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У літературі з питань будівництва, а також у періодичній пресі останніх років порівняно 
часто з’являються словосполучення, до складу яких входять прізвища осіб і власні назви 
різних організацій. Ці словосполучення називають: будівельні машини, пристрої, прилади, 
інструменти, пристосування, види технологій тощо. їх поява засвідчує прагнення 
спеціалістів-будівельників у найкоротший строк назвати нові реалії, що масово з’являються 
у відповідному виробництві. Проте не всі такі найменування з часом стають повноправними 
термінами. На сторінках газет і журналів відбувається перша апробація новотворів з метою 
виявлення можливостей їх використання для потреб термінології. 

При аналізі таких словосполучень насамперед звертає увагу неуніфіковане написання 
ініціалів, імен та осіб по батькові. Так, ініціали вживаються як перед прізвищем, так і після 
нього, напр.: ківш-лопата Ф. І. Мальцева, методика Гвоздева О. О. Виникає закономірне 
питання: чи потрібні ініціали в терміні? Коли ознака поняття пов’язана з особою (чи групою 
осіб), яка здійснила певне відкриття, то в даній галузі виробництва ця особа стає відомою і 
потреба у вживанні ініціалів імені й по батькові відпадає. Ілюстрацією цього може бути 
широковживаний термін метод Злобіна. Вилучення ініціалів не розходиться з тенденцією до 
стислості терміносполук. 

Якщо в словосполученні наявні назви організацій, що складаються з родових позначень і 
умовного найменування, то останнє пишеться в лапках (Довідник з українського правопису. 
— К., 1984. — С. 79). Згідно з цією вимогою, слід писати: насос-емульсатор тресту 
«Мосопоряджбуд». 

Часто до складених термінів входять власні назви різних організацій, що становлять 
складноскорочене слово, утворене з повної офіційної назви організації. Ці назви засвідчують 
місце виготовлення того або іншого предмета, а не його умовну назву, тому вони не 
виділяються лапками: установка Індбудпроекту, а не установка «Індбудпроекту». 

Щодо оформлення терміносполук, які складаються з ініціальних абревіатур у поєднанні зі 
складноскороченими словами, то, за існуючими правилами, ініціальні абревіатури пишуться 
разом, без крапок після літер. Великими літерами ініціальні абревіатури, зокрема, пишуться 
тоді, коли абревіатура є скороченням власної назви. Слово Інститут у поєднанні з групою 
інших — Всесоюзний науково-дослідний — завжди скорочується однією великою літерою. 

Отже, терміносполучення цементно-казеїнова мастика Всесоюзного науково-дослідного 
інституту Будматеріалів має скорочений варіант: цементно-казеїнова мастика ВНДІ 
Будматеріалів. 

Таким чином, дослідження правопису терміносполук, до складу яких входять прізвища 
осіб і власні назви організацій, важливе у плані впорядкування термінології відповідного 
виробництва. 
 


