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Вступ
Проблеми термінології знаходяться сьогодні в колі найактуальні-

ших питань перекладознавства та лінгвістики. Адже термінологічні 
одиниці належать до того шару лексики, яка, з одного боку, посідає 
значне місце в загальнонаціональному словнику будь-якої мови, роз-
вивається стрімкими темпами, користується підвищеним попитом се-
ред фахівців будь-якої галузі суспільного життя й через це зосереджує 
на собі увагу багатьох філологів, а з іншого, здатна створювати певні 
труднощі для перекладача не тільки науково-технічної, а й науково-
популярної, науково-фантастичної, публіцистичної та навіть белетрис-
тичної літератури. І хоча переклад фахових текстів у жодному разі не 
зводиться лише до відтворення термінологічних одиниць мовою пере-
кладу, та все ж без знань, пов’язаних з походженням, способами утво-
рення, класифікацією, функціонуванням (у межах певної терміносис-
теми та поза нею), особливостями перекладу саме термінів, адекватний 
переклад виявляється неможливим.

Тому якісна підготовка перекладачів у ВНЗ України передбачає ви-
вчення курсу термінології, в рамках якого студенти спеціальності “Пе-
реклад” знайомляться з історією і теоретичними засадами термінології 
як науки, та зі структурно-семантичними особливостями термінів як 
об’єкта перекладу.

У даному посібнику зроблено спробу зібрати й узагальнити резуль-
тати досліджень з термінології вітчизняних та зарубіжних фахівців. 
Основну частину теоретичного матеріалу взято з видання Д’якова А. С., 
Кияка Т. Р. та Куделько З. Б. “Основи термінотворення: Семантичні та 
соціолінгвістичні аспекти” (2000). Поряд із цим було використано низ-
ку підручників, посібників, наукових статей та ін., в яких висвітлено 
актуальні питання термінознавства. 

Автори посібника висловлюють щиру подяку науковцям, чиї думки 
було використано для укладання лекційного та практичного матеріалу. 
Слова вдячності висловлюємо також вельмишановним рецензентам, 
чиї критичні зауваження та побажання мали для нас велике значення 
та дозволили суттєво поліпшити якість даного посібника.

Автори
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Як користуватися посібником
Посібник “Термінологія та переклад” створено на підтримку кур-

су “Термінологія”, який входить до навчального плану підготовки сту-
дентів спеціальності “Переклад” за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
“Бакалавр”. Посібник укладено згідно з вимогами та змістом робочої 
навчальної програми з дисципліни “Термінологія”, розробленої відпо-
відно для студентів англійського та німецького відділень. Відповідно 
до програми посібник розраховано на 18 годин лекційних занять, 18 го-
дин практичних занять та 36 годин поза-аудиторної, самостійної робо-
ти з дисципліни. Наприкінці вивчення курсу передбачено підсумковий 
контроль у вигляді заліку. 

Головними цілями курсу, що покликаний забезпечити знання осно-
вних положень термінології української, англійської та німецької мов у 
підготовці майбутніх перекладачів, є:

1) висвітлення теоретичних аспектів курсу “Термінологія”;
2) порівняння термінологічних систем вказаних мов;
3) визначення особливостей функціонування та специфіки пере-

кладу термінологічних одиниць у різних типах текстів.
Основними завданнями курсу є:
1) надати студентам знання, необхідні для вільного орієнтування в 

основних поняттях та визначеннях, які застосовуються в термінології;
2) ознайомити студентів з основними типами, способами творення, 

структурно-семантичними особливостями, стилістичними та соціо-
лінгвістичними функціями сучасних термінів;

3) навчити студентів користуватися основними прийомами пере-
кладу термінів у фахових та нефахових текстах.

Посібник “Термінологія та переклад” складається з двох основних 
розділів, які відповідають двом навчальним модулям, а саме: модуль 
№ 1 охоплює теоретичний  (лекційний) матеріал курсу, модуль № 2 вмі-
щує завдання до практичних занять. 

