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З

агальновизнаною серед дослiдникiв є думка про те, що термiнознавство як самостiйна наукова дисциплiна формувалося поступово внаслiдок автономного розвитку окремих наукових напрямiв iз подальшим синтезом їх. Нацiональне вiдродження й розвиток науки i технiки в
ХІХ–ХХ ст. потребували створення української
термiнологiї, брак якої був спричинений колонiальним становищем України, низкою заборон
українського слова i зокрема тим, що iнженернотехнiчнi навчальнi заклади були росiйсько-, польсько- або нiмецькомовними. Спроби поставити
ширше проблему української термiнологiї почалися з середини ХІХ ст. Так, М.Левченко писав в
«Основi» (VII, 1861), що науковi термiни треба
укладати в дусi народної мови, i подав словничок
своїх перекладiв кiлькох десяткiв iнтернацiональних термiнiв [12, с. 16].
Серед учених-термiнологiв кiнця ХІХ ст.
вирiзняються постатi власне мовознавцiв, якi намагалися вибудувати термiнологiю на народнiй
основi, та спецiалiстiв певних галузей, зокрема
В.Левицького, який уперше написав фахову статтю з математики українською мовою, був незмiнним редактором першого українського наукового часопису з природничих наук, перший пiдготував i опублiкував матерiали до української
термiнологiї з математики, фiзики, хiмiї, згуртував
навколо себе математикiв-українцiв для наукової
роботи [35], запропонував українськi вiдповiдники до нiмецьких математичних термiнiв, створив
низку фiзичних термiнiв («Додатки до термiнологiї математичної», 1895 р.; «Материяли до
фiзичної термiнольогiї», 1896–1902 рр.); І.Пулюя,
який уклав i видав «Молитвослов» (1869) етимологiчним i фонетичним правописом i в 1872 р.
вперше перевидав повнiстю народною мовою, поклавши почин для наступних видань [29, с. 17],
розробив українськi вiдповiдники для нiмецьких
технiчних термiнiв («Додатки до руської термiнологiї», 1900 р.).
У формуваннi термiнологiчної лексики української мови позитивну роль вiдiграла дiяльнiсть
І.Верхратського, який орiєнтувався на народнорозмовну мову [2, с. 3], намагався створити
українську природознавчу термiнологiчну систему на народнорозмовнiй основi. Якщо в народнiй
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мовi не було вiдповiдника латинському термiновi, то вiн «утворював усюди назви новi» («Початки до уложення номенклатури i терминологiї
природописньої, народної. Передмова») [4].
Представники Наукового товариства iм. Т.Шевченка закликали збирати термiнологiю, вживану
«в ремiслах, домашнiм промислi, господарцi,
торгiвлi, нар. медицинi», бо «вченi... густо-часто
суть приневоленi позичати (термiни) з iнших
слов. язикiв або творити їх не раз... дуже невдало
i проти духа нашої мови». У 1897 р. з’явилося
перше українськомовне серiйне видання в галузi
природничих i технiчних наук – «Збiрник математично-природописно-лiкарської секцiї», далi
окремо «Лiкарський збiрник» [17].
На початок ХХ ст. в Українi склалася непроста ситуацiя: стан тогочасного суспiльства впливав на мову, наукова й технiчна термiнологiя перебувала у станi формування. Та, що функцiонувала, дуже рiдко потрапляла на сторiнки преси,
оскiльки була надто спецiальна. У перiод з
1913–1914 pp. українськомовну термiнологiю
можна було вiднайти в десяти виданнях, якi спецiалiзувалися на економiцi, сiльському господарствi й торгiвлi, у двох з юриспруденцiї, трьох
– з педагогiки; по одному з медицини, мистецтва,
iсторiї та гуманiтарних наук, двох спортивних i
двох богословських [38, с. 30].
