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Мова, будучи могутнім засобом порозуміння людей, їх спілкування, має в собі незліченні, 
глибинні скарби для передачі найтонших нюансів думки, різноманітних знань, досвіду, 
багатовікової мудрості. Основною одиницею мови є слово, яке позначає якусь річ, предмет, 
явище, дію, стан, ознаку, кількість тощо. Для розуміння один одного люди повинні володіти 
певним запасом слів, який визначається і їх життєвим досвідом, і освітою, і спеціальною 
підготовкою. Як правило, кожна людина має в своєму лексиконі потрібку кількість 
загальновживаних слів і розуміє їх значення. 

Якщо візьмемо речення: «Останнім часом проблема вивчення глибинних шарів 
земної кори все більше цікавить вчених»2, то, хоч воно взяте з спеціальної літератури, в 
ньому всі слова будуть зрозумілі читачеві. Але якщо візьмемо речення: «Поняття про фації 
глибинності і фації тиску не тотожні, а уявлення про парціальні збільшення з глибиною 
температури і тиску в рухомих зонах метаморфізму не виправдане» або «Вся товща 
карпатського флішу підрозділяється на ряд горизонтів і світ, вік яких визначено за 
допомогою палеонтології», то людина, яка не має спеціальної підготовки, може не все 
зрозуміти в цих реченнях. 

Для повного розуміння змісту треба знати значення таких слів, як фація, 
парціальний, метаморфізм, фліиі, світа, палеонтологія. Перелічені тут слова належать до 
геологічної термінології. Фація (від лат. facies «вигляд») — термін, що вживається в 
геології у двох значеннях: а) для позначення осадочної гірської породи з певними 
петрографічними ознаками і органічними рештками і б) для позначення фізико-
географічного середовища, в якому мав місце розмив або виникали осадки, що потім 
перетворилися в породи. Парціальний тиск (франц. partiel «частковий», від лат. pars 
«частина») — та частина загального тиску у газовій суміші, яка зумовлена даним газом або 
парою. Метаморфізм (від грецького metamorphōsis «перетворення») — істотне 
перетворення гірських порід під впливом внутрішніх процесів земної кори, що 
відбуваються з збереженням твердого стану поради в цілому, тобто без істотного 
розплавлення або розчинення. Фліш (слово, яке належить до швейцарського діалекту, 
походить від нім. fliessen «текти») — становить собою особливу формацію осадочних 
порід, характерну для певних тектонічних умов. Товщі уламкових осадочних порід. Світа 
— сукупність пластів гірських порід, об’єднаних схожим складом (карагандинська світа, 
вугленосна світа). Палеонтологія — наука про давні організми, що існували в минулі 
геологічні часи; наука про викопні організми. 
Такі слова, які позначають поняття спеціальної галузі знань, і є термінами. Для розуміння 

їх потрібна спеціальна підготовка, бо кожне слово-термін має своє конкретне значення, з 
яким воно вживається в даній літературі. 

З розширенням людських знань про природу і суспільство виникає потреба позначати 
нові, відкриті наукою явища і предмети, які ще не мають назв, словами. Коли не знаходять 
нових назв, то ці предмети позначають уже відомими у даній мові словами. 

У мові відбувається природний процес термінологізації ряду слів, тобто перехід їх із 
загальновживаних слів у розряд термінів якої-небудь спеціальної галузі знань, де вони 
позначають певне конкретне поняття. Прикладом переходу загальновживаного слова в 

                                                           
1 Видавництва «Наукова думка» і «Реклама» для павільйону «Наука» на Виставці передового досвіду в 
народному господарстві УРСР підготували проспекти та анотації інститутів АН УРСР, у яких представлені 
різні галузі науки. Стислий виклад складних проблем і широке коло порушених питань у цих виданнях 
змушували видавців поєднувати виклад спеціальних знань із доступністю розуміння масовим відвідувачем, яка 
в ряді випадків знижувалася наявністю спеціальної термінології. Проблема співвідношення терміна і 
загальновживаного слова і є предметом обговорення в цій статті, тим більше, що проспекти видано масовим 
тиражем (5000 примірників) і мовне оформлення їх становить певний інтерес. 
2 Тут і далі подаються приклади, взяті з видань Академії наук Української РСР для Виставки передового 
досвіду в народному господарстві УРСР (К., 1966). 



