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Постійне і активне збагачення словникового складу мови різногалузевою спеціальною 
термінологічною лексикою — одне з найпомітніших явищ у мовах соціалістичних націй на 
сучасному етапі їх розвитку. Формування терміносистем (тобто термінологічної лексики у її 
зв’язках і розгалуженнях) висуває перед лінгвістами різні проблеми. Особливий інтерес 
становить вивчення шляхів виникнення термінологічних значень у процесі розвитку 
семантичної структури багатозначного слова. У цій статті йтиметься про нову термінологію 
сільськогосподарського машинобудування, що утворилася саме так. 

У процесі термінологізації слово набуває інколи якісно нового значення, часто зовсім 
далекого від прямого. На характер семантичних зрушень впливає вся терміносистема певної 
галузі і, зокрема, та її мікросистема, до складу якої входить термін. Наприклад, слово 
башмак може означати або «пристрій, що служить опорою чому-небудь» («Пальцевий брус 
косарки спирається на два низьких башмаки»), або «пристрій, який накладається на рейки 
для гальмування вагонів». Це залежить від того, чи його вживають спеціалісти сільського 
господарства, механізатори, чи залізничники. В інших випадках значення цього слова 
конкретизується означенням: башмак полюсний, башмак різальний, башмак складаючий. 

Слова в процесі термінологізації розширюють свою семантику. Так, іменник клас, крім 
загальновідомих значень, набуває як термін ще й нових — вказує на ступінь майстерності 
(клас точності обробки, клас чистоти обробки), на родову приналежність (клас 
ґрунтообробних, посівних, садильних, збиральних машин). 

Утворення термінів цього типу відбувається внаслідок перенесення ознак одного 
предмета на інший. Це перенесення найчастіше буває: 1) за схожістю форми; 2) за схожістю 
функцій; 3) за схожістю форми і функцій. 
1. Найчастіше перенесення стосується: а) частини людського тіла, одягу — палець, зуб, 
рукав. Термінологічного значення ці слова набувають у контексті; воно підсилюється і 
вживанням поряд з термінами прикметникових форм, що несуть різноманітне семантичне 
навантаження, — палець кривошипний, палець напрямний, палець поршневий; рукав вивідний; 
б) назви частин тіла птахів та інших представників тваринного світу: дзьоб (у в’язальному 
апараті льонобралки), крило, лапа. Робочі елементи, позначені цими словами, зустрічаються 
в різних класах знарядь (машин), через те назва в кожному випадку будується найчастіше у 
вигляді прикладки, як-от: лапа-бритва, лапа-відвальник, лапа-копач, що сприяє увиразненню 
терміна. 

2. Окремі частини знарядь, а потім і машин, своїм функціональним призначенням 
нагадували речі і предмети оточуючої дійсності, що й зумовило перенесення найменувань за 
схожістю їх функціональних ознак, наприклад: сорочка, ковпак, шлейф. У технічній 
термінології словом сорочка називається елемент двигуна, що виконує захисну функцію: від 
охолодження (сорочка нагрівальна), від перегріву (сорочка охолоджувальна). З цим же 
значенням слово сорочка вживається і в інших термінологічних системах, наприклад: 
Природа завбачливо обвила серце захисною сорочкою, щоб зберегти його («Рад. Україна», 
1969, 7 січ.). 

Слово ковпак у загальновживаній лексиці означає один із видів головного убору, що 
захищає голову. В основу термінологічного значення і покладена ця ознака здатності 
виконувати захисну функцію, незалежно від того, на який предмет надітий ковпак, 
наприклад: Затяжку підшипників регулюють ковпаком-гайкою (П. Т. Гончаренко та ін. 
«Зернові комбайни». К., 1957, с. 80). 

Шлейф. Спочатку ним називали довгий поділ жіночого плаття: Вона трималася так, 
ніби їй шлейф несли пажі (Ю. Яновський. Твори, т. 2. К., 1958, с. 39). Пізніше цим словом 
стали називати знаряддя для вирівнювання поверхні поля: Ранньою весною, закриваючи 
вологу на полях... обов’язково, крім борін, пускають також шлейфи («Хлібороб України», 
1965, № 10). В основі термінологічного значення — ознака того, що предмет волочиться по 



поверхні чогось. Аналогічні явища відбуваються і з словами рука (рука грабель у жатці-
самоскидці), ніжка (ніжка зубця), коліно, кулачок, плече тощо. 

