінів на цьому етапі розвитку 
термінології є системний та національний, за якими з терміносистем мають 
бути вилучені мовні одиниці, утворені за моделями російської мови.

Науковці розрізняють багато видів норми залежно від аспекту до-
слідження мовних одиниць у нормативному плані: загальномовна, ситуа-
тивна (стилістична), реалізована, потенційна, дескриптивна, прескриптив-
на, об’єктивна, оцінна (аксіологічна), імпліцитна, експліцитна, а також 
орфографічні норми, акцентуаційні, фонетичні, граматичні, лексичні, тоб-
то співвіднесені з певним мовним рівнем, тощо. Поширилися в науковому 
обігу також термінологічні назви імперативна норма й диспозитивна норма, 
які чітко окреслюють зміст номінованих понять. У лінгвістиці і м п е р а -
т и в н а  н о р м а  – це, власне, обов’язкова норма для всіх мовців (не до-
пускає вибору), а д и с п о з и т и в н а  н о р м а  – норма варіантна (допускає 
вибір). Наприклад, терміни ки́сень, метамо́ва, рефле́кс кодифіковано у слов-
никах з одним усталеним наголосом (імперативна норма), проте норматив-
ними й відповідно зафіксованими є форми терміна з різними наголосами: 
алфа́віт, алфаві́т; до́говір, догові́р; зе́рно, зерно́ (диспозитивна норма). У мов-
ному колективі порушення імперативної норми сприймають як погане во-
лодіння мовою, оскільки ця норма унеможливлює варіанти. Будь-які інші 
формальні реалізації терміна, окрім обов’язкової, уважають неправильни-
ми. Якщо ж у межах норми функціонують варіанти терміна, які кодифіко-
вано (насамперед у словниках), то є підстави кваліфікувати їх як схвалену 
мовним колективом диспозитивну норму, яка визначає припустимий для 
системи української мови діапазон варіювання форми мовної одиниці. 

У науковій літературі є думка, що варіанти з’являються в терміносисте-
мах на ранньому етапі їхнього становлення й формування, проте мовний 
аналіз сучасної термінології засвідчує, що надлишковість форми властива й 
сформованим та розвиненим термінологічним системам. Показовою щодо 
цього є досить велика кількість термінів-варіантів, зафіксованих у лексико-
графічних працях різного типу. Укладачі загальномовних словників тради-
ційно подають використані джерела, серед яких багато термінологічних, 
отже, є підстави розглядати варіантні форми термінів, наведені в них, як 
поширені у сучасній фаховій комунікації. В аналізованих словникарських 
працях подано такі терміни-варіанти за типом модифікації плану виражен-
ня:

1. А к ц е н т н і  в а р і а н т и . З’являються в питомих та запозичених 
термінах унаслідок нейтралізації наголосу як способу розрізнення значень 
слів (апла́зія, аплазі́я; ва́льці, вальці́; зака́зник, заказни́к; запові́дач, заповіда́ч; 
ро́зплід, розплі́д). 

2. Ф о н е м а т и ч н і  в а р і а н т и . Це варіювання зумовлене тим, що 
фонема, зберігаючи свої фізіолого-акустичні ознаки й маючи дистинктивне 
значення, втрачає фонологічне протиставлення і, отже, не виконує смисло-
розрізнювальної функції (абсида, апсида; алгоритм, алгорифм; терлиця, тер-
ниця; флуор, флюор). До цього різновиду варіантів відносимо й терміни, що 
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різняться кількістю фонем (іржа, ржа; кегель, кегль; теквондо, тхеквондо). 
Зауважимо, що фонематичні варіанти мають здебільшого чужомовні термі-
ни. 

3. С л о в о т в і р н і  в а р і а н т и . Ці форми одного терміна різняться 
морфемною структурою за умови спільності кореня, лексичного та грама-
тичного значень. В аналізованих лексикографічних працях зафіксовано 
словотвірні варіанти запозичених мовних одиниць (ендокард, ендокардій; 
літогенез, літогенезис), а також питомих термінів (завантажник, заванта-
жувач; оцінник, оцінювач). Укладачі загальномовних словників кодифікують 
велику кількість варіантних термінів-гібридів прикметникового типу, в 
яких чужомовна основа поєднана з питомими афіксами, наприклад: амаль-
гамний, амальгамовий; бетонний, бетоновий; дисконтний, дисконтовий. 
У лінгвістичній літературі неоднозначно схарактеризовано мовні одиниці, 
варіативність яких виникає на словотвірному рівні. На нашу думку, спіль-
нокореневі термінологічні одиниці, що ідентичні за сигніфікатом, але різ-
няться синонімічними афіксами або наявністю / відсутністю афікса, можна 
кваліфікувати як варіантні форми того самого терміна. 

4. О р ф о г р а ф і ч н і  в а р і а н т и . До таких варіантів відносимо гра-
фічне оформлення термінів, здебільшого запозичених, поширене в писем-
ній мові фахівців. Наприклад: бліц-опитування, бліцопитування; бліц-турнір, 
бліцтурнір; інтернет-газета, Інтернет-газета; інтернет-технологія, Інтер-
нет-технологія. Зауважимо, що в лексикографічних працях орфографічні 
варіанти кодифікують в поодиноких випадках, зазвичай словникарі обира-
ють один зі способів написання терміна, наприклад: бліцопитування, бліц-
турнір, інтернет-газета, інтернет-технологія (ВЗОС); бліц-опитування, 
бліц-турнір (СУМ-20); Інтернет-газета, Інтернет-технологія (СУ-ol). 
Лише в одному з аналізованих словників подано досить багато орфографіч-
них варіантів, наприклад: бліц-турнір, бліцтурнір; бліц-опитування, бліцопи-
тування; бліц-інтерв’ю, бліцінтерв’ю; бліц-вікторина, бліцвікторина (CУ-ol). 

5. К о м б і н о в а н і  в а р і а н т и . Термінологічна варіантність може 
виявлятися на різних мовних рівнях, що зафіксовано в словниках, на-
приклад: на акцентному й фонематичному (сорта́мент, сортиме́нт), ак-
центному і словотвірному (гроше́вий, грошови́й; сургуче́вий, сургу́чний) тощо. 
У загальномовних словниках кодифіковано також варіанти, що різняться 
родом, і змінення цієї характеристики мовної одиниці торкається того ком-
понента слова, який має граматичне значення (в аналізованих термінах це 
закінчення). Варіювання закінчення зумовлює зміну форми роду терміна, 
що своєю чергою змінює тип відміни й характер узгодження з цим словом. 
Коливання роду властиве переважно запозиченим одиницям: ізоморф, ізо-
морфа; реприз, реприза; фільєр, фільєра. Мовознавці здебільшого розгляда-
ють такі модифікації як морфологічні (родові) варіанти й виділяють їх в 
окремий різновид [2]. Якщо зміна роду терміна пов’язана з певною транс-
формацією мовної одиниці, а саме з наявністю / відсутністю фонеми в її 
плані вираження, то варіанти різняться не лише родовою характеристикою, 
але й кількісним складом звукових типів, тому в науковій літературі вислов-
лена думка, що такі модифікації слів слід кваліфікувати як морфолого-фо-
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нематичні [4, с. 80–81]. Ми вважаємо цю думку слушною і розглядаємо ва-
ріювання термінів за граматичним родом як різновид комбінованих варіан-
тів.

Аналіз загальномовних словників, обраних для дослідження, засвідчує, 
що в них: 1) більшість поданих термінів-варіантів уже кодифікована у слов-
никах, які вийшли друком у другій половині ХХ ст. Це стосується насампе-
ред акцентних варіантів, фонемних модифікацій, деяких видів комбінова-
ної варіантності. Новим у загальномовних лексикографічних працях, ви-
даних у ХХІ ст., є кодифікування значно меншої кількості формальних 
модифікацій термінів, що з’явилися під впливом системи російської мови. 
Теоретичне переосмислення термінологічної норми в 90-х рр. ХХ ст. й від-
повідно переорієнтування мовного планування в українській термінології 
зумовили появу в сфері фіксування імперативних норм замість багатьох 
диспозитивних;  2) кодифіковано формальні варіанти нових термінів, серед 
яких переважають англізми, наприклад: ремейк, римейк (ССІС; СУ-ol); ріел-
тер, ріелтор (ВЗОС) тощо. Якщо лексикографи надають перевагу різним 
формам терміна й відповідно його кодифікування не збігається у словни-
ках,  то можна говорити про імпліцитну варіантність мовної одиниці у сфе-
рі фіксування, що підтримує модифікації плану вираження цього терміна у 
сфері функціонування, наприклад: бодибілдинг (ВЗОС; ВТС), бодібілдинг 
(РУС; ССІС; СУМ-20); бодибілдер (СУ-ol), бодібілдер (ССІС; СУМ-20), боді-
більдер (РУС). Зауважимо, що більшість варіантних форм нових запозичень, 
зумовлених адаптацією цих мовних одиниць до української мови, функціо-
нує лише у професійному мовленні та фахових текстах і не зафіксована на 
сьогодні в лексикографічних працях, наприклад: дистрибутор, 
дистриб’ютор; меседж, месидж; промотер, промоутер; промоушен, промоу-
шин, промоушн. Формальні модифікації чужомовних термінів можуть бути 
обмежені у сфері фіксування термінології, якщо словникарі обирають для 
кодифікування одну з форм плану вираження спеціальної одиниці, на-
приклад: дистриб’ютор (ВЗОС; ВТС; РУС; ССІС; СУ-ol), промоутер (ВЗОС; 
ВТС; РУС; ССІС; СУ-ol). 

В аналізованих загальномовних словниках можна виокремити такі 
групи термінів-варіантів із погляду норми: 1) усі варіанти терміна тради-
ційно кодифіковані, є нормативними та рівними, наприклад: бівак, біву-
ак; газозварник, газозварювач; гло́тковий, глоткови́й; желатин, желатина; 
ієна, йєна; 2) поряд із усталеною формою терміна почала вживатися 
варіант на одиниця, яку кодифікують несистемно і яку не всі мовці визна-
ють нормативною (перспективний етап розвитку форми мовної одини-
ці). Наприклад: аудитор, авдитор; есе, есей; іон, йон; магніт, магнет; ме-
тод, метода; рейсфедер, райсфедер; хімія, хемія; 3) разом із нормативним 
терміном зафіксована мовна одиниця, яка вже знаходиться за межами 
норми, оскільки вона утворена за непродуктивною в українській мові 
словотвірною моделлю. Наприклад: бакенник, бакенщик (СУМ-20; СУ-
ol); барабанник, барабанщик (СУМ-20; СУ-ol); буряківник, буряковод (ВТС; 
СУ-ol); доменник, доменщик (ВЗОС; ВТС; СУ-ol), наладник, наладчик 
(ВЗОС; СУ-ol); пиляр, пильщик (ВЗОС; ВТС; РУС; СУ-ol);  тральник, 
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тральщик (ВЗОС; ВТС; СУ-ol). У першій групі кодифіковані варіанти є, 
власне, сильною диспозитивною нормою; у другій – це не рівноцінні 
щодо один одного варіантні реалізації (основна і припустима), тому мож-
на говорити про слабку диспозитивну норму; у третій – констатуємо ан-
тинорму в сфері фіксування української термінології. Отже, не всі коди-
фіковані на сьогодні формальні варіанти термінів є диспозитивною нор-
мою в сфері фіксування термінології. У поодиноких випадках автори 
сучасних словників наводять лише мовну одиницю, що з’явилася в наці-
ональній термінології під впливом російської мови, і не подають питомо-
го слова, дезінформуючи тим самим мовців щодо можливостей україн-
ської мови номінувати певні спеціальні поняття. Наприклад, сьогодні в 
деяких лексикографічних працях кодифіковано лише байдарочник (ВЗОС; 
ВТС; СУМ-20; СУ-ol), барабанщик (ВЗОС; ВТС), хоча в українській мові 
є байдарник і барабанник (РУС). “Хибна” кодифікація може надовго за-
тримати в професійному обігу ненормативні терміни, негативно вплива-
ючи таким чином на розвиток термінологічної норми. І навпаки – “по-
зитивна” кодифікація враховує зміни і в лінгвальній реальності, і в оці-
нюванні нормативності термінів у мовному колективі, відбиваючи 
динамічні нормативні процеси і певним чином регулюючи їх.

