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Завдання 1. Способи передачі чужого мовлення. Цитування, правила 

оформлення цитат 

До складних синтаксичних конструкцій тісно прилягають конструкції з 

чужим мовленням. Розрізняють дві основні форми  передачі чужого мовлення: 

пряму і непряму мову. Грамотне використання прямої мови (чужого мовлення, 

переданого дослівно) у писемному мовленні, яка, як правило, супроводжується 

словами автора, вимагає уважного ставлення до розділових знаків.  

Непряма мова – це чуже мовлення, введене автором у текст у формі 

з’ясувальної підрядної частини складнопідрядного речення, наприклад:     К.Д. 

Ушинський наголошував, що без навчання дитина ніколи не впорається з 

«даровим багатством» (тобто з мовою). Наведений приклад цікавий тим, що у 

непряму мову, крім того, включено цитату («дарове багатство»). 

 Цитата – це особливий різновид чужого мовлення, що становить 

дослівно переданий уривок з якогось твору у супроводі слів автора або без них. 

За структурою цитата буває різною і може становити просте чи складне речення, 

кілька речень або лише частину речення. В останньому випадку цитата 

функціонує в реченні як складова частина, але відділяється від                      інших 

його частин лапками. Наприклад: Видатний педагог К.Д. Ушинський 

підкреслював, що «дар слова головним чином спирається на логічну здатність, 

на здатність абстрагуватися від конкретних уявлень і вводити ці конкретні 

уявлення в загальні поняття, знаходити між ними схожі і відмінні ознаки, 

зливати їх в одне загальне судження».  

Якщо цитата має вигляд завершеного висловлення і супроводжується 

словами автора, то вона оформлюється так само, як і пряма мова, тобто береться 



в лапки і виділяється пунктограмами, яких потребує місце розташування прямої 

мови відносно слів автора. 

Якщо цитата скорочується, то на місці пропуску слів, словосполучень або 

й речень ставляться крапки (…) або крапки в кутових дужках <…>. Наприклад: 

Виразник ідей гуманізму і просвітництва Григорій Сковорода визначав 

філософію як любов до мудрості, що «… скеровує усе коло діл своїх до тієї мети, 

щоб дати життя духу нашому, благородство серцю, світлість думкам, як голові 

всього». Цитата паспортизується, що може бути виконано в різний спосіб: у 

дужках зазначають ініціали (або ім’я) й прізвище автора; ініціали та прізвище 

автора і назву твору; іноді до прізвища додають повні бібліографічні відомості 

твору, зазначаючи сторінку, на якій міститься цитата: «Кордоцентризм об’єднує 

багато філософських і педагогічних течій. <…> Серцевиною кордоцентризму є 

етико-моральне вчення про людину, її щастя та шляхи його досягнення, про 

благо, добро і зло, сенс життя. Досягти щастя можливо лише у праці за 

покликанням» (Галина Сухорукова. Виховання людяності – проблема сучасності 

∕∕ Дошкільне виховання. – 2012. – №8. – С. 2). Крапку ставлять не після цитати, а 

після дужок з посиланням на авторство: «Усе виховання будується на пошані до 

особи дитини» (Софія Русова).  

У науковому стилі цитати супроводжуються посиланням на джерело, з 

якого вони почерпнуті. Як правило, джерело оформлюють у квадратних дужках, 

у яких перша цифра позначає номер джерела у списку використаної літератури, 

а друга – сторінку, з якої взято цитату, наприклад: [8, 549]. Можливий інший 

варіант – прізвище автора, рік видання, сторінка: [Бевзенко 2005, 118]. 

В офіційно-діловому стилі чуже мовлення передається здебільшого 

непрямою мовою, тобто складнопідрядними реченнями з підрядною 

з’ясувальною частиною. Діалог використовується переважно в усному діловому 

спілкування. Цитування трапляється зрідка, наприклад, у промовах. 

 



Завдання 2. До поданих схем розділових знаків при прямій мові доберіть 

або складіть самостійно приклади цитування. Умовні позначення: П, п – пряма 

мова; А, а – слова автора. 

