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Процеси термінотворення вже неодноразово 

були предметом дослідження багатьох мово-

знавців. На сучасному етапі існує велика кіль-

кість праць традиційного / терміноцентричного 

спрямування, присвячених процесам і морфо-

логічного, і синтаксичного термінотворення. Серед 

основних способів термінотворення дослідни-

ки виділяють словоскладання, лексикалізацію 

словосполучень, абревіацію, усічення, телес-

копію, нанизування. У цьому аспекті розрізня-

ють прості терміни (утворені додаванням до 

кореня чи основи одного або кількох терміно-

елементів-афіксів), складні терміни (утворені 

поєднанням слів чи основ) та складені термі-

ни, або терміни-словосполучення. Окремі дос-

лідники диференціюють складні терміни на 

композити й терміни-юкстапозити. Серед 

складених термінів виділяють полікомпо-

нентні терміносполуки, що не є, на думку дос-

лідників, нормальним явищем через громіздку 

структуру, яка частково вже містить у своєму 

складі дефініцію. Учені переконані, що в 

процесі термінотворення важливо зважати на 

точність і стислість терміна, а також врахову-

вати ідеальну та оптимальну довжину терміна.  

У цьому контексті В. М. Лейчик, аналізу-

ючи формальну структуру терміна, зазначає, 

що необхідно враховувати  таке поняття як 

“терміноелемент”, що дає підстави ввести 

поняття “ідеальна та оптимальна довжина 

терміна”, де ідеальна довжина терміна – це 

така довжина, за якої кожний терміноелемент 

позначає одне поняття із системи понять тієї 

чи тієї галузі. Учений дійшов висновку, що у 

сфері термінотворення діють ті ж самі законо-

мірності, що й у сфері творення загальновжи-

ваних слів, проте в термінотворенні деякі спо-

соби мають перевагу, а інші відходять на зад-

ній план. Дослідник виділяє такі основні спо-

соби термінотворення: словоскладання, лексикалі-

зація словосполучень, абревіація, усічення, те-

лескопія, нанизування, зазначаючи що значна 

кількість термінів у тих чи тих терміносистемах 

представлена словосполученнями [3, с. 40−45].  

О. В. Чуєшкова, досліджуючи неоднослівну 

номінацію термінопонять, говорить, що особ-

ливу увагу протягом останнього часу приді-

ляють найпродуктивнішим (дво- та трикомпо-

нентним) моделям термінів-словосполучень. 

Проте дослідниця вважає за необхідне здійс-

нити також і аналіз багатокомпонентних тер-

міносполучень. До таких, за її словами, нале-

жать терміносполучення, які містять чотири й 

більше компонентів. Проте вони, за спостере-

женнями О. В. Чуєшкової, є малопродуктив-

ними. Дослідниця слушно зауважує, що  дери-

ваційною базою для творення багатокомпо-

нентних терміносполучень є словосполучення з 

меншою кількістю компонентів. Зокрема, моделі 

чотирикомпонентних терміносполучень творяться 

шляхом ускладнення трикомпонентних. Проте 

О. В. Чуєшкова вважає, що наявність полікомпо-

нентних терміносполучень не можна вважати нор-

мальним явищем через їх громіздку структуру. 

На думку дослідниці, дуже часто межі тер-

міносполучень настільки розширюються, що 

до них відносяться цілі вислови. Як результат, 

за О. В. Чуєшковою, з’являється модель тер-
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мінів-описів, яким неможливо дати дефініцію, 

оскільки вона фактично вже міститься в 

самому терміні. Дослідниця вважає, що одним 

зі шляхів розв’язання цієї проблеми є нама-

гання визначити допустиму кількість компо-

нентів аналітичних термінів, але, на її думку,  

формальний підхід у питанні з’ясування опти-

мальної кількості компонентів, які входять до 

складу терміносполучення не може бути дос-

татнім. О. В. Чуєшкова переконана, що відпо-

віді на питання, яка кількість компонентів у 

терміносполученні є нормальною, а яка – ні, не 

існує. Дослідниця також говорить про 

проблему “точності” й “стислості” терміна, 

визначаючи точність як необхідний критерій 

терміна, а стислість – бажаний, але не обов’яз-

ковий  [6, с. 95–98]. Такої ж думки дотри-

мується й В. П. Даниленко, який наголошує, 

на тому, що велику кількість складників не 

можна вважати за норму. Такі терміни не є 

типовими, а швидше аномальними [2, с. 133].  