У науковій літературі неодноразово зазначалося, що варіанти в терміно-
системах можуть порушувати чітку організацію терміносистем, провокува-
ти помилки у використанні термінів, тому вони є небажаними в наукових 
текстах та у фаховій комунікації. “Ідеальною” у сформованих терміносисте-
мах має бути безваріантна норма, однак позбутися варіативності норми в 
цій підсистемі літературної мови не можна. Мовний субстрат терміна спри-
чинює появу в нього варіантів, тоді як термінологічний суперстрат тяжіє до 
безваріантності. Така суперечність усувається під час лінгвістичної нормалі-
зації термінології тільки частково, оскільки неможливо позбавити термін 
його мовного субстрату, що й зумовлює існування в терміносистемах варі-
антів. 

Отже, термінологія, як і будь-який інший складник літературної мови, 
повинна бути нормативною й кодифікованою. Кодифікування термінів-ва-
ріантів в аналізованих словниках засвідчує зміни в мові та в поглядах на тер-
мінологічну норму, а також вплив лексикографів на розвиток цієї норми. 
У сучасному термінознавстві головною умовою нормативності й позитив-
ної кодифікації терміна є його відповідність продуктивним моделям україн-
ської мови. Лексикографічна практика повинна відбивати теоретичне пере-
осмислення норм українського термінотворення у 90-х роках ХХ – початку 
ХХІ ст. 
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L. G. Boyarova

VARIANT TERMS IN UKRAINIAN COMMON LANGUAGE LEXICOGRAPHY: 
NORMATIVE ASPECT

The article deals with the variant terms in normative aspect codified in Ukrainian common 
language lexicography of the 21st century. Dictionary codification of variant terms indicates 
changing in the language and deliberate influence of the society on the development of termino-
logical norm. Accentual, phonemic, derivational and combined variants of the special units are 
highlighted in common language dictionaries. The strong and weak disposition forms and anti-
norm are defined in the field of the Ukrainian terminology fixation.

K e y  w o r d s :  terminology, general language lexicography, terminology norm, variant 
term, dictionary codification, disposition norm.
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Українська астрономічна терміносистема, незважаючи на велику кіль-
кість термінознавчих досліджень упродовж останніх десятиріч, ще не була 
об’єктом детального аналізу й потребує всебічного наукового опрацювання. 
Астрономічну лексику в лінгвокраїнознавчому аспекті та особливості її ви-
вчення на заняттях із чужоземцями розглядали І. Процик [2] та Л. Синишин 
[4], функціонування астрономічної лексики в історичних словниках україн-
ської мови описала О. Тріль [6], астрономічні терміни з ономастичним ком-
понентом проаналізовано в статті І. Процик [3]. Про сучасний стан астро-
номічної термінології української мови, а саме про функціонування в ній 
чужомовних запозичень, ідеться у розвідці А. Соломахіна [5].

Проте потребують ґрунтовнішого аналізу запозичення в астрономічній 
термінології кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., адже найактивніше чужо-
мовні лексичні запозичення проникли в цю терміносистему саме в другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст. У цей час було опубліковано чимало нау-
кових праць із астрономії українською мовою, укладено перші термінні 
словники. Отже, актуальність теми зумовлена потребою всебічного до-
слідження ролі запозичень у становленні астрономічної терміносистеми.

Мета статті – проаналізувати грецькі та латинські запозичення в астро-
номічній терміносистемі першої третини ХХ ст. Для аналізу обрано третю 
частину словника математичної термінології Ф. Калиновича та Г. Холодно-
го “Астрономічна термінологія й номенклятура”, видану в Харкові в 1931 р.

Це лексикографічне видання є українсько-російсько-німецько-фран-
цузьким термінним словником. Терміни, вміщені в ньому, взято зі спеціаль-
ної літератури, а біля кожного терміна подано вказівку джерела та сторінку, 
звідки слово виписано, а також спеціальні позначки (N – неологізм або 
Cек. – Математична секція), які вказували на те, що запропоновані терміни 
є неологізмами чи їх вживання рекомендує математична секція Української 
академії наук, яка опрацьовувала термінологію. Це свідчить про високу від-
повідальність науковців за поданий фактичний матеріал. Укладачі словника 
у багатьох словникових статтях подали речення, “призначення яких – дати 

удк 811.161.2’373.45/.46:52
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ТЕРмІнИ ГРЕЦЬКОГО Та ЛаТИнсЬКОГО ПОХОДЖЕння 
в УКРаЇнсЬКІЙ асТРОнОмІЧнІЙ ТЕРмІнОЛОГІЇ 

ПЕРШОЇ ТРЕТИнИ ХХ сТОЛІТТя

Розглянуто функціонування грецьких та латинських запозичень в астрономічній 
термінології першої третини ХХ століття, уміщеній у третій частині “Словника матема-
тичної термінології” Ф. Калиновича та Г. Холодного, описано процеси засвоєння чужо-
мовної лексики.
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мін, термінний словник, грецизми, латинізми.
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слово в природному астрономічному оточенні, отже дати й проект уживан-
ня даного терміна” [1, с. 6].

Словник Ф. Калиновича та Г. Холодного охоплює 2010 астрономічних 
одиниць, серед яких більшу частину становлять терміносполуки (68%). Се-
ред однослівних термінів є і питомі, і запозичені. Найбільше запозичень із 
грецької та латинської мов (приблизно 8%), що становлять значний пласт в 
астрономічній терміносистемі. Уже сам базовий термін астрономія похо-
дить від грецьких слів ἄστρον – зоря + νόμος – звичай, закон (СІСМ, с. 74, 
469). Грецька та латинська мови наприкінці ХІХ ст. сприяли збагаченню 
лексичного фонду української мови, адже ці мови були не лише джерелом 
прямих запозичень, а насамперед із класичних терміноелементів науковці 
творили назви нових наукових понять. 

Серед запозичень із грецької мови, зафіксованих у третій частині 
“Словника математичної термінології” Ф. Калиновича та Г. Холодного, по-
дано прості та складні за структурою терміни, утворені поєднанням двох 
або більше основ. 

Прості терміни організовуються в такі тематичні групи:
1) назви приладів, механізмів: гномон (γνώμων – знавець (СІСМ, с. 175), 

діяфрагма (διάφραγμα – перегородка (СІСМ, с. 222), телескоп (τηλεσϰόπος – 
далекоглядний (СІСМ, с. 657);

2) назви астрономічних об’єктів: астероїд (ἀστεροειδής – зіркоподібний, 
зоряний (СІСМ, с. 73), болід (βολίς (βολίδδος) – метальний спис (СІСМ, 
с. 105), зодіяк (ζωδιαϰός (ϰύϰλος) – коло з зображень тварин (СІСМ, с. 266), 
комета (ϰομήτης – волохатий, від ϰόμη – волосся (СІСМ, с. 343), космос 
(ϰόσμος – устрій, порядок, світ, Всесвіт (СІСМ, с. 366), сидерит (σιδηρίτης – 
залізний (СІСМ, с. 611), сфероїд (σφαιροειδής – кулястий (СІСМ, с. 647);

3) назви точок орбіти: апоастр (ἀπο – префікс, що означає віддалення, 
відокремлення + ἄστρον – зірка (СІСМ, с. 62), апогей (ἀπο – префікс, що 
означає віддалення, відокремлення + γῆ – земля (СІСМ, с. 62), апсида (ἁψίς 
(ᾶψῖδος) – дуга, склепіння (СІСМ, с. 64), афелій (ὰπό – вдалині від + ἥλιος – 
Сонце (СІСМ, с. 79), перигей (περι – префікс, що означає “навколо, кругом” 
+ γῆ – земля (СІСМ, с. 513), перигелій (περι – префікс, що означає “навколо, 
кругом” + ἥλιος – Сонце (СІСМ, с. 513);

4) назви, які вказують на зміщення, відхилення об’єктів: аномалія 
(ἀνωμαλία – нерівність, відхилення (СІСМ, с. 53), екліптика (έϰλειπτιϰή – 
затемнення (СІСМ, с. 235), паралакса (παράλλαξις – відхилення (СІСМ, 
с. 499);

5) назви відрізків часу: епоха (ἐποχή – зупинка, затримка (СІСМ, с. 256), 
сарос (σάρος – мітла (СІСМ, с. 600);

6) назви розділів астрономії: космогонія (ϰοσμογονία – походження світу 
(СІСМ, с. 366), космографія (ϰοσμογραφία – опис світу (СІСМ, с. 366).

Астрономічна терміносистема досліджуваного періоду засвоїла запози-
чені слова як іменники жіночого роду на відміну від усталеного у сучасній 
мові вживання їх як іменників чоловічого роду: метода (μέϑοδος – шлях до-
слідження, спосіб пізнання (СІСМ, с. 429), паралеля (παράλληλος – той, що 
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проходить поруч (СІСМ, с. 499), паралакса (παράλλαξις – відхилення (СІСМ, 
с. 499).

