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Суттєвою особливістю термінології є те, що її нормалізацію в умовах співдружності мов 
народів СРСР треба проводити, враховуючи вживання термінів у окремих галузях 
термінології, спільних для кількох мов. У наш час створений і має тенденцію до 
інтенсивного зростання спільний шар суспільно-політичної і наукової термінології, який 
нівелює шляхом уніфікації й інтеграції розходження в національних термінологіях. Процеси 
уніфікації й інтеграції у сучасній російській і українській термінолексиці добре 
простежуються в межах тих лексичних груп, де є двокомпонентні або багатокомпонентні 
словесні складники. 

Вихідна теоретична позиція полягає в тому, що в терміносистемі однієї мови наявні 
складні лексико-семантичні групи термінів —полісемічних, синонімічних, термінів-
омонімів, термінів-паронімів. Існує також об’єктивна можливість зіткнення термінів різних 
мов у процесі взаємодії термінологій мов народів СРСР. Ці явища утворюють нібито дві осі, 
на перетині яких стають найбільш вірогідними різні перетворення, які ведуть до уніфікації й 
інтеграції термінологій двох або й більшої кількості мов. 

Міжмовна уніфікація — це зведення термінолексики національних мов до 
семантичної тотожності, до рівноцінно наповнених систем, достатніх для задоволення 
потреб у термінах для кожної національної мови. Інтеграція в даному аспекті — це 
використання лексичних елементів однієї мови у процесі впорядкування, узгодження і 
об’єднання елементів різномовних терміносистем і їх функцій. Вона має місце при 
координуванні, і пристосуванні до обслуговування виробничо-технічного; і суспільного 
життя епохи НТР. Міжмовна інтеграція відбувається на основі зближення і глибоких зв’язків 
між мовами народів СРСР. 

Спробуємо виявити особливості спільного термінологічного фонду і можливості його 
уніфікації, інтеграції у близькоспоріднених російській і українській мовах, аналізуючи 
термінологічну синоніміку. 

Основною ознакою, що маркує нормативну термінологічну синоніміку, є семантична 
правильність, яка регулює добір терміносинонімів. Вона виявляється у наявності двох чи 
кількох однозначних термінів-синонімів або окремих лексичних значень багатозначних 
термінів. У визначенні синонімічності вихідним є семантична тотожність: кожне слово з 
групи терміносинонімів, називаючи ту саму реалію, відповідає одній семантичній одиниці 
змісту — семемі. Окремі терміносиноніми можуть різнитися семою — варіантним 
елементом, що має в межах семантики слова як семантичної єдності власну, особливу 
суперморфемну семантику, яка не виходить за межі семеми. 

У сучасній російській і українській терміносистемах, як правило, маємо односемемні 
засоби вираження певної реалії в знакових одиницях одного обсягу. Але синонімічні 
мікроструктури термінів односемемного змісту майже завжди мають свої особливості у 
кожній мові (пор. російські суспільно-політичні терміносиноніми мировоззрение, 
миропонимание, миросозерцание і українські світогляд, світорозуміння). Специфіка таких 
терміносинонімів полягає насамперед у тому, що терміни у кожній з мов формуються на 
кількісно і якісно неоднаковій мовній синонімічній базі. Наприклад, в обох мовах є 
соціологічні терміни отдых (право на отдых) / відпочинок (право на відпочинок), але у 
російську систему термінів слово отдых прийшло з групи літературних синонімів отдых, 
отдохновение, передышка, а в українській мові відпочинок стало термінологічним, 
витримавши конкуренцію численної групи літературних синонімів відпочинок, спочинок, 
спочив, спочивок, спочин. 

Термінологічна синоніміка в обох мовах виникає при орієнтації на літературні групи 
синонімів: топографічні терміни высота / висота відібрані із синонімічної групи высота, 
вышина, высь / висота, височина, високість, Приклад створення синонімів за існуючим 
зразком — назва спеціаліста із робіт на височині верхолаз, высотник і верхолаз, висотник. 



