
К. В. ЛЕНЕЦЬ 
РОБОТ І ПОХІДНІ 

 
У період науково-технічної революції виникають нові галузі науки, види виробництва, 
технологічні процеси, а також нові машини й механізми, отже, з’являються і нові назви. При 
цьому терміни утворюються з відомих елементів згідно з діючими моделями або шляхом 
переосмислення наявних назв, запозичення термінів з інших галузей науки, людської 
діяльності. Наприклад, у новій галузі науки і техніки — космічній уживаються відомі вже 
терміни з уточненням космічний (корабель, екіпаж, політ, експеримент), космічна (наука, 
техніка, станція, ракета), космічне (дослідження, спостереження) і т. ін. 

Активне впровадження у промислове виробництво «розумних машин» викликало появу 
нового словотвірного гнізда на чолі з іменником робот. Саме слово робот з’явилося, як 
відомо, у творі чеського письменника Карела Чапека ще в 1920 р. У його п’єсі «R.U.R.» 
роботами називали механічних людей. Сьогодні вже є промислові роботи і серед них 
автоматичні роботи, модульні роботи, а в недалекому майбутньому планується створення 
роботів-інтелектуалів, які зможуть приймати самостійні рішення. Існує навіть робот-
музикант. З’явився термін парк роботів. 

Бурхливий розвиток науки і техніки покликав до життя роботизацію у промисловості, 
розробку планів роботизації зварювального виробництва. На Україні створено Київський 
територіальний центр роботизації при Інституті автоматики АН УРСР. Створюються 
роботизовані комплекси, дільниці, цехи тощо. Спеціалісти з робототехніки займаються 
впровадженням робототехніки в промисловість. Промислова робототехніка займає 
важливе місце в народному господарстві країн — членів РЕВ. Ми вже можемо говорити про 
історію робототехніки. А сучасний етап розвитку робототехніки свідчить про економічну 
ефективність її застосування в промисловості. Провадять семінари і конференції з 
робототехніки. Розглядають питання синтезу систем керування робототехнічними 
комплексами, проектування і дослідження їх, застосування робототехнічних комплексів у 
промисловості. На думку спеціалістів, робототехнічна революція вже стоїть на порозі. 

Наведені дані взято з газетних повідомлень. Як видно, словотвірне гніздо робот 
розрослося і поповнюється далі новотворами, кількість словосполучень також невпинно 
збільшується. 

Активність виявляє іншомовний суфікс -ація, продуктивний при утворенні назв 
виробничих процесів здебільшого від іншомовних твірних основ, пор.: вулканізація, 
машинізація, автоматизація і т. ін., аналогічно — роботизація. Оскільки дієслово 
роботизувати має наголос на голосному а суфікса -ува-, похідний пасивний дієприкметник, 
утворюваний за допомогою суфікса -н(ий), приєднується до твірної основи, що змінює 
голосний суфікса у на о: роботизований. 

Підтверджується й загальномовна продуктивність способу творення складних слів від 
іменникових основ за допомогою сполучного звука о: робот-о-техніка. Відповідний 
відносний прикметник утворюється за допомогою продуктивного суфікса -н(ий): 
робототехнічний. 

Таким чином, на наших очах у безпосередньому зв’язку з невпинним прогресом науки і 
виробництва поповнюється кількісно і розгалужує свої зв’язки з іншими групами лексики 
словотвірне гніздо іменника робот, відображаючи якісні зміни об’єктивної дійсності. 
Поширення нового терміна дозволяє журналістам дотепно обіграти його, напр. у 
словосполученні робо́та для ро́бота. 
 


