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транспортних засобів» (2004); навчальний посібник «Термінознавство: 
лінгвістичний опис української термінологічної системи автомобілебудування» 
(2006).  

Як висновок: проведений нами діахронний екскурс в етапи зародження 
автомобілебудування та аналіз навчальних і термінографічних видань для 
автотранспортників свідчать про вкрай позитивні тенденції не тільки для самої 
галузі, але й для її лінгвістичного забезпечення. 
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УКРАЇНСЬКА ТЕХНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ІСТОРІЯ  
ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

 
На теперішній час, в умовах процесу інтеграції України в європейські 

структури, великого значення набувають усі складові сильної і повноцінної 
нації, яка може стати рівноправним членом міжнародної спільноти.  

Одним з найголовніших чинників тут є українська мова, в якій повинні 
повноцінно розвиватися всі функціональні стилі, в першу чергу, науковий, який 
передбачає розвиток власної термінології.  

Зміна мовної парадигми, що відбулася в Україні після проголошення 
незалежності, включає складові зміни в науковому просторі держави. Вони 
безпосередньо пов’язані з функціонуванням української мови в усіх сферах 
життя, у тому числі і в науковому дискурсі, зокрема технічному. Суспільна 
потреба в теоретичному осмисленні процесів термінологічної номінації 
спричинила появу досліджень, що пов’язані з виявленням терміна як 
особливого номінативного знака, відмінного від загальновживаного слова 
(О. Вюстер, Б.Н. Головін, Е.К. Дрезен, Т.Н. Капанадзе, В.М. Лейчик, 
Д.С. Лотте, О.О. Реформатський та ін.), із визначенням специфічних ознак 
семантики, словотворення та морфології термінів (Г.О. Винокур, В.П. Дани-
ленко, І.О. Моїсеєв, В.Г. Піотровський тощо), розробленням наукових основ 
уніфікації та впорядкування термінології (В.Г. Гак, Б.Н. Головін, Т.Н. Кан-
делакі, Т.Р. Кияк, Р.Ю. Кобрін, А.В. Крижанівська, Л.О. Симоненко та ін.  

З початку 1990-х рр. можна простежити п’ять підходів до розв’язання 
проблем упорядкування української термінології.  

1. Формальний. Головним для нього є кількісний показник – якнайс-
коріше видання словника. Цей спосіб був поширений одразу після проголо-
шення незалежності України. Швидкість у термінологічній справі не завжди 
приносила користь, оскільки могла створити неправильні орієнтири для 
користувачів.  
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2. Етнографічний. Він ґрунтується на ідеї відродження національної 
термінології НТШ та Інституту Української Наукової Мови. Творці словників 
прагнуть повернути до сучасної української термінології майже всі терміни 
початку ХХ століття, здобутки на цій ниві «золотого десятиріччя» (20-30-х 
рр.ХХ), які в радянський період отримали тавро проявів ворожого нації 
«українського буржуазного націоналізму». Цікавими тут є спроби львівських 
науковців творити економні однослівні терміни від словосполучень: коефіцієнт 
відбивання – відбивність, коефіцієнт передачі – передатність, коефіцієнт 
стоячої хвилі – стоячість тощо (І.Прудіус, Й.Захарія). Цей спосіб також не є 
продуктивним, оскільки більшість термінів є вже застарілим 

3. Консервативний. Його прихильники виступають за збереження 
української науково-технічної термінологї такому вигляді, якого вона набула за 
радянського часу. Це так званий принцип «реальної мови». Термінологічні 
словники 50–80-х ХХ ст. років фактично дублювали російськомовні терміни, 
відкинувши в спецфонди й невідомо куди словесні скарби національної науки, і 
мало чим відрізнялися один від одного.  

4. Інтернаціональний. Для нього характерне введення до української 
науково-технічної термінології великої кількості запозичень із західноєвро-
пейських мов, особливо з англійської. Надмірне захоплення запозиченнями 
сприяло збідненню власне української термінології. 

5. Поміркований. Він передбачає упорядкування української науково-
технічної термінології з урахуванням історичних, національних, політичних 
чинників і вироблення її оптимального варіанту.  

Сучасні українські термінологи глибше, ніж їх попередники початку 
століття, розробляють теорію терміна як мовного знака, теорію термінології як 
підсистеми загальнолітературної мови.  

Термінологія, як і загальнолітературна мова, повинна характеризуватися 
такими чинниками: досконалість, економічність, консонансність. Під доско-
налістю термінології дослідник розуміє її чітку граматичну структуру, 
логічність та вмотивованість термінів; під економічністю – її інформативність, 
легкість у вивченні, короткість терміноодиниць; під консонансністю – 
милозвучність, артикуляційну та правописну зручність термінів [2, 76]. 

 За подібними критеріями радять оцінювати термінологічні одиниці 
Б. Рицар та інші дослідники [4, 26]. 

Під час визначення основних принципів термінотворення українські 
термінологи спираються на досвід європейської науки в цій справі – над 
виробленням образу ідеального терміна працювали такі відомі термінологи, як 
Е. Вюстер, Д.С. Лотте, О.О. Реформатський, Ш. Баллі та ін. [1, 236]. 

