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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 
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системності зі специфікою, визначеною функціональним призначенням цієї 
підсистеми. 

2. Дорожньо-будівельну термінологію розуміємо як сукупність термінів, 
накопичених протягом тривалого пізнавально-інтелектуального розвитку нації, 
що використовуються в науці, яка займається питаннями дорожнього 
будівництва як однієї з галузей економіки, поза врахуванням їх системних 
властивостей; дорожньо-будівельну терміносистему – як упорядковану 
сукупність термінів, що вербалізують увесь комплекс наукових уявлень 
стосовно дорожнього будівництва й перебувають у системних логіко-
поняттєвих зв’язках і відношеннях.  

3. Дорожньо-будівельні терміни реалізуються як термінологічні одиниці у 
сфері дорожньо-будівельного термінологічного поля й виявляють ознаки 
структурної й системної організації на рівні лексико-семантичного поля. 
Дорожньо-будівельні терміни, номени й професіоналізми входять до дорожньо-
будівельної термінології, але лише терміни й номени розглядаємо в межах 
дорожньо-будівельної терміносистеми. Дорожньо-будівельне термінологічне 
поле – це сфера реалізації можливості певних лексичних одиниць бути 
безпосередньо співвіднесеними з поняттями дорожньо-будівельної галузі, а 
отже, бути термінами, що пов’язані між собою в чітко окреслену 
термінологічну систему (дорожньо-будівельну терміносистему).  

Дотичними до дорожньо-будівельного термінологічного поля є такі 
термінополя: будівництво й обслуговування споруд залізничного, водного, 
повітряного й трубопровідного транспорту. Лексико-семантичне поле 
«дорожнє будівництво» – мікросистема, що має низку таких властивостей: 
наявність центру із ядровою словосполукою «автомобільна дорога», і 
периферії, ієрархічний принцип побудови, відсутність чітких меж, 
незамкненість, взаємодія з іншими полями, здатність притягувати до себе 
елементи інших груп термінів. 

4. Дорожньо-будівельна терміносистема пройшла п’ять етапів розвитку. 
Формування національної терміноситеми дорожнього будівництва відбувалося 
нерівномірно в різні періоди, що було зумовлено несформованістю наукового 
стилю української мови в дореволюційний час, особливостями історичного 
розвитку різних територій України.  

5. Дослідження термінологічного корпусу дорожнього будівництва як 
системного утворення відбувалося у двох напрямах: 1) від логіко-поняттєвого 
структурування дійсності до термінології, що позначає ці поняття у вигляді 
впорядкованої системи; 2) від термінології як сукупності лексичних одиниць, 
упорядкованих мовними закономірностями й принципами, до відношень, що 
виникають між цими одиницями. Такий підхід уможливив розподіл термі-
нолексики дорожнього будівництва за тематичним принципом на тематичні 
групи та за лексико-семантичним на парадигматичні групи (полісеманти, 
омоніми, антоніми, синоніми), що сприяло розкриттю специфічних рис 
досліджуваного предмета. 
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6. Українська дорожньо-будівельна термінологія об’єднує чотири базові 
тематичні групи термінів на позначення: 1) теоретичних досліджень у галузі 
дорожнього будівництва; 2) дорожньо-будівельних матеріалів; 3) дорожньо-
транспортних споруд; 4) засобів механізації для будівництва й ремонту 
автомобільних доріг.  

7. У дорожньо-будівельній терміносистемі, як і в інших терміносистемах, 
полісеманти є неуникними, що зумовлено, з одного боку, природою цих систем 
як часткових реалізацій природної мови, а з другого, – перманентним 
розвитком знань про відповідну галузь людської життєдіяльності.  

8. Для української дорожньо-будівельної терміносистеми характерна 
омонімія на рівні існування омонімів у межах цієї терміносистеми (внут-
рішньосистемна) і на рівні омонімії між термінами різних терміносистем та між 
термінами певної терміносистеми і загальномовними лексемами (міжсистемна).  

9. Антонімія реалізується в межах української дорожньо-будівельної 
терміносистеми у вигляді існування значної кількості термінів-антонімів, що 
сприяють формуванню виразно системних відношень.  

10. Розгалужена синонімія в українській дорожньо-будівельній терміно-
логії характерна для другого періоду формування, про що свідчать фахові 
видання цього періоду. У сучасній українській дорожньо-будівельній термі-
носистемі (п’ятий етап розвитку) значно менше синонімів, що доводить 
тяжіння терміносистеми до стандартизованості.  

11. Словотвірний аналіз української дорожньо-будівельної терміносис-
теми свідчить, що з погляду структурної організації терміни дорожнього 
будівництва поділяються на синтетичні й аналітичні.  

12. На сучасному етапі розвитку української дорожньо-будівельної термі-
носистеми актуальними є такі тенденції: повернення до життя питомо 
українських термінів, які за часів радянської влади були вилучені з ужитку; 
обмеження виявів внутрішньосистемної полісемії термінів шляхом кодифікації 
термінології й фіксування чітких дефініцій; зменшення кількості омонімічних 
форм, зокрема всередині системи; зменшення кількості синонімів, щоправда, з 
паралельним співіснуванням з абревіатурними утвореннями; активізація 
юкстапозиції й композиції як способів словотвору; збільшення кількості 
аналітичних термінів. 

Окреслені тенденції є свідченням поступового виформування виразної 
лексико-семантичної системності в межах дорожньо-будівельної термінології, 
яка була б здатна відбити системність наукових уявлень про дорожнє 
будівництво на сучасному етапі його розвитку. 
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