Перший модуль розраховано на 18 годин лекційних занять. В кон-
спекті кожної лекції пояснюються основні положення, надаються ви-
значення, класифікації тощо, необхідні для розкриття теми заняття. 
Після кожної лекції містяться питання та завдання для самоконтролю. 
Наприкінці першого модуля запропоновано контрольну роботу № 1 у 
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вигляді тестових завдань, які надають змогу з’ясувати ступінь засвоєн-
ня студентами теоретичного матеріалу. 

Другий модуль розраховано на 18 годин практичних занять. Важ-
ливою особливістю посібника є наявність практичних завдань як для 
студентів англійського, так і для студентів німецького відділення, котрі 
навчаються за спеціальністю “Переклад”. 

Для кожного практичного заняття запропоновано низку вправ, час-
тину яких (у залежності від загального рівня фахової підготовки сту-
дентів) доцільно виконувати в аудиторії під керівництвом викладача, 
а частину – вдома, в якості самостійної роботи. До комплексу вправ 
включено: репродуктивні вправи на рівні слова, словосполучення та 
речення; рецептивно-продуктивні вправи на рівні термінологічних від-
повідників, словосполучень та синтагм; рецептивно-продуктивні впра-
ви на рівні текстів. 

Автори зазначають, що завдання до деяких вправ може варіюватися 
в залежності від рівня успішності студентів та цілей конкретного за-
няття. Так у вправі 7 пропонується порівняти український текст з пере-
кладом, зробленим професійним перекладачем. Студентам можна та-
кож запропонувати зробити самостійний переклад з іноземної мови на 
українську або з української на іноземну і порівняти власні переклади 
з поданими у посібнику.

Слід також зазначити, що цілком доцільним є виконання деяких 
вправ (наприклад, словотворчого характеру) з практичної частини для 
студентів англійського відділення, студентами, які вивчають німецьку 
мову як першу іноземну, і навпаки.

Другий модуль рекомендується завершити виконанням контроль-
ної роботи № 2, яка дозволяє на практиці перевірити якість умінь та на-
вичок, отриманих студентами протягом вивчення всього курсу. Пози-
тивним моментом є можливість проводити дану контрольну роботу за 
варіантами, кількість яких визначається кількістю текстів. У посібнику 
запропоновано 20 текстів англійською та 20 текстів німецькою мовами, 
що відповідає 20-ти варіантам. Усі тексти є оригінальними та неадап-
тованими, стосуються різних галузей науки і техніки, що забезпечує 
наявність елементів різних терміносистем. На нашу думку, цей факт 
має не тільки навчальну, але й пізнавальну цінність. Решту текстів, за 
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необхідністю, викладач може добирати самостійно, враховуючи специ-
фіку регіону або вимоги часу тощо. 

Поряд із цим, у посібнику містяться питання до заліку і перелік орі-
єнтовних тем для підготовки студентами доповідей, рефератів і статей 
як різновиду додаткової самостійної роботи; а також списки викорис-
таної, рекомендованої та довідкової літератури.

Як зазначалося вище, навчальний курс з “Термінології” передбачає 
36 годин самостійної роботи, які потрібні студентам для опрацювання 
теоретичного матеріалу, для підготовки до виконання тестової контр-
ольної роботи в першому модулі, для виконання практичних завдань, 
підготовки до другої контрольної роботи та до складання заліку у дру-
гому модулі.

Для виконання практичних завдань у переважній більшості ви-
падків достатнім буде використання великого англо-українського та 
німецько-українського словників, але рекомендується також звертати-
ся до галузевих перекладних та тлумачних словників, приблизний пе-
релік яких міститься у списку довідкової літератури.

У посібнику не наводяться ключі до вправ, щоб забезпечити най-
вищий ступінь самостійності опрацювання викладеного навчального 
матеріалу студентами.

Хоча автори посібника, спираючись на власний досвід у викладанні 
курсу “Термінології”, рекомендують спочатку надати студентам необ-
хідні теоретичні знання, а лише потім переходити до виконання прак-
тичних завдань, за бажанням викладача можна комбінувати проведен-
ня лекційних та практичних занять з дисципліни.