Проблемою творення складних терміно-

логічних єдностей займається Р. І. Стеванович, 

яка зосереджує увагу на термінологічних 

словосполученнях із прикметником у препо-

зиції до ключового терміна. Такі атрибутивні 

словосполучення, на думку дослідниці, мо-

жуть бути або обмежувальними (означення 

обмежує, звужує значення означуваного сло-

ва), або описовими (означення навпаки, допов-

нює значення означуваного слова) [4, с. 344–348].  

Предметом нашого дослідження є кореля-

ція когнітивного й номінативного потенціалів 

термінотворчих моделей НСКД – структур, які 

мають узагальнене лексико-категорійне значен-

ня і можуть мати різну лексичну семантику. 

Виходячи з твердження, що похідне слово 

позначає поняття, яке формується на основі 

судження (форми мислення, в якій засобами 

ствердження чи заперечення розкриваються 

зв’язки предметів з їх властивостями або 

відношення між предметами чи множинами 

предметів) [5, с. 60], на нашу думку, цілком 

правомірно застосовувати його й до складених 

понять, що утворилися не морфологічним, а 

синтаксичним способом, адже не лише слово, 

а й сполучення слів номінують поняття, 

сформовані на основі судження. Кожне з 

понять, що їх називають терміносполучення 

даної когнітосфери, витворилось на основі 

атрибутивного судження, яке має власну 

структуру: суб’єкт судження (поняття про 

предмет думки), предикат судження (поняття 

про властивість предмета думки) та зв’язка 

судження (зв’язок між суб’єктом та предика-

том) [5, с. 62]; й може бути умовно розкладене 

на два компоненти когнітивної моделі: понят-

тя про предмет думки (фізичну чи юридичну 

особу; людину або організацію) та поняття про 

властивість, яка належить предметові думки 

(сферу діяльності). Слово на позначення зв’яз-

ки у більшості випадків випускається. Що ж 

до формальної моделі, то вона може містити 

від двох до восьми компонентів, які мають між 

собою змістовий зв’язок. Тобто переважно 

іменник у називному відмінку (іноді прик-

метник + іменник у називному відмінку) спів-

відноситься з уявленням про предмет, а спо-

луки з різною кількість формальних (мовних) 

компонентів – з уявленням про його власти-

вість. 

Але атрибутивні судження не варто плутати 

з атрибутивними словосполученнями. За смис-

ловими відношеннями між членами непреди-

кативних підрядних словосполучень вони по-

діляються на означальні (атрибутивні) – зале-

жне слово вказує на ознаку предмета; додат-

кові (об’єктивні) – залежне слово називає 

предмет, на який спрямована дія або ознака; 

обставинні (адвербіальні) – залежне слово 

називає різні обставини [7, с. 468]. У мово-

знавчій літературі атрибутивні словосполу-

чення також визначають як поєднання слів, 

між якими встановлюються означальні (атри-

бутивні) відношення [8, с. 19]. І. Р. Вихованець 

визначає атрибутивні відношення як різновид 

вторинних предикативних семантико-синтак-

сичних відношень між головним і залежним 

словом у словосполученні [1, с. 45]. Існує й ін-

ше визначення означальних відношень, за 

яким – це відношення між головним і залеж-

ним словом у словосполученні, при яких зале-

жне слово відповідає на питання який? чий? 

котрий? скільки? і виражається повнозначною 

частиною мови [8, с. 112]. 

Дослідивши процеси термінотворення у 

когнітосфері української мистецтвознавчої 

термінографії, ми з’ясували, що загальна 

кількість мистецтвознавчих аналітичних 

термінів становить 294 одиниці, які 

утворилися за моделями: 

 “[прикметник] + іменник у називному 

відмінку”: а) культурна організація (1); б) 

сценічний образ (1); в) творчий колектив (1); 
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терміносполучення першої групи вербалізує 

два компоненти знання: “суб’єкт культурної 

діяльності – це культурна організація”, 

“культурна організація – це юридична особа, 

яка займається діяльністю в галузі культури та 

мистецтва”; терміносполучення другої групи 

вербалізує два компоненти знання: “суб’єкт 

культурної діяльності – це сценічний образ”, 

“сценічний образ – це амплуа особи, яка 

працює в галузі культури та мистецтва”; 

терміносполучення третьої групи вербалізує 

три компоненти знання: “суб’єкт культурної 

діяльності – це творчий колектив”, “творчий 

колектив – це об’єднання осіб”, “особи 

об’єднуються у галузі культури та мистецтва”;  

 “іменник у називному відмінку + іменник 

у родовому відмінку”: організація культури (1); 