  

1. А: «П» . 2. А: «П?» 3. «П», − а.  4. «П, − а, − п». 5. «П, − а. − П». 

 

       Завдання   3. Підготуйте наукові повідомлення на такі теми (на вибір): 

  – Термін, функції термінів.  

– Вимоги до термінів. 

– Загальна і галузева (спеціальна) термінологія.   

Користуйтеся матеріалами лекції «Термінологічна лексика у 

професійному спілкуванні. Словотвір 

 Завдання  4.  Скласти речення з наведеними термінами. 

Виховання, перевиховання, допитливість, гідність, сором, вправа, 

неповнолітні, нейропсихологія, „Вікна Джогарі“, деавтоматизація, 

аграматизм, дисграфія, дошкілля, авітаміноз, (дитяча) бездоглядність, 

безплатність (навчання), самовиховання, самодіяльність, двомовність, 

двокомплектна (школа), ліворукість, тифлографіка, лінгводидактика, 

мислеоформлення, ЗВО, політехнікум, загальноосвітній, буквоскладальний 

(метод), дошкільник. 

Ключ до розшифрування абревіатури: Кожна людина несе в собі немовби 

чотири „простори “ своєї особистості , зображені у вигляді „Вікна Джогарі “ 

– на ім’я психологів, які розробили цю модель – Джозефа Лафта і Гаррі Інграма  

(Т. Цигульська). 

Завдання 5. Тема: Термінологічна лексика у професійному 

спілкуванні. Словотвір 

(За посібником: Литвин Л.П., Семеренко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням. 

– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. Див. с. 91-104) 



План 

1. Термін, функції терміна та ознаки його. 

2. Внутрішній поділ науково-термінологічної лексики. Професіоналізми. 

3. Основні способи творення термінів у сучасній українській мові. 

4. Проблемні аспекти у розвитку терміносистеми. 

5.      Відображення термінології в лексикографічних працях 
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1. Термін, функції терміна та ознаки його 

Науково-термінологічна лексика є стилістично забарвленою. Це сукупність 

слів, які вживаються в науковій літературі та у мовленні людей, діяльність яких 

пов’язана з тією чи іншою галуззю науки.  

 Ядро науково-термінологічної лексики становлять терміни. Термін – це 

слово чи словосполучення, що позначає поняття певної наукової сфери. 

Термінологія – це система термінів певної галузі науки, техніки, мистецтва або 

всіх термінів даної мови.  



Термін, як і будь-яке повнозначне слово, виконує номінативну функцію 

(функцію називання). Крім того, терміни наділені специфічною дефінітивною 

функцією, тобто функцією визначення (від лат. definio – визначаю; звідси 

дефініція – коротке визначення якогось поняття). Саме через це терміни 

набувають великої точності значення. 

Точність – перша і головна ознака терміна. Точність терміна 

забезпечується однозначністю його. Якщо термін має два і більше прочитувань, 

то вдаються до уточнення його. Так, вище було з’ясовано лише одне із значень 

слова термінологія (сукупність, система термінів). Ним же позначають розділ 

лексикології, який займається загальнотеоретичними питаннями терміна, 

термінографії. Для уникнення багатозначності введено інше слово на позначення 

науки про терміни – термінознавство (див. подану у списку літератури працю 

«Українська мова: Енциклопедія»), хоча визначення термінологія і далі 

продовжує функціонувати паралельно з ним.  

Наступною ознакою термінів є стилістична нейтральність. Вона 

забезпечується відсутністю образних, експресивних та емоційно-оцінних 

відтінків. Наприклад, анатомічний термін мозочок (відділ головного мозку 

хребетних тварин і людини, який бере участь у регуляції рівноваги й координації 

руху) – це емоційно-нейтральне слово, хоч у ньому є демінутивний суфікс –ок.  

У зв’язку з дефінітивною функцією термін наділений високою 

інформативністю. У термінах закріплюються результати пізнавальної 

діяльності людини, а наявність термінології свідчить про завершальний етап 

наукового дослідження певного об’єкта. 

Ознаки термінів розцінюються і як вимоги до них, до чого слід додати 

зрозумілість, інваріантність терміна (відсутність варіантів і синонімів). 