Як правило, для терміновжитку відбирають стилістично не марковані елементи 
синонімічних літературних груп, якщо ж термінами стають експресивно диференційовані 
компоненти таких синонімічних груп, семний експресивний компонент у них нівелюється. 
Наприклад, для найменування основної частини скелета людини в сучасній російській мові 
термінологічно вживається позвоночник, позвоночный столб, а для тварин — спинной 
хребет. Наявне в літературній групі синонімів слово хребет по відношенню до людини не-
термінологічне через розмовність, а словосполучення становой хребет, становая жила — 
через застарілість і просторічність. Українська термінологія у цій групі синонімів 
сформувалась на основі нейтрального слова хребет (спинний хребет, хребетний стовп); не 
увійшли в термінологічний вжиток рідковживані становий хребет, станова жила. 

Ігнорування, нівелювання стилістичних особливостей яскравіше виявляється при 
формуванні української терміносистеми, оскільки в літературних синонімічних групах 
порівняно більше розвинений експресивний компонент. Наприклад, якщо російська 
ботанічна назва картофель спирається на літературну синонімічну пару картофель, 
картошка, то українське картопля як термін існує на фоні зафіксованої загальномовними 
словниками картопля, діал. картоха, бульба, бараболя, картох. 

Результатом процесу постійної взаємодії сучасної російської і української 
термінолексики є перевага симетричного з російським українського терміна при наявності 
симетричних терміносинонімів. Порівнюючи назви з матеріалознавства російські пористый, 
ноздреватый, губчатый і українські пористий, поруватий (рідше), шпаристий (рідше), 
ніздрюватий, дірчастий, губчастий, губчатий, можна стверджувати, що перекладач 
спеціальної літератури надасть перевагу синонімам пористий, губчатий. 

Системні параметри термінологічної синонімії визначаються особливостями 
російської й української терміносистем як елементів літературної мови. Враховуючи зв’язки 
семантик лексичних одиниць, системність у галузі термінолексики вбачаємо в тому, що 
кожна лексична одиниця є частиною внутрішньо організованої сукупності одиниць мови. Це 
вимагає всебічного опису виділеної на основі семантичної спільності даної тематичної 
групи. З’ясування характеру зв’язків семантик і пошуки на цій підставі певних обмежень для 
різних типів синонімічних зв’язків надзвичайно важливе для розуміння характеру синонімії 
в галузі термінології. Термінологічний тип синонімії в силу специфіки жанру від усіх інших 
її типів відрізняється найбільшою кількістю обмежень. 

Термінологічна синоніміка є породженням семантичних, стилістичних і стильових 
відношень, які органічно складаються між словами-елементами терміносистем російської і 
української мов. При цьому в формуванні складових частин кожної синонімічної групи 
термінів у обох мовах діє складний ланцюг стосунків між конкретними первинними 
елементами мовної структури в межах лексичної системи. Системні відношення гальмують 
безперервні стихійні зміни в процесі функціонування мови і визначають серед можливих 
напрямів історичних змін елементів структури саме ті, які найменше порушують існуючу 
систему. Вони ж певним чином, у відповідності до рівня розвитку мови, відбивають явища 
позамовної дійсності в словесно виробленій формі виразу людської думки. Так формується 
за своїми семантичними схемами терміносистема, в якій не виключається можливість появи 
і співіснування термінів-синонімів. 

