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Дослідження сучасної термінологічної лексики як частини лексичної системи розвинених 
літературних мов, до яких належить і українська мова, має ґрунтуватися на розумінні 
сутності науково-технічної революції в умовах соціалізму та особливостей її мовного 
відображення. 

Науково-технічна революція — це інтенсивний історичний процес, під час якого 
відбуваються якісні зміни робочих машин і предметів праці, технології й джерел енергії, а 
також людини як суспільного працівника. 

Перший секретар ЦК Компартії України В. В. Щербицький підкреслив, що в наші 
дні «невблаганна логіка сучасної науково-технічної революції» вимагає повсякденних 
практичних дій для прискорення науково-технічного прогресу1. Адже під дією НТР 
докорінно змінюються продуктивні сили, матеріальне й духовне виробництво та 
споживання, вдосконалюється управління. Змінюється місце і роль людини у виробництві, 
наука перетворюється на безпосередню продуктивну силу. 

Формування нової системи виробництва, яка ґрунтується на автоматизованій праці, на 
кібернетиці, на заміні механічної технології немеханічною, заснованою на хімічних, 
фізичних, електронних та інших процесах, перехід від машинно-фабричної системи до 
комплексного автоматизованого виробництва все більше перетворюють працю людини у 
науково-технічну діяльність по спостереженню й регулюванню (пор.: Маркс К. Критика 
политической экономии. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е. изд., т. 46, ч. 2, с. 218). 

Коли на початку другої половини XX ст. розгорнувся цей процес, відомий 
англійський вчений-марксист Д. Бернал дав йому назву scientific-technical revolution. Термін 
увійшов у наш мовний вжиток як словосполучення науково-технічна революція. Поряд із 
повною формою терміна існує його абревіатурний варіант НТР. Зараз паралельно майже з 
тим самим значенням уживається термінологічна назва науково-технічний прогрес, у 
семантиці якої відсутня вказівка на історію, початок процесу й більше наголошується на 
перспективі, закономірності руху вперед. 

З’являється низка термінів поняттєвого поля науково-технічний прогрес (технічна 
політика, інтеграція науки з виробництвом, функція контролю, конструювання технічного 
управління). Серед термінологічних назв цього понятійного циклу знаходимо назви нових 
штучних матеріалів, сполук з наперед заданими властивостями (амінопласт, пластмаса, 
полімер, синтетичне волокно). Є терміни на позначення джерел енергії (атомний реактор 
на швидких нейтронах, керована термоядерна реакція). Вивчення механізму фізичних, 
хімічних, біологічних природних процесів і використання його у технології промислового 
виробництва, а також пізнання зв’язків між виробничими процесами і природним 
середовищем дали поштовх для створення термінологічних сполук (метод прямого 
відновлення заліза, нетканий матеріал, охорона навколишнього середовища). Виникає нова 
термінологія у зв’язку із застосуванням електронно-обчислювальної техніки у сфері 
виробництва (прискорена обробка інформації), із змінами у змісті й характері праці, місці й 
ролі трудівника (наладка автоматичних систем), із подоланням відмінностей між 
розумовою і фізичною працею, створенням нових соціальних умов для працівників 
(гуманізація суспільної праці, фонд вільного часу), із проникненням досягнень науки й 
промисловості у сільське господарство (механізатор, індустріалізація сільського 
господарства). 

Процеси виробничого і суспільного життя періоду НТР певною мірою вплинули на 
методики наукових досліджень: у багатьох галузях науки почали використовувати 
досягнення сучасних фізико-математичних і природничих наук (наприклад, у мовознавстві 
                                                           
1 Щербицький В. В. Звіт Центрального Комітету Компартії України XXVI з’їздові Комуністичної партії 
України. — Прапор комунізму, 1981, 11 лют. 