Складні терміни, утворені поєднанням двох і більше основ, формують 
дві тематичні групи:

1) назви інструментів, приладів, механізмів: актинограф (ἀϰτίς 
(ἀϰτῖνος) – промінь + γράφω – пишу, зображую (СІСМ, с. 32), актинометр 
(ἀϰτίς (ἀϰτῖνος) – промінь + μέτρον – міра (СІСМ, с. 32), астрограф (ἄστρον – 
зоря + γράφω – пишу, креслю, малюю (СІСМ, с. 74), астролябія (ἄστρον – 
зоря + λαβή – хапання (СІСМ, с. 74), астрофотометр (ἄστρον – зоря + φῶς 
(φωτός) – світло + μέτρον – міра (СІСМ, с. 75), болометр (βολή – проміння + 
μέτρον – міра (СІСМ, с. 105), геліограф (ἥλιος – Сонце + γράφω – пишу, зо-
бражую (СІСМ, с. 146), геліометр (ἥλιος – Сонце + μέτρον – міра (СІСМ, 
с. 146), геліоскоп (ἥλιος – Сонце + σϰπέω – спостерігаю, розглядаю (СІСМ, 
с. 146), геліостат (ἥλιος – Сонце + στατός – стоячий, нерухомий (СІСМ, 
с. 146), геліотроп (ἥλιος – Сонце + τροπή – поворот, зміна, напрям (СІСМ, 
с. 147), гоніометр (γωνία – кут + μέτρον – міра (СІСМ, с. 179), піргеліометр 
(πῦρ – вогонь + ἥλιος – Сонце + μέτρον – міра (СІСМ, с. 522);

2) назви астрономічних розділів: актинометрія (ἀϰτίς (ἀϰτῖνος) – про-
мінь + μετρέω – вимірюю (СІСМ, с. 32), ареографія (ʹАρης – Марс + γράφω – 
пишу, креслю, малюю (СІСМ, с. 66), астрологія (ἄστρον – зоря + λόγος – 
слово, вчення (СІСМ, с. 74), астрометрія (ἄστρον – зоря + μετρέω – вимі-
рюю (СІСМ, с. 74), астронавтика (ἄστρον – зоря + ναυτιϰά – мистецтво 
мореплавства, судноводіння (СІСМ, с. 74), астрофізика (ἄστρον – зоря + 
φυσιϰὰ – єство, природа (СІСМ, с. 75), астрофотографія (ἄστρον – зоря + 
φῶς (φωτός) – світло + γράφω – пишу, креслю, малюю (СІСМ, с. 75), астро-
фотометрія (ἄστρον – зоря + φῶς (φωτός) – світло + μετρέω – вимірюю 
(СІСМ, с. 75), геодезія (γεωδαισία, від γῆ – земля + δαίω – поділяю (СІСМ, 
с. 152), космологія (ϰόσμος – Всесвіт + λόγος – слово, вчення (СІСМ, с. 366), 
селенографія (σελήνη – Місяць + γράφω – пишу, креслю, малюю (СІСМ, 
с. 605).

Серед грецизмів, зафіксованих в українській астрономічній терміноло-
гії досліджуваного періоду, є загальнонаукові терміни, або такі, що одночас-
но увійшли до складу термінології кількох галузей: аномалія (ἀνωμαλία – не-
рівність, відхилення), атмосфера (ἀτμός – пара + σφαἷρα – м’яч, куля), епоха 
(ἐποχή – зупинка, затримка), метода (μέϑοδος – шлях дослідження, спосіб 
пізнання), паралакса (παράλλαξις – відхилення), паралеля (παράλληλος – той, 
що проходить поруч), система (σύστημα – утворення, складення), сфера 
(σφαἷρα – м’яч, куля), телескоп (τηλεσϰόπος – далекоглядний).

Отже, в українській мові відбулося фонетичне засвоєння термінів-гре-
цизмів, а також і морфологічне, внаслідок чого вони змінили граматичні 
значення роду, втративши закінчення -ος, -ις, -ης.

Латинізми, пристосовуючись до української мови, також утрачають 
закінчення -is, -us, -um: вертикаля (verticalis – прямовисний (СІСМ, 
с. 125), календар (calendarium – боргова книжка, від calendae – перший 
день місяця (СІСП, с. 493), канал (canalis – труба, жолоб (СІСМ, с. 305), 
координата (со – префікс, що означає об’єднання, спільність + ordinatus  – 
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упорядкований (СІСМ, с. 361), лімб (limbus – облямівка (СІСМ, с. 393), 
меридіян (meridianus – полуденний (СІСМ, с. 425), момент (momentum – 
рух, мить, від moveo – рухаю (СІСП, с. 651), фльокуля (flocculus – жмутик 
(СІСМ, с. 713). Чимало слів запозичено без змін: альбедо (albedo, від 
albus – білий (СІСМ, с. 39), альтитуда (altitudo – висота (СІСМ, с. 41), 
апекс (apex – верхівка (СІСМ, с. 60), вертекс (vertex – центр обертання 
неба, від verto – обертаю (СІСМ, с. 125), ґльобус (globus – куля (СІСМ, с. 
174), дата (data, від dare – давати (СІСП, с. 320), дигресія (digressio, від 
digredior – відходжу, відхиляюсь (СІСМ, с. 209), екватор (aequator, від 
aequo – рівняю, вирівнюю (СІСП, с. 402), квадратура (quadratura – на-
дання квадратної форми (СІСМ, с. 322), мінута (minuta – маленька 
(СІСП, с. 645), орбіта (orbita – колія, дорога (СІСП, с. 694), прецесія 
(praecessio – передування (СІСМ, с. 545), радіянт (radians (radiantis) – 
той, що випромінює (СІСМ, с. 563), сателіт (satelles (satellitis) – супут-
ник, спільник (СІСМ, с. 600), секстант (sextans (sextantis) – шоста части-
на (СІСМ, с. 604), секунда (secunda – друга, наступна (СІСМ, с. 605), фо-
кус (focus – вогнище, осередок (СІСМ,  с. 715).

Серед чужомовних слів, запозичених українською мовою з латинської, 
велику групу становлять терміни на позначення дій, процесів, явищ. У цих 
термінах виділяють інтернаціональний суфікс -іj(а), -ціj(а), -аціj(а), -енціj(а), 
наприклад: ґравітація (gravitas, від gravis – важкий (СІСП, с. 305), ельонґація 
(e(x) – з і longus – довгий (СІСП, с. 418), ірадіяція (irradio – 
осяюю, випромінюю (СІСМ, с. 295), колімація (collineo – націлююся (СІСМ, 
с. 339), констеляція (со – префікс, що означає об’єднання, спільність + stella – 
сузір’я (СІСМ, с. 354), лібрація (libro – розгойдую (СІСМ, с. 391).

Запозичені терміни, що є назвами приладів, пристроїв, механізмів, ма-
ють у своєму складі суфікси -ор, -атор, які поєднано з віддієслівними осно-
вами латинського походження: коліматор (collineo – націлююся (СІСМ, 
с. 339), компаратор (comparo – порівнюю (СІСМ, с. 344), рефлектор 
(ґeflecto – вигинаю, відбиваю (СІСМ, с. 588), рефрактор  (refractus – залом-
лений (СІСП, с. 804).

У більшості таких запозичень відбувається фонетичне пристосування 
до мови-реципієнта, наприклад: аберація (aberratio, від aberare – відхиля-
тися (СІСП, с. 9), атракція (attractio – притягування (СІСМ, с. 77), варіа-
ція (variatio – зміна (СІСМ, с. 120), деклінація (declinatio – відхилення 
(СІСМ, с. 195), деформація (deformatio, від deformο – перекручую, спотво-
рюю (СІСМ, с. 205), евекція (evectio – відхилення, від eveho – підіймаю 
(СІСМ, с. 230), експозиція (exposition – виклад, від expono – виставляю, 
розкладаю, показую (СІСП, с. 409), коньюнкція (conjunctio – зв’язок, 
об’єднання (СІСМ, с. 361), нутація (nutatio, від nuto – коливаю (СІСМ, 
с. 473), прецесія (praecessio – передування (СІСМ, с. 545), проєкція 
(projectio – викидання (СІСМ, с. 550), редукція (reductio – повернення, 
відновлення (СІСМ, с. 575).

Отже, серед термінів, запозичених із латинської мови, переважають 
слова, що є назвами приладів, механізмів, процесів, станів, астрономічних 
об᾽єктів, точок орбіти, назви одиниць вимірювання.
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Продуктивним способом поповнення астрономічної терміносистеми є 
творення термінів із грецьких та латинських терміноелементів, які можна 
зорганізувати в такі групи:

1) назви приладів, механізмів: антирадіянт (грец. ἀντι – префікс, що 
означає протилежність, протидію + лат. radians (radiantis) – той, що випро-
мінює (СІСМ, с. 55, 563), інтерферометр (лат. inter – префікс, що вказує на 
перебування поміж, періодичність дії + лат. ferens (ferentis) – той, що несе, 
приносить + грец. μέτρον – міра (СІСМ, с. 288, 291, 430), радіометр (лат. 
radius – промінь + грец. μέτρον – міра (СІСМ, с. 563, 430), спектроболометр 
(лат. spectrum – образ, видіння + грец. βολή – проміння, μέτρον – міра 
(СІСМ, с. 628, 105, 430), сидеростат (лат. sidus (sideris) – небесне світило, 
зірка + грец. στατός – стоячий, нерухомий (СІСМ, с. 611, 633), спектрогеліо-
граф (лат. spectrum – образ, видіння + грец. ἥλιος – Сонце, γράφο – пишу, 
зображую (СІСМ, с. 628, 146, 184), спектрогеліоскоп (лат. spectrum – образ, 
видіння + грец. ἥλιος – Сонце, σϰοπέω – спостерігаю, розглядаю (СІСМ, 
с. 628, 146, 621), спектрометр (лат. spectrum – образ, видіння + грец. μέτρον – 
міра (СІСМ, с. 628, 430);

2) назви точок небесної сфери: антиапекс (грец. ἀντι – префікс, що 
означає протилежність, протидію + лат. аpex – верхівка (СІСМ, с. 55, 60), 
апосатурт (ἀπο – префікс, що означає віддалення, відокремлення + лат. 
Saturnus (СІСМ, с. 62, 601);

3) назви зображень: плянісфера (лат. planum – площина + грец. σφαἷρα – 
м’яч, куля (СІСМ, с. 526, 646), спектрогеліограма (лат. spectrum – образ, ви-
діння + грец. ἥλιος – Сонце, γράμμα – риска, літера, написання (СІСМ, 
с. 628, 146, 182), спектрограма (лат. spectrum – образ, видіння + грец. 
γράμμα – риска, літера, написання (СІСМ, с. 628, 182);

4) назви астрономічних розділів: картографія (лат. сharta – папір, лист + 
грец. graphō – пишу, креслю (СІСП, с. 508, 309), картометрія (лат. charta – 
папір, лист + грец. metron – міра, metreō – вимірюю (СІСП, с. 508, 636).

Як бачимо, ці терміни утворені здебільшого основоскладанням (поєд-
нанням грецьких та латинських основ), рідше – префіксальним способом 
(додаванням грецьких префіксів (анти-, апо-) або латинського інтер- до 
грецьких та латинських основ).

В астрономічній терміносистемі маємо не лише пряме запозичення з 
грецької та латинської мов. Через посередництво французької мови з ла-
тинської в українську астрономічну термінологію ввійшли такі терміни: бі-
нокль (франц. binocle, від лат. bini – два + oculum – око (СІСМ, с. 97), куль-
мінація (франц. culmination, від лат. culmen (culminis) – вершина 
(СІСП, с. 573), опозиція (франц. оpposition, від лат. oppositio – протистав-
лення (СІСП, с. 692), з грецької – база (франц. base, від грец. βάσις – основа 
(СІСМ, с. 82), колюр (франц. сolure, від грец. ϰόλουρος – безхвостий (СІСМ, 
с. 341), метеорит (франц. metéorit, від грец. meteōros – той, що перебуває в 
повітрі (СІСП, с. 635).