У першiй третинi ХХ ст. основну увагу науковцi зосередили на збираннi термiнiв з усних i
лiтературних джерел, подальшому створеннi на
цьому 4рунтi нацiональної термiнологiї: дослiдженню хiмiчної термiнологiї присвятив свої
працi І.Горбачевський («Уваги о термiнольогiї
хемiчнiй», 1905 р.) [5], чи не вперше в українському мовознавствi порушив питання про впорядкування медичної термiнологiї Я.Гординський
(«Кiлька слiв про термiнольогiю», 1913 р.), розробленням української географiчної термiнологiї
на основi теорiї Девiса займався С.Рудницький
(«Начерк географiчної термiнольогiї», 1908 р.;
«Причинки до географiчної термiнольогiї.
Вступ», 1913 р.) [30], теоретичне об4рунтування
входження мiжнародної хiмiчної термiнологiї в
українську мову розглядав Р.Цегельський («Про
українську хемiчну термiнольогiю», 1928 р.) [36],
спробу системного впорядкування хiмiчної
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термiнологiї здiйснив А.Семенцов («До питання про
українську хемiчну термiнольогiю», 1930 р.) [31]. Зауважимо, що першi вiтчизнянi термiнознавчi працi
написали не лише лiнгвiсти, а й професiйнi iнженери,
що наклало особливий вiдбиток на розвиток вiтчизняного термiнознавства.
Проблема спiввiдношення нацiонального й
iнтернацiонального в мовi, зокрема в її лексичнiй
системi, хвилювала багатьох українських мовознавцiв першої половини ХХ ст. Смiливо вводили
новотвори й запозичення В.Дубровський («Українсько-росiйський словник», 1909 р.), І.Hечуй-Левицький («Свiтогляд українського народу. Ескiз
української мiфологiї», 1876 р.). Активно поповнювали українську наукову лексику новотворами на
народнiй основi К.Левицький, І.Hовицький, К.Горбачевський, який зауважував, що «створення i виключне вживання лише оригiнальної, народньої
термiнольогiї було б не зовсiм доцiльне» [6, с. 7].
Умiло втiлювала принцип органiчного поєднання народних та iнтернацiональних елементiв О.Курило, хоча в iсторiю українського мовознавства вона увiйшла як послiдовниця пуризму й етнографiзму [10, с. 11]. Прихильно висловлювався щодо
творення нових термiнiв i В.Сiмович, наголошуючи, що рiшуча настанова проти них може нашкодити розвитковi мови [34]. Позитивним чинником
розвитку мови вважав новотвори І.Огiєнко, який
закликав до певного такту i глибокого мовного чуття при твореннi нових слiв, застерiгаючи щодо зловживання варваризмами й неологiзмами (див.
«Історiя граматичної лiтератури», 1908 р.; «Історiя
української граматичної термiнологiї», 1909 р.) [19,
с. 221]. О.Синявський вiдзначав природнiсть i закономiрнiсть творення й позичання нового, але в межах лiтературної норми [33, с. 151–152].
Позицiю щодо широкого збирання термiнологiчних матерiалiв у народi (на селi) висловив
О.Яната. Розмiрковуючи над iсторiєю розвитку
української науково-природничої мови, вiн робить
висновок, що мова України, як i мова будь-якої
країни, не є чимось сталим, вона живе життям народу, має свою iсторiю, весь час розвивається, тобто
проходить процес закономiрної еволюцiї, i її стан –
то ступiнь культурного розвою народу. Вчений поклав в основу своєї мовознавчої концепцiї постулати самостiйностi української мови, тобто рiвночасного формування її разом з iншими слов’янськими
мовами з праслов’янської мови, автохтонностi українцiв на своїх землях, вирiшального впливу народної говiркової мови на становлення сучасної йому української науково-природничої мови. Працi
О.Янати засвiдчують, що український народ зумiв
створити величезну номенклатуру, в основi якої лежить передусiм її глибока осмисленiсть, об4рунтованiсть, i їй, безперечно, призначено лягти в основу
нової номенклатури («Народна творчiсть в чистiй i
прикладнiй ботанiцi», 1910 р.; «Народнi назви рослин», 1911 р.; «Народнi українськi назви рослин

Пiвнiчної Таврiї», 1916 р.; «Сучасне становище i коротка iсторiя розроблення української природничої
термiнологiї», 1920 р.; «За яким принципом треба
укладати українську природничу номенклатуру»,
1928 р.) [7, с. 18].