застосовують ЕОМ). Нові досягнення науки і техніки відбиваються і на вивченні 
термінології: перспективним можна вважати дослідження наукової термінології з 
допомогою ЕОМ. Про це свідчить семінар «Застосування електронно-обчислювальних 
машин для розробки й упорядкування термінології» (див. докладніше: Вісник АН УРСР, 
1980, № 3, с. 93). 

При опрацюванні термінології доби НТР доцільно використовувати досягнення 
сучасного мовознавства, наявні в його арсеналі напрями і технологію опису й дослідження. 
Це потрібно для визначення методологічних основ нормалізації та уніфікації наукової 
термінології, для з’ясування особливостей її сучасного функціонування. Дослідженню 
піддаються особливості семантичного статусу термінології та її граматичної структури. 
Обстеження джерел сучасної термінолексики веде до необхідності окреслення зв’язків 
національних й інтернаціональних елементів у термінологічній системі, зокрема до 
з’ясування значення російської мови як мови міжнаціонального спілкування і єднання 
народів СРСР для розвитку терміносистем національних мов. Зазначене коло проблем може 
опрацьовуватися в теоретичному і прикладному, лексикографічному, напрямах. Метою 
теоретичного напряму термінознавства є визначення сутності термінології, структурно-
типологічного складу терміносистем, взаємостосунків термінологічної лексики й лексичної 
системи загальнонародної мови, місця термінолексики у системі функціональних мовних 
стилів. Лексикографія створює різні типи термінологічних словників (див.: Вісник АН 
УРСР, 1979, № 6, с. 14—21). 

З’ясування системних ознак сучасних національних наукових термінологій свідчить, що 
вони є породженням загальномовних закономірностей з урахуванням особливостей 
відповідного жанру наукового функціонального стилю. Коли мова науки тільки 
зароджується, її зв’язок з загальнолітературною мовою більш тісний, бо саме тоді 
формується особливий номінативний фонд для забезпечення утворення спеціальних 
найменувань, виробляються семантично спеціалізовані словотворчі, морфологічні і 
синтаксичні засоби. Але наукова термінологія існує у мові довго: вона зароджується з 
появою наук і ремесел, а потім увесь час поповнюється й змінюється в залежності від 
досягнень науки і техніки. При цьому відбуваються насамперед кількісні зміни — весь час 
з’являються нові термінологічні назви, а із зникненням якихось реалій наукового вжитку 
застарівають, стають історизмами терміни на їх позначення або ж старі терміни в процесі 
вдосконалення терміносистеми замінюються новими. На різних етапах функціонування 
термінологій спостерігаються характеристичні ознаки. 

Серед нової термінології, породженої науково-технічним прогресом, провідне місце 
посідають термінологічні словосполучення і простежується жива тенденція до їх 
дублювання абревіатурними формами: атомна електростанція (АЕС), автоматизована 
система управління (АСУ), електронно-обчислювальна машина (ЕОМ), 
дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК). Такі абревіатурні назви можуть бути пов’язані з 
конкретною мовою й у цій формі існувати в інших. Так, скорочена назва міжнародної 
системи фізичних одиниць виміру позначається латинськими літерами SI, в російській 
транскрипції ця абревіатура має вигляд СИ, в українській, — СІ. 

Абревіатурні назви можуть стати основою для утворення нових спеціальних, так 
званих телескопічних назв. Так, новостворений кристал назвали словом фіаніт, що 
складається з скороченої назви Фізичного інституту Академії наук СРСР (ФИАН) і 
форманта-фіналі іт, властивого багатьом геологічним назвам, що позначають породи, 
мінерали (граніт, арагоніт тощо). 

