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АФІКСАЦІЯ В  АНГЛОМОВНІЙ КОМП’ЮТЕРНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ 
 

У статті розглядаються особливості афіксації  в англомовній комп’ютерній терміносистемі. Особлива увага 

приділяється словотвірним моделям, які використовують для творення термінів комп’ютерної сфери.  Виявлено 

найбільш продуктивні афікси, які використовуються для творення англійських комп’ютерних термінів, а саме : 

префікси mini-,  macro-, inter-, super-, multi-, hyper-, re- та суфікси -ing, -er / -or, -ion (-tion, -ation), -ize. Афіксація 

використовується для творення суфіксальних термінів-іменників, прикметників та дієслів. За чисельністю в 

комп’ютерній терміносистемі переважають словотвірні моделі з романськими афіксами. Встановлено, що 

суфіксація є більш продуктивним способом утворення термінів комп’ютерної сфери, ніж префіксація. Нові 

термінологічні одиниці англомовної комп’ютерної сфери створюються не лише за допомогою вже відомих афіксів, 

але й за участю нових словотворчих елементів, так званих напівафіксів docu-, е-, info-, i-, techno-, cyber-. Джерелом 

утворення нових афіксів часто є телескопія та скорочення. 
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Бурхливі соціально-економічні зміни в житті 

суспільства сприяють інтенсивному поповненню 

англомовної комп’ютерної терміносистеми, яка 

обслуговує сучасний комплекс наук. Нова 

лексика, яка співвідноситься з поняттями 

комп’ютеризації, утворює одну з найбільших 

соціофункціональних груп інновацій останніх 

десятиліть в англійській мові. У зв’язку з цим 

актуальним вбачається питання виявлення 

шляхів поповнення англомовної комп’ютерної 

терміносистеми, проблеми визначення способів 

термінотворення. Зростання зацікавленості у 

вивчені способів творення англомовної 

термінолексики також зумовлена збільшенням її 

впливу на розвиток словникового складу інших 

мов [2]. Виявлення специфічного поняття, з одного 

боку, сприяє впорядкуванню та систематизації 

англомовної комп’ютерної терміносистеми, а з 

іншого – забезпечує покращення мовної підготовки 

спеціалістів у цій сфері. 

Одним із продуктивних способів поповнення 

англомовної комп’ютерної терміносистеми є 

афіксація. Хоча шляхи поповнення англомовної  

комп’ютерної терміносистеми вже були об’єк-

том дослідження вітчизняних та зарубіжних 

мовознавців (Є. Єнікєєва, Ю. Зацний, О.  

Кармизова, Ю. Макаренко, Н. Монарцик, І. 

Секрет, O. Шауерман, I. Ярема, В. Bhagavan), 

проте питання потребує постійного досліджен-

ня, доповнення в зв’язку з постійним розвитком 

комп’ютерної термінології, у тому числі й 

афіксальних термінів. 

Метою дослідження є встановлення особли-

востей афіксації  в англійській комп’ютерній 

терміносистемі. 

Відповідно до похідності на синхронічному 

рівні основи поділяються на твірні, непохідні 

та похідні [1; 4]. Похідне слово (термін) – це 

вторинна одиниця номінації, яка є за формою 

свого існування окремим словом-універбом, за 

своїм змістом має складно-структуроване 

комплексне значення, сформоване належним 

чином: на основі взаємодії категоріальних 

значень і встановлення особливого зв’язку між 

ними. Афіксальні одиниці є похідними. 

Похідне слово створюється за певними існу-

ючими в мові правилами, за певним структурно-

семантичним зразком. Таким зразком утворення 

похідного слова є словотвірна модель – типова 

структура, що має узагальнений лексико-

категоріальний зміст і здатна наповнюватися 

різним лексичним матеріалом при наявності 

певних закономірностей поєднання її елементів 

один з одним. За словотвірною моделлю можуть 

утворюватися серії словірних конструкцій з 

однаковою структурою. У нашому дослідженні 

словотвірна модель розглядається як «найза-

гальніша формула однотипових утворень, її 

структурно-семантичний аналог» [4, с. 35]. 

Під час дослідження англомовної 

комп’ютерної термінолексики виявлено 650 

похідних афіксальних термінів. 

У ході дослідження встановлено, що про-

дуктивними в утворенні комп’ютерних термі-

нологічних одиниць є префікси латинського та 

грецького походження. 