 

2. Внутрішній поділ науково-термінологічної лексики. Професіоналізми 

Науково-термінологічну лексику поділяють на загальнонаукову та 

галузеву. Загальнонаукова термінологія використовується в усіх чи багатьох 

галузях науки. Загальнонаукові терміни позначають логіко-філософські 

категорії, які мають пізнавальну універсальність, напр.: гіпотеза, 

спостереження, дослідження, експеримент, аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

аналогія, зіставлення, порівняння, визначення, диференціація, елемент, система, 



структура тощо. Ці терміни відбивають інтеграційні процеси у різних галузях 

знань, напр.: програма, інформація, діапазон, закон та ін. 

Використання загальнонаукових термінів може створювати деякі 

незручності, викликаючи багатозначність. Для уникнення цього в мові окремих 

галузей знань такі терміни конкретизуються шляхом поєднання з прикметником: 

система – екологічна система (еколог.), державна система (політ.), 

граматична система (лінгв.), кредитна система (фін.), мажоритарна система 

(юр.), реєстраційна система (соціол.), господарсько-правова система (ек., юр.), 

теософська система (рел.), мажорно-мінорна система (муз.) та ін. Так 

виникають термінологічні словосполучення, які можна кваліфікувати як стійкі 

звороти. Вони мають цілісне значення і відтворюються у мовленні автоматично.  

Характерною ознакою загальнонаукових термінів є схильність до 

утворення антонімічних пар, якщо йдеться про поняття, протилежні за змістом: 

причина і наслідок, необхідність і випадок, можливість і дійсність, конкретне і 

абстрактне, прогрес і регрес тощо. 

Галузева термінологія –це сукупність термінів, які властиві кожній 

окремій галузі науки і відображають специфіку цих галузей. Так, розрізняють 

філософську, літературознавчу, математичну, фізичну, хімічну, біологічну, 

музичну, військову, морську, кібернетичну, технічну, правничу і іншу 

термінологію. Таким чином, галузева термінологія – це спеціальні терміни.  

Інтеграційні процеси у розвитку сучасної науки і поява міждисциплінарних 

комплексів пояснює наявність міжгалузевих термінів. Зокрема, виділяють 

суспільно-політичну термінологію, яка стосується сфери суспільно-виробничого, 

політичного життя (держава, уряд, влада, демократія, волевиявлення, партія, 

багатопартійність, виборча кампанія, депутатський запит та ін.). Тісний 

зв'язок існує між біологічною, психологічною та медичною термінологією, напр.: 

центральна нервова система, неврози, невротичні розлади. 

Термінологія майбутньої професійної діяльності студентів нашого 

факультету – педагогічна, психологічна, а також, залежно від спеціалізації, – 

мовознавча, біологічна, медична, образотворчого мистецтва (живопису, 

графіки, скульптури та ін.). Компетентне володіння термінологією майбутнього 

фаху – запорука успішної професійної діяльності. 



Крім термінів, у мові професійного спілкування використовуються 

професіоналізми. Професіоналізми (лат. proffesio – фах) – це слова або вислови, 

притаманні мові певної професійної групи. Таку лексику породжує практична 

зацікавленість людей, об’єднаних спільними професійними інтересами. До 

професіоналізмів належать назви знарядь і засобів виробництва, різних ґатунків 

сировини, продуктів виробництва та їх складових частин, деталей, різних дій, 

процесів і супровідних умов, пов’язаних з певною сферою діяльності. Прикладом 

можуть послужити назви форм лікарських препаратів: аерозоль, бальзам, 

мікстура, настоянка, сироп тощо.  

Такі вузькоспеціальні слова деталізують загальнонародний словник. За 

межами відповідного професійного середовища ряди професіоналізмів не завжди 

зрозумілі або не становлять інтересу для інших носіїв національної мови, однак 

у конкретній професійній сфері вони відіграють важливу роль і доповнюють 

термінологічну лексику. 

 

3. Основні способи творення термінів у сучасній українській мові 

Термінологічна лексика окремих галузей науки утворює терміносистему. 

