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У текстах науково-технічної літератури з будівельної справи багато різного роду скорочень 
— абревіатур. Ріст кількості скорочених слів і словосполучень, стосовних будівельної 
індустрії, як і інших галузей науки і техніки, цілком закономірний і є наслідком науково-
технічного прогресу. Більшість нових понять в українській, як і в інших європейських мовах, 
виражається за допомогою словосполучень, бо саме структура цього виду термінів дає 
можливість відобразити необхідні і достатні ознаки з найбільшою повнотою і точністю. 
Проте терміни-словосполучення громіздкі, тому виникає тенденція до їх скорочення. 

У розвитку терміносистеми будівельної індустрії простежується два напрями: все більша 
спеціалізація понять і ускладнення структури терміна і, навпаки, прагнення скоротити 
термінологічні словосполучення. У зв’язку з цим, очевидно, можливе виділення двох типів 
скорочень: у писемному і в усному мовленні. 

Абревіація не утворює нових термінів. За її допомогою вже існуючі, в основному терміни-
словосполучення, що мають велику протяжність, а тому незручні у вживанні, стискаються в 
одне слово. 

Доцільність та особлива інформативна зручність абревіатурних утворень у термінології не 
викликає ніяких сумнівів. У будівельній термінології можливі такі структурні типи 
термінологічних абревіатур: буквені, або літерні, або Ще ініціальні; складові та цифрові, що 
складаються з букв і цифр. 

Найбільш продуктивним типом скорочень є ініціальний, коли як скорочення 
використовуються перші літери всього словосполучення. Ці абревіатури становлять основне 
ядро фонду скорочених слів європейських мов. Структура ініціальних абревіатур проста: 
вони утворюються від перших літер термінів-слів чи перших літер термінів-словосполучень: 
БРВ (бетонорозчинний вузол), ДБК (домобудівельний комбінат), БМУ (будівельно-
монтажне управління), УМБ (управління механізації будівництва) та ін. 

В українській мові досить поширеним є також другий — складовий тип скорочень, у 
якому використовується частина основи або кількох основ і ціле слово: виконроб 
(виконавець робіт), трести «Спецбуд», «Спецбудмеханізація», «Чорноморпромсантех-
монтаж», «Чорноморрембудтрест», «Миколаївпромбуд», комбінат «Дніпросільбудіндустрія» 
тощо. 

Обидва ці типи скорочень характерні як для звичайних, так і для термінологічних 
абревіатур. 

Третій тип — цифрові абревіатури, що складаються з букв і цифр, — властивий лише 
термінологічній абревіації. Його поява викликана необхідністю цифрової конкретизації при 
характеристиці окремих технічних явищ — назв окремих видів машин, обладнання, типів 
будівель, будівельних конструкцій, марки матеріалів та залізобетонних виробів: КБ-100 
(кран баштовий вантажопідйомністю 100 тонн), БП-1 (бетонна перемичка довжиною 1 метр), 
Ф-18 (ферма-конструкція довжиною 18 метрів) та ін. Як видно з наведених прикладів, за 
кожною з частин цифрових абревіатур закріплені певні функції, що виявляються при 
зіставленні абревіатури з паспортними даними обладнання, конструкцій, будівельних 
об’єктів і т. д. Буквена частина абревіатури вказує на тематичну сферу, до якої належить 
термін (кран, перемичка, ферма) та вказує на основні конструктивні особливості об’єкта, 
який він називає (баштовий, бетонна). Цифрова абревіатура показує основні технічні 
характеристики об’єкта і виділяє його із сукупності однотипних об’єктів (номінальний 
вантажний момент крана — 100 тонн, довжина ферми — 18 метрів). 

Таким чином, розглянуті абревіатури у будівельній терміносистемі являють собою не 
засоби утворення нових термінів, а засоби перетворення вже існуючих, головним Чином 
термінологічних словосполучень. 
 