Отже, третя частина словника математичної термінології Ф. Калинови-
ча та Г. Холодного “Астрономічна термінологія й номенклятура” фіксує 
численні запозичення з грецької та латинської мов (близько 8% від загаль-
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ної кількості термінів). Із грецької мови запозичено 56 термінів, серед яких 
переважають складні найменування, що є назвами приладів, механізмів, 
розділів астрономії; 49 термінів на позначення дій, процесів, станів, при-
ладів, механізмів, астрономічних об’єктів запозичено з латинської мови. 
Зафіксовано також терміни, утворені поєднанням грецьких і латинських 
терміноелементів. Чимало слів українська мова успадкувала без змін, інші 
зазнали морфологічної та фонетичної адаптації. Терміни, що поповнили 
астрономічну термінологію першої третини ХХ ст., функціонують у ній і до 
сьогодні, є складниками інтернаціонального термінофонду. 
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TERMS OF GREEK AND LATIN ORIGIN IN UKRAINIAN ASTRONOMICAL TERMINOLOGY 
OF THE FIRST THIRD OF THE TWENTIETH CENTURY

The functioning of the Greek and Latin borrowings in astronomical terminology of the first 
third part of the 20th century in the third of the “Dictionary of the mathematical terminology” by 
Fedor Kalynovych and Gregorii Holodnyi is reviewed in the article; the assimilation of alien 
vocabulary is described.

K e y  w o r d s : Ukrainian astronomical terminology, the astronomical term, terminological 
dictionary, Greek words, Latin words.
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Термін і проблеми унормування, перекладу та міжмовної гармонізації
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Як відомо, словотвірні норми регламентують вибір морфем, їх розташу-
вання і сполучення у складі нового слова. Вони визначають закономірності 
творення похідних слів і вираження ними нових значень, фіксують зразки 
словотвірних моделей. Термінологічне словотворення не повторює механічні 
прийоми загальнолітературного творення слів. Відбувається своєрідний 
“природний відбір” тих способів і конкретних засобів словотвору, які б відпо-
відали вимогам щодо спеціальних найменувань та їх функцій у мові науки. 

Мета статті – розглянути зміни словотвірної норми в термінології під 
впливом зовнішньомовних та внутрішньомовних чинників. Проблема, по-
ставлена у дослідженні, – дериваційна нормативність у термінології в ас-
пекті тенденції змін словотвірної будови термінів. Процес словотворення 
досить тривалий. Українська термінологія має свою систему словотворчих 
засобів, які своєю чергою можуть впливати на словотвір літературної мови. 
Проте, як відомо, з часом норми можуть змінюватися. На них можуть впли-
вати й екстралінгвальні (державна мовна політика; логічна структура систе-
ми понять, зв’язки і відношення між ними; взаємовплив мовних систем; 
поширення чужомовних слів; індивідуальне термінотворення), й інтралінг-
вальні (відбір певних словотворчих засобів і формування словотвірних мо-
делей, що спеціалізуються у вираженні цих значень) чинників.

Тож розглянемо словотвірні норми в термінології за зовнішньомовними та 
внутрішньомовними чинниками. Мовна політика держави – це “сукупність 
ідеологічних постулатів і практичних дій, спрямованих на регулювання мовних 
відносин у країні або на розвиток мовної системи у певному напрямку” [3, 
с. 328]. Регулювання мовних відносин – це, іншими словами, – прямі втручан-
ня у функціонування мови, унаслідок чого змінюються мовні форми або засо-
би [1, с. 24]. Пригадаймо Резолюції Комісії Народного комісаріату освіти у 

удк 811.161.2’373.45/.46:52

і. м. коЧаН
(львів, україна)

сЛОвОТвІРнІ нОРмИ І ТЕРмІнОЛОГІя
Порушено проблему сучасної термінологічної деривації, яка інколи виходить за 

межі традиційної словотвірної норми під впливом і зовнішньомовних, і внутрішньомов-
них чинників.

К л ю ч о в і  с л о в а :  словотвірна норма, термінологія, національний термін.



203Термінологічний вісник 2013, вип. 2(1)

Словотвірні норми і термінологія

справі перевірки роботи на мовному фронті та Хроніку Науково-Дослідчого 
Інституту мовознавства за 1933–1934 рр., які запрограмували сьогоднішні мов-
ні негаразди у науковому мовленні. В їхніх приписах йшлося про критику всіх 
словників, виданих Інститутом української наукової мови, їх перегляд і пере-
будову, щоб терміни в них відповідали загальній мовній політиці радянської 
влади, тобто “не обминати спільних для обох мов (російської і української) 
елементів і зокрема слів інтернаціонального походження” [9, с. 5].

З історії мови відомо що у 30-ті рр. ХХ ст. після ліквідації Інституту 
української наукової мови, в українській мові запанувала тенденція щонай-
меншого розходження із російською мовою. Набули поширення форми  ак-
тивних дієприкметників теперішнього часу на -ач(ий), -уч(ий): регулюючий, 
вимірюючий, передаючий, друкуючий і под. У середині століття вони були ви-
знані як нормативні. Проти таких форм виступали тодішні корифеї україн-
ської мови   О. Н. Синявський, О. Б. Курило, А. Ю. Кримський та інші. 

Динаміка змін у суспільному житті породжує динаміку змін словесних. 
У 1990-х рр. з’явилася навіть теорія заміни таких дієприкметникових форм. 
Зокрема замість активних дієприкметників теперішнього часу було запропо-
новано вживати: 

а) віддієслівні прикметники з суфіксами -льн-, -ів-н-  (-ив-н-), 
-ч-(регулювальний, вимірювальний, передавальний, друкувальний, крутильний, 
формувальний, формівний, виконавчий), але в композитах, якщо перша частина 
позначає об’єкт дії, прикметник слід творити за допомогою суфікса -н-: (сті-
нопробивний, водовідвідний, нафтодобувний, ракетоносний, хвороботворний, ві-
трозатримний, берегозахисний тощо) [12, с. 203–209]. Про це пишуть учені-
нефілологи: Б. Є.Рицар, М. Д. Гінзбург, Б. І. Кінаш, В. С. Моргунюк та ін. 
С. Й. Караванський пропонує деякі форми активних дієприкметників на 
-*ч(ий)- замінювати прикметниками з суфіксом  -ист- (загрібаючий – загре-
бистий), проте не всі слова піддаються такій заміні. Існують кальковані по-
кручі й у терміносполученнях, наприклад: лазячі рослини. Натомість Л. О. Си-
моненко подала вдалий відповідник – виткі рослини. Здатність суб’єкта ви-
конувати активну дію пропонують позначати віддієслівними прикметниками; 

б) замість форм пасивних дієприкметників теперішнього часу на  
-м(ий)- уживати форми пасивних дієприкметників минулого часу (регульо-
ваний, вимірюваний,  передавуваний і под.);

в) російські дієприкметникові форми з постфіксом -ся можуть відтво-
рюватися кількома способами: прикметниковими формами з суф. -івн- (ре-
гулівний, вимірівний, передатівний); конструкціями; зокрема  корінь + суфікс 
-к- або -н-+ий (ломающийся – ламкий, легкоулетучивающийся – леткий, ка-
чающийся – хитний; колеблющийся – коливний (фіз.) або хиткий (у знач. не-
стійкий); корінь + суфікс -івн- + ий (коксующийся – коксівний, деформиру-
ющийся – деформівний); описовими конструкціями (полимеризующийся – 
здатний полімеризуватися, покоящийся – який (що) перебуває у стані спокою; 
несваривающийся – нездатний зварюватися тощо).

Зупинімося окремо на субстантивованих прикметникових формах на 
зразок: завідуючий, керуючий, обслуговуючий, бажаючий, відпочиваючий  і 
под. Їх давно вже почали замінювати однокореневими іменниками: завіду-
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вач, керівник, бажальник, відпочивальник, обслуговець тощо, послуговуючись 
відповідними моделями слів, утворених від дієслів за допомогою суфіксів 
-ач (викладач, здобувач, читач); -ик (працівник, трудівник). Якщо два перші 
слова вже стали нормативними, то слово обслуговець заслуговує на те, щоб 
до нього уважно придивитися. Створюючи такі відповідники, учені керува-
лися критеріями максимальної зручності й максимальної точності.

Невластиві українській мові назви людей за професією чи виконуваною 
роботою з суфіксами -чик, -щик, про що вже неодноразово згадувалося і пу-
блікаціях К. Г. Городенської, О. О. Тараненка.

Пригадаймо словники “золотого десятиліття”. У “Словнику технічної 
термінології” Т. Ф. Садовського та І .М. Шелудька (1928) пропонують їх за-
мінювати питомо українськими словами, зокрема бетонщик – бетоняр, ка-
менщик – каменяр. Аналогічно:  мочильщик (соломы) – мочій,  мраморщик – 
мармурник, муфельщик – муфельник, наборщик – набирач, складач, узірник; 
надзорщик – дозорець тощо (СШ).

У 2000 р. набрав чинності Державний стандарт України 3966-2000 “Тер-
мінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначен-
ня понять”. В обов’язкових додатках Г і Д до нього суворо регламентовано 
“правила словотворення і слововживання, що відповідають структурі укра-
їнської мови”. У ньому враховано міжнародні вимоги стосовно того, що 
термін повинен бути стислий, деривативний, системний, вмотивований 
тощо. ДСТУ містить також специфічні правила побудови термінів україн-
ською мовою. Це передусім стосується так званих іменників на позначення 
дії та процесу. На думку фахівців, такі іменники повинні мати суф. -анн- або  
нульовий (рубання, згинання, повертання). Доконану дію у віддієслівних 
іменниках технарі пропонують називати подією (повернення, зігнання), а на-
зви результату дії – об’єктом ( поворот, згин, зруб) [4, с. 183–189].

Окрім того, відомо, що на позначення дії чи процесу нерідко викорис-
товують іменники із суфіксом -*нн(я) та з іншомовними суфіксами         
-ацій(а), -зій(а). М. Д. Гінзбург пропонує за допомогою першого суфікса по-
значати процес, за допомогою наступних – явище. Порівняймо: корозуван-
ня і корозія. Проте термінам на -ація  властиві й інші значення: “результат 
дії” – комп’ютеризація, спеціалізація, “напрям” – автоколімація. Можна 
констатувати, що внаслідок використання суфіксів, за якими усталилася 
певна функція, слова з ними стають елементами відповідної системи.

Віддієслівні іменники на позначення дії чи процесу із суфіксом -к(а) на 
зразок рубка, накладка, викрутка взагалі не варто використовувати в україн-
ській мові. Терміни з цим суфіксом допустимі лише на позначення предме-
та, напр.: обгортка, закладка, закривка, викрутка і под.  У названому ДСТУ 
так і зазначено: “Відієслівні іменники із суфіксом -к(а) можна вживати на 
позначення об’єктів, суб’єктів та наслідків дії і не можна на позначення дії 
чи події” (Г.9.10). Проте, на думку С. Я. Яреми, “іменники з суфіксом -ння 
не зовсім властиві українській мові. У словнику Б. Д. Грінченка між віддіє-
слівними іменниками задокументовано тільки 26% іменників на -ння, про-
ти 57% безсуфіксних і 17 % з іншими суфіксами …” [14, с. 229]. Окрім того, 
гіпертрофоване вживання іменників на -ння в одному реченні  заплутує 
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думку, знижує милозвучність тексту, напр.: “Виведення рівняння    рівнознач-
не знаходженню похідної в положенні рівноваги, тобто диференціюванню з 
наступним визначенням значення функції” [Там само].

Відійшли в минуле й моделі на позначення професій з компонентом -вод, 
на зразок: вівцевод, буряковод, діловод і под. Їх замінили питомі українські сло-
ва з прозорою мотивацією: вівчар, буряківник, справникар. Виступають термі-
нологи й проти уживання словоформ із компонентом 
-подібний (кулеподібний, зіркоподібний, хвилеподібний), пропонуючи замінюва-
ти його суф. -аст(ий), -яст(ий) (кулястий, зірчастий, хвилястий). У термі-
нотворенні, його закономірностях, у системі похідних відображаються особ-
ливості наукової національної мовної картини (її структура), евфоніка мови, 
статус твірних компонентів, напрями мисленнєвого освоєння дійсності.