термін може бути слово щит, яке означає предмет захисту від чогось: «Тарасові здавалося, 
що він чує зойк і брязкіт списів об залізні щити лівонських загарбників» (Іваненко). Тут 
слово щит — предмет озброєння колишніх воїнів. У реченні: «Скрізь по полю стоять щити, 
накидане гілля. Тільки подай снігу!» (Скляренко) щит означає предмет для затримки снігу. 
Слово щит вживається також і з переносним значенням, як-от у вірші: «І я трудом за мир 
стою, Стою за цілий світ! Вітчизну славлю я свою, — Усіх народів щит!» (Нагнибіда). 
Метафоризація слова призводить до втрати конкретних рис позначуваного ним предмета, і 
це слово-назва на підставі якоїсь ознаки переноситься на інші явища. В результаті 
абстрагування, тобто відриву від конкретних речей, відбувається його термінологізація, і 
слово, ставши терміном, позначає вже якесь певне, з одним значенням, поняття спеціальної 
галузі знань. Так, геологічні науки оперують терміном щит, що виступає лише з одним 
значенням. Наприклад: «У докембрійських щитах зосереджені найбільші запаси заліза, 
золота, міді, урану, нікелю, кобальту, платини, хрому, титану, рідкісних металів, ніобію, 
цирконію, рідких земель та інших металів, а також нерудних копалин — алмазів, апатитів, 
слюд, графіту тощо», де слово щит виступає як термін на позначення певного середовища 
Землі. 

У наведених нижче прикладах слово щит вжито як геологічний термін: «У межах 
Українського щита можна чекати широкого розвитку вже відомих родовищ і відкриття 
нових, зокрема родовищ сульфідних руд нікелю, міді, цинку, алмазів і т. д.»; «Великий 
інтерес у вивченні глибинних зон земної кори, так само як і інших докембрійських щитів 
світу, викликає Український щит»; «Ці омолоджені зони вулканізму, зв’язані з глибинними 
розламами щита, можуть бути також алмазоносними»; «Наведений перелік не вичерпує 
перспектив металоносності щитів». Щит — це широка область виходу на поверхню землі 
складчастого фундаменту платформи; характеризується тривалими і стійкими висхідними 
рухами, внаслідок чого відсутній або слабо розвинений осадочний покрив. Термін щит 
звичайно стосується докембрійських виступів стародавніх платформ, наприклад: 
Балтійський щит, Канадський щит, Український щит і под. 

Властивістю науки, техніки, політики, мистецтва є їх термінологія, що зв’язана з 
системою понять будь-якої галузі людських знань. Поняття є форма людського мислення, з 
допомогою якої пізнаються загальні, істотні ознаки речей, явищ об’єктивної дійсності. Як 
вищий продукт діяльності мозку, вони є результатом узагальнення маси одиничних 
предметів. Кожна наука оперує поняттями, що відображають те або інше коло явищ. Слова, 
які позначають певні поняття, і є термінами. Характерною рисою терміна є його 
однозначність, що досягається не умовами контексту, а саме належністю до даної 
термінології. Термін як одиниця даної термінології стилістично нейтральний, експресивно 
не забарвлений. Він повинен бути і лексично і морфологічно суто системний, здатний до 
утворення похідних термінологічних слів. Термін, крім однозначності, повинен бути 
максимально абстрактним, не експресивним, міжнародним і міжмовним, логічним. Досить 
повно ознаки терміна сформулював О. О. Реформатський: «Термін в ідеалі максимально 
абстрактний, однозначний, стоїть поза експресією, міжнародний і міжмовний, логічний і 
систематичний; зв’язаний з кальками і транскрипціями»3. 