Слід зазначити, що даний посібник не претендує на повноту ви-
кладу матеріалу та абсолютну однозначність рекомендацій. Автори 
усвідомлюють, що книга може бути не позбавлена певних прогалин і 
недоліків описового та методичного характеру, особливо з огляду на те, 
що вона є поки що першою спробою подати основи термінотворення 
у безпосередньому зв’язку з навчальним процесом підготовки пере-
кладачів та практикою перекладу науково-технічної та белетристичної 
літератури.
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Тематичний план дисципліни

Теми модулів

Розподіл годин за видами занять

Всього Лекції
Прак-
тичні 
заняття

Само-
стійна 
робота

Поточний 
та під-

сумковий 
контроль

Модуль I

1 Нарис проблематики 4 2 – 2

2
Термін як одиниця тер-
міносистеми, визна-
чення та класифікація

4 2 – 2

3
Структурно-семан-
тичні особливості 
термінів 

4 2 – 2

4 Шляхи виникнення 
термінів 4 2 – 2

5 Основні прийоми 
перекладу термінів 4 2 – 2

6 Передача власних імен 
та назв при перекладі 4 2 – 2

7

Мовні паралелі 
та проблема 
“несправжніх друзів 
перекладача”

4 2 – 2

8

Термін у художньому 
тексті: особливості 
функціонування та 
перекладу

4 2 – 2

9 Термінологічне 
планування в Україні 4 2 – 2

Всього 36 18 – 18
аудиторна 
контрольна 
робота № 1
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Теми модулів

Розподіл годин за видами занять

Всього Лекції
Прак-
тичні 
заняття

Само-
стійна 
робота

Поточний 
та під-

сумковий 
контроль

Модуль II

1 Практичне заняття 
№ 1 4 - 2 2

2 Практичне заняття 
№ 2 4 - 2 2

3 Практичне заняття 
№ 3 4 - 2 2

4 Практичне заняття 
№ 4 4 - 2 2

5 Практичне заняття 
№ 5 4 - 2 2

6 Практичне заняття 
№ 6 4 - 2 2

7 Практичне заняття 
№ 7 4 - 2 2

8 Практичне заняття 
№ 8 4 - 2 2

9 Практичне заняття 
№ 9 4 - 2 2

Всього 36 - 18 18
аудиторна 
контрольна 
робота № 2

Разом 72 18 18 36 залік
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I. Змістовий модуль № 1

Лекція № 1 

Нарис проблематики

План:

1. Історія розвитку українського термінознавства.
2. Теперішній етап розвитку української науково-технічної 

терміно логії.
3. Основні напрямки термінознавства.

Історія розвитку українського термінознавства

Основу сучасної української термінології було закладено в проце-
сі формування та розвитку наукового стилю ще у XVIII столітті, хоча 
багато термінів з таких сфер як сільське господарство, будівництво, фі-
лософські науки та ін. з’явилися значно раніше. Термінологічне плану-
вання в Україні розпочало свою історію на початку XX століття, після 
скасування Емського указу. У Галичині перші словники з’явилися вже 
в другій половині минулого століття. Серед перших українських лекси-
кографів, яких можна по праву вважати фундаторами української тер-
мінології, слід назвати І. Гавришкевича, І. Верхратського, О. Роговича 
та деяких інших. 

Українська термінологія вже упродовж двох століть привертає до 
себе увагу багатьох вчених, фахівців, ентузіастів національного відро-
дження. Адже українська мова стоїть як рівноправна серед інших мов 
і є цілком придатною для творення наукового стилю. Інша справа, що 
через історичні обставини та політичні проблеми вона не завжди мала 
право вільно виконувати свої прямі функції, обслуговуючи різні галузі 
людського життя. 