Зауважимо, що єдностi в поглядах на подальший
розвиток української термiнологiї не було. Одна
група науковцiв уважала, що достатньо заповнити
мовнi прогалини, куди дотепер зазвичай потрапляли росiйськi слова як своєрiднi готовi формули. Друга група пропонувала до всього замiнити елементи,
що сприймалися як невластивi українськiй мовi, не
питомо нацiональнi. Останнiх можна назвати представниками етнографiзму, перших – синтетизму (бо
йшлося про синтез народної та книжної традицiї,
хутiрських i урбанiстичних елементiв); або крайнiми
пуристами й помiркованими пуристами. Представниками етнографiчної школи були А.Кримський,
Є.Тимченко, О.Курило у своїх раннiх працях,
М.Гладкий, С.Смеречинський, а поза УРСР –
В.Сiмович у раннiх працях та І.Огiєнко. До помiркованих пуристiв належали О.Синявський, М.Сулима, М.Наконечний, О.Курило в пiзнiших роботах
та iн. Близько до них стояли В.Ганцов, А.Нiковський [38, с. 167].
У 1930–1940-вi рр. ХХ ст. формування напрямiв
дослiджень у термiнологiї пов’язане з iменами
Д.Лотте й Е.Дрезена. Так, у 1931 р. побачила свiт
стаття Д.Лотте «Очередные задачи научно-технической терминологии», в якiй зазначалося, що стан
технiчної термiнологiї – серйозна перепона на шляху технiчного прогресу, оскiльки рiвень розвою конкретних термiнологiй не вiдповiдає бурхливому розвитку науки й технiки. У 1936 р. вийшла монографiя
Е.Дрезена «Научно-технические термины и обозначения и их стандартизация», в якiй вiн пише, що
призначення термiна – якнайповнiше вiдтворювати
у свiдомостi людини уявлення про об’єкт науки або
технiки з усiма його властивостями та якостями.
Значну роль у розвитку радянського термiнознавства вiдiграла праця Г.Винокура 1939 р. «О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии». Саме вiн поставив питання
про лiнгвiстичну сутнiсть термiна, природу й органiзацiю термiносистем, спiввiдношення мiж номенклатурою i термiнологiєю – тi питання, якi й
нинi перебувають у фокусi мовознавчого аналiзу.
Нагадаємо, що з 1930-х рр. XX ст. у свiтi працювали два великi термiнологiчнi центри, якi вели
серйозну роботу з упорядкування наявних i створення нових термiнiв: в Австрiї (цей європейський
центр спочатку був у довоєннiй Нiмеччинi) i в
СРСР. Австрiйський центр тривалий час очолювали О.Вюстер i X.Фельбер.
Засновником термiнознавства як наукової дисциплiни став австрiйський учений О.Вюстер. Вiн
опублiкував у 1931 р. свою докторську дисертацiю
«Мiжнародне нормування мовлення в технiцi, зокрема в електротехнiцi», в якiй заклав основи науки
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про термiни. Вiн пiдкреслював, що одна з iстотних фiксованих даних, залишалось у межах методики
вiдмiнностей мiж методами дослiдження, на яку по- статичного аспекту дослiдження мовних одиниць.
кликаються лiнгвiсти i термiнологи, полягає в тому,
Остаточне становлення теоретичного термiнощо термiнологи починають свiй шлях iз поняття, знавства як сформованої наукової дисциплiни зi
яке повинне бути точно визначене i не залежить вiд своїм предметом i методологiєю припадає, на думку
свого найменування, а лексикологи – з мовного ви- вчених, лише на кiнець 70-х – початок 80-х рр.
раження. Тому традицiйно термiнологи говорять ХХ ст.; надзвичайно розгорнулася й активiзувалася
про поняття, а лiнгвiсти про значення. Справу термiнознавча робота в Українi за останнє десятиО.Вюстера продовжив X.Фельбер, автор першого рiччя ХХ ст. Сучаснi дослiдження в галузi термiномiжнародного навчального посiбника з термiнологiї знавства багатограннi: переосмислюється iсторiя
Terminology Manual (ЮНЕСКО, Париж, 1984 р.).