Терміносистеми відкриті для поповнення новими одиницями, що зумовлено 

інтенсивним розвитком науково-технічних знань, появою нових дисциплін. 

Основними способами творення термінів є: 

– спеціалізоване використання загальновживаних слів (вторинна номінація); 

– синтаксичний (використання термінологічних словосполучень); 

– словотвірний (термінологічна деривація);  

– перенесення готового терміна з однієї галузі в іншу; 

– запозичення (з подальшою фонетичною і граматичною адаптацією) слів-

термінів іншомовного походження.  

Перший із зазначених способів (вторинна номінація) веде до 

переосмислення загальновживаних слів, їх термінологізації. Напр.: я – особовий 

займенник, який уживається мовцем для називання самого себе; я у психології – 

означення індивідуальності, неповторності особистості; мрія як 



загальновживане слово – думка про щось бажане, приємне, мрія як психологічний 

термін – особлива форма уяви, тісно пов’язана з емоційним ставленням до 

уявлюваного; образ бажаного майбутнього (Психологічний словник ⁄⁄ За ред. чл.-

кор. АПН СРСР В.І. Войтка. – К.:Вища шк., 1982); мета у загальному вживанні 

означає те, до чого хтось прагне, хоче досягти, мета у філософії визначається як 

„ ідеальне, попереднє мисленнєве визначення результату діяльності “ (Советский 

энциклопедический словарь ⁄⁄ Научно-ред. совет: А.М. Прохоров. – М.: Сов. 

Энциклопедия, 1981); визначення поняття мети у психологічному аспекті Ю.С. 

Степановим включає три значення цього терміна: 1) уявлюваний результат, що 

визначає спрямованість поведінки організму; 2) формальний опис кінцевого 

результату, до якого прагне кожна функціональна система зі здатністю до 

саморегулювання; 3) внутрішній спонукальний мотив діяльності (Психологічна 

енциклопедія ⁄⁄ Автор-упорядник Степанов О.М. – К.: Академвидав, 2006). 

Синтаксичний спосіб творення термінів – це використання 

словосполучень для означення наукових понять. 

Серед термінів на першому місці стоять слова з предметним значенням, 

віднесені до іменників. Як ми уже мали можливість переконатися, для 

найменування нових понять використовуються терміносполуки, які виникають 

шляхом додавання до іменників прикметників. Вони в середині термінології 

окремої галузі диференціюють загальне поняття, дозволяють виділяти його типи, 

різновиди, напр.: пам'ять довгочасна, короткочасна, зорова, слухова, моторно-

рухова, тактильна, образна, емоційна, сенсорна, словесно-логічна, оперативна, 

феноменальна тощо. Названі типи пам’яті є предметом вивчення у психології. 

У різних терміносистемах термінологічні словосполучення становлять    

70% від загальної кількості термінів («Українська мова: Енциклопедія»).  

За кількістю членів термінологічні словосполучення є дво-, три-, чотири- і 

навіть багаточленні. Серед двочленних виділяються дві моделі: „ прикметник + 

іменник “ (їх приклади уже наведені вище) та „ іменник + іменник “: поріг 

чутливості, криза зрілості, підготовка педкадрів. Тричленні терміни: кризи 

юнацького віку, кризи похилого віку, синдром хронічної втоми (структурна модель 

„іменник + прикметник + іменник “), імпліцитна теорія особистості, 

естетична логосфера дошкільнят (прикметник + іменник + іменник), необхідний 

робочий час (прикметник + прикметник + іменник), періодизація розвитку 

особистості (іменник + іменник + іменник). Приклади чотиричленних термінів: 



базовий компонент дошкільної освіти, вікова періодизація психічного розвитку; 

індивідуальні особливості психіки людини; теорії когнітивного балансу – 

дисбалансу; ВНЗ ІV рівня акредитації. Багаточленна терміносполука: 

організаційна структура дитячого навчального закладу, дослідницька діяльність 

дітей та учнівської молоді. Останній приклад засвідчує включення у склад 

терміносполуки службової частини мови – сполучника. Можливе використання 

прийменників: принцип співробітництва із сім’єю, готовність до діяльності, 

компетентність у навчанні, група ризику на ринку праці. 