Звичайно, терміни творяться на основі своєї національної мови, бо вони є частиною 
словникового складу, що позначає поняття, якими оперує та чи інша галузь спеціальних 
знань. До того ж, сума знань, що передається спеціальною дисципліною, повинна бути 
доступною людям, для яких дана мова є рідною, хоч іноді повне розуміння передаваних 
знань потребує додаткової спеціальної підготовки, наприклад, із медицини, геології, хімії, 
техніки і т. п. 

При переході на вищий ступінь володіння знаннями людина оперувала відомими й 
звичними їй словами, але в процесі заглиблення у вужчу сферу знань у людини поставала 
потреба відтіняти особливість позначуваного словом поняття, внаслідок чого певне слово в 
спеціальній літературі виступало переважно з одним значенням, тобто термінологізувалось. 

                                                           
3 А. А. Реформатский, Лингвистические вопросы перевода, «Иностранные языки в школе», 1952, № 6, стор. 20. 



Отже, деякі загальновживані слова ставали спеціальними словами даної галузі людських 
знань, або термінами. 

Внаслідок термінологізації загальновживаних слів в українській мові утворюється 
термінологічний фонд, до якого входять такі, наприклад, слова, як: нанос — вітровий нанос, 
льодовиковий нанос, морський нанос; поклад — жильний поклад, пластовий поклад, рудний 
поклад, копалини — корисні копалини; відклади — відклади гірських порід, піщані відклади, 
рудоносні відклади, докембрійські відклади (геолог.); перепад — адіабатичний перепад, 
перепад тиску, консольний перепад, налівнапірний перепад, перепад шлюзу (гідро-техн.); 
розчинник — леткий розчинник, органічний розчинник (хім.); оболонка — оболонка кабеля, 
свинцева оболонка, сітчаста оболонка; розплав — розплав глино-землевмісної породи, рідкий 
розплав; напруга — активна напруга, вторинна напруга, випробна напруга, лінійна напруга, 
залишкова напруга, робоча напруга, фазна напруга; поле — безвихрове поле, обертове поле, 
магнітне поле (електр.); бремсбергове поле (гірн.); відчуження (юр.), відчуття (психол.), 
партбюро (політ.); саморозвиток (філософ.); вартість — додаткова вартість, ринкова 
вартість, товарна вартість (економ.) і т. ін. 

Процес термінологізації загальновживаних слів української мови пов’язаний з 
розширенням людських знань про природу і суспільство і викликаний потребою позначень 
нових понять і предметів. За допомогою словотворчих засобів на основі наявного мовного 
матеріалу творяться терміни і термінологічні словосполучення. Досить продуктивними 
формантами є суфікси і префікси. Так, за допомогою суфікса -ач (-яч) утворені такі 
терміни, як помножувач, фотопомножувач, повторювач, перетворювач, надівач, 
пасонадівач, підсилювач, затискач, вимірювач, обезпилювач, освітлювач, перемикач, 
заповнювач, наповнювач, обважнювач, приймач, фотоприймач, переприймач, підкидач, 
підбирач, підрізувач, проколювач та ін. Залежно від характеру призначення приладу, 
позначуваного цими термінами, вони вступають у термінологічні словосполучення, 
наприклад: автоматичний перемикач, барабанний перемикач, ртутний перемикач, 
штепсельний перемикач; автомобільний приймач, батарейний приймач, ламповий приймач, 
літаковий приймач; активний наповнювач, пасивний наповнювач; гвинтовий затискач, 
заземлюючий затискач; катодний повторювач; статичний перетворювач, 
оптоелектронний перетворювач; вимірювач індукції; підсилювач напруги, підсилювач 
регулятора, релейний підсилювач та ін. 

