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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  

У СЛОВНИКАРСТВІ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
Технічна термінологія – це термінолексика, що пов’язана з окремими 

галузями техніки, виробництва, промисловості. Вона є найбільш рухомою, 
гнучкою частиною загальновживаної лексики. Нові терміни, як і давно вже 
існуючі, потребують систематизації і впорядкування. Неоціненні скарби 
національної фахової лексики знаходяться саме у словниках 20-30-х років 
ХХ століття, «золотої доби» української наукової мови. Оцінюючи словники 
того періоду, можемо констатувати їхню актуальність і сучасність. Кожен, хто 
долучається до такої важливої справи, як термінологія, обов’язково звертається 
до лексикографічної практики. Цей період привертав до себе увагу багатьох 
дослідників: Н. Білецької, Л. Боярової, С. Булик-Верхоли, О. Кочерги, 
О. Кучеренко, Н. Нікуліної, І. Процик, Л. Симоненко, С. Тихого, Я. Яремка  
та ін. 
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Нас зацікавив процес дослідження словників, тому метою дослідження є 
характеристика термінів, що репрезентовані у праці «Словник технічної 
термінології» (1926) М.  та Л. Дарморосів з російським покажчиком. 

Отже, вдихнули життя у «Словник технічної термінології» ще навесні 
1919 року. Як зауважував автор, у передмові до видання, терміни взято 
«з тогочасних словників (Гринченка, Уманця і Спілки, Іваницького і 
Шумлянського, Тимченка та інших). Малося на думці відгукнутися на пекучу 
словникову потребу, що її ще й досі відчуває українське громадянство» [1,3]. 

Словник уміщує 3767 народних і друкарських термінів. Скороченнями, як 
от (за А), (за В), (за Г), (за Т), (за У), зазначено терміни, що їх узято зі 
словників: А. – Російсько-український словник, т. І. Українська Академія Наук, 
в. «Червоний Шлях». 1924. Окрім цього, у словнику використано терміни, 
утворені на основі народної лексики, напр.: «обідець підчіповий – борт 
вкладыша» [1.90]; «ніж – нож»[1.89]; «незалежні турбіни – независимые 
турбины» [1.88]. Слід зазначити, що деякі раніше вже прийняті терміни було 
замінено на інші. Наприклад: «підшопник» – на «валницю» [1.19], «підойму» − 
на «важель» [1.18]. 

Словник має дуже зручну структуру користування. Матеріал у ньому 
розкладено за кущовою системою: деякі слова мають опис конструкційних 
частин, а деякі головні конструкційні частини зі своїми уточненнями. 
Наприклад: «Машина – машина (паровая) (Г); м. одноразового розширення –м. 
однократного расширения; м. многоразового розширення – м. многократного 
расширения; м. одновіблова – м. одноцилиндровая; м. многовіблова – м. 
многоцилиндровая [1,80]. 

Словник унікальний тим, що вказано регіони походження термінів. 
Наприклад: «Каганець – подпятник (Київщ). Частини: коробка – корпус; 
підчіп – вкладыш; серець – подкладка; гицлик – шип (для устранения вращения 
подкладки)» [1,60]. Слова, висвітлені у словнику, можуть мати як одне,так і 
кілька значень, зокрема терміни: «Щабель – 1) грядка (приставной лестницы) 
(Київщ.); 2) выбленка (МУ)» [1,169], «Тужавіння – 1) затвердевание (Тут.); 2) 
схватывание (раствора) (ТП)» [1,151]. «Якщо яке-небудь слово вже було 
використано і пояснено, то подібне йому слово має посилання на значення 
даного слова, наприклад: «Уат, див. Ват» [1,152]. 

Отже, можемо констатувати, що лексикографічні праці цього часу є 
чинником формування національної свідомості та самобутності, збереження 
мови народу, духовного збагачення нації, безцінними зразками та моделями 
українських термінів. У них виявляється безмежне багатство української мови, 
її здатність обслуговувати різні галузі людської діяльності.  
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