формування й розвитку окремих галузевих, фахоУ справi наукової нормалiзацiї української мови вих, наукових термiнологiй, розробляються науковi
до середини ХХ ст. зроблено небагато. Мовознавцi засади термiнотворення, особливо активно розв’янамагалися використовувати власнi ресурси, а не зуються питання вiдповiдностi термiнiв системi
вдаватися до запозичень. Саме такого принципу до- української мови, унормування й кодифiкацiї
тримувалися вченi, згуртованi навколо Академiї на- вiтчизняної термiнологiї.
ук та її Інституту української наукової мови. ПроІз середини ХХ ст. термiни як специфiчний леквiдна думка полягала в тому, що основний масив сичний шар мови стають об’єктом комплексного натермiнологiї слiд опрацювати на базi дiалектних укового дослiдження. У такому ракурсi вивчають
словникових запасiв. Для називання вiдсутнiх у на- iсторiю розвитку граматичної термiнологiї українродi понять треба поступово надавати нового зна- ської мови (Н.Москаленко) [15], українську екочення вiдомим словам або творити новi термiни, номiчну термiнологiю (Т.Панько) [24], українську
беручи за пiдставу поширенi в сiльськiй мовi мор- мiкологiчну лексику (Л.Симоненко) [32], українфеми [38, с. 131].
ську спортивну лексику (М.Паночко) [23], особлиУже в перiод становлення термiнологiчної науки востi iменникового словотвору термiнологiї технiчсформувалися два практично протилежнi погляди на ної галузi (І.Кочан) [9], лексику театрального
термiн: 1) точка зору Д.Лотте i його послiдовникiв мистецтва (А.Костюк) [8] та iн.
зводилась до того, що термiни – це особливi слова у
Українське термiнознавство ХХ ст. розвивалося
структурi будь-якої розвиненої мови, якi потребують нормоцентрично з дотриманням двох основних
упорядкування й цiлеспрямованого впливу; 2) погля- принципiв: 1) визнання термiна необхiдним комподи Г.Винокура, який розглядав термiни не як особ- нентом наукової i науково-технiчної дiяльностi;
ливi слова, а як слова в особливiй функцiї; термiном 2) опис термiна з ортологiчного погляду, тобто уточможе бути будь-яке слово, хоч яким тривiальним во- нення того, яким вiн повинен бути у змiстовому й
но видається. Перша концепцiя (умовно назвемо її формальному вiдношеннях. Цi принципи зумовленi
iнженерною) випливає з потреб конкретної предмет- завданням термiнознавцiв – цiлеспрямовано внорної галузi. На Заходi її активно розвивав О.Вюстер, у мовувати переважно науково-технiчну термiнологiю.
Радянському Cоюзi – вчений i суспiльний дiяч, заПерехiд вiд структурної до структурно-функсновник вiтчизняної стандартизацiї Е.Дрезен. Іншу ж цiональної парадигми, що вiдбувся в термiноконцепцiю (як власне лiнгвiстичну) розвивали ви- знавствi у 70-х рр. ХХ ст., зробив його вiдкритим для
датнi мовознавцi того часу. Фундаментальний внесок багатьох принципово нових iдей щодо своїх основу теорiю термiнознавства своїми працями зробив них понять i категорiй: у межах функцiонального наО.Реформатський [13; 14; 28; 39].
пряму термiн розглядають не лише як один з лiнгУраховуючи матерiальну основу термiнологiї, вiстичних об’єктiв, а й як засiб, за допомогою якого
яку переважно становлять лiнгвiстичнi одиницi можна вивчати функцiональну природу самої мови,
(слова та словосполучення природних мов), а та- уявлення про яку пов’язане зi студiями вторинних,
кож те, що абсолютна бiльшiсть спецiалiстiв, якi похiдних понять, зокрема з формуванням i розвитвивчають сферу спецiальної комунiкацiї, – це ком категорiї термiна. Кiнець ХХ ст. ознаменувався
термiнологи-лiнгвiсти, неважко зрозумiти, що нинi збiльшенням кiлькостi термiнознавчих робiт, придомiнує лiнгвiстична концепцiя.
