
ГАЛИНА ДЯДЮРА 
ОБРАЗНІ ЗАСОБИ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 
Характерною рисою комп’ютерної термінології є її своєрідна образність. 
Вона розвивається як наслідок постійного зіставлення комп’ютера з людиною, його роботи 
— з процесом мислення. Адже своєрідне «змагання» між людиною і комп’ютером стало нині 
вже традиційним, що свідчить про усталення у загальній свідомості асоціативного зв’язку: 
людина — комп’ютер. А це в свою чергу зумовлює характерну образність фахових 
комп’ютерних текстів. 

Наприклад, одним із «найдавніших» образів у комп’ютерній галузі є мова. Кібернетика 
засвоїла для своїх фахових термінологічних потреб цілий ряд слів, пов’язаних з мовою: 
«Кожна команда машинної мови складається з двох частин, або полів: поля операції та поля 
операндів»; «Проста команда записується у повній або скороченій формі у вигляді речення 
(наказу), яке може включати формули або інші символічні позначення...»; «Синтаксичні 
правила запису програм і окремих операторів мовою Паскаль строго визначені. Будемо 
задавати їх у формі так званих синтаксичних діаграм...» (синтаксис стосовно ЕОМ — це 
правила побудови алгоритмічної мови, правила запису команд; у синтаксичних діаграмах 
для позначення елементів команд використовують овали з символами, прямокутники і лінії). 

Абстрагувавшись від змісту комп’ютерного тексту, орієнтуючись лише на слова 
семантичного поля «мова», можемо сплутати кібернетичні наукові тексти з лінгвістичними: 
«Кожна мова включає такі основні елементи: символи (зокрема, літери), слова, 
словосполучення, речення. Опис мови вимагає визначення чотирьох названих елементів. 
Перелік символів задає алфавіт. Опис слів — це правила їх утворення. Для побудови більш 
складних конструкцій мови, таких, як словосполучення і речення, необхідно скористатись 
правилами граматики». 

Уживання мовознавчих термінів для позначення основних понять кібернетики 
зумовлює подальшу метафоризацію комп’ютерної терміносистеми — так виникають терміни 
коментар, ім’я, інтерпретація і под. Як наслідок — образні асоціації охоплюють усю 
терміносистему. Скажімо, у комп’ютерній мові Паскаль коментар — це будь-яка 
послідовність символів, взята у фігурні дужки. Вони потрібні для полегшеного сприймання 
змісту. У текстах маємо: «У мові Бейсік використовують речення трьох типів: не виконувані 
(декларації), за допомогою яких здійснюють опис (оголошення) окремих елементів мови; 
виконувані (оператори), які визначають дії у програмі; коментарі, що використовуються для 
документованості програм...». Або інший термін-образ-ім’я. В мові ЕОМ — це ідентифікатор 
для позначення і розрізнення програм, функцій, структур і т.ін.: «Максимальна довжина 
імені на конкретних ЕОМ здебільшого обмежується — найчастіше до 8 символів...». 

Парадигматична образність зумовлює й синтагматичну: у кібернетичних текстах 
образно вживаються нетермінологічні елементи наукового викладу: «Будь-яка ЕОМ розуміє 
програму, записану машинною мовою у вигляді нулів та одиниць. Ми записали програму, 
наприклад, мовою Бейсік. Отже, необхідно здійснити переклад (трансляцію) програми на 
машинну мову». Слова розуміє, переклад характеризують сферу діяльності людини.  

Одним із складників психічної діяльності людини є пам’ять. Для опису дії комп’ютера 
науковці термінологізували і це слово у значенні — «певна кількість електронних 
мікроелементів (комірок), в яких у вигляді електронних сигналів зберігається закодована 
інформація (вхідна і вихідна), а також програми, за якими працює машина»: «Пам’ять 
складається з ряду занумерованих комірок...». 

Смисловий зв’язок «людина — машина» виявляється й у тому, що для позначення 
частин комп’ютера вживають назви частин людського тіла: «Тіло програми (блок) у 
загальному випадку містить шість розділів у строго визначеному порядку...». 

Прозорі аналогії з діяльністю людини простежуються в таких прикладах: «Розглянемо 
стек із чотирьох комірок пам’яті, тобто такий, що може містити максимум чотири числа». 
Стек (або ще називають магазин) — це група комірок пам’яті, які функціонують за певними 



принципами, — очевидно, від англ. Stack — купа. Або інше: «Список у цілому можна 
доповнювати новими комірками або вилучати з нього існуючі...». Тут список — структура 
машинної пам’яті: кілька комірок, розташованих у різних місцях пам’яті. Вони пов’язані між 
собою в такий спосіб: після першої комірки записується адреса другої, після другої — 
третьої і т. ін. 