Все яскравіше визначається тенденція запозичувати термін з однієї терміносистеми в 
іншу. Запозичення може відбуватися або шляхом використання терміна в його відомому 
значенні, або шляхом переосмислення. Є чимало випадків, коли термін засвоюється певною 
наукою або галуззю, набуваючи в ній свого власного значення: в термінології 
автоматизованої системи управління вживаються взяті з лінгвістичної термінолексики 
словосполучення синтаксична помилка, семантична помилка, однак їх значення зовсім не 



нагадує лінгвістичне. 
При конструюванні терміна простежується намагання створити його так, щоб він не 

тільки був зрозумілим, прозорим семантично, але й по можливості не створював аналогій з 
нетермінологічною лексикою: у сучасній поліграфічній промисловості, наприклад, 
вживається термін шиття (журналу), що логічно передбачає ад’єктивне утворення від 
дієслівного кореня шит-. Проте мовна практика пішла іншим шляхом — утворився суто 
спеціальний прикметник безшвейний (безшвейне брошурування). 

Складання нового терміна із двох або кількох слів пов’язане з намаганням назвати 
наукову реалію якнайточніше, адже термін — це одиниця мови, покликана виражати 
поняття науки, техніки та інших спеціальних галузей. Він невід’ємний від лексичної системи 
природної мови і сприяє виконанню пізнавально-інформаційної функції в науковому 
функціональному стилі. Навіть тоді, коли для створення терміна використовуються 
елементи інших стилів, він не перестає бути приналежністю названого стилю. Наприклад, 
для створення сучасного терміна поряд із вузькотермінологічним може бути використане 
побутове слово, проте термінологічна функція новоутворення не порушується; пор. нову 
назву медичного, хірургічного пристрою кліпса-блефаростат. 

Систему сучасної наукової термінолексики складає достатній обсяг термінів і 
термінологічних сполук, які охоплюють всі розділи й дисципліни сучасних наук. У цю 
систему входить також загальнонаукова термінологія, яка спеціально не прив’язана до 
окремої галузі знань і вживається взагалі в науковому стилі (абстрагування, лабораторія, 
наука). До термінолексики входять назви циклів, розділів наук та їх окремих дисциплін, а 
також найменування осіб — спеціалістів з цих наук. Нормативні терміни цієї системи 
визначають сутність основних понять усієї сукупності циклів наук, використовуваних 
пристроїв, апаратів, механізмів, виконуваних процесів. Це засоби й знаряддя праці в системі 
сучасного суспільного виробництва (машини, механічні пристрої, прилади, апарати). Це 
процеси, що виконуються за їх допомогою. 

У період науково-технічного прогресу відбувається адекватний розвитку наук розвиток 
наукової термінології. Даний процес неминуче супроводжується новоствореннями, 
систематизацією, уніфікацією термінології, які мають іноді керований, кодифікований, а 
іноді стихійний характер. Доводиться рахуватися з тим реальним фактом, що уніфікація в 
галузі термінології, як і у мові взагалі, не може бути абсолютною, «бо відсутність 
суперечностей у використанні мови прирекла б її на нежиттєвість»2. 

Треба ще раз наголосити на особливості термінології як складника наукового 
функціонального стилю: нормалізація, кодифікація посідає тут першочергове місце. Така 
лінгвістична спрямованість має бути у полі пильної уваги мовознавчої науки, зокрема 
термінологічної лексикографії, а також загального, теоретичного мовознавства, яке аналізує 
ці процеси в аспекті основних тенденцій розвитку мови і мов у сучасний період їх життя. Тут 
неприпустимі безвідповідальність, довільні смакові уподобання. Нові терміни і 
терміносполучення повинні вводитися в мову на строгій науковій основі відповідно до 
реальних загальномовних закономірностей та практики вживання. Напрями нормалізації: 
усунення омонімії, синонімії і полісемії термінів, надання переваги компактно побудованим 
термінам, інтеграція термінологій різних мов і в першу чергу мов народів СРСР та російської 
мови як мови міжнаціонального спілкування і єднання народів Радянського Союзу. 

 
 

                                                           
2 Русанівський В. М. Культура і мова. — Мовознавство, 1979, № 6, с. 9. 