термінологічне сполучення вербалізує дві 

когнітеми: “суб’єкт культурної діяльності – це 

організація культури”, “організація культури – 

це юридична особа, яка провадить діяльність у 

галузі культури та мистецтва”;  

 “іменник у називному відмінку + 

(прикметник + іменник у родовому відмінку)”: 

асоціація наукового кіно, будинок народної 

творчості (2); – дві когнітеми: “суб’єкт 

культурної діяльності – це асоціація наукового 

кіно / будинок народної творчості”, “асоціація 

наукового кіно / будинок народної творчості – 

це організація, яка провадить свою діяльність 

у галузі культури та мистецтва”;  

 “[прикметник] + (прикметник + іменник у 

називному відмінку)”: бібліотечний терито-

ріальний комплекс (1); – дві когнітеми: “суб’єкт 

культурної діяльності – це бібліотечний терито-

ріальний комплекс”, “бібліотечний територіаль-

ний комплекс – це регіональна система бібліотек 

різних відомств”; 

 “іменник у називному відмінку + 

прикметник” (терміносполучення-інверсиви): 

майстер лінійний (1); – дві когнітеми: “суб’єкт 

культурної діяльності – це майстер лінійний”, 

“майстер лінійний – це особа, яка працює за 

фахом у галузі культури та мистецтва”; 

 “іменник у називному відмінку + 

іменник у називному відмінку = іменник-

юкстапозит” (апозитивне сполучення термінів, 

або апозитивна синтагма): а) бібліотека-

філіал, музей-заповідник, бібліотека-депози-

тарій (3); б) інженер-геодезист, інженер-

гідробудівельник, інженер-гідротехнік, інже-

нер-дорожник, інженер-конструктор, інже-

нер-консультант, інженер-маркшейдер, інже-

нер-меліоратор, інженер-механік, інженер-

проектувальник, інженер-сантехнік, інженер-

будівельник, інженер-теплотехнік, інженер-

технолог, інженер-електрик, автор-опера-

тор, артист-фокусник (17); в) хор-ланка (1); 

терміносполучення першої групи вербалізує 

дві когнітеми: “суб’єкт культурної діяльності – 

це бібліотека / музей”, “ бібліотека / музей – це 

е організація, що провадить свою діяльність у 

галузі культури”; терміносполучення другої 

групи вербалізують два компоненти знання: 

“суб’єкт культурної діяльності – це інженер / 

автор / артист”, “інженер / автор / артист – це 

особа, яка працює за фахом у галузі культури 

та мистецтва”; терміносполучення третьої 

групи вербалізують по три компоненти 

знання: “суб’єкт культурної діяльності – це 

хор”, “хор – це об’єднання осіб”, “особи 

об’єднуються у галузі культури”; 

 “іменник у називному відмінку + 

(іменник у родовому відмінку + іменник у 

родовому відмінку)”: майстер створення 

мелодій (1); – дві когнітеми: “суб’єкт 

культурної діяльності – це майстер створення 

мелодій”, “майстер створення мелодій – це 

особа, яка займається певним видом діяльності 

у галузі культури та мистецтва”; 

 “([прикметник] + іменник у називному 

відмінку) + ([прикметник] + іменник у 

родовому відмінку)”: міжнародна асоціація 

наукового кіно (1); – дві когнітеми: “суб’єкт 

культурної діяльності – це міжнародна асоці-

ація наукового кіно”, “міжнародна асоціація 

наукового кіно – це кіноорганізація міжнарод-

ного рівня”; 

 “іменник у називному відмінку + 

(прийменник + прикметник + іменник у місце-

вому відмінку)”: бібліотека на громадських 

началах (1); – три когнітеми: “суб’єкт культур-

ної діяльності – це бібліотека”, “бібліотека – 

це ідеологічна, культурно-просвітницька й 

науково-інформаційна установа”, “бібліотека 

функціонує на громадських началах”; 

 “іменник у називному відмінку + (прик-

метник + іменник у орудному відмінку)”: заві-

дувач літературною частиною (1); – три ког-

нітеми: “суб’єкт культурної діяльності – це за-

відувач літературною частиною”, “завідувач 

літературною частиною – це літературний та 

театральний консультант, помічник режисе-

ра”, “завідувач літературною частиною відпо-
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відає за підготовку текстового матеріалу до 

вистави”; 