У 2003 р. Кабінет Міністрів України видав постанову № 1546, якою за-
твердив “Державну програму розвитку і функціонування української мови 
на 2004–2010 роки”. Основними завданнями цієї програми були: “зміцнен-
ня статусу української мови як державної”, “всебічний розвиток і функціо-
нування української мови в усіх сферах життя”. Тому саме в цей час активно 
почали повертатися до терміносистем питомо українські слова різних сло-
вотвірних моделей: сердечник – осердя, насос – смок, помпа, двигун – рушій, 
шків – крутень,  зарядження – наснага, з’єднання – злука. 

Окреслюється певна специфіка, пов’язана з процесом номінації науко-
во-технічних понять, де функцію класифікатора поняття виконують суфік-
си, блоки (терміноелементи), окремі слова у словосполученні. Наприклад, 
на позначення пристроїв, технічних приладів, апаратів творяться терміни 
або за допомогою суфіксів -ач, -ик, -ець (випрямляч, заземляч, уловлювач, під-
силювач, програвач, відбивач, глушник, поглинальник (поглинач), грозовідміт-
ник, гучномовець), або запозичених суфіксів -тор, -атор (пеленгатор, сепа-
ратор, транзистор, резистор тощо), або за допомогою компонентів -скоп 
(геліоскоп, мікроскоп), -стат (гідростат, фотостат, геліостат, реостат, 
термостат), -хорд (монохорд, реохорд), -птер (гелікоптер), -скаф (бати-
скаф), -фон (мікрофон, гідрофон, телефон),  -метр (динамометр, манометр). 
Назви процесу дії позначають слова з нульовим суфіксом (запис, відбір), з 
суфіксом -нн(я) (детектування, пеленгування, занулення, поєднання); а також 
іншомовні слова на -ація (модуляція, трансформація). Назви властивостей, 
здатностей позначають словами на -ість (корозостійкість, звукопровідність, 
селективність, комфортабельність). Назви наук мають у своєму складі ком-
поненти -ика (-іка) (техніка, фізика, космонавтика), -логія (гідрологія, біо-
логія, філологія), -фонія (радіофонія, телефонія тощо).

Така система моделювання за певними словотворчими засобами сфор-
мувалася ще в Інституті української наукової мови, що відбито в його термі-
нографічних проектах. Так, укладачі “Словника музичної термінології” 
(1930) (СМТ) подавали агентивні назви з суф. -іст (-ист) із закінченням -а 
(бандуриста, басиста, віольончеліста, корнетиста, сопраніста, контраба-
систа, флейтиста, тенориста, цимбаліста, хориста тощо). Виявом тенден-
ції до системності є також розмежування назв осіб із суфіксом -ник, що на-
зивають майстрів, які виготовляють музичні інструменти: бандурник – май-
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стер бандур, дудник – майстер дудок, скрипник – майстер скрипок, а назви 
гравців на цих інструментах мали вже інщі суфікси – бандуриста, дудар, 
скрипаль, скрипач тощо [2, с. 70].

Аналогійне явище спостерігаємо і в інших словниках цього періоду. 
При творенні термінів одного структурного типу укладачі намагалися до-
тримуватися однієї словотвірної моделі. Можливо, не всі новотвори були 
бездоганними, але пошук ішов у правильному напрямі. Зокрема  до слова 
завод пропонувався синонім виробня, до слова кінофабрика – кінарня, анало-
гійно: тютюнова фабрика – тютюнарня, автозавод – автомобілярня, взут-
тєва фабрика – взуттярня, вальцівний завод – вальцарня, меблева фабрика – 
меблярня, кабельний завод – жильникарня  тощо (СШ).

Будуючи термін, варто надавати йому такої структури, в якій би він сам 
вказував на своє місце у поняттєвій системі. За словами А. П. Загнітка, про-
цес становлення української національної термінології охоплює нерівно-
рядні явища й напрями формування терміносистеми як цілісної одиниці, в 
якій вирізняються різного ґатунку площини, що охоплюють неадекватні 
уявлення про пріоритетність: від власне етнографічного орієнтиру до літе-
ратурно кодифікованого істеблішменту, <...> від загальноєвропейського 
кодифікованого стандарту до замкнуто декларованого, спрямованого на 
витворення спільного термінологічного фонду” [8, с. 23].

Чимало термінів можуть переходити з однієї терміносистеми в іншу, не-
рідко змінюючи своє значення аж до непізнаваного. Так, слово антологія 
спочатку застосовувалося в сільському господарстві на позначення збору 
плодів, насіння, коріння. Воно утворене з двох грецьких коренів antho – 
квітка і   lego – збираю, сьогодні позначає ще й збірку кращих поезій, новел, 
оповідань різних авторів й уживається в літературознавстві, мистецтві, кни-
гознавстві. У загальнотехнічній терміносистемі слово заповнювач позначає 
природний або штучний матеріал, що його використовують як складник 
будівельних розчинів, бетонів; у системі редакційно-видавничої 
комп’ютерної технології  – прилад у графічному редакторі, за допомогою 
якого щось зафарбовують певним кольором. Аналогійно слово дрейф у мор-
ській термінології уживають на позначення пасивного руху тіла на воді під 
дією вітру, течії, хвиль; у галузі обчислювальної техніки – на позначення 
зміни характеристик мікросхеми в часі або зміни температури тощо.

Оскільки термін – це слово в особливій функції, то в кожній терміно-
системі він має своє, чітко окреслене значення, хоча творитися може  за 
однією моделлю. “Термінологічна система кожної галузі науки чи техніки, 
відображаючи певну систему понять цієї галузі, сама має систематизувальні 
властивості і цим самим діє як систематизувальний чинник на наукові по-
няття” [10, с. 245]. Процес термінотворення завжди спрямовується на впо-
рядкування та стандартизацію терміносистем. Нерідко спостерігаємо спіль-
нокореневі терміни, оформлені різними словотвірними засобами: осушу-
вач – осушник, уповільнювач – сповільнювач, водомір – водомірець і под. З 
огляду на український словотвір – це різні слова, утворені продуктивними 
засобами. І хоча для побудови цих слів були використані різні словотвірні 
засоби, вважати їх різними термінами немає підстав, оскільки вони позна-
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чають те саме поняття. Проте семантична структура цих слів уже не одна-
кова. 

Серед прикметників фахового мовлення натрапляємо на варіанти: ди-
ференційний – диференціальний, функційний – функціональний, професійний – 
професіональний тощо. Хоча власне наведені слова є не варіантами, а швид-
ше паронімами. На думку О. Д. Кочерги, суф. -альн- “видається цілком зай-
вим у словах аксіальний, експоненціальний, парціальний, біноміальний  та 
багато інших. Слова акційний, експоненційний, парційний, біномний коротші 
та милозвучніші, семантику збережено. Проте не варто забувати, що в 
англій  ській мові суфікс -al- фігурує також як елемент словотвору іменни-
ків, що ми їх часто запозичуємо цілком. Тому, запроваджуючи прикметник 
функційний (від функція), не треба забувати, що від слова функціонал похо-
дить функціональний; так само повинні співіснувати диференційний (від ди-
ференціювання) та диференціальний – (від диференціал (ял). Аналогійно по-
тенційний – від потенція (здатність, змога) та потенціальний (від потенціал / 
потенціял…” [11, с. 325]. Варіанти індуктивний та індукційний різняться сфе-
рою уживання. Обидва терміни характерні для фізики, а варіант індукційний  
ще й для сфери суспільних наук.

Як зазначає Л. О. Симоненко, “лінгвальна нормативність термінів – це 
правильність їх утворення та вживання… Метою нормалізації мови є при-
ведення її у відповідність з тими мовленнєвими або лексичними варіантами 
та моделями, які найкращим чином сприяють здійсненню її комунікатив-
ної функції” [13, с. 263].

Фахові мови належать до незакритих динамічних систем, які неперервно  
перебувають у стадії розвитку. Останнім часом до них увійшло чимало запози-
чень з англійської мови, які можуть мати суто національні відповідники. Так, 
термін дилер  має національний відповідник – справникар за аналогією до слов-
никар, байкар, а слово принтер легко замінюється на друкарку, друкувальний при-
стрій, менеджер – це керівник, управитель, організатор; брокер – посередник 
тощо. Щодо останнього терміна, то тут слід зважати, що відповідник посередник 
можуть мати й такі запозичені слова, як дилер, дистриб’ютор. Уточнювальну 
ознаку внесуть додаткові компоненти: дилер – посередник у торговельних спра-
вах, дистриб’ютор – посередник-поширювач, брокер – зареєстрований посе-
редник. Калькований із російської мови термін нерухомість також створює дво-
значність. Тому, на думку багатьох фахівців, краще повернутися до словосполу-
чення: нерухоме майно. Принаймні точність терміна буде збережено.

Практика запозичення термінологічних лексем сама по собі не є страшною. 
Але реальна небезпека полягає в тому, що чужі елементи призводять часто-густо 
до калічення мовних структур. У багатьох випадках утворення терміна є остан-
нім, найвищим етапом в осмисленні та передаванні явищ об’єктивної дійсності.

Зазначимо, що окремі терміносистеми мають свої специфічні словотвірні 
засоби для творення тих чи тих спеціальних назв. Зокрема, у мінералогії про-
дуктивним є суфікс -іт (-ite-) на позначення належності до якогось ґатунку 
або подібності до чогось. Суфікси -ин (-ine-) та  -онг (-ong-), а також оїд- (-oid-) 
з тим самим значенням застосовували для утворення назв сапфірин (подібний 
до сапфіру), хлоритоїд (хлороподібний), фельдшпатоїди (польовошпатоподіб-
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ні). У термінологічному полі медицини кінцевий термінослемент -ін  вико-
ристовують для позначення речовин, переважно лікарських або тих, що виді-
ляються із тканин живих організмів (інсулін, альбумін); -ома / -ема – оформляє  
позначення різних пухлин (карцинома, гранулема); -ит / -іт – оформляє по-
значення запальних процесів (гастрит, цистит, бронхіт, плеврит). 

Чужі терміни не повинні посідати чільне місце в національних терміно-
системах. Їх краще замінювати  українськими відповідниками: не топік, а 
тема, не ксерокс, а копіювач, не принтер, а друкарка. Це саме стосується і 
російськомовних слів, які ще нерідко уживаються в українських терміно-
системах: не стержень, а стрижень, не стрем’янка, а хідник, не вприскувати, 
а  впорскувати. Щодо індивідуального термінотворення, то, як відомо, тер-
міни не творять стихійно, а придумують, складають за певним зразком, пев-
ною моделлю, і тому нерідко відомі автори деяких із них. 