Окремої уваги заслуговують зовсім нові образні засоби — т. зв. комп’ютерні метафори. 
Екранні графічні образи можуть сприяти «проясненню» надто абстрактних чи не зовсім 
зрозумілих конструкцій, стимулювати творче мислення дослідника, що працює за 
комп’ютером. Екранні образи варто враховувати під час створення нових креативних 
моделей типу «проблема — когнітивний образ — гіпотеза». Нині у штучному інтелекті 
працюють з графічними образами трьох типів: 1) образ-розв’язок (він наштовхує на 
розв’язання завдань або на розуміння ситуації); 2) розв’язок-образ (розв’язок, отриманий за 
допомогою комп’ютера і зображений у вигляді образу); 3) образ-завдання (візуалізація 
образу, за допомогою якої користувач оптимально формулює завдання). Візуальні образи, 
призначені для оптимізації пізнавальної діяльності людини, зумовлюють виникнення мовних 
одиниць, уживаних образно: «Фейнмана діаграми складаються із суцільних стрілок (що 
імітують реальну частинку в русі), вершин (вузлових точок, що імітують саме 
перетворення частинок як народження і поглинання, сам елементарний акт взаємодії), 
хвилястих ліній (імітують бозони - переносники взаємодії), міжвершинні відрізки (імітують 
віртуальні частинки). Не слід сприймати суцільні лінії за траєкторії частинок - поняття 
траєкторії у квантовій теорії поля позбавлене сенсу...». 

Поширення образних засобів у нових галузях наукових знань пояснюється 
інтеграційними процесами в сучасній науці, її тенденцією до гуманізації: «Різні науки різною 
мірою «схильні» до образного викладу. Чим ближчий предмет науки до людини, тим частіше 
в наукових текстах з’являється метафора. У літературознавстві, історії, філософії образність 
не є чимось епізодичним. Образність характерна і для наук, які описують середовище, в 
якому живе людина, — для географії, геології, екології. Таке гуманістичне спрямування 
образної мови знаходить своє підтвердження у встановленій дослідниками залежності: 
метафоричні переноси найінтенсивніше виявляються в тих групах лексики, які позначають 
явища, найбільш актуальні для певного періоду в житті суспільства» (Н. Непийвода). 

Образного переосмислення зазнають терміни комп’ютерної галузі, уживані в усній 
розмовній мові. При цьому особливо цікавими є приклади народної етимології, коли слова 
творяться на основі звукової подібності до англійських термінів. Це професійні жаргонізми 
типу сидюк (від англ. CD), пісюк (від англ. PC), пентюх (від англ. pentium) — тип 
комп’ютера (цікаво, що тут негативна оцінність слова пентюх суперечить позитивній 
оцінності назви pentium — цей тип процесора свого часу був одним з найбільш 
швидкодіючих. На основі подібності звукового складу клавіатуру називають Клавою, 
електронну пошту e-mail — Ємелею чи милом, програму ICQ — Аською тощо. А от 
професійну лексему мамка на позначення материнської плати (mother board) утворено ще й з 
урахуванням спільного значення, а не лише звучання. 

Комп’ютерна термінологія внесла у загальновживану мову образні слова зависати 
(‘надовго десь зупинятися’), висіти (‘відпочивати, проводити дозвілля’), залипати (у 
значенні ‘чіплятися до чогось’, ‘надто захоплюватися чимось чи кимось’). Цікавими є 
створені користувачами комп’ютерів від англійських коренів дієслова делітнути (delete — 
знищити), засейвувати (save — зберегти), клікнути (click — клацнути). Виникнення таких 
слів пояснюється тим, що тривалий час усі комп’ютерні програми надходили до нас лише 
англійською мовою і слова-команди мимоволі засвоювалися користувачами. Деякі із цих 
слів увійшли до молодіжного сленгу, наприклад: конектитися, приконектитися (англ. 
connect — приєднуватися, зв’язуватися) — у значенні ‘скласти компанію’: «Ти конектишся з 
нами на каву?». 

Отже, у наш час комп’ютерні терміни широко ввійшли не лише до наукового обігу, а й 
до загальновживаної мови. Однією з умов активного їх ужитку є своєрідна образність.  