Термінологічна деривація – це творення термінів як нових слів наявними 

в українській мові словотворчими засобами. Це найпродуктивніший спосіб 

термінотворення. У межах морфологічного способу словотвору розрізняють 

суфіксальний, префіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний 

різновиди, складання та абревіацію як різновид останнього.  

Високою продуктивністю відзначається суфіксальне творення термінів. 

Словотворчі суфікси (як і префікси) – це стандартні спеціалізовані морфеми, 

наділені типовим словотвірним значенням, що забезпечує їх зрозумілість.  

З-поміж суфіксів найбільшого поширення набули –нн(я), -ість,-ач,-к(а). 

Наприклад: витіснення, заміщення, висікання, спілкування – із значенням дії 

(модель „дієслівна твірна основа + ння“). Ідентичність, індивідуальність, 

обдарованість, відповідальніст, компетентність – такі терміни творяться від 

основи прикметника (модель „прикметникова твірна основа + ість“) і можуть 

позначати процеси, предмети, властивості. Модель „основа дієслова + ач“ лежить 

в основі творення слів на позначення предметів чи осіб за виконуваною роботою: 

підсилювач, закріплювач (фіксатив), викладач, перекладач. За допомогою 

суфікса –к(а) творяться професіоналізми на позначення деталей: втулка, 

перемичка.  

Продуктивним засобом термінотворення є іншомовна суфіксація. 

Високочастотним щодо вживання є суфікс -изм ⁄ -ізм (реалізм, абстракціонізм, 

кубізм, імпресіонізм – стилі, напрямки у мистецтві) Продуктивний суфікс -ація: 

інтелектуалізація, раціоналізація (механізми психологічного захисту). Медичні 

терміни продуктивно творяться суфіксами  -ит (-іт, -їт), -ом(а), -оз: неврит, 

плеврит, бронхіт, трахеїт (суфікс -ит і його орфографічні варіанти означає 

запальний процес), меланома (злоякісна пухлина, яка розвивається з клітин, що 

виробляють пігмент меланін); психоз, тромбоз. 



Словотвірна префіксація представлена префіксами над-, під-, проти-, 

без-. Префікс над- вказує на надмірний вияв того, на що вказує твірне слово: 

надвиробництво, надприбуток. Префікс під- надає термінам відтінку „частина 

чогось “: підпрограма, підсистема. Префікс проти- вказує на протилежність 

змісту: протидія, протиструм. Префікс пере- – на вияв дії, більший за норму, 

або на зміну діяльності: перевтома, переорієнтація. Префікс без- має значення 

відсутності того, на що вказує твірне слово: безвідносний, безперспективний. 

Для термінотворення використовуються іншомовні префікси а-: 

аполітичний, аморальний; анти-: антитіло, антироман, антигуманний, 

антидемократичний; де-: деполітизація, деперсоналізація (втеча від себе, 

феномен втрати ідентичності); контр-: контрнаступ – усі ці префікси з 

протилежним  значенням. Префікс ре- означає „ ще раз повторюю “: 

реконструкція. 

Дослідники відзначають високу продуктивність термінів з міжнародними 

терміноелементами. Так, І.М. Кочан їх називає блоками і в  «Словнику 

іншомовних слів» (за ред.О.С.Мельничука. – К., 1974) нараховує 180 таких блоків 

у препозиції: авто-, авіа-, агро-, відео-, гідро-, фото- та ін. 85 блоків у постпозиції 

: -грам, -граф, -лог, -метр, -фон та ін.. 15 блоків вживаються і в препозиції, і в 

постпозиції: біо: біосфера, біогенез, ентеробіоз; графо: графологія (вивчення 

почерку з погляду його зв’язку з характером і психічним станом людини), 

бібліограф та ін.. Сумарно – 280 блоків, а термінів, утворених з їх допомогою, 

набагато і набагато більше. Лише з блоком авто-, пише дослідниця, у сучасній 

українській мові їх 117 (для зіставлення: «Словарик пояснення чужих та не дуже 

зрозумілих слів» В.Домницького, виданий у Києві 1906р. як один із перших 

термінологічних словників,  фіксував таких слів всього 9).  