Префіксальні комп’ютерні терміни станов-

лять 42 % від загальної кількості виявлених 

афіксальних одиниць. Розглянемо словотвірні 

моделі, які використовуються для творення 
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англомовних префіксальних термінів 

комп’ютерної сфери: 

1) mini- + n = N: mini-application – міні-

додаток (програма невеликого об’єму), mini-

disk – міні-диск, minicomputer – невеликий 

комп’ютер, miniport – мініпорт; 

2) macro- + n = N: macroprocessor – 

макропроцесор, macroprogram – макропрограма; 

3) inter- + n = N: interface – інтерфейс, що 

надається користувачеві (система вікон, 

меню та інших елементів управління, що 

дозволяє спілкуватися з даними додатком), 

interlock – блокування, взаємоблокування, 

intercoupler – пристрій зв’язку; 

4) super- + n = N: supercomputer – 

суперкомп’ютер, суперЕОМ термін, що 

означає клас найбільш потужних з існуючих 

комп’ютерів, supergraph – надграф графа G-

граф, для якого G є підграфом, 

supersampling – надлишкова вибірка; 

5) multi- + n = N: multiaccess – мультидоступ; 

колективне користування (про обчислювальну 

систему); з множинним доступом (про 

пам’ять), multiclick – багаторазове клацання 

клавішею миші, multidatabase – база даних, що 

складається з декількох локальних баз даних, 

об’єднаних в мережу; 

6) hyper- + n = N: hypermedia – 

гіперсередовище, гіпермедіа (розширений в 

порівнянні з гіпертекстом метод організації 

мультимедійної інформації, що охоплює різні 

середовища), hyperlink – гіперпосилання 

(посилання в гіпертекстовій системі; 

7) inter- + adj = Adj: intercore – між ядрами 

ЦП, між’ядерний про обміні повідомленнями, 

відправленням транзакцій тощо, 

interdeductive – взаємно виведений, 

дедуктивно-рівний; 

8) multi- + n = Adj: multicomponent – 

багатокомпонентний, multi-format – 

багатоформатний, multi-patented – 

захищений багатьма (декількома) патентами 

(про продукт (технології, системи та ін.), при 

розробці та реалізації якого використані 

запатентовані новаторські рішення); 

9) super- + adj = Adj: superfluous – надлишковий, 

непотрібний, super-reliable – високонадійний; 

10) re- + n = N: reconfiguration – зміна 

конфігурації, реконфігурація, зміна конфігурації 

апаратних і / або програмних засобів, наприклад 

при збоях в обладнанні або розширенні системи; 

11) re- + v = V: reboot – перезагрузка 

перезагружать, перезагружаться, reload – 

перезагрузка перезагружать, перезагружаться. 

Нові термінологічні одиниці комп’ютерної 

сфери створюються не лише за допомогою 

вже відомих афіксів, але й за участю нових 

словотворчих елементів – так званих, 

напівафіксів (напівпрефіксів), що виявляють 

словотворчу активність [3; 5]. 

Джерелом утворення нових префіксів часто є 

телескопія та скорочення. Фрагменти лексичних, 

що входять до складу телескопічних одиниць і 

виявляють високу частотність вживання, через 

певний проміжок часу, можуть перетворитися 

на нові афікси. Телескопія дала поштовх для 

утворення нових препозитивних елементів, які 

функціонують у ролі префіксів й беруть участь у 

творенні новотворів англомовної комп’ютерної 

сфери: docu- (елемент docu- від documentary): 

docuterm – ключове слово документа; e- 

(скорочення слова electronic): e-business – а) 

інтернет-бізнес, електронний бізнес б) 

інтернет-компанія, дот-ком (фірма, що веде 

бізнес в інтернеті), e-envoy – співробітник, який 

відповідає за розвиток електронної торгівлі 

через Інтернет; info- (скорочення слова 

information): infoworld – інформаційний світ, 

inforevolution – інформаційна революція); i- 

(скорочення слова information): i-idea – ідея 

щодо створення нових інформаційних 

технологій, i-community – інформаційне 

суспільство; techno- (скорочення слова 

technology): technomanager – керівник, особа в 

організації, яка відповідає за належне 

функціонування комп’ютерної техніки, 

technostructure – люди, які контролюють 

технологічні процеси у суспільстві; cyber- 

(скорочений варіант від слова cybernetics): 

cyberbusiness – віртуальний бізнес, cybercafe – 

інтернет-кафе, кіберкафе,  сyberspace – 

кіберпростір. Останній афіксоїд досить 

активний в утворенні комп’ютерних неологізмів:  

сybercommuter – кориcтувач Інтернет, 

сyberclinic – кіберклінік або Інтернет клиника, 

сyberjournalism – кібержурналіcтика, 

сybercast – передавати, показувати через 

комп'ютерну мережу Інтернет». Серед них 

багато неологізмів, які пов’язані з 

комп’ютерними технологіями дистанційного 

навчання, наприклад: сyberschool – кібершкола, 

сybercollege – кіберколедж, сybereducator – 

кібервчитель, сyberlecture – кіберлекція, 
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cybereducation – кібернавчання або диcтанційне 

навчання через Інтернет. 

Виявлені префікси, поєднуються з 

субстантивними та ад’єктивними твірними 

основами комп’ютерних термінів, утворюючи 

іменники, прикметники та дієслова. 

У ході дослідження було виявлено, що 

суфіксація є більш продуктивним способом 

утворення термінів комп’ютерної сфери, ніж 

префіксація. Нами виявлено суфіксальні 

термінологічні одиниці комп’ютерної сфери з 

романськими та германськими суфіксами. 

Розглянемо словотвірні моделі, за якими 

утворюються суфіксальні терміни. 