За “Етимологічним словником української мови” (ЕСУМ), автором 
математичного терміна логарифм є шотландський математик Дж. Непер 
(1550-1617). Слово утворене  з грецьких основ. Слово мікроб (термін біології 
та медицини) придумав 1876 р. хірург Седійо також на основі грецьких слів 
[14]. Термін екологія виник у середині ХIХ ст. (1858), проте у науковий обіг 
його ввів німецький біолог Е. Геккель у 1886 р., а слово телефон придумав у 
30-х рр. ХІХ ст. англійський фізик У. Уїтстон. Останнім часом греко-латин-
ські морфеми є тим будівельним матеріалом, з якого нерідко творять термі-
ни в західноєвропейських мовах. Відбувається такий творчий процес і сьо-
годні, зокрема окремі термінологи пропонують увести до наукового обігу 
слова тямки, утямки, замінивши ними широковживаний термін поняття, 
мотивуючи тим, що це слово має російськомовне походження. Дискусії 
щодо уведення його до наукового обігу тривають уже не один рік і мають і 
прихильників нововведення, і його опонентів.

Нерідко нові суто українські назви автори добирають або створюють самі 
за певною лінгвістичною моделлю. Наприклад, такі новотвори знаходимо в 
“Російсько-українському медичному словнику” (1992), який уклали О. С. Му-
сій, С. В. Нечай, О. М. Соколюк та С. В. Гаврилюк (РУМС). Так, до термінів 
кардіолог упорядники словника пропонують національні відповідники серце-
знавець, серцівник, а замість уролог – сечознавець, сечівничник  тощо. Терміно-
творення – це планомірний процес, що передбачає враховування наявних у 
певній галузі термінології системних зв’язків. Як стверджує К. Г. Городенська, 
“у формуванні галузевих терміносистем на національній основі щонайважли-
віше зберегти ідентичність нових термінів властивим українській мові спосо-
бам творення слів та словотвірним типам” [5, с. 3]. Усунення непродуктивних 
словотвірних моделей сприятиме унормуванню термінології.

У зв’язку з бурхливим науково-технічним прогресом, що супроводжується 
інтенсивним термінотворчим процесом, виникає усвідомлення необхідності 
координованого врегулювання розвитку мови з урахуванням системних зако-
номірностей її розвитку й функціонування. Процес термінотворення у бага-
тьох європейських країнах має чітко сформульовані принципи й засади. Ство-
рено спеціальні термінологічні інституції, які систематизують і стандартизують 
термінологічні системи. Всі ці проблеми є актуальними й для України.  
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WORD-FORMATIVE NORMS AND TERMINOLOGY

The article deals with the problem of modern terminological derivation, which sometimes 
grows out of traditional word-formation norm under the influence of outerlingual and innerlin-
gual factors. 
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Паралелізм лексичної та синтаксичної деривації в літературній мові до-
слідники виявляють при зіставленні словосполучень, складних і простих 
слів. Н. Ф. Клименко довела паралельність форм українських афіксальних і 
композитних утворень у різних частинах мови [3, с. 60–69], зауважуючи, що 
найпоширеніша вона в іменників, проте це явище можна спостерігати й у 
дієслів, і в прикметників. Авторка наголошує, що “обидва різновиди слово-
твору є наслідком різних процесів у мові” і погоджується з думкою Е. Бен-
веніста, що складні слова треба аналізувати “як синтаксичні структури” [3, 
с. 69]. Для з’ясування значень складних слів у монографії Н. Ф. Клименко 
запропоновано, услід за В. Дорошевським, З. М. Волоцькою, М. Гонов-
ською, метод перифраз [3, с. 50–60], який є засобом тлумачення дериватів і 
допомагає правильно вибрати їхню твірну основу.

Найчастіше паралельні словотвірні варіанти (похідні слова, тотожні за 
значенням, але з різною словотворчою структурою) вступають у відношен-
ня конкурування, що призводить до 1) паралельного їх співіснування (яви-
ще надлишковості з погляду норми), 2) “боротьби” й витіснення одного чи 
кількох конкурентів, 3) розходження їхньої семантики й розмежування їх як 
словотвірних синонімів (похідних з однаковим або близьким, за наявності 
додаткових семантичних компонентів, словотвірним значенням, вираже-
ним за допомогою різної словотворчої структури).

Предметом аналізу в запропонованому дослідженні є співіснування, 
конкурування та розмежування в термінологічних словниках відіменникових 
прикметників: простих із суфіксами -уват-, -ат-/-ят, -аст-/-яст-/-ист-/ 
-част- і композитів із компонентами -видний, -подібний, описуваних пери-
фразою “подібний до чогось / когось, названого твірним іменником, за зо-
внішньою ознакою чи формою”. Таке завдання зумовлене необхідністю 
унормування й кодифікації терміносистем у сучасних умовах функціонуван-
ня української мови, зокрема усунення надлишкової варіантності термінів.

У відприкметникових прикметників виділяють категорію недостатнього 
ступеня вияву ознаки, яку реалізують суфікси -уват- / -юват-, -ав- / -яв-, -аст-
/ -яст-: білий – білуватий, білявий, білястий [1, с. 134]. Натомість у відіменнико-
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вих прикметниках названі суфікси надають похідним протилежного значення, 
вказуючи на інтенсивність, високий ступінь вияву ознаки. Скажімо, суфікс 
-ат- надає прикметникам значення “такий, що характеризується інтенсивним 
виявом ознаки відповідно до семантики твірної іменникової основи, має вели-
ку кількість того, що називає твірний іменник, або містить названий таким 
іменником об’єкт більший за норму”: зубатий, носатий [5, с. 130]. Наприклад: 
зубатий – з великими, гострими, міцними зубами; з великою кількістю зубів 
(СУМ, ІІІ, с. 726). Окрім вказівки на інтенсивність вияву ознаки, відіменні 
прикметники можуть виражати специфічні семантичні відтінки. Наприклад, 
варіантний суфікс -чат- може виражати подібність за формою: дірчатий, зуб-
чатий, ступінчатий [5, с. 131]; варіантний суфікс -част- може вказувати “на 
подібність за формою до названого іменником-мотиватором”: кільчастий, 
стрілчастий, хвильчастий [5, с. 132]. Суфікс -уват- у сфері відіменникового 
словотворення виконує “кілька нетотожних словотворчих функцій”, серед 
яких також є надання похідним значення “подібний за формою до названого 
іменником-мотиватором”: дзвоникуватий, жолобуватий, клинуватий [5, с. 132]. 

Такі похідні прикметники характерні для термінологічного словотворен-
ня, де цю функцію виконують складні прикметники, які утворилися, підпо-
рядкувавши собі іменники з прийменниками, і мають значення “подібний до 
чогось, названого твірним іменником”. Н. Ф. Клименко нараховує 195 ком-
позитів, де “прикметники визначають ознаки предметів асоціативно, за 
зовніш ньою подібністю до інших предметів, яка наголошена в структурі сло-
ва елементами -видний (грибовидний, зубовидний, корковидний, листовидний, 
раковидний, стріловидний, чашовидний) і -подібний (дугоподібний, зерноподіб-
ний, ниркоподібний, променеподібний, хвилеподібний, човноподібний)” [5, с. 375]. 
Є. А. Карпіловська, за даними комп’ютерного морфемно-словотвірного 
фонду української мови відділу структурно-математичної лінгвістики Інсти-
туту української мови НАН України, нараховує 267 прикметників з кінцевою 
основою -подібний і 31 прикметник з кінцевою основою -видний [2, с. 65].

З погляду конкурування варіантних номінацій у сучасному українсько-
му лексиконі прикметники зі спільним значенням “ознака одного об’єкта 
за подібністю до іншого”, на зразок: хвилевий, хвильовий, хвильний, хвиля-
стий, хвилеподібний, хвилевидний, детально і глибоко проаналізувала 
Є. А. Карпіловська, влучно окресливши проблему як співіснування й кон-
курування питомих і запозичених, калькованих словотворчих ресурсів у су-
часній українській мові [2, с. 60–71]. Розглянемо особливості й доцільність 
функціонування названих словотвірних варіантів у лексикографічних тер-
мінологічних виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Аналізовані паралельні словотвірні моделі властиві термінології в галузі 
математики, фізики, техніки; рідше трапляються вони у словниках природни-
чих і суспільних наук. Причиною їх поширення стало директивне впроваджен-
ня у 30-х рр. ХХ ст. до новостворюваних терміносистем української мови сло-
вотворчих кальок на -видний. Наслідками цього стало не вдумливе її збагачення 
запозиченими номінативними моделями, а непослідовність у вживанні слово-
творчих варіантів, аж до крайніх, взаємозаперечних виявів: культивування ка-
льок і витіснення питомих суфіксальних моделей або пуристичних заперечень 



212 Термінологічний вісник 2013, вип. 2(1)

Л. П. Кислюк

доцільності запозичення й калькування у термінології. Спостереження показу-
ють, що у лексикографічних термінологічних виданнях періоду незалежності 
яскраво виявляється особистісний фактор: автори словників формують шкалу 
переваг серед паралельних форм, іноді намагаючись диференціювати їх за зна-
ченням. Порівняймо варіанти відповідників у перекладних російсько-україн-
ських словниках: кольцеобразный – кільцюватий, кільчастий, кільцевидний, кіль-
цеподібний, каблучкуватий (РУСНТМ, с. 71); кольцевидный – мат. кільчастий, 
кільцюватий; тех. кільцеподібний; кольцеобразный – астр., тех. кільцеподібний, 
кільцюватий (РУСНТ, ІІІ, с. 260). До російських варіантів на -образный, -видный 
словники подають або два відповідники: суфіксальний прикметник і композит, 
без диференціації за значенням, але з нормативними преференціями, переда-
ними через послідовність варіантів: вихреобразный – вихороподібний, вихрува-
тий; скачкообразный – стрибко подібний, стрибкуватий (РУСНТ, ІІІ, с. 82, 
679); вихре образ ный – вихруватий, вихороподібний; скачкообразный – стрибкува-
тий, стрибкоподібний (РУСНТМ, с. 27, 202); або, залежно від уявлення про від-
повідність нормі, один із варіантів: газообразный – газоподібний; дискообразный – 
дископодібний (РУСНТ, ІІІ, с. 117, 164); газообразный – газовий, газуватий; 
дискообразный – кружалуватий (РУСНТМ, с. 40, 48). Можна погодитися з 
Є. А. Карпіловською, що “аналітична, композитна структура” складних при-
кметників “свідчить про тяжіння спеціалізованих номінацій до прозорості їх-
ньої внутрішньої форми” [2, с. 66], що є важливою ознакою терміна.

