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Глибокий вплив, який справляє науково-технічна революція на всі сторони життя, 
відбивається також і в мові, цьому, як влучно висловився академік І. К. Білодід, своєрідному 
барометрі суспільного розвитку. У зв’язку з науковими відкриттями з’являються нові, а 
також переглядаються старі терміни, зміст яких уточнюється відповідно до нових понять. 
Вивчаючи наукову й виробничу термінологію, можна виявляти певні закономірності в її 
творенні і розвитку, а це допомагає здійсненню актуального в наші дні практичного 
термінотворення. 

Спробуємо на прикладі будівельної термінології проаналізувати роль тих традиційних 
способів словотворення української літературної мови, за допомогою яких постійно 
поповнюється термінологічна лексика, і, зокрема, визначити їх продуктивні типи. Для 
творення будівельної термінології використовуються лексико-семантичний, морфологічний і 
синтаксичний способи. 

Л е к с и к о - с е м а н т и ч н и й  спосіб полягає в термінологізуванні слів 
загальновживаної лексики. Ці слова, стаючи термінами, ревізуються: насамперед 
переглядається їх семантична сторона. Внаслідок термінологізації відомі слова або цілком 
утрачають зв’язок зі своїм первісним значенням, набуваючи якісно нових значень 
(арматура), або зберігають зв’язки із ним (блок). 

Історично термінологізування слів пояснюється тим, пише В. П. Даниленко, що наукові 
поняття формуються на підставі узагальнень, отриманих у процесі практичного пізнання 
світу, на підставі «мовних понять», на які накладаються логічно опрацьовані наукові 
поняття. Лінгвістично це веде до ускладнення семантичної структури слова. Це явище 
призводить до появи в сучасній українській мові деяких омонімів. Поряд із словами 
побутовими, що давно відомі мовцям, з’являються слова-терміни, які позначають певне 
наукове поняття (лата, риштовання та ін.). Будівельні терміни утворюються лексико-
семантичним способом постійно, однак застосування його в різні часи було неоднакове. 
Дослідники відзначають, що цей спосіб узагалі був активним тоді, коли виникали спеціальні 
виробництва, ремесла і т. ін. У наші дні спостерігається послаблення його продуктивності. 
Причини зрозумілі, оскільки він менш здатний задовольняти вимоги словотвірної системи 
термінологічних рядів. Сучасні системи термінів не підпорядковані способам найменування 
за зовнішніми аналогіями. Рівень сучасної науки і техніки висуває строго наукові ознаки 
побудови найменувань із певними класифікаційними ознаками. Лексико-семантичний спосіб 
не може в переважній більшості забезпечити таку системність. Проте він ще продовжує 
відігравати певну роль у творенні будівельних термінів і має навіть деякі переваги щодо 
інших способів (слова, утворені ним, короткі, легко запам’ятовуються). 

М о р ф о л о г і ч н и й  с п о с і б  продовжує залишатись одним із продуктивних 
способів утворення термінів будівельної лексики. Щоправда, різні його типи мають 
неоднакову активність. Так, продукування термінів за допомогою префіксів і суфіксів (так 
званий змішаний тип), суфіксів, основ і цілих слів, абревіації досить продуктивне. 
Префіксальний і безафіксний типи використовуються меншою мірою. Особливо часто 
використовуються префікси за-, о-, -об-, пере-, під-, роз- із суфіксами -ен-, -ива-, -к-, -ник-, 
-ован-, -овк-, -очн-, -ува-(-юва-), -увальн-(-ювальн-), -увач(-ювач), які утворюють слова, 
що означають у будівельній термінології: назви процесів, дій (набучувати, розшивати, 
облицьовувати, обрешетувати, обштукатурювати, офактурювати; зашпунтовування, 
окирковка, перев’язка, підмуровування та ін.); назви ознак предметів (зашпунтований, 
защебенений, облицювальний, опалублений, перемичний, підбалочний, розпиральний, 
розпірковий та ін.); назви конкретних предметів, знарядь праці тощо (заповнювач, 
обрешітка, опалубник, перемичка, підмурок та ін.); назви осіб (обмурівник, опалубник та ін.). 

До числа активних суфіксів належать -н-, -ник, -ни-ця, -ое-, -ован-, -уван-(-юван-) та 



інші (арматурний, арматурниця, датування, палубник, риштувати, самановий, торцювати, 
шабрований, шпаклювання). 

Створення термінів шляхом складання основ і цілих слів стало досить продуктивним 
останнім часом. Г. О. Винокур пояснює це тим, що часто дійсно існує необхідність виразити 
дві ідеї в одному слові. Це терміни: гіпсобетон, деревобетон, залізоцемент, палебійний, 
палебоєць, пінобетон; вапнокипілка, збірно-розбірний, пила-гребінка та ін. Характерно, що в 
будівельній термінології одним із складових компонентів типу залізоасфальт, піноскло, 
склоблок, шлакобетон є окреме слово: бетон, блок, залізо, шлак. Як бачимо, це назви тих 
матеріалів, що часто використовуються в будівельному виробництві. 