Сучасна українська термінологія активно поповнюється новими 
одиницями – переважно запозиченнями з англійської мови, наприклад: траст, 
кліринг, маркетинг, демпінг, файл, курсор, байт, інтерфейс, шенон, фортран, 
плотер, моніторинг, авуар, паритет, індосант, утиліта, жирант, ревальвація 
тощо. Одним із шляхів засвоєння таких запозичень є поєднання їх з 
власномовними або давно запозиченими термінами, наприклад: демпінгові ціни, 
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клірингові розрахунки, маркетинговий аналіз тощо. Незважаючи на те, що 
українська мова частково асимілює чужі слова, все одно велика кількість 
англіцизмів створює загрозу для зрозумілості національної терміносистеми і 
часто негативно впливає на швидкість навчального процесу  

Українська мова має потужні внутрішні ресурси для називання нових 
понять. Значна кількість запозичень у них – це найчастіше данина моді. Для 
чого, скажімо, українській мові потрібні нові слова ексклюзивний (винятковий), 
превентивний (попереджувальний, запобіжний), шипінговий (кораблебудівний), 
калькуляція (обчислення), опція (вибір), прес-реліз (довідка для преси) тощо. 
Слушне зауваження: «Більшість термінів американського походження 
базується на побутовій лексиці. Тому терміни, які сприймаються українцями як 
щось надзвичайно хитромудре, для американця – це, як правило, знайомі з 
дитинства слова (або їх корені): господар, загорожа, згода» [1, 235]. 

Іще однією проблемою української термінології було те, що значна 
частина термінів приходила через російську мову, а не безпосередньо з мови-
носія. На сьогодні українська термінологія має можливість поповнюватися 
запозиченнями і перекладами безпосередньо з тих мов, які для того підходять, а 
не тільки через російську, як це було в попередні десятиліття. У теперішніх 
умовах переглядають і виправляють деякі терміни, що потрапили в українську 
термінологію методом «зіпсутого телефону». Наприклад, термін «bitstate 
memory» (рос. двухстабильная ячейка памяти; укр.: двостабільна комірка 
пам’яті) матиме вигляд «двостанова пам’ять» тощо [4, 52]. 

Посередеництво російської мови призвело до плутанини у вжиивання 
українських термінів «означення» та «визначення». причина проблеми в тому, 
що латинські слова «definitio» і «determinatio» російською мовою перекла-
даються одним словом «определение». Якщо усунути фактор посередництва, то 
названі поняття в українській термінології відразу чітко розмежуються за 
допомогою наявних словесних ресурсів: definition – означення, determination – 
визначення [3, 56]. 

Таким чином, подальший розвиток термінології в науковій галузі повинен 
бути підпорядкованим таким принципам: 

1. Українська термінологія повинна позбутися тяжіння до застарілих 
термінів, а також тих, що не відповідають нормам сучасного українського 
правопису. 

2. Слід помірковано підходити до захоплення «модою» на запозичення й 
використовувати активніше потенціал української мови. 

3. Необхідно позбутися практики запозичувати терміни через російську 
мову, а брати їх безпосередньо з мови-носія. 
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ЛІНГВІСТИЧНE ДОСЛIДЖЕННЯ ТЕРМIНОЛОГIЧНОГО  
КОРПУСУ ДОРОЖНЬОГО БУДIВНИЦТВА 

 
Новітня цивілізація потребує швидкого оброблення та передавання 

інформації, що можливе лише за умови точного називання відповідних понять 
або явищ, а отже, за умови існування лексем, яким притаманна водночас і 
значеннєва вузькість, і вичерпна сигніфікативна глибина [1, 46]. Саме завдяки 
таким ознакам спеціальних лексем можна ефективно й раціонально викорис-
товувати мову як засіб, за допомогою якого формуються, закріплюються та 
передаються людські знання.  

Дані, що можуть бути отримані в результаті вивчення лінгвістичних 
параметрів термінології, сприятимуть більш плідній роботі зі стандартизації, 
кодифікації, унормування й прогнозування термінологій різних галузей 
наукового знання [2, 82]. 

Лінгвістичним аналізом й уніфікацією науково-технічних термінів різних 
галузей людської діяльності займалися М. П. Годована (геологічна), 
С. М. Дорошенко (нафтогазова промисловість), О. В. Колган (гірнича), 
В. С. Марченко (будівництво), Н. В. Нікуліна (автомобілебудування) та ін.  

Теоретичне узагальнення сучасних поглядів на проблеми лінгвістичного 
вивчення галузевих термінологій та застосування результатів теоретичного 
пошуку на практиці уможливили всебічний аналіз термінофонду, яким 
забезпечується вербалізація пізнання об’єктивної дійсності, пов’язаної з такою 
галуззю промисловості, як дорожнє будівництво, виявлення закономірностей 
формування та сучасного розвитку термінології дорожнього будівництва й 
визначення особливостей системної організації термінів цієї галузі в синхронії 
й діахронії. Основними результатами наукового пошуку є такі: 

1. Дорожньо-будівельна термінологія є окремою галузевою терміноло-
гією, однією із гетерогенних у системі термінології будівельної промисловості 
як підвиду науково-технічної. У свою чергу, науково-технічна термінологія є 
підмовою в системі загальнонаціональної мови. Тому на всіх рівнях 
термінологічної ієрархії виявляється ізоморфізм організації термінофондів до 
організації загальнолексичного фонду. Як підсистема загальнонаціональної 
мови, дорожньо-будівельна термінологія відбиває всі особливості лексичної 