Словотворчі кальки прийшли в українську термінологію з російської, але 
вони підтримувані престижними в науці мовами: аналітичними як англійська 
або з розвиненою системою творення складних слів як німецька. Це під-
тверджують багатомовні перекладні галузеві словники. Навіть там, де автори 
використовують можливості розвиненої системи словотворення слов’янських 
мов, англійські й німецькі відповідники можливі лише як складні слова. На-
приклад, порівняння відповідних фізичних термінів в англійській, німецькій, 
українській та російській мовах виявляє, що під час перекладу на термінотво-
рення слов’янських мов впливають стійкі моделі англійської:  -shaped, -like: 
needle-shaped, ring-shaped, wedge-shaped; wedge-like, tape-like та німецької мов: 
-förmig, -ähnlich: nadelförmig, gasförmig, ringförmig, keilförmig, bandförmig, kugel-
förmig, glasförmig; keilähnlich, bandähnlich (СФЛ, с. 59, 65, 164, 186, 381, 404, 
410). У російській мові їм відповідають моделі з -образный, -видный, а в україн-
ській – -подібний, -видний, хоча зберігають активність і суфіксальні варіанти 
на -атый, -очный; відповідно на -у(ю)ватий, -овий, -а(я/и)стий тощо: 
игольчатый, игловидный, иглообразный; газообразный; кольцевидный, 
кольцеобразный; клиновидный, клинообразный; ленточный, лентовидный, 
лентообразный; стекловатый, стекловидный, стеклообразный; шаровой, 
шаровидный, шарообразный; відповідно голкуватий, голкоподібний; газуватий, 
газоподібний; кільчастий, кільцюватий, кільцеподібний; клинуватий, клинопо-
дібний; стрічковий, стрічкуватий, стьожкуватий, стрічкоподібний; склува-
тий, склистий, склоподібний; кулястий, кулеподібний (РУСНТ, ІІІ; РУСНТМ; 
СФЛ). Автори “Словника фізичної лексики” В. В. Козирський і В. А. Шенде-
ровський намагаються диференціювати варіанти, пор.: клиноподібний – 
wedge-like, keilänlich, клинообразный і клинуватий – wedge-shaped, keilförmig, 
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клиновидный (СФЛ, с. 164), хоча послідовне їх розмежування відсутнє: голку-
ватий – needle-shaped, nadelförmig, игольчатый (СФЛ, с. 65); кільцюватий – 
ring-shaped, ringförmig, кольцеобразный (СФЛ, с. 164); стьожкуватий – tape-
like, bandähnlich, лентовидный (СФЛ, с. 410).

Терміносфера, з огляду на свою функцію, мусить мати розгалужену й од-
нозначну систему найменувань понять, ознак, процесів тощо, придатну для 
адекватного перекладу з інших та на інші мови. Тому диференціювання сло-
вотворчих варіантів за значенням було би одним зі способів уникнення над-
лишковості в номінуванні та здобуття додаткових засобів позначення семан-
тичних нюансів. Скажімо, автори “Біологічного словника” у класифікації 
для позначення родин послідовно використовують модель “іменник+-ові/ 
-еві” (голубові, ткачикові, квакшеві), а для позначення рядів – модель “імен-
ник+ -подібні” (голубоподібні, горобцеподібні), як-от: голубові – родина птахів 
ряду голубоподібних. Близько 3000 видів... (БС, с. 132); ткачикові – родина 
птахів ряду горобцеподібних. Об’єднує 263 види...” (БС, с. 479).

Від багатьох іменників суфіксальні прості прикметникові форми немож-
ливо утворити, тоді для термінології єдиним прийнятним варіантом однослів-
ного терміна залишається прикметниковий композит, наприклад: людинопо-
дібні мавпи – калька з грецької мови Antropomorphidae (БС, с. 180) – “подібний 
до людини, схожий на людину”. Описові конструкції, пропоновані свого часу 
О. Б. Курило, зокрема у словнику ботанічної номенклатури 1928 р., а пізніше 
С. Й. Караванським у його “Російсько-українському словнику складної лек-
сики” (2006), у складних синтаксичних конструкціях наукового тексту часто 
виявляються неприйнятними. Така ситуація призводить до непослідовності у 
використанні словотворчих ресурсів для позначення певних категорій понять: 
які з них позначати суфіксальними похідними, а які композитами?

І. Онхайзер зазначає, що “надання переваги реалізації окремих слово-
твірних категорій загалом, а також різний ступінь частотності реалізації моде-
лей та різне їх наповнення свідчить почасти про зовсім різні номінативні по-
треби в окремих функціональних сферах” [4, с. 7–8]. Словотворча модель 
“іменник+-подібний” функціонує майже винятково в терміносистемах, окрім 
поодиноких прикладів, на зразок: правдоподібний, неправдоподібний, богопо-
дібний тощо. Російські термінологи вводять поняття професійного варіанта 
норми для унормування тих тенденцій термінотворення й терміновживання, 
які відрізняються від тенденцій загальнолітературної мови [6, с. 13]. Справді, 
у загальномовних словниках моделі на -видий стосуються ознак зовнішності 
людини: довговидий, кругловидий, повновидий тощо, утворених за моделлю 
“прикметник+-вид(ий)” і корелюють з перифразою “який має обличчя (вид) 
за ознакою, названою в першій основі”, тоді як термінологічні словники по-
дають: скловидий, трубковидий, цівковидий (РУСНТМ, с. 218, 228), утворені за 
моделлю “іменник+-вид(ий)” і корелюють із перифразою “який схожий, має 
форму предмета (істоти), названого в першій основі”. 

На прикладі аналізованих паралельних конкурентних моделей у термі-
нотворенні можна спостерігати тенденцію до збереження й застосування 
питомих словотвірних моделей, і лише у випадках, де неможливо викорис-
тати питомі словотворчі ресурси, автори й укладачі словників удаються до 
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словотворчих кальок і прямих запозичень. Такі намагання спрямовані на 
розвиток і усталення національної терміносистеми. Проте благородна мета 
збереження традицій часто шкодить уніфікуванню термінотворення, забез-
печенню прозорої внутрішньої форми спеціалізованих номінацій, оскільки 
залишається паралельність і багатоваріантність словотвірних моделей на 
позначення того самого поняття, не підпорядкована логіці деталізації се-
мантики спеціальної назви. Аналіз словникового матеріалу дає змогу зро-
бити висновок, що запозичена модель “іменник+-подібний” зі значенням 
“подібний до чогось, названого твірним іменником” виявляє активність, є 
однозначним, однослівним позначенням поняття і не має жодних систем-
них обмежень при творенні чи перекладі термінів, а тому має право на за-
стосування в терміносфері з прагненням послідовного розмежування за се-
мантикою з простими суфіксальними прикметниками.
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PARALLELISM OF LEXICAL AND SYNTACTIC DERIVATION IN TERMINOLOGY 

The paper presents the problem of the coexistence, competition and differentiation of suf-
fixal and compositional adjectives-terms. The influence of English and German on the terms-
composites formation is determined. The appropriateness of their usage as specialized nomina-
tions of a transparent form is argued.

K e y  w o r d s : nomination, word formation, competition, term, word formative variant, 
word formative synonym, composite.
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Місце запозичень у терміносистемах вивчали наприкінці XX – на по-
чатку XXI ст. такі українські вчені, як В. В. Акуленко, Т. Р. Кияк, Т. І. Пань-
ко, Л. О. Симоненко, І. М. Кочан, А. С. Д’яков та ін. Досліджуючи терміни 
з міжнародними компонентами в сучасній українській мові, І. М. Кочан 
розглядає питання співвідношення національного й інтернаціонального в 
термінології. Зокрема вона зазначає, що процес інтернаціоналізації термі-
нології, попри те, що “вважається об’єктивним і прогресивним”, має і “не-
гативні властивості, які ведуть до денаціоналізації терміносистем, витіснен-
ня національних термінів і терміноелементів” [2, с. 16]. Сьогодні питання 
вживання запозичень у термінології постає особливо гостро через вкрай не-
гативне явище, яке актуалізується в нашій мові, – через навалу англізмів у 
мові української науки. Найактивніший вияв цього процесу простежуємо в 
галузі інформаційних технологій, маркетингу, фінансів, суспільно-політич-
ного життя. Завдання нашого дослідження – закцентувати увагу саме на не-
гативних наслідках іншомовного впливу в лексиці й термінології. Об’єктом 
розвідки є терміни-запозичення, які з’являються в українських галузевих 
терміносистемах останнім часом. 

Запозичені термінологічні елементи, особливо морфеми давньогрець-
кого і латинського походження, добре придатні для термінотворення, 
оскільки якнайкраще відповідають основним ознакам термінів (однознач-
ність, стилістична нейтральність, точність, короткість, відсутність експре-
сивності, суб’єктивно-оцінних відтінків тощо). Саме цим українські термі-
нознавці (Т. І. Панько, Ф. О. Циткіна, І. М. Кочан та ін.) пояснюють те, що 
інтернаціоналізація термінологічних систем є одним із природних і вагомих 
шляхів їхнього самобутнього розвитку. З другого боку, наявність власних 
відповідників до запозичених термінів засвідчує багатство й самобутність 
української наукової мови. Тому цілком справедливою є тенденція до як-
найактивнішого залучення питомих слів у ролі термінів. Термінологи ак-
тивно працюють над виробленням наукових засад конструювання україн-
ських варіантів термінів на позначення нових понять, роблять спроби по-
вернути терміни, заборонені в 30-х рр. XX ст.

удк 811.161.2

З. Й. куНьЧ
(львів, україна)

ПРОБЛЕмИ ЧУЖОмОвнОГО вПЛИвУ на УКРаЇнсЬКУ 
наУКОвО-ТЕХнІЧнУ ТЕРмІнОЛОГІЮ

Закцентовано увагу на проблемах, що виникають у сучасній українській нау ково-
технічній термінології через посилення чужомовних впливів. Зокрема йдеться про на-
сичення наукових текстів варваризмами та граматичними англізмами, з’ясовано переду-
мови цього процесу і зроблено висновок щодо потреби його зупинити.

К л ю ч о в і  с л о в а : українська термінологія, галузева терміносистема, термін-за-
позичення, іншомовний елемент, англізм.
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Слушною й цінною вважаємо думку з цього приводу визначного укра-
їнського мовознавця Ю. Шереха (Шевельова), який зазначав: “У випадках 
однозначности свого слова і чужого загалом перевагу мусить мати своє сло-
во, наприклад, у таких конкуренційних парах, як відсоток –  процент,  по-
ступ – прогрес, пішохід – тротуар… Але чуже слово може лишитися як дру-
горядний синонім, збагачуючи цим словник. Згодом воно може набрати 
особливого значення, вужчого або ширшого, і тоді воно стане особливо ко-
рисне. Так сталося з багатьма етранжизмами, позиченими в нашу мову. На-
приклад, первісно однозначні були слова в таких парах, як супровід і конвой, 
жах і терор, прохід і пасаж, повідомлення і рапорт, справа і афера, а тепер 
іншомовні слова набрали  особливого, звуженого значення: конвой означає 
не всякий супровід, а при арештантах, терор – не взагалі жах, а систему 
жахних політичних переслідувань, пасаж – не взагалі прохід, а прохід між 
крамницями в будинку, рапорт – не взагалі повідомлення, а службове по-
відомлення вищій інстанції, афера – не взагалі справу, а незаконну, нечисту 
справу” [6, с. 45]. Саме на таких засадах стояло українське термінознавство 
останні два десятиліття. Сьогодні ж ситуація суттєво викривлюється через 
активне залучення до терміносистем новітніх запозичень. 