Досить поширені терміни, що виникли за допомогою абревіації. Їх поява пов’язана з 
прагненням мовців стисло виражати складні найменування нових понять, економніше 
висловлювати думки. Абревіація в термінології володіє майже необмеженою 
продуктивністю. Цьому сприяють загальні тенденції розвитку термінологічного 
словотворення, дві з яких прямо протилежні: з одного боку, це утворення надзвичайно 
довгих за складом термінів-словосполучень і термінів, що являють собою ланцюжок 
складених основ, цілих слів, а з другого — продукування гранично коротких, структурно 
економних термінів-абревіатур. Будівельним матеріалом абревіатур як правило, служать 
окремі терміноелементи: літери, склади, скорочені слова, символи, цифри та ін. Абревіатури 
утворюються внаслідок стягнення, згортання синтаксичних словосполучень. Залежно від 
того, як згортаються синтаксичні словосполучення в окремі слова та як при цьому 
скорочуються їхні компоненти, розрізняють кілька структурних видів абревіатур. 

Значного поширення в будівельній термінології набули ініціальні абревіатури: КБ — 
консольні балки, КМЦ — карбоксиметилцелюлоза (клей синтетичний), КШ — кельма для 
штукатурних робіт, розчин АЦШ — розчин акустичний цементно-шлаковий. Часто такі 
терміни поєднуються з цифрами і літерами: ЕМ-9 — електрометалізатор 
(електрометалізаційний апарат); ЗФМ 2300М — землерийно-фрезерна машина; ПАС-11 — 
паста для змащення форм, у яких виготовляють залізобетонні конструкції та ін. 

Численними в будівельній термінолексиці є так звані комбіновані абревіатури: 
віброплощадка, пневмомолот, шпунтовисмикувач. Трапляються терміни-абревіатури такого 
типу, як конус Буд–ЦНДЛ. Префіксальний і безафіксальний типи морфологічного способу 
термінотворення малопродуктивні, оскільки будівельних термінів, утворених з їх 
допомогою, не так уже й багато: зруб, обріз, пов’язь, проріз, прируб, розпір. 
С и н т а к с и ч н и й  спосіб полягає в складанні словосполучень різних типів в одне ціле. 

Складна внутрішня співвіднесеність у колі понять науки і техніки робить цей спосіб 
найбільш продуктивним і перспективним. Термінами-словосполученнями легше, ніж 
іншими словотвірними засобами, передавати приналежність до класифікаційного ряду, яка 
ґрунтується на родо-видовому співвідношенні понять. Саме ця обставина змушує різних 
фахівців — авторів винаходів усе частіше вдаватись до послуг цього способу. В будівельній 
термінології терміни-словосполучення за своєю кількістю, безсумнівно, посідають перше 
місце. Щодо форми це здебільшого словосполучення, побудовані за моделями підрядної 
залежності узгодження і керування та їх поєднання: суха штукатурка, забивання паль, масло 
для металевих форм. 

Численними в будівельній термінологічній лексиці є двокомпонентні словосполучення: 
метлаські плитки, ставити крокви. Досить чітко виявляється тенденція до ускладнення 
термінів-словосполучень уточнюючими словами. Це викликано прагненням до 
однозначності назв: гідратаційне твердіння вапна, хвилясті азбестоцементні листи та ін. 
До числа найбільш типових слід віднести структурні моделі: І + І (повзучість бетону, шар 
утеплювача); П + І (порожниста цегла, полігональна кладка); І + прийменник + І (стояк з 
кутиків); І + І + І (вузли кріплення полотнищ, модуль пружності бетону); І + П + І 
(міцність залізобетонних рам); П + І + І (гідратаційне твердіння вапна, пружна деформація 
бетону); П + П + І (повні пластичні шарніри, холодна бітумна мастика); І + І + 
прийменник + І (міцність бетону при стисканні); І + прийменник + І + І (контейнери для 



транспортування матеріалів, настил для перекриття прорізів); І + прийменник+П + І 
(мастило для металевих форм); П + І + прийменник + І (горизонтальний каркас з 
арматури, стінові панелі з газобетону). Ці терміни-словосполучення складаються з двох і 
трьох компонентів. Чимало трапляється термінів і з більшою кількістю складових, серед 
яких не всі вдалі: часом у прагненні якнайповніше відтворити складну внутрішню 
співвіднесеність наукових понять створюються громіздкі терміни-визначення, наприклад: 
цвяхозабивний пневматичний пістолет для механізованого забивання розсипних сталевих 
цвяхів у дерев’яні конструкції у вертикальному напрямі при виготовленні панелей дерев’яних 
стандартних будинків, щитів дерев’яної тари і опалубки. Безсумнівно, творячи терміни 
таким способом, треба мати на увазі, що вони повинні задовольняти, окрім вимог наукових 
понять, також вимоги й лаконічності, доступності. 

Отже, творення термінів будівельної лексики здійснюється за допомогою традиційних 
способів словотворення української літературної мови — лексико-семантичного, 
морфологічного й синтаксичного, — продуктивність кожного з яких у наш час неоднакова. 
 