Після Жовтневої революції 1917 р. розвиток термінології в Україні, 
як і в інших республіках колишнього СРСР, відбувався під пильним 
контролем держави і стосувався переважно, а в деякі періоди і виключ-
но, російської мови, що стала загальною мовою на території СРСР. 
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Особливості термінологічного планування у Радянському Союзі 
мали дуже багато спільного з термінологічним плануванням як у роз-
винутих країнах, так і в країнах третього світу. Основними проблема-
ми, з якими стикалися терміносистеми мов різних народів на території 
СРСР, були: відсутність стандартної термінології та відсутність термі-
нологічних кодексів (конкретних розробок стосовно термінології тієї 
чи іншої мови, термінологічних словників). З 1933 року бере свій по-
чаток радянська школа термінознавства під керівництвом професора 
Чаплигіна, Е.К. Дрезина, Д.С. Лотте та ін. Приблизно в той же час було 
створено Комісію з технічної термінології, яку потім було перетворено 
на Комітет з науково-технічної термінології (КНТТ) при АН СРСР. Пи-
таннями термінологічної стандартизації займався Державний комітет 
зі стандартизації, який видавав спеціальні бюлетені – рос. ГОСТи. Ці 
бюлетені містили списки затверджених та обов’язкових для вживання 
галузевих термінів з їх дефініціями та іншомовними еквівалентами.

В період індустріалізації, в кінці 20-х – на початку 30-х років 
ХХ ст., російською мовою було засвоєно дуже багато нових термінів 
з європейських мов (головним чином з англійської, німецької та фран-
цузької). Основною метою прямого запозичення термінів була інтерна-
ціоналізація російської мови з міркувань якомога скорішого наближен-
ня світової революції. Висувалися навіть пропозиції щодо латинізації 
російської писемності. 

У 20-ті роки ХХ ст., період так званої “коренізації”, однією з цілей 
якої було усунення мовних бар’єрів, що заважали участі місцевого на-
селення в управлінні, термінологічне планування все-таки торкнулося 
інших мов народів СРСР, в тому числі й української. Більш того, заходи 
з термінологічного планування були спрямовані на очищення націо-
нальних терміносистем як від російської, так і від західноєвропейських 
мов. Велика увага приділялася лексичним та граматичним особливос-
тям тієї чи іншої мови. При побудові нових термінів використовувався 
насамперед лексичний фонд кожної мови та її словотворчі моделі, дані 
діалектів відповідної мови.

Розквіт термінотворчої роботи в Україні припав на 20-ті роки, на 
період так званої українізації, коли після майже 200-літньої перерви 
українська мова стала мовою суспільного та політичного життя в Укра-
їні [32, с. 200]. Російські елементи замінювалися власними мовними 
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елементами чи безпосередніми запозиченнями із західноєвропейських 
та сакральних мов (арабської, перської, тибетської тощо). Чужомовні 
елементи приймалися лише в крайніх випадках, коли неможливо було 
висловити ту чи іншу думку засобами української мови [8, с. 204]. 
Термінологічне планування проводилося місцевими мовознавцями та 
письменниками. 

Але вже з другої половини 20-х років радянське керівництво поси-
лило контроль за мовним будівництвом. З середини 30-х років почав-
ся період тотальної русифікації, який з різним ступенем інтенсивності 
тривав до кінця 80-х років ХХ ст. Так звана “інтернаціоналізація”, на 
відміну від процесу, який тривав на початку 20-х років, вже стосува-
лася запозичення не іншомовних елементів, а російських слів в інші 
мови народів СРСР. Російську мову було оголошено “носієм передової 
культури”. Русифікація національних мов відбувалася різними шляха-
ми – через широке запровадження російських лексем, через перехід 
на кирилицю, через підвищення статусу російської мови в національ-
них республіках і навіть через фонетичні заміни в деяких національ-
них мовах. Ще одним фактом, який поглибив процес русифікації, було 
надання російській мові статусу так званої “культурної місії”, що пе-
редбачало доступ до джерел радянської та світової культури виключно 
російською мовою. Звичайно, російська мова зіграла певну позитивну 
роль як мова міжнаціонального спілкування в СРСР, але саме глобаль-
не домінування російської мови призвело до втрати іншими мовами 
національної специфіки та до їхньої асиміляції.