До цих блоків більш прийнятним є термін афіксоїди (префіксоїди, 

суфіксоїди). Це проміжні морфеми – частини складних або складноскорочених 

слів, співвідносні з повнозначним словом (коренем), а за словотворчими 

функціями – з префіксами і суфіксами. 

Суфіксально-префіксальний словотвір передбачає одночасне 

приєднання словотворчого префікса і суфікса до твірної основи: децентрація: 

іншомовні префікс де- і суфікс –ацій(а) додали до кореня центр (взятого з 

латинського слова centrum, яке, крім кореня, має суфікс –um, що до твірної 

основи не потрапляє); акліматизаці[йа] ← клімат; недокрів[йа] ← кров. 



Безафіксний словотвір – це творення термінів відкиданням значущих 

частин слова (усіченням): виклик ← викликати (сигнал, знак – радіо, 

телефонний), знак ← знáчити (будь-яке матеріальне вираження, а саме слова, 

малюнки, речі, що має значення), ріст ← рости (особистісний, продуктивності 

праці). В останньому випадку задіяно і чергування о – і як супровідні засоби 

словотвору. 

За загальними словотвірними моделями творяться і терміни – складні слова 

(складання як різновид морфологічного способу словотвору). Це терміни, 

утворені чистим складанням незалежних одне від одного слів: склопаста, 

склоцемент, світлотехніка. Друга модель – складання залежних одне від одного 

основ, поєднаних інтерфіксом (сполучним голосним): звукозапис, 

шумопеленгація, товарообіг, землеволодіння.  

Особливу групу становлять складні слова типу ампер-секунда, держава-

монополія, лікар-терапевт, тест-матриця. Є спроба їх тлумачити як перехідний 

тип між словосполученням і складним словом. 

Різновидом складання є абревіація. Це утворення складноскорочених 

слів (абревіатур) різного типу: 1. Ініціальні абревіатури – з початкових звуків або 

букв: НОП ← наукова організація праці, ЗМІ ← засоби масової інформації, 

АКОРД ← асиметрія, контур, окрас, розмір, динаміка (термін із лікарської 

практики Ольги Богомолець – спостереження за нашкірними утвореннями 

на попередження меланоми), АТС (у вимові а-те-ес – автоматична телефонна 

станція). 2. Часткові, утворені : а) поєднанням початкових частин слів з повним 

словом: госпрозрахунок, енергосистема, навчання на кіберпацієнтах; б) 

поєднанням частин усіх твірних слів: начмед ← начальник медичної служби 

(професіоналізм розмовного характеру). 3. Комбіновані абревіатури, які 

утворюються поєднанням частини одного чи кількох твірних слів та початкових 

звуків інших слів: Азмол ← Азовські мастила й олива. 

У складних словах також продуктивно представлено міжнародні або 

запозичені елементи з різним ступенем адаптації їх в українській мові.  

Уже наявний в одній терміносистемі, термін може бути перенесений в 

іншу галузь. Напр., хімічний термін валентність як здатність ядра атома 

утримувати певну кількість вільних електронів був запозичений мовознавцями і 

в лінгвістиці означає потенційну здатність слова до сполучуваності з іншими 

словами в реченні (напр., дієслово передавати шестивалентне: Ми передали 



матері пакунок поїздом з Києва у Полтаву.). Перенесення готового терміна з 

однієї галузі в іншу виділяють як окремий спосіб творення термінів. 

Запозичення – це називання наукового поняття іншомовним словом. 

Спостерігається фонетичне засвоєння іншомовних термінів (істерія – гр. 

histera; его – лат. ego), морфологічне (конфлікт – лат. conflictus), фонетико-

морфологічне (індивід – лат. individuum, інстинкт – лат. instinctus), калькування, 

тобто копіювання значення і структури  іншомовного терміна засобами рідної 

мови (нім. diе Erdbaden – землетрус; гр. polisemia – багатозначність; рос. прораб 

– виконроб, очеркист – нарисист). 