Окремі терміни творяться з українських слів за допомогою афіксів, зокрема префікса о-. 
Від слова ребро утворено термін оребрення і похідні від нього слова оребрений, оребрювати 
(«виготовлення оребрених труб», «оребрені труби»), а також термінологічні словосполучення 
— перфороване оребрення, гофроване оребрення, розчленоване оребрення, дротяне 
оребрення і под.; від слова кусок — окускування, окускування (агломерація) руди; від слова 
бетон — обетонити, обетонений, обето-нювання; від слова промінь — опромінювач, 
опромінення; від слова грань — огранування (кристалів), огранований, огранка; від слова 
звук — озвучення (фільму), озвучений, озвучувати; від слова кокс — ококсування; від слова 
кільце — окільцьований, окільцьовування; від слова кремінь — окременілий, окременіння; від 
слова снасть — оснастка, оснащення, оснащування, оснащеність; від слова шина — 
ошиновка, ошинувати; від слова шлак — ошлакувати, ошлаковка; від слова шлюз — 
ошлюзований, ошлюзувати і под. 

Характерною рисою української термінологічної лексики є творення складених із кількох 
елементів слів для повнішого вираження різних сторін предмета або явища. Внаслідок цього 
утворилось чимало складених слів, які входять в активний словниковий фонд наукової 
літератури. Такі слова, як металоносність, нафтоносність, соленосний, теплоносій, 
нафтоносний, нафтопереробний, нафтопромисловий, нафтогазоносність, водопровідність, 
дрібнозернистість, газопрояви, пароводяний, світлонепроникний, напівпровідник, 
тонкоплівковий, тепловіддача, теплорозсів, тепловипромінення, теплообмін, 
теплообмінний, електропровідність, сірководневий, радіоактивний, термомінеральний, 
високомінералізований, високофорсований, високопродуктивний, високочутливий вібратор, 



високотемпературний, високовакуумний насос, високонапірний, водозбагаченість, гідро 
термальний, геодинамічний і под., належать мові літератури з спеціальних галузей знань, 
зокрема техніки, науки. Слова, складені з двох або більше елементів, передають одночасно 
певні ознаки кількох предметів або частини їх, чим досягається повніше відображення 
об’єктивної дійсності. Адже слова світлонепроникний, сірководневий, високонапірний 
передають: або властивість матеріалу, що не пропускає світла, або наявність двох елементів 
— сірки і водню, або ступінь належності ознаки. Розширення відомостей про якесь явище 
або предмет, відображення додаткових, нововідкритих рис, ознак або властивостей 
спричиняється до творення на основі одного слова нових складених слів, характерних для 
наукової мови, типу: скловолокно, склопластик, склоблок, склотканина, склошпон, 
склотекстоліт, скловолокнистий, склограф, скломозаїст, склоочисник, склоцєментний, 
склофарфоровик і под. Складені слова є необхідним елементом наукової мови для 
вираження складних явищ і понять, якими оперує та чи інша галузь людських знань. 

Скажімо, для сфери суспільствознавчих знань характерні складені слова з 
компонентом іно-: інобуття, іновірець, іногородній, іноземець, іноземщина, іноплемінник, 
іноплемінний або складені з словом лже: лжевченість, лжевчення, лжемарксизм, лженаука, 
лжеприсяга, лжепророк, лжеспеціаліст, лжетеорія і под. 
Для позначення різних сторін якогось предмета, явища, поняття в науковій мові досить 
широко вживаються означення з підсилюючими ознаку префіксами над- — надглибока 
свердловина, надвисокий тиск, наданодний пристрій, надвольфрамава кислота, 
надзвуковий, над-ортофосфорна кислота, надсірчана кислота, надсинхронний привод, 
надслуховий, надтональний, надвигільна кислота, надшвидкорізний і под. та інколи зверх 
зверхвисокий («метаморфізм зверхвисоких тисків»). Треба сказати, що утворення типу 
зверхвисокий, зверхзвуковий є позанорматизними, бо в українській мові вживається префікс 
над-, а не зверх-, наприклад: надлюдина, надприродний і под. Лексикографічні джерела 
підтверджують саме цю тенденцію творення українською мовою слів даного типу. В 
шеститомному Українсько-російському словнику зафіксовано тільки одне слово подібного 
утворення — зверхштатний (т. II, стор. 182), а в Російсько-українському технічному 
словнику (1961) немає жодного утворення з префіксом зверх-. Всі російські утворення з 
словом сверх- (сверхатмосферный, сверхбыстрорежущий, сверхвысоковольтный, 
сверхгалактика, сверхзвуковой, сверхмощний, сверхскоростной і под.) передані українською 
мовою з префіксом над- (надатмосферний, надшвидкорізний, над високовольтний, 
надгалактика, надзвуковий, надпотужний, надшвидкісний і под.). Те ж саме маємо і в 
Словнику соціально-економічної лексики С. А. Воробйової і Т. К. Молодід. Очевидно, не 
слід запроваджувати ненормативних утворень типу зверхвисокий, зверхзвуковий при 
наявності уже усталених слів надвисокий, надзвуковий в українській мові і виразно 
виявленій тенденції словотворення в цьому напрямі. 