свячених видiленню релевантних елементiв соцiальУ 50–60-тi рр. ХХ ст. термiнологiчнi проблеми ної взаємодiї та з’ясуванню їхнього мiсця i значення
порушувалися у працях В.Виноградова, О.Рефор- (функцiї) у певних зв’язках (якiсна визначенiсть
матського, Р.Пiотровського та iн. Зауважимо, що цих останнiх передбачає їхнiй системний розгляд).
особливiстю термiнознавства як науки було те, що До перших праць, у яких розглядався структурнойого становлення припало на перiод формування й функцiональний аспект вивчення термiнологiї, наупорядкування галузевих термiносистем, у зв’язку з лежать «Термiнологiчна лексика (лiтературознавча
чим лексикографiя перетворилася на один iз про- i мовознавча) в критико-публiцистичнiй прозi
вiдних напрямiв термiнознавства, що стрiмко О.С.Пушкiна» С.Вайнтруба [1], «Медична лексика
розвивається й нинi [25–27]. Традицiйне термiно- в давньоруськiй книжно-писемнiй мовi (назви хвознавство, концентруючи зусилля на обробленнi роб i хворобливих станiв)» Т.Олещук [21], «Струк– 40 –
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тура складених термiнiв дiалектичного матерiалiзму
(на матерiалi навчальних текстiв)» Н.Онiпко [22],
«Термiнологiя i переклад» Ф.Циткiної [37].
Розвиток функцiонального термiнознавства не
лише довiв його беззаперечнi переваги перед класифiкацiйно-структурною парадигмою, а й зумовив
закономiрний перехiд до антропоцентричного напряму, що охоплює багато концепцiй сутi мовної
творчостi дослiдникiв, у тому числi використання
метафоризацiї. Початок ХХІ ст. засвiдчив зростання зацiкавленостi серед мовознавцiв проблемами
функцiонування термiнологiчної лексики в навчальнiй, науковiй, науково-популярнiй лiтературi
й засобах масової iнформацiї.
Дослiдження української термiнологiчної лексики на сучасному етапi можна класифiкувати за
рiвнем органiзацiї фактичного матерiалу, за крослiнгвальними зв’язками, за мiжмовними контактами.
Сучасний теоретичний доробок у галузi
термiнознавства має рiзновекторне спрямування:
мовознавцi переосмислюють iсторiю формування
та розвитку окремих галузевих, фахових, наукових
термiнологiй, виробляють науковi засади термiно-

творення, особливо активно розв’язують питання
вiдповiдностi фахових термiнiв системi української
мови, унормування й кодифiкацiї вiтчизняної
термiнологiї.
З-помiж усього масиву наукових праць, присвячених проблемi структурно-семантичної органiзацiї
термiнологiчної лексики певної галузi та термiнологiчному словотвору, вирiзняються дисертацiї
ономасiологiчного (М.Дмитрук, Н.Цимбал, Н.Цiсар, С.Любарський, Т.Кравченко, Т.Дячук та iн.),
семасiологiчного (Т.Лепеха, Д.Шапран, Т.Соколовська, А.Нiколаєва, Т.Михайлова, О.Колган,
Н.Яценко, С.Овсейчик та iн.), типологiчного
(Є.Ємельянова, О.Винник, О.Радченко, Р.Бачкур,
А.Грицькiв та iн.) й iсторичного (Г.Дидик-Меуш,
О.Зелiнська, І.Ярошевич, С.Яценко, Н.Полiщук,
І.Процик, Ю.Осiнчук та iн.) спрямування. Нинi
формуються новi течiї, серед яких варто виокремити когнiтивне, або гносеологiчне термiнознавство,
що дослiджує роль термiнiв у науковому пiзнаннi й
мисленнi (В.Іващенко, Т.Суродейкiна, Л.Науменко,
Ю.Олещенко, І.Сапожник, О.Трiщук, Г.Хацер,
Т.Щеглова, Н.Яковишена).