3. Функціонування в технічній термінології слів загальновживаної побутової лексики 
зумовлене тим, що деталі й вузли машин своєю формою і функціональними ознаками 
нагадують окремі предмети побуту. Такі слова мають широкий семантичний діапазон як у 
загальновживаній лексиці, так і в спеціальній, технічній. Наприклад, слово гребінка не 
тільки означає приналежність до туалету чи одне із знарядь для прядіння, а може виступати 
як засіб художнього осмислення: Крізь білу гребінку березняка ще виднілись розкидані по 
низовині завмерлі танки (О. Гончар. Твори, т. 4. К., 1960). Сонце упало за гребінку лісів 
(«Колгоспник України», 1956, № 9). Це слово досить часто вживається і в технічній 
термінології. Ним названо окремі складові частини багатьох сільськогосподарських машин, а 
саме: плуга, молотарки, комбайна, наприклад: Оригінальний плуг, у якого ніж-леміш 
замінено так званою плужною вібруючою ступінчастою гребінкою, створено в Ростовському 
науково-дослідному інституті («Хлібороб України», 1964, № 5). Виступає це слово і як назва 
окремого сільськогосподарського знаряддя: Термічну стерилізацію ґрунту провадять парою 
за допомогою спеціальних пропарних гребінок («Овочівництво закритого і відкритого 
ґрунту». К., 1957). Представлене воно і в деяких інших терміносистемах, наприклад: різьові 
гребінки (у токарній справі). У всіх простежених випадках елемент машини (знаряддя), 
названий цим словом, формою і призначенням нагадує гребінку, якою користуються в 
побуті. Багатозначність такого типу термінів полегшує їх перехід з однієї терміносистеми в 
іншу, але при цьому зберігається одна або декілька ознак, що об’єднують усі значення 
навколо основного, стрижневого. 

У термінології сільськогосподарського машинобудування представлена група 
термінів, що позначає певні технічні поняття узагальнено. Конкретизація таких термінів 
відбувається переважно за допомогою тих ознак, які вказують на приналежність назви до 
певної термінологічної системи і виражається відповідними означеннями. Наприклад, слово 
апарат може означати: 1) прилад, знаряддя, пристрій; 2) установу чи ряд установ, що 
обслуговують певну галузь управління чи господарства; 3) сукупність працівників, штат 
певної організації, установи; 4) сукупність органів людини, тварини чи рослини. З усього 
семантичного багатства цього слова технічна термінологія використовує переважно перше. 
Але оскільки різні прилади, пристрої представлені в будь-якій технічній галузі, то кожна з 
них має свої способи конкретизації назви, зокрема через вказівку на функціональне 
призначення. Так, у сільськогосподарській технічній термінології є апарат аерозольний, 
апарат доїльний, апарат садильний. 

Уточнення значення подібних слів може здійснюватись і за допомогою прикладки, 
наприклад барабан-бітер, барабан-вентилятор, барабан-фреза, барабан-самоподавач. 

Іноді в ролі уточнення виступає розгорнута означальна синтаксична конструкція: 
пристрій для внесенням інеральних добрив при оранці, пристрій, який запобігає витратам з 
приймальної камери. Такі конструкції не відповідають одній з вимог термінотворення — 
стислості. Напевне, доцільніше описову конструкцію заміняти ініціально-цифровим 
відповідником. Така заміна сприятиме зручності в користуванні аналогічними термінами, 
особливо при складанні переліків, технічних описів, паспортів до машин і т. д., порівняймо: 
пристрій ПАШ-2,8 (використовується для внесення в грунт аміачної води та інших 
поживних речовин), пристрій ПСМ-30 (призначений для завантаження мінеральних добрив у 
літак) і т. д. Аналіз спеціальної технічної літератури показує, що цей спосіб набуває 
поширення. 

Розглянутий матеріал свідчить про тісний зв’язок термінологічної лексики із 
загальнолітературною, яка постійно служить джерелом поповнення спеціальної технічної 
лексики. 
 