Тому паралельне слововживання, як видно з розглянутих текстів, є в ряді випадків 
наслідком невпевненості авторів у використанні саме тих, а не інших форм, а іноді 
результатом поспішності, внаслідок чого віддається перевага словотворенню, не властивому 
українській мові. Вірніше, творення слів-термінів у такий спосіб належить до мовних огріхів 
і не є ознакою високої культури мови. 

У технічній літературі спостерігається іноді паралельне вживання окремих термінів, 
наприклад, датчик («розміри датчиків», «датчик вимірювача», «датчик являє собою 
мікрокалориметр», «датчик глибини», «датчики розраховані на багаторазове 
використання») і давач («прилад має германієвий давач», «давач живиться струмом від 
батареї», «один з давачів нерухомий», «давачі захищено від джерела свинцевим екраном»). 
Наявність двох термінів для позначення одного й того самого предмета не бажана в 
термінологічній системі. І хоч в технічній літературі суфікс -ач є досить продуктивним 
(підсилювач, вимірювач, перетворювач), все-таки у даному разі треба віддати перевагу 
суфіксу -чик і обмежитись одним терміном — датчик. Лексикографічні джерела не 
зафіксували в українській мові слова давач, тимчасом як термін датчик прийнято в практиці 



видання технічної літератури українською мовою (вібродатчик, електричний датчик, 
ємкісний датчик, індуктивний датчик, реохордний датчик) і зафіксовано Російсько-
українським технічним словником. 

Іноді паралельне вживання термінологічних слів призводить до неправильного 
висвітлення явища або поняття, як це сталося, наприклад, із висловами речовинний склад і 
речовий склад в геологічній літературі, де йдеться про одне й те саме поняття. При розповіді 
про склад глибинних шарів Землі розглядається речовина, з якої вони складаються, і тому 
правильно сказати речовинний склад. Але в іншому місці, де йдеться про це ж саме, вжито 
словосполучення речовий склад, що має зовсім інше значення, а саме — склад речей. 

Зустрічається паралельне вживання термінологічних слів самописець і самопис: 
«Записувати на самописці зміни зворотного струму», «записувати на самописці 
фотосигнал», «фіксується на самописі», «сигнал фіксується на осцилографі чи самописі», 
«реєструється на самописі». У даному разі на позначення приладу слід давати один 
відповідник, а саме самопис — релейний самопис, а не релейний самописець. 
У спеціальній літературі трапляється зрідка вживання російських термінів надвиг, 

надвиги: «Регіональні розриви, до яких насамперед відносяться надвиги, бувають 
протяжністю десятка і сотні кілометрів» замість прийнятого в практиці гірництва насув, 
насув пластів. Вживається також термінологічне словосполучення — геологічні 
наверстування. Термін наверстування є в українській мові, але він стосується тільки вузької 
галузі — поліграфії, як це відзначає Українсько-російський словник: «наверстування тип. 
наверстывание» (т. II, стор. 566) і Російсько-український технічний словник: 
«наверстывание полигр. наверстування» (стор. 254). Малоімовірно, щоб цей термін 
поширився в геологічній термінології з іншим значенням, ніж у поліграфії. Тому можна 
допустити, що це є одним із мовних огріхів, які виникають внаслідок недосконалого 
перекладу з російської мови. Слово наверстування вжито тут у значенні напластування або 
нашарування. 

