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Передати атмосферу сучасного могутнього виробництва, самовіддану працю радянських 
людей, красу, творчість і велич будівників комунізму не можна без широкого використання 
елементів різних стилів, оскільки, як вважає акад. В. В. Виноградов, «немає слів і мовних 
форм, які не можуть стати матеріалом для образу. Необхідно лише, щоб застосування їх з 
метою художньої образності було стилістично й естетично виправдане» (Виноградов В. В. 
Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 119). 
Виробничо-професійна термінологія у художньому творі розширює свою семантику, 
функції, визначає тенденції розвитку художнього стилю на сучасному етапі, характеризує 
індивідуальний стиль письменника, передає атмосферу праці з точки зору людини, яка 
працює в даній галузі виробництва: Ніж бульдозера лягає на землю, шаленіє мотор, аж 
дзиґотить, як босий на морозі, металевий велетень, нога відпускає педаль, потекла вперед 
стрічка гусениці... (В. Яворівський). Наведений приклад показує, що вживання термінів у 
прямому номінативному значенні зумовлено темою твору, намаганням автора підкреслити 
вільне володіння героєм термінологією своєї професії. Крім інформаційної функції, яку 
найчастіше виконує термін, вжитий у прямому значенні, спеціальне слово виконує і 
характеризуючу функцію, в основі якої лежить властивість терміна бути співвіднесеним із 
спеціальним поняттям. Капітан Дорошенко так характеризує Віталика Рясного у романі 
О. Гончара «Тронка»: Вже й електроніка і кібернетика, і тонкощі радіотехніки — все під 
отим картузиком є. 

Часто професійно-виробнича термінологія у мові художньої літератури виступає у 
художньо-естетичній функції, набуваючи нового тропеїчного значення. Терміни можуть 
бути епітетами як до нейтральних слів: термоядерні мускули, радіоактивне сміття, 
загазовані хімконцернами вітри (П. Загребельний), так і до емоційно-забарвлених: 
металургійні таланти, реактивна закоханість, напівпровідникові почуття, електронно-
показовий концерт, машинна цивілізація, машинна оголеність, нерозчіпні ланцюги 
абстракцій (П. Загребельний); реактивний сокіл, кібернетичний дідько (О. Гончар). Терміни 
входять до складу метафоричного контексту: У понеділок надійний, перевірений токарно-
гвинторізний верстат 1-К-62 раптом виявив свій зловредний норов... перестав слухатися 
(В. Собко); порівняльного звороту: Леза ножів палахкотіли, мов електрозварка, аж очі 
боліли (І. Григурко). Зустрічаємо порівняння людських можливостей, звичайних побутових 
явищ і ситуацій з виробничими процесами. Найбільше порівнянь такого типу у романах 
П. Загребельного: Мені здавалося іноді, що Чемерис сам у собі невичерпний, він би міг 
змагатися з двигуном внутрішнього згорання, з найпотужнішим дизелем, і навіть з 
атомною електростанцією помірних габаритів. Використання професійних термінів в 
образній функції свідчить про їх функціональну близькість з словами загальнолітературної 
мови. 

У художніх творах терміни часто виступають засобом створення комічного ефекту, 
який досягається авторськими мовними прийомами: Апендикс — це атомна бомба. Гірше: 
міна уповільненої дії, про існування якої ти знаєш, але не знаєш, коли вона вибухне 
(О. Чорногуз); Одразу все село взнає. Радіо, а не жінка. Останні вісті (В. Безорудько). 

При з’ясуванні питання про експресивність та емоційність терміна вирішальну роль 
відіграє мовне оточення, в якому він знаходиться. Спеціальні слова служать для посилення 
виразності, емоційності, для створення яскравого, нового, свіжого, оригінального образу, бо 
термін, як і будь-яке слово, в художньому творі виступає в нерозривній єдності з художнім 
образом. 

