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НАВЧАЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА 
СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
Навчальна термінолексика міцно пов’язана з освітньою системою – від 

середніх до вищих закладів освіти. Також вона є невід’ємною частиною 
наукової термінології. Тому з розвитком освіти і науки термінологічна лексика 
еволюціонує, змінюється, пристосовується до потреб суспільства. Це збагачує 
національну мовну культуру. Сукупність взаємопов’язаних терміноелементів, 
які відносяться до різних галузей знань, становлять навчальну термінологію.  

Українська навчальна термінологія – національна за своїми витоками, 
міжнародна за своїм поширенням, вона не є сталою системою. Творення 
навчальної термінології відбувається в одному руслі з розвитком народної 
освіти. Саме в термінології закодовано історію, культуру, науку й освіту народу 
[1, 63]. 

Для процесу формування навчальної термінологічної лексики, яка 
вживається під час викладання гуманітарних курсів студентам технічних спе-
ціальностей, характерний тісний взаємозв’язок позамовного і внутрішньо-
мовного факторів, які певним чином організовують термінотворчий процес.  

Технічна термінологія є найбільш рухливою, гнучкою частиною 
загальновживаної лексики. Нові терміни, як і давно вже існуючі, потребують 
систематизації і впорядкування. При аналізі словотвірно-структурних особ-
ливостей технічної термінології враховується, що формування її відбувається 
шляхом деривації, термінологізації загальновживаної лексики, особливо 
запозичень іншомовних слів.  

Студенти, що здобувають вищу освіту, передусім, працюють з текстами 
(письмовими та усними), де використовуються і фіксуються терміни. Саме 
тому набуває практичної ваги питання термінологічної компетенції 
користувачів, яка формується та вдосконалюється під час опрацювання мови 
певної галузі знань внаслідок синтезування знань з фахових і лінгвістичних 
дисциплін. 

Завдання закладів вищої освіти – забезпечити високоякісним професій-
ним навчанням тих, хто набуває спеціальності, а це вимагає гармонійного 
поєднання наукових і філологічних знань. 

Про детермінологізацію можна говорити у тих випадках, коли на ґрунті 
загальної мови термін одержує всю повноту образних функцій і, нарешті, нове 
значення, проходячи свого роду шлях звільнення від функціональної, системної 
обмеженості, шлях набування всіх лінгвістичних характеристик слова загальної 
мови. Але цей процес відбувається лише в загальновживаній частині лексики, 
тому що в системі термінології термін залишається терміном. 
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Детермінологізовані слова, що вже не є термінами, а лише утворені від 
колишніх предметних термінів, вживаються в загальній лексиці начебто у 
прямому (номінативному) значенні, але в смисловій структурі вже відбулися 
зміни, і тоді на основі терміна формується звичайне (побутове) поняття, для 
назви якого використовується те саме слово, що позначало наукове поняття. 
Продуктивне образне вживання веде до розвитку й закріплення переносного 
значення. Процес детермінологізації може мати дві основні стадії: перша – це 
входження терміна у вигляді слова з термінологічним значенням до складу 
загальнонародної мови, на другій стадії відбувається перенесення значення 
«термінологічного» слова і виникнення (часто через метафору) побутового 
слова на його основі [5, 135]. 

Понятійна основа детермінологізованих слів, порівняно із термінами, 
змінюється, метафорично переосмислюється, протиставляється за певними 
ознаками. Слова, які піддалися детермінологізації, у новому вжитку охоплюють 
більше коло уявлень, розширюють свою понятійну основу і частотність 
вживання у мові, у порівнянні із термінами. Цей процес передбачає зрушення 
семного складу убік ускладнення значення, що сприяє розширенню 
синтагматичних особливостей слова. Для найбільш вживаних термінів взагалі 
характерно покидати вузьку сферу їх спеціалізованого використання і виходити 
на широкий простір загальнонаціонального мовлення, де вони стають 
звичайними словами. Терміни з конкретним значенням лише розширюють 
горизонт нашого спілкування.  

Професіоналізми і терміни продовжують плідно співіснувати, 
здійснюючи взаємний вплив і являючи собою своєрідний стильовий симбіоз, 
оскільки комунікативна роль професійної лексики дещо відрізняється від 
функції термінів. Часто професіоналізми виникають на тлі вже розробленої 
термінології для пожвавлення професійного спілкування, а також для більшої 
зручності, особливо це стосується багатокомпонентних термінів. 

Дати студентам-нефілологам поняття перекладу, ознайомити їх з 
енциклопедичними та лінгвістичними словниками, способами перекладу 
лексичних одиниць, перекладацькими лексичними трансформаціями – завдання 
гуманітарних курсів. Особливо виразно всі властивості термінів виявляються в 
процесі науково-технічного перекладу, оскільки в перекладних текстах основна 
інформація передається за допомогою одиниць спеціальної мови [3, 295]. 

Навчання студентів-нефілологів перекладу і редагуванню науково-
технічної літератури та основ термінології створює їх «філологічну 
освіченість», лінгвістичну компетенцію. Студенти отримують знання про 
основні поняття термінології, будову терміна, основні вимоги до терміна. 
Здобуття вищої освіти передбачає необхідність опанування поняттєвою сферою 
обраної спеціальності, вербально представленою засобами національної 
термінології. 

Важливо ознайомити студента із сучасною мовною науковою картиною 
світу, підвищити якість мовної комунікації саме в науково-професійній сфері, 
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сформувати індивідуальну мовну компетентність, що забезпечує конкурен-
тоспроможність майбутнього фахівця на сучасному ринку праці, навчити 
самостійно творити власну мовну стратегію, що є виявом комунікативної 
стратегії сучасного професіонала [4, 303]. 

Основи термінологічної підготовки фахівця передбачають: ознайомлення 
з основними категоріями термінознавства, з історією та сучасним станом 
української науково-технічної термінології; знання алгоритмів вербалізації 
нових понять у різних галузях знання та професійної діяльності; формування 
термінологічної компетенції студентів на базі фахової мови. 

Термінологічна підготовка фахівців має здійснюватися лише у співпраці з 
фахівцями спеціальних кафедр професійного спілкування вищих закладів 
освіти, необхідність цього підтверджується принциповою основою 
термінознавства як науки, що існує на межі лінгвістики та відповідної галузі 
знань [2, 328]. Важливо не перебрати міри, не звузити вивчення мови професії 
до засвоєння суто термінологічного апарату, виробити чіткий баланс між 
термінознавством і комунікативно-орієнтованим викладанням мови у вищому 
навчальному закладі сучасного типу. 

Взагалі, досвід підготовки фахівців вищої школи підтверджує той факт, 
що однією з основних навичок, здобутих під час навчання, є вміння професійно 
сприймати словесну інформацію, самостійно її осмислювати, оцінювати 
можливі наслідки, виокремлювати найбільш доцільні шляхи досягнення 
комунікативної мети. Мовний курс повинен розвивати уміння та навички 
студентів саме у професійно-науковій комунікації, що дозволить сформувати 
належний конкурентноздатний рівень майбутнього фахівця. 
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