Після репресивних “Термінологічних бюлетенів” 1933–35 рр. ав-
тентична українська наукова термінологія стала недоступною для ко-
ристувачів. З офіційних словників та підручників цю термінологію 
було вилучено, а заборонені словники потрапили до спецсховищ бі-
бліотек. До сьогоднішнього дня словники 1920–30 рр. дійшли в пооди-
ноких примірниках або й зовсім загублені. Навіть про саме існування 
багатьох термінологічних словників тепер відомо лише вузькому колу 
фахівців.

Тільки після розпаду Радянського союзу в 1991 році припинила своє 
існування і загальна радянська термінологічна школа. Термінологічне 
планування в кожній колишній союзній республіці, а нині незалежній 
державі, набуло своїх специфічних рис та особливостей.
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Теперішній етап розвитку української 

науково-технічної термінології

Відмінною рисою нашого часу є те, що нарешті після багатьох 
років утисків українська мова зайняла відповідне місце в усіх сферах 
життєдіяльності, і зокрема у науковій галузі. На запити середньої та 
вищої освіти починаючи з 1990-х років з’явилася низка термінологіч-
них словників, видано сотні різноманітних термінографічних праць, 
вийшло кілька посібників та монографій.

Уся ця продукція є наслідком живого діалогу між фахівцями-
вченими, спеціалістами різних галузей та філологами, що відбувається 
постійно на регіональному, державному та міжнародному рівнях. На 
сьогодні в Україні є кілька термінологічних центрів, основні з яких зна-
ходяться у Харкові, Києві та Львові. Сучасні українські термінологи 
глибше, ніж їх попередники, розробляють теорію терміна як мовного 
знака, теорію термінології як підсистеми загальнолітературної мови.

Серед головних проблем, які стоять перед термінознавцями в Укра-
їні, слід зазначити: 

• проблему упорядкування існуючої науково-технічної 
термінології;

• проблему спадщини;
• проблему запозичень;
• проблему перекладу термінів;
• словотворчу проблему;
• правописну проблему;
• проблему транслітерації;
• проблему культури наукової мови.
На сучасному етапі можна простежити п’ять підходів до розв’язання 

однієї з ключових для становлення української термінології пробле-
ми – проблеми упорядкування термінології.

Перший підхід – формальний. Головним для нього є кількісний по-
казник видання українських словників і заміни російських та іншомов-
них термінів власними.

Другий підхід – етнографічний. Він ґрунтується на ідеї відроджен-
ня національної термінології, що передбачає повернення до словників 
майже всіх українських термінів, які вживалися у минулому столітті.
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Третій підхід – консервативний. Його прихильники виступають за 
збереження української науково-технічної термінології у такому ви-
гляді, якого вона набула за радянського часу. Це так званий принцип 
“реальної мови”.

Четвертий підхід – інтернаціональний. Для нього характерне вве-
дення до української науково-технічної термінології великої кількос-
ті запозичень із західноєвропейських мов, особливо англійської та 
німецької.

П’ятий підхід – поміркований. Він передбачає упорядкування укра-
їнської науково-технічної термінології з урахуванням історичних, на-
ціональних, інтернаціональних та політичних чинників і вироблення її 
оптимального варіанту.

Серед сучасних провідних українських фахівців з питань терміноз-
навства слід назвати: Т. Р. Кияка, А. С. Д’якова, О. І. Білодіда, О. М. Ва-
куленка, І. С. Квитко, М. І. Мостового та ін.

Основні напрямки термінознавства

Термінознавство – це наука, яка вивчає спеціальну, фахову лекси-
ку з точки зору її типології, походження, форми, змісту та функціону-
вання, а також використання, впорядкування та творення.

Початок термінотворення пов’язаний з іменами австрійського вче-
ного Огейна Вюстера Нубасова та російського вченого Дмитра Семе-
новича Лотте, які видали свої перші праці в 30-х роках ХХ ст. 

На даний час в термінознавстві відокремився ряд самостійних на-
прямків дослідження. В першу чергу треба відзначити теоретичне 
термінознавство, яке досліджує закономірності розвитку та функ-
ціонування спеціальної лексики та прикладне термінознавство, що 
спрямовано на розробку практичних принципів і рекомендацій щодо 
творення нових термінів та усунення недоліків вже існуючих термінів 
і терміносистем, а також щодо редагування, впорядкування, перекладу 
та використання термінів.