З винаходом кібернетичних пристроїв і запровадженням обчислювальних машин 
термінологізуються такі слова, як обчислювання, обчислювач, обчислювальний і т. ін., що 
ввійшли до термінологічного фонду української мови. 

В процесі вироблення термінології в 20-х роках був запроваджений термін обрахунки, 
наприклад: «проробляти такі обрахунки» (К. Маркс, Капітал, т. III, ч. 1, X., 1929, стор. 36), 
що в пізніших перекладах замінений словом обчислення: «робити такі обчислення» (К. Маркс 
і Ф. Енгельс, Твори, т. 25, ч. 1, стор. 82). 

Відомо, що дублетність і синонімічність не бажана в будь-якій термінології, і тенденція 
до уніфікації є цілком закономірною. Проте в практиці видання наукової літератури 
спостерігаються ще паралельне вживання термінів обчислення і обрахунки, обрахування: 
«необхідно зробити ряд обчислень»4, «обчислення середньої довжини речення» (150), 
«обчислення можна спростити» (32), «одним із засобів такої оцінки є обчислення величин» 
(42), «дані при обчисленні довжини речення» (150) і «Щоб провести обрахунки за цією 
формулою» (41), «обрахунки показують» (42), «точність наших обрахунків приблизно 
дорівнює 92» (34), «при обрахунках середньої частоти» (32), «обрахунки статистичних 
параметрів» (151), «Існує не один спосіб обрахування ступеню кореляції» (41). 

Прийнявши за основу термін обрахунок, автори користуються і багатьма похідними від 
цього слова: «обрахуємо t для кожної пари стилів» (38), «обрахована нами середня частота» 
(32), «обрахування проводимо згідно з табл. 13» (42), «коливання, що не виходять за межі 
обрахованих» (33), «обрахуємо середню частоту фонеми» (32), «обраховані середні частоти 
сполучників» (147). 

Слова обрахунок, обрахування (рос. обсчет), обрахування і обраховування (рос. 
обсчитывание), обраховувати (рос. обсчитывать) мають своє значення і певний оціночний 
елемент, не бажаний для термінів. Тому при сучасному стані розвитку термінологічної 
лексики і утвердженні термінів обчислення, обчислювач, обчислювання, обчислювальний і 
                                                           
4 «Статистичні параметри стилів», К., 1967, стор. 31. Цифри в дужках вказують на сторінки цієї праці. 



под. (наприклад: «обчислення на електронних обчислювальних машинах», «обчислювальні 
схеми») слова обрахунок, обраховування розглядаються як дублетні форми, в яких не 
відчувається гострої потреби і які не слід термінологізувати. 

До дублетних форм належать також і слова, які потрапляють у друкований текст іноді 
внаслідок недогляду, як-от слово участок («дослідження мікроучастків полікристалічних 
плівок», «очистка лічильників участків», «переадресація участків», «складення матриці 
участку А і К») із значенням ділянка, або судоводій («дає звуковий сигнал про небезпеку 
судоводію», «полегшення праці судободіїв», «судоводій має інформацію про глибину», 
«судоводію не під силу визначити оптимальний режим»), судоводіння замість прийнятих в 
українській мові судноводій, судноводіння, судноводійський, судновик та ін. 