З’ясуємо насамперед аргументи, які висувають прихильники цього 
процесу. Найяскравіших ми виявили три. По-перше, побутує теза, що ак-
тивне вживання слів іншомовного походження, особливо так званих ін-
тернаціоналізмів, тобто слів, які з однаковим значенням і подібним зву-
чанням функціонують у більшості сучасних європейських мов, є корис-
ним і правильним, оскільки це спрощує  міжнаціональну комунікацію, 
робить науковий текст доступнішим для перекладу іноземними мовами. 
Цю думку вважаємо засадничо хибною, адже створюючи науковий текст 
українською мовою, ми, очевидно, орієнтуємо його насамперед на україн-
ського читача. Будь-який неукраїнський читач для сприймання наукової 
інформації українською мовою потребує або перекладу, або вивчення 
української мови. А “полегшене” сприймання термінів-запозичень в нау-
ковому тексті аж ніяк не допоможе зрозуміти цілісний текст. По-друге, 
деякі науковці, хизуючись своїм знанням англійської мови, використову-
ють у термінології та й лексиці загалом англійські варваризми, покликаю-
чись на відсутність в українському словнику слова з аналогійним значен-
ням, а англійський термін, на їхній погляд, якнайточніше передає суть 
означуваного поняття. Маємо констатувати, що проблема, звісно ж, не у 
бракові словотвірних можливостей української мови, про що свідчать такі 
видання, як “Словник-довідник. Нове в українській лексиці” (2002), 
“Словник лексико-словотвірних інновацій” (2004, 2007). По-третє, вису-
вають ідею про те, що в сучасних умовах виявляє себе “прагнення учасни-
ків мовного контакту до взаємного пристосування та спрощення мовних 
систем, що призводить до інтенсифікації  процесів запозичування у 
взаємо діючих мовах” [4]. Проте зауважимо, що такого “взаємного присто-
сування” поки що не помічено з боку англійської мови.

Академік Л. А. Булаховський, детально досліджуючи наслідки кон-
тактування мов, застерігав: “Корисність запозичання перетворюється у 
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свою протилежність, коли через невпинний тиск численних запозичень у 
носіїв мови, що йому (цьому тискові) підлягають, занепадають власні 
творчі сили на мовній ділянці та не розвивається (слабшає) контакт з пря-
мими носіями мовної стихії. Сила рабського запозичання в певних соці-
ально-історичних умовах може призвести всередині народу або соціальної 
групи до шкідливого або небезпечного для її цілості розпаду, і не дивно, 
отже, що деякі народи проти цього енергійно борються і знаходять у цій 
боротьбі красномовних захисників права народів бути в цьому відношенні 
самими собою” [1, с. 270].

Навалу англізмів в українську мову, на наш погляд, спричинили пси-
холого-ментальні особливості сучасного українського суспільства, низь-
кий рівень мовної культури. Мовознавець П. О. Селігей із цього приводу 
зазначає: “Якщо раніше своєрідності української наукової мови найбіль-
ше вадили політичні перешкоди й заборони, то сьогодні на заваді стоїть 
якась упереджена, зашкарубла невіра мовної спільноти в її творчі можли-
вості” [5, с. 163].

Зазначимо, що мода на вживання запозичень із тих чи тих мов у різні 
історичні періоди під впливом певних позамовних чинників з’являється і 
зникає. Внаслідок цього одні запозичення міцно утверджуються в мові, ста-
ють її надбанням, а інші відходять далеко в пасив. Наприклад, на початку 
XX ст. часто вживаними були слова парцеляція (“поділ землі на дрібні ділян-
ки”), анахорет (“відлюдник”), атрамент (“чорнило”) тощо. Сьогодні ж їх 
практично не використовують. Як влучно зазначив А. Содомора, ““модне”, 
на щастя, не є синонімом до “вічного”, радше – антонімом” [Цит. за 5, 
с. 95]. Отож, імовірно, мода на англійські запозичення теж поступово віді-
йде. Але сьогодні англомовний наступ заполонив не лише науковий стиль 
української мови, а й офіційно-ділову, публіцистичну та й розмовну сфери. 
Як справедливо наголошує І. Фаріон, “англійські запозичення прорвали 
греблю нашої мови не так з огляду на процеси глобалізації, чи інтернаціона-
лізації світу, як через невіднайдення сили у самій собі – себто мові” [5, 
с. 163]. Тобто через психологічну слабкість носіїв української мови, через 
їхнє недбале ставлення до екології українського слова сучасні наукові тек-
сти переобтяжені надмірною кількістю термінів-запозичень. 

У сфері інформаційних технологій побутують терміни інтерфейс  (су-
купність засобів, методів і правил взаємодії між елементами системи), клас-
тер  (кілька незалежних обчислювальних машин, що використовуються 
спільно і працюють як одна система),  драйвер  (комп’ютерна програма, за 
допомогою якої операційна система отримує доступ до керування апарат-
ним забезпеченням), хаб (вузол мережі), джойстик трекбол (пристрій вве-
дення інформації про відносне переміщення для комп’ютера), тачпад (сен-
сорна панель); у суспільно-політичній термінології використовують термі-
ни моніторинг (комплекс засобів для відстеження стану і тенденцій розвитку 
процесів), екзит-пол (післявиборче опитування), електорат (прихильники 
певної політичної сили), імпічмент (дострокове припинення повноважень 
посадовця); фінансово-банківська галузь наповнилася термінами тайминг 
(найсприятливіший момент для купівлі чи продажу акцій на біржі), такс-
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курс (передбачуваний курс цінного папера), франчайзинг (форма співпраці 
великого й дрібного підприємства),  хайринг  (середньотермінова оренда 
транспортних засобів),  ф’ючерс  (вид угоди на товарних і фінансових бір-
жах), хеджування (форма страхування ціни та прибутку у ф’ючерсних уго-
дах), цесія (відступлення іншій особі права вимоги в зобов’язанні), чойс (за-
вершення торгової валютної сесії з рівним котируванням попиту й пропо-
зиції),  шомаж  (страхування втрат, що виникають внаслідок зупинки 
виробництва у зв’язку зі стихійним лихом). 

Украй негативний прояв іншомовного впливу на мовлення сучасної 
нау ки – це порушення граматичних норм сучасної української мови. По-
слуговуючись англомовними інформаційними чи науковими джерелами, 
українські науковці дедалі частіше вживають граматичні англізми. Так, все 
поширенішою стає англійська модель препозитивного вживання іменника 
у функції означення, наприклад, бізнес-план (доречно було б діловий план чи 
бізнесовий план), маркетинг-директор (українська модель директор з марке-
тингу), екстерн-баланс (зовнішній баланс), екстра-дивіденд (додатковий диві-
денд), онлайн-спільнота (віртуальна спільнота), інтернет-ресурси (інтернет-
ні ресурси, ресурси з інтернету) тощо. Початок цьому граматичному явищу 
поклали лексичні запозичення англійських усталених словосполучень, які 
сприймалися в українській мові як складені слова, на зразок стриптиз-бар, 
гольф-клуб  тощо. Проте сьогодні це явище вийшло за межі лексикології, 
його застосовують навіть у власних назвах, побудованих за цією моделлю, 
до того ж написаних без дефіса: Мрія банк, Родовід банк, Фастум гель тощо.

Усвідомлена чи неусвідомлена потреба широко застосовувати власне 
українські слова у ролі термінів є підставою для синонімності багатьох су-
часних термінологічних одиниць із різних галузей знань – запозичене і 
власне українське слово: екстерналії –  зовнішні впливи, дефіцит – нестача, 
субститут – замінник, прерогатива – перевага, контракт – договір, екземп-
ляр – примірник тощо. Деякі яскраві варваризми знаходять у нашій мові тра-
диційніші адаптовані іншомовні варіанти:  сюрвей-рипорт – аварійний сер-
тифікат, екаутант – фінансист-бухгалтер,  консалтинг  –  консультування, 
аутсорсинг – субпідряд тощо. Хоча чимало мовознавців схиляються до дум-
ки, що паралельне використання обох синонімів-дублетів є тимчасовим 
явищем “із перспективою вибору єдиної форми після апробації варіантів у 
науковому обігу” [3, с. 88], на нашу думку, таке паралельне використання 
термінів-синонімів має підстави для тривалого існування. Насамперед, це 
зумовлено, як видається, саме функціональними засадами наявності сино-
німів у мовленні – урізноманітнення викладу, уникнення монотонності, 
повторів. Адже синонімія тісно пов’язана з культурою мови. Навіть суто 
нау ковий текст, точний і однозначний із потреби, не може бути перенасиче-
ний тими самими словами, тому з огляду на мовну культуру автори шукати-
муть можливостей вживати дублетні форми. Крім того, наш висновок під-
тверджує те, що деякі терміни-дублети з’явилися в мові не сьогодні, а 
функціонують у ній вже тривалий час і не відходять у пасивний словник, 
наприклад, деякі названі вище пари.
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Найважливішою причиною нинішньої засміченості та невиправданої 
перенасиченості української мови іншомовними запозиченнями вважаємо 
бездіяльність державних інституцій, покликаних здійснювати мовну полі-
тику. Так само, як і в природоохоронній сфері, поліпшення стану мовної 
екосистеми не відбувається без системних і наполегливих зусиль. Волання 
лінгвістів-термінознавців щодо потреби захищати мову від посиленого 
англо мовного впливу має не надто чутне відлуння. Безумовно, активною 
підмогою стають фахівці з різних галузей знань, які дбають про якість термі-
носистем. Величезні напрацювання належать таким науковцям, як О. Д. Ко-
черга, М. Д. Гінзбург, Б. Є. Рицар, М. Й. Ганіткевич, Р. В. Рожанківський, 
А. Г. Загородній та ін. Саме ці вчені докладають чимало зусиль для того, щоб 
зберегти національний дух української термінології в умовах сучасних гло-
балізаційних процесів. Адже творити назви наукових понять належить не 
лише сліпо наслідуючи іншомовні моделі – існує чимало інших морфоло-
гічних і семантичних способів термінотворення. Проте для того, щоб 
україн ська термінологія не втратила своєї національної специфічності, по-
трібні психолого-ментальні передумови. У свідомості українців повинна 
утвердитися мода на українське, прагнення не допускати в своє мовлення 
надмірної кількості запозичень, висока мовна екологічна культура. Для цьо-
го знав цям і шанувальникам української мови – філологам та нефілоло-
гам – потрібна дієва допомога з боку державних органів влади всіх рівнів, 
працівників освітньо-виховної системи (від дитсадка до аспірантури), гро-
мадсько-політичних об’єднань, таких суспільних інститутів, як церква, 
сім’я, неурядових організацій, просто представників громадськості – окре-
мих осіб з високим рівнем національної і суспільної свідомості. Адже мов-
лення сучасного науковця має бути взірцем чистоти, точності, правильно-
сті, яскравості. Дотримання еталонної якості мови в українських наукових 
текстах має стати частиною державної мовної політики. 

Свою посильну участь у цій важливій справі може взяти кожен філо-
лог – викладач вищої школи. Адже до навчальних планів усіх напрямів під-
готовки входять дисципліни, програми яких передбачають вивчення тем, 
дотичних до нашої проблематики. Це “Українська мова (за професійним 
спрямуванням)”, “Українське термінознавство”, “Основи риторики”, 
“Практична стилістика української мови”, “Ділова українська мова” тощо. 
Та й фахівцям професійної підготовки слід акцентувати увагу своїх молодих 
колег на проблемах творення та функціонування термінологічних систем. 
Лише спільні зусилля науковців різних профілів допоможуть виправити си-
туацію і припинити нестримну навалу чужомовного впливу на українську 
термінологію та й мову загалом.
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Z. Y. Kunch

PROBLEMS OF FOREIGN LANGUAGE INFLUENSE ON  
THE UKRAINIAN SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY

The paper dedicated to the problems appearing in modern Ukrainian scientific and techni-
cal terminology under the influence of foreign language. Particularly it deals with barbarisms and 
grammatical Anglicism spread into scientific texts; premises of the process are identified; the 
necessity to stop it is concluded.

K e y  w o r d s : Ukrainian terminology, branch terminological system, borrowed terms, for-
eign language elements, Anglicism.
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