 “іменник у називному відмінку + 

(прийменник + іменник у родовому відмінку + 

іменник у родовому відмінку)”: інженер з 

техніки безпеки (1); – дві когнітеми: “суб’єкт 

культурної діяльності – це інженер з техніки 

безпеки”, “інженер з техніки безпеки – це 

особа, яка працює за фахом у галузі культури”; 

 “іменник у називному відмінку + (прик-

метник-композит + іменник у родовому від-

мінку)”: кіностудія науково-популярних філь-

мів (1); – три когнітеми: “суб’єкт культурної 

діяльності – це кіностудія”, “кіностудія – це 

підприємство по виробництву кінофільмів”, 

“кіностудія знімає науково-популярні фільми”; 

 “іменник у називному відмінку + (імен-

ник у родовому відмінку + сполучник + імен-

ник у родовому відмінку)”: ансамбль пісні й 

танцю (1); – три когнітеми: “суб’єкт культур-

ної діяльності – це ансамбль”, “ансамбль – це 

об’єднання осіб”, “особи об’єднуються у галу-

зі культури”; 

 “іменник у називному відмінку + прик-

метник-композит” (терміносполучення-інвер-

сиви): майстерня будівельно-столярна (1); – 

три когнітеми: “суб’єкт культурної діяльності 

– це майстерня”, “майстерня – це об’єднання 

осіб”, “особи об’єднуються у галузі культури”. 

Отже, проаналізувавши особливості синтак-

сичного термінотворення 294-х НСКД, засвід-

чених у лексикографічній когнітосфері, ми ді-

йшли висновку, що найбільше терміносполу-

чень було зафіксовано на базовому рівні, їх кі-

лькість становить  184 одиниці (62,6 %). На 

цьому рівні найпродуктивнішою виявилася 

модель “[прик-метник] + іменник у називному 

відмінку”, загальна кількість таких терміноло-

гічних сполук – 86.  На пресубординаційному 

рівні функціонує 75 терміносполучень, що 

становить 25,5 %. Найпродуктивнішою тут 

виявилася модель “[прикметник] + іменник у 

називному відмінку”. Таких терміносполучень 

було зафіксовано 53 одиниці. На пресуперор-

динаційному рівні концептуально-ідеографіч-

ної організації НСКД лексикографічної когні-

тосфери було відібрано 23 терміносполучення 

(7,8 %). Серед них найбільша кількість тер-

міноодиниць утворилась за моделлю “[прик-

метник] + іменник у називному відмінку” – 12 

терміносполучень. На субординаційному рівні 

терміносполучення нараховують лише 8 оди-

ниць (2,7 %). Найпродуктивнішими вияви-

лися моделі “[прикметник] + ([прикметник] + 

іменник у називному відмінку)” (3 одиниці) та 

“[прикметник] + іменник у називному відмін-

ку” (3 одиниці). За нашими спостереженнями, 

найменше терміносполучень було виявлено на 

на суперординаційному рівні. Тут функціонує 

лише 4 терміноодиниці (1,4 %), з них 3 утвори-

лися за моделлю “[прикметник] + іменник у 

називному відмінку”. Очевидним є те, що біль-

шість терміносполучень на всіх рівнях 

концепту-ально-ідеографічної організації утво-

рилися за моделлю “[прикметник] + іменник у 

називному відмінку”.  
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Ворожбит Л.В. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В КОГНИТОСФЕРЕ УКРАИНСКОЙ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОГРАФИИ 

В статье сделан обзор научной литературы, посвященной процессам как морфологического, так и синтаксического 

терминообразования, рассмотрены основные теоретические принципы синтаксического терминообразования, 

рассмотрено понятие “терминоелемент”, “идеальная и оптимальная длина термина”, перечислены все основные 

способы терминообразования, рассмотрена взаимосвязь между понятием и суждением, истолкован термин 

“суждение”.  

Ключевые слова: терминологическое соединение, терминоелемент, синтаксический способ терминообразования, 

терминообразовательные модели, когнитивные модели, корреляция, атрибутивное словосочетание, атрибутивные 

суждения. 

 

Vorozbit L. 

ANALYTICAL TERMS IN COGNITOSPHERE OF UKRAINIAN ARTISTIC TERMINOGRAPHY 

The scientific literature devoted to the processes of the morphological and syntactic term-formation, basic theoretical 

principles of syntactic term-formation, a concept “termelement”, “ideal and optimal length of term”, all basic methods of 

term-formation, intercommunication between a concept and opinion, a term “opinion” are considered in the article.  

Keywords: termcombination, termelement, syntactic method of term-formation, termcreative models, cognitive models, 

correlation, attributive word-combination, attributive opinion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