Характерною рисою слововжитку в спеціальній (науковій, технічній) літературі є 
передача ознаки, зв’язаної з дією даного предмета або поняття. Тому в науковій мові значно 
ширше, ніж в інших функціонально-структурних стилях, використовуються з 
термінологічним забарвленням активні дієприкметники і прикметники на -чий. Цілком 
закономірними для наукової мови є термінологічні словосполучення: дисперсуюча система, 
циркулююча рідина, швидкодіюча машина, несучі елементи, діюча установка, 
нафтоутворюючий горизонт, породоутворюючий компонент, фільтруючий розчин, 
підстилаюча порода, коректуючий інтегратор, самозаписуючий потенціометр, 
компенсуючі трансформатори, несуча поверхня, падаюче світло, і под. Саме ці 
словосполучення дають можливість повного виявлення характерної ознаки якогось предмета 
або явища з сфери наукового пізнання. 

Поряд із термінами, створеними на основі рідної мови, в науковій літературі виступають 
також терміни іншомовні. Потреба в інтернаціональній лексиці зумовлюється тим, що вона, 
за визначенням Л. А. Булаховського, «стосується головним чином вершин цивілізації наук, 
мистецтва, організації суспільства, того, що за умовами свого існування швидко 
інтернаціоналізується»5. Суспільство перебуває тепер на такому ступені розвитку, що 
неможливо обійтись в процесі спілкування людей без іншомовної лексики, засвоєної 
кожною національною ;мовою, а тим більше при передачі відомостей, пов’язаних із якою-
небудь галуззю людських знань. Внаслідок цього у словниковому фонді української мови є 
значна частина іншомовних термінів — анархія, арсенал, антагонізм, авлакоген, адсорбент, 
алюат, атом, бішофіт, вібратор, вакуум., грабен, гранітоїд, дивергенція, кембрій, 
травертин, рифей, флатер, титан, мантія, полімер, тектоніка, геосфера, атмосфера, 
гідросфера, тектоносфера, макрокінетика, мікротектопіка, стратиграфія, монокристал, 
монохроматор, спектрометр, вібробункер, ізотоп, сканінг, метаморфізм, дегідратація, 
магматизм, регіон, міоцен, пліоцен, аргіліт, алевроліт, неоген, палеоген, уран, 
потенціометр, інтегратор та ін. 
Таким чином, українська літературна мова, розвиваючись, вбирає в себе значну частину 

інтернаціональної лексики, яка є необхідним елементом позначення понять науки. «Наукова 
або публіцистична мова, — відзначає М. Т. Рильський, — неможлива без використання 
іноземної термінології, що стала термінологією інтернаціональною»6. 

Оскільки кожна галузь науки розвивається на основі досвіду, здобутого багатьма 
народами, до складу її термінології входять міжнародні терміни. Упорядкування системи 
термінології неодмінно включає у себе і взаємодіяння, контакти різних мов між собою. 
Акад. В. В. Виноградов відзначає, що «завдання розкриття і упорядкування системи 
термінології тієї чи іншої науки на ґрунті даної національної мови тісно пов’язане з 
вивченням історичних коренів окремих термінів або цілих їх груп. Тут гостро постає 
питання про так званий інтернаціональний лексичний фонд у складі різних термінологічних 
систем»7. 
Запровадження іншомовних термінів є природним процесом життя кожної мови. 

                                                           
5 Л. А. Булаховський, Нариси загального мовознавства, К., 1959. стор. 114. 
6 М. Т. Рильський. Художній переклад з однієї слов’янської мови на іншу, К., 1958, стор. 6. 
7 «Вопросы терминологии», М., 1961, стор. 8. 



Українська мова збагачується як розширенням значення українських слів, активізацією 
словотворчих засобів, так і значним поповненням іншомовними словами, в тому числі й 
інтернаціональними. Розуміння процесу взаємопроникнення мов, постійного переходу 
окремих слів з однієї мови в іншу і засвоєння їх носіями даної мови є необхідною 
передумовою свідомого впливу на збагачення кожної національної мови. 

Поповнення запасу слів кожною людиною, зокрема оволодіння багатющими скарбами, 
що містяться в термінологічному фонді, сприяє загальному піднесенню культури, залучає 
людину до знань, надбаних протягом багатовікової історії, збагачує її мову, привчає до 
правильного вживання слів-термінів, до розуміння таємниці, що розкривається при 
опануванні термінів. 
 