Найбільш продуктивними в англомовній  

терміносистемі комп’ютерних технологій 

виявилися такі германські суфікси як -ing, -er / 

-or та романські суфікси -ion (-tion, -ation), -

ize. Вони взяли участь у творенні суфіксальних 

термінологічних одиниць за такими 

словотвірними моделями: 

1) v + -er / -or = N: driver – пристрій; 

драйвер (програма, що управляє пристроєм); 

формувач; підсилювач записи; двигун; рушій, 

рушійний механізм, cursor – екранний курсор; 

2) n + -er / -or = N: processor – процесор 

(апаратний пристрій або програма обробки); 

вузол обробки, linker – компонувальник, 

редактор зв’язків, programmer – програміст; 

3) n + =ing = N: formatting – форматування, 

надання формату (операція підготовки даних для 

виведення на друк, екран монітора, для запису на 

відеодиск тощо), processing – обробка; обробка 

даних, spacing – відстань; інтервал, проміжок, 

розташування з інтервалами; 

4) n + -ion (-tion, -ation) = N: computation – 

обчислення; розрахунок; рахунок, підрахунок, 

configuration – форма, склад обладнання, 

конфігурація; 

5) n + -ize = V: computerize – 

комп’ютеризувати, оснащувати комп’ютерами, 

впроваджувати комп’ютерні системи в деякій 

сфері діяльності, customize – робити 

замовлення, виготовляти за спеціальними 

технічними вимогами замовника. 

За чисельністю в комп’ютерній терміно-

системі переважають словотвірні моделі з 

романськими суфіксами. 

Більшість словотвірних моделей афіксаль-

них термінів демонструють середній рівень 

продуктивності, що свідчить про те, що афік-

сація є одним з основних способів терміно-

творення в сучасній англомовній комп’ютер-

ній сфері. 

Таким чином, комп’ютеризація майже усіх 

сфер людського життя є очевидним фактом на 

сучасному етапі розвитку суспільства, тому 

сучасна англомовна комп’ютерна термінологія 

є однією з найбільш динамічних термінологіч-

них систем. Афіксація є одним з основних спо-

собів термінотворення в сучасній англомовній 

комп’ютерній сфері.  Суфіксація є більш про-

дуктивним способом, ніж префіксація. Нові 

термінологічні одиниці комп’ютерної сфери 

створюються не лише за допомогою вже відо-

мих афіксів, але й за участю нових слово-

творчих елементів – напівафіксів, що утвори-

лися в останній час і виявляють словотворчу 

активність. Джерелом утворення нових афіксів 

часто є телескопія та скорочення. 

Перспективний напрям дослідження вбача-

ється в дослідженні інших способів творення 

англійської комп’ютерної термінолексики.
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АФФИКСАЦИЯ В  АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЕ 

В статье рассматриваются особенности аффиксации в англоязычной компьютерной терминосистеме. Особое 

внимание уделяется словообразовательным моделям, которые используются для создания терминов компьютерной 

сферы. Выявлены наиболее продуктивные аффиксы, используемые для создания английских компьютерных 

терминов, а именно: префиксы mini-, macro-, inter-, super-, multi-, hyper-, re- и суффиксы -ing, -er/-or, -ion (-tion, -

ation), -ize. Аффиксация используется для создания суффиксальных терминов-существительных, прилагательных и 

глаголов. По численности в компьютерной терминосистеме преобладают словообразовательные модели с 

романскими аффиксами. Установлено, что суффиксация является более продуктивным способом образования 

компьютерных терминов, чем префиксация. Новые терминологические единицы англоязычной компьютерной 

сферы образуются не только с помощью уже известных аффиксов, но и с участием новых словообразовательных 

элементов, так называемых полуаффиксов docu-, e-, info-, i-, techno-, cyber-. Источником образования новых 

аффиксов является часто телескопия и сокращения. 

Ключевые слова: аффиксация, префиксация, суффиксация, компьютерная терминосистема, полуаффикс, 

словообразовательная модель. 
 

Nozhenko Sofia Pavlivna 

AFFIXATION IN ENGLISH COMPUTER TERMINOLOGY 

The article considers the peculiarities of affixation in the English-language computer terminology. Particular attention is paid 

to derivational models used for formation of computer terms. The most productive affixes used to create English computer 

terms have been identified, namely: prefixes mini-, macro-, inter-, super-, multi-, hyper-, re- and suffixes -ing, -er / -or, -ion (-

tion, -ation), -ize. Affixation is used to form suffixed terms – nouns, adjectives and verbs. Derivational models with Roman 

affixes predominate in English computer terminology. Suffixation has been shown to be a more productive way of forming 

computer terms than prefixation. New terminological units of the English computer area are created not only with the help of 

already known affixes, but also by means of new derivational elements, so-called semi-affixes docu-, e-, info-, i-, techno-, 

cyber-. Telescopy and abbreviations are often the source of new affixes. 

Keywords: affixation, prefixation, suffixation, computer terminology, semi-affix, derivational model. 

 

 

 

 