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äÓÌÒÛÎ¸ÚÛπ ÔÓÙÂÒÓ ß‚‡Ì û˘ÛÍ
1. Як визначити вид складносурядного речення за метою висловлювання, коли одна його частина є спонукальним, а
друга – розповiдним реченням, як-от: Пливи, косо, у плин за водою, а я пiду слiдом за тобою?
2. Якi є правила творення вiдтопонiмних iменникiв – назв мешканцiв? Часто натрапляємо на подвiйнi варiанти,
скажiмо: сумчани i сум’яни тощо.
Учителi Тернопiлля

1. Сприймаючи чуже мовлення, ми завжди визначаємо його мету, тобто з’ясовуємо для себе, чого хоче
досягти автор висловлювання: повiдомити нас про щось, запитати про щось чи спонукати до якоїсь дiї, i
вiдповiдно реагуємо на сказане. Формальною ознакою для такого розрiзнення є, як правило, наявнiсть у
питальному реченнi питальної частки, питального займенника чи прислiвника, у спонукальному – дiєслова в наказовому способi, у розповiдному – вiдсутнiсть цих показникiв. Але не завжди у висловлюваннях цi
формальнi ознаки є або вказують саме на такий характер речення (адже слова й деякi їхнi форми можуть
вживатися в переносному значеннi). Наприклад, наказовим є речення І ти поїдеш iз людьми, а тодi повернешся назад (Григорiй Тютюнник), хоч дiєслова в ньому вжито в дiйсному способi (виражає спонукання до
дiї). І навпаки, речення А хтось у нашому загонi вiзьми та й пусти чутку, що я звiдкись переписав той вiрш
(М.Стельмах) – розповiдне, незважаючи на наявнiсть у ньому дiєслiв у наказовому способi (повiдомляє
про щось). У реченнi Пливи, косо, у плин за водою, а я пiду слiдом за тобою нема спонукання, а є лише констатацiя, зiставлення дiй: Ти, косо, попливеш у плин за водою, а я пiду слiдом за тобою. Реально це розповiдне
речення. А ось подiбне за структурою речення Ти, дитино, бiжи додому, а я ще тут попрацюю трохи спонукальне за своєю суттю – виражає побажання. Як розповiдне, а не як питальне сприймається (i так його
й треба квалiфiкувати) речення А врештi – хiба я знаю, де кiнчається власне життя, а чуже починається?
(М.Коцюбинський), хоч у кiнцi його i стоїть знак питання.
Таким чином, аналiзуючи речення за метою висловлювання, треба враховувати не стiльки його формальнi ознаки, як змiст i призначення, виходячи з контексту й ситуацiї. Так ми робимо i в повсякденному
спiлкуваннi.
2. Чiтко визначених правил творення вiдтопонiмних iменникiв – назв мешканцiв немає. Для цього звичайно використовують два суфiкси: для назв чоловiчого роду -ець i -анин; для назв жiночого роду вiдповiдно
-к(а) i -анк(а), надаючи перевагу першому з них: полтавець, полтавка (не «полтавчанин», не «полтавчанка»); херсонець, херсонка; англiєць, англiйка; iспанець, iспанка; алжирець, алжирка; киянин, киянка; львiв’янин,
львiв’янка; лучанин, лучанка. Якщо такi iменники творимо вiд iншомовних власних назв, то, як правило, вставляємо ще iнтерфiкс -ин-: ялтинець, ялтинка; бакинець, бакинка; карагандинець, карагандинка. Однак цей паралелiзм мiж чоловiчими й жiночими вiдтопонiмними iменниками – назвами мешканцiв не завжди
зберiгається: китаєць, китаянка (не «китайка»); коломиєць, коломиянка; тернополець, тернополянка; кременчужець (вiд давнього Кременчуг), кременчужанка; француз, француженка. Трапляються поодинокi вiдхилення вiд названих вище словотворчих моделей: одесит, москвич, подоляк (частiше подолянин).
Що ж до форм сумчанин i сум’янин, то першу утворено вiд назви рiчки Сумка (звiдти й звук ч), за якою
названо мiсто Суми; друга ж, штучно зладнана за моделлю слова харкiв’янин, не є лiтературною.
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