Оперативно реагуючи на зміни в житті суспільства, терміносистеми змінюються, 
поповнюються. Процеси неологізації і застарівання, що ведуть до появи синонімів, 
відбуваються в термінології так, що на початку можливе зіткнення нового некодифікованого 
терміна з кодифікованим синонімічним. Тут певний вплив може здійснити термінологічна 
мода, але в більш регулярному варіанті синоніміка термінів відбиває процес становлення 
терміна. Порівняймо мовознавчі терміни-синоніми праязык, язык-основа, язык-предок; 
фрикативный согласный, щелевой согласный, спирант, з яких у наш час спеціальна 
російська лексикографія рекомендує терміни праязык, язык-основа, відмовившись від 
застарілого терміна-синоніма язык-предок, але не може через різні причини обмежити другу 
названу групу терміносинонімів, яка зараз стала ще більшою: фрикативный, длительный, 



открытый, согласный, спирант, щелевой, Щелинный согласный. Незважаючи на ряд 
відхилень, можна говорити про тенденцію до діахронічної черговості вживання таких 
терміносинонімів; пор. українські синонімічні пари з цукропромислової термінології вен 
тилятор, вітрогон; труба, рура; насос, смок; варщик варій; приток, доплив, другі 
компоненти яких зараз m вживаються у кодифікованій термінології. Легко помітити, що 
кодифікаційна селекція у цьому випадку проходить по лінії добору термінів, симетричних 
для української і російської мов. 

Під впливом процесів неологізації й архаїзації в галузі сучасних російської й 
української термінолексики відбуваються певні перерозподіли в терміносистемі. їх можна 
охарактеризувати як специфічні для наукового стилю, оскільки процеси неологізації і 
архаїзації у сучасних російській і українській мовах поза науковим стилем мають свої 
особливості і симетричності у наповненні односемемних мікросистем відповідними 
синонімами майже немає. 

На характері взаємодії сучасних російської і української терміносистем у галузі 
синонімії відбиваються особливості стилістичних і стильових взаємовідношень між 
компонентами лексичних систем цих мав. При порівнянні результатів взаємодії 
нейтрального і наукового стилів, з одного боку, і стилістичного протиставлення в межах 
спеціального функціонального стилю елементів нейтральної і високої або зниженої лексики, 
з другого — спостерігаються різні вияви взаємо сучасних російської і української 
терміносистем. У випадку взаємодії стилів звичайними є процеси, паралельні в двох мовах; 
пор. російські медичні термі инъекция (мед.), укол /укр. ін’єкція, укол; рициновое масло, 
касторовое масло (фарм.), касторка / рицинова олія, касторкова олія, касторка (розм.). 
Проте, які в російській групі термінологічних синонімів є розмовні елементи, в українській 
їм знаходимо або несиметричний відповідник (самокал, самокалка (розм.) / самогартівна 
сталь, самогарт (розм.), або взагалі відповідники відсутні: самолов (риб.), самоловка / 
самолові. 

Процеси уніфікації в галузі терміносинонімії, які виникають шляхом стильових і 
стилістичних перегрупувань, проявляються через уніфікацію словотворчих типів, що 
починається із створення симетричних пар, терміносинонімів: для визначення типу 
жорсткості пряжі, тканини є російський термін жесткость і українські синоніми 
жорсткість, цупкість, проте в симетричній синонімічній парі термінів грубошерстий, 
жесткошерстый і грубошерстий, жорсткошерстий вказана синонімічність ігнорується в 
силу процесу уніфікації. Якщо в синонімічні пари термінів входить складне слово, йому 
віддають перевагу при творенні складних термінів, пор. кривошип, мотыль / кривошип, 
мотиль і відсутність синонімів у сполученнях обратный кривошип, спаренный кривошип, 
уравновешенный кривошип / зворотний кривошип, спарений кривошип, зрівноважений 
кривошип. Віддається перевага лаконічним компонентам: у російській термінології є 
терміносполука приводной ремень, а слово пас не вживається як застаріле, а в українській 
пас виявилось уживаним: балатовий пас, подвійний пас, клиновий пас. 

Таким чином, у процесі нормалізації сучасних російської і української 
терміносистем відбувається шліфування термінів, що завершується відмовою від багатьох 
синонімічних термінів. 

 