Загальне термінознавство вивчає властивості, проблеми та про-
цеси, які пов’язані зі спеціальною лексикою, а галузеве термінознав-
ство досліджує спеціальну лексику окремих галузей та конкретних мов. 
Типологічне термінознавство проводить порівняльне дослідження 
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особливостей окремих термінологій з метою встановлення загальних 
та індивідуальних (тобто зумовлених певною галуззю функціонуван-
ня) характеристик цих термінологій. Порівняльне термінознавство 
працює над встановленням загальних характеристик спеціальної лек-
сики в різних мовах, наприклад в українській та англійській. Семасіо-
логічне термінознавство вивчає проблеми, які пов’язані зі значенням 
(семантикою) спеціальних лексем, змінами значення та різноманітни-
ми семантичними явищами – полісемією, омонімією, синонімією, ан-
тонімією тощо. Ономасіологічне термінознавство досліджує струк-
турні форми спеціальних лексем, процеси найменування спеціальних 
понять. Історичне термінознавство вивчає історію термінології з 
метою визначити тенденції та надати рекомендації щодо подальшо-
го термінологічного планування. Функціональне термінознавство 
пов’язане з вивченням сучасних функцій термінів в різних текстах та 
ситуаціях професійного спілкування і підготовки спеціалістів, а також 
з дослідженням особливостей використання термінів в мовленні та 
комп’ютерних системах. 

З термінознавством тісно пов’язана термінографія – наука про 
укладання словників спеціальної лексики (термінологічних словни-
ків). Багато проблем, які досліджуються термінознавцями, виникають 
саме в ході розробки спеціальних словників, а вирішення цих проблем 
впливає на методи їх укладання. В той же час вивчення будь-якої га-
лузі спеціальної лексики тісно пов’язане з термінографією, оскільки 
результат роботи щодо творення, дослідження та упорядкування тер-
мінології оформлюється у вигляді словника.

Завдання та питання для самоконтролю

1. Проаналізуйте історію розвитку термінознавства в Україні 
і висловіть свою думку щодо ролі російської та інших мов у цьому 
процесі.

2. Який з підходів до упорядкування української термінології Ви 
вважаєте найбільш ефективним і актуальним на сьогоднішньому етапі?

3. Які основні проблеми стоять перед українськими терміноз-
навцями сьогодення та які галузі термінознавства відповідають за їх 
вирішення?
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4. Складіть узагальнену таблицю галузей термінознавства і дайте 
пояснення щодо сфери дослідження кожної з них.

Лекція № 2 

Термін як одиниця терміносистеми: 

визначення та класифікація

План:

1. Визначення терміна та терміносистеми.
2. Основні ознаки термінів.
3. Класифікація термінів.

Визначення терміна та терміносистеми

Термін, як і всі інші мовні універсалії, важко піддається дефінуван-
ню. Через складність та дискусійність такого завдання в лінгвістиці іс-
нує чимало найрізноманітніших спроб визначення термінів [13, c.10]. 

О. С. Ахманова визначає термін як “слово чи словосполучення 
спеціальної (наукової, технічної і т.п.) мови, яке створене, отримане чи 
запозичене для точного вираження спеціальних понять і позначення 
спеціальних предметів”[3, с. 95–96]. 

В. І. Карабан визначає термін як мовний знак, що репрезентує по-
няття спеціальної, професійної галузі науки або техніки. Він зазначає, 
що науково-технічні терміни становлять суттєву складову науково-
технічних текстів [18, с. 315].

І. С. Квитко, спираючись на різні визначення, пропонує таку дефі-
ніцію: термін – це слово чи словесний комплекс, що співвідносить-
ся з поняттям певної організованої галузі пізнання (науки, техніки), 
що вступають у системні відносини з іншими словами та словесними 
комплексами й утворюють разом з ними в кожному окремому випад-
ку та в певний час замкнену систему, яка характеризується високою 