Образність професійно-термінологічної лексики базується на ситуативній, а частіше 
мовно-ситуативній експресії. Аналізуючи твори українських радянських письменників, 
спостерігаємо різні способи створення експресії в словах-термінах при збереженні 
номінативного значення. Серед них можна виділити такі: 1) сполучення з епітетом: Бувають 



у житті дні, коли все вдається, коли токарний верстат, могутній і слухняний, скоряється 
не тільки твоєму рухові, а нібито навіть душі (В. Собко). У творах П. Загребельного 
зустрічаємо такі поєднання: примітивна електронність, безжальна функціональність, 
інтелектуальна технологія, душевна конструкція, океанічно-органне звучання машин, 
причіпливі мережівні механізми; 2) вживання професійного терміна із зменшено-пестливим 
суфіксом: Іду на аеродром, на найближчий аеродромчик, де загін се-ге авіації базується 
(О. Гончар); 3) образність мікроконтексту: ...щойно хлопець або дівчина одержують 
атестат зрілості і проковтують вірус жадання вищої освіти... Вірус той пустили в 
повітря якісь наші вихователі, що передбачливо засекретили свої імена (П. Загребельний); 
4) термін серед незвичного сполучення слів: Ну оцю синтаксичну силосорізку серйозно 
запустив для мене чи для посміху? (йдеться про аналіз речення) (П. Загребельний); 
5) омонімічність термінів: ...я ж цілу ніч бився над твоїм реченням, як риба об лід! Такий 
аналіз... — Аналізи в нас беруть тепер у поліклініках (П. Загребельний); 6) каламбурне 
переосмислення термінів: так, семантику імені Клементина герой твору пояснює намаганням 
батьків дівчини втілити в імені щось від їх професій: У нас батько електрик, — пояснив 
товариш Книш. — А мама змолоду активна учасниця самодіяльних гуртків, — додала 
Клементина. — Тому, коли народилася дочка, батько хотів назвати так, щоб в імені було 
щось від електротехніки, а мамі хотілося чогось театрально-незвичайного. — А 
Клементина — це хіба що? — Від слова «клема», — пояснив товариш Книш 
(П. Загребельний); 7) примітивне пояснення виробничого процесу: ...атоми зіштовхуються 
лобами, як барани, і від того витворюється електрика — так пояснює утворення 
електроенергії на атомній електростанції герой твору П. Загребельного; 8) перенесення 
терміна з однієї терміносистеми в іншу: Тепер мета медицини — не дати можливості 
десанту бацил висадитися в тилу вашого організму (В. Безорудько). 

Стилістично «загоряються» професійні терміни, які вступають у певні зв’язки з 
іностильовими мовними елементами: 1) із застарілими словами (архаїзмами, історизмами): 
Дали на ознайомлення пуд сценаріїв, дали час на роздуми... (О. Гончар); 2) з фольклорними 
елементами: Тут у тебе ні штурмана, ні радиста, сам за всіх і швець, і жнець (О. Гончар), 
пор.: І коваль, і швець, і кравець, і на дуду грець (народна творчість); 3) з розмовно-
побутовою лексикою: героїня роману П. Загребельного «Левине серце» Дашунька добилася 
перед правлінням перейменування мало не всіх професій на фермах. Не просто доярка, а 
майстер механічного доїння. Не якийсь там недоладний «кормач», а оператор 
кормоприготування і навіть не сторож, а нічний скотар. 

У досліджуваних художніх творах зустрічаємо експресивно забарвлені професійні 
терміни у поєднанні з авторськими неологізмами-композитами, які пов’язані із сферою 
занять персонажів. Так, О. Гончар, зображуючи у «Циклоні» середовище працівників 
кіномистецтва, творить авторські неологізми-композити з компонентом кіно- (кіноярмарок, 
кіногість, кінолюд, кінововк, кіномефістофель та інші), а у романі «Тронка», описуючи 
життя льотчиків, створює неологізми з компонентом авіа-: Це він тут поетом став, а в нас 
йому, пригадуєте, скільки разів перепадало за вибрики в повітрі, за його авіакозакування... 
Мова трубопрокатника Євгена у романі П. Загребельного «Переходимо до любові» рясніє 
композитами з метал-: Буду металознавцем. Ти металороб, а я металознавец. А решта 
людей — металоїди. Тобто металоспоживачі. Розподіл праці. 

Отже, функціональне призначення професійно-термінологічної лексики у художньому 
творі найрізноманітніше. Терміни, проникаючи у синонімічні ряди, сприяють створенню 
яскравого, свіжого, неповторного образу, посилюють виразність тексту, відображають 
характерні ознаки мовного процесу нашої доби. 

 