Прикладами власне запозичень слугують, зокрема, такі терміни: лібідо 

(лат. libido), персона ( лат. Persona); абревіатури, запозичені в готовому вигляді 

(без перекладу): НАТО (Північно-Атлантичний блок) – англ. NATO (North Atlantic 

treaty organization), ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, 

науки i культури) – англ. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization). 

 

4. Проблемні аспекти у розвитку терміносистем 

Терміни як мовні одиниці покликані адекватно передавати сутність 

категорій і понять науки, техніки, інших сфер професійної діяльності. 

Проблемними аспектами у розвитку терміносистем є: 

– варіантність і синонімія у використанні термінів; 

– двозначність, яка можлива у зв’язку зі значеннєвою недосконалістю 

термінологічної лексики;  

– значне засилля іншомовної термінології за наявності національних 

відповідників; 

– надмірність у вживанні складноскорочених слів і скорочень. 

Варіантність – явище допустиме на етапі вироблення і становлення 

термінології. З часом в ужитку надається перевага якомусь одному з варіантів, 

який і закріплюється в мові як термін, а інший витісняється через надлишковість. 

Паралельне функціонування двох мовних знаків може бути виправдане, якщо за 



кожним закріплена своя сфера застосування. Наприклад, від слова варіант можна 

утворити прикметники варіантний та варіативний. Від кожного з них одержуємо 

похідні іменники – варіантність, варіативність, але у мовознавстві прижився 

перший термін (напр.., варіантність мовних засобів), а в педагогіці говоримо про 

варіативну частину програми.  

Терміни-синоніми також вживаються на початковій стадії розвитку 

терміносистеми, а потім залишається найдосконаліше слово. Так, на початку ХХ 

ст.. в російській мові закріпилося слово этаж, а в українській співіснували осад, 

осада, поверх, етаж. На сьогодні перші два із синонімів застаріли, етаж в 

літературному мовленні не вживається, а послуговуємося словом поверх. 

Допускаються у термінології абсолютні синоніми: асиміляція – засвоєння 

та використання організмом необхідних для його розвитку речовин, що 

надходять у нього з навколишнього середовища; дисиміляція – розклад 

органічних сполук в організмах.  

За наявності іншомовного відповідника перевага має надаватися корінному 

слову: погоджувальна рада – замість координаційна, засоби масової інформації, 

або ЗМІ – замість мас-медіа, виборці – замість електорат тощо. Будь-яке 

запозичення доречне, якщо воно позначає поняття, яке з різних причин ще не 

назване засобами української мови. Як слушно зауважує            С. Шевчук, 

„відсутність опірності чужомовним словам і брак зусиль у пошуку відповідних 

українських мовних засобів вираження наукової думки знижує науковий 

потенціал українського ученого “.  

На сьогодні усталилися межі тих понять, назви яких можуть скорочуватися, 

наприклад, назви країн, міністерств, головних управлінь, вищих навчальних 

закладів, науково-дослідних установ: КНР (Китайська Народна Республіка), МОЗ 

(Міністерство охорони здоров’я) України, Міненерго України (Міністерство 

палива та енергетики), ГоловУКБ (Головне управління капітального 

будівництва), НАУ (Національний авіаційний університет , м. Київ), НАН 

(Національна академія наук ) України. Зокрема, назви вищих урядових посад – 

не скорочуються. 

При утворенні скорочень обов’язковою є вимога зрозумілості. Часто у 

тексті (у пресі, наукових працях) термінологічні скорочення (як і скорочення 

загалом) розшифровуються: ФО – фразеологічні одиниці, ССК – складні 

синтаксичні конструкції.  



Питання для самоконтролю:  

1. Що таке термін? Які функції у мові і мовленні виконують терміни? 

2. Які вимоги ставлять до термінів? 

3. На які групи поділяється науково-термінологічна лексика? 

4. Що таке професіоналізми? Наведіть приклади професіоналізмів 

відповідно до вашого фаху. 

5. Які основні способи творення термінів? (Приклади до кожного 

способу за своїм фахом.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


