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STRESZCZENIE. W artykule określone zostało miejsce terminów analitycznych wśród 
terminologii naukowej i technicznej w językowym obrazie świata Ukraińców. Na materiale 
językowym wyznaczono onomazjologiczną strukturę konstrukcji analitycznych i procesów 
poznawczych będących podstawą ich tworzenia.

ANALYTICAL TERMS AS SPECIAL ONOMASTIC SIGNS 
IN THE UKRAINIANS’ LANGUAGE MAP OF THE WORLD

LILIYA GARASHCHENKO
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv — Ukraine

ABSTRACT. The place of analytical terms of scientific and technical terminology in the 
Ukrainians’ language map of the world is defined in the article. Onomastic structures of ana
lytical constructions and cognitive processes which lie in the basis of their creation have been 
defined after thorough studying of a wide linguistic material.

Дослщження динам1ки розвитку лексично! системи укра'шсько! мови в pi3- 
m юторичш перюди чиститься в площиш найбшын актуальних мово- 
знавчих студш. Осташнм часом науковщ щодал1 бшыпе звертають увагу 

, як свтг вщображаеться у ев i домоет i людини i як сприяе цьому лексична 
система мови. Особливий iHTepec викликае функцюнування знакових одиниць, 
що позначають н а у ю т  поняття.

Найдинам1чш шою частиною словникового складу мови е лексика термшо- 
лопчних систем, що активно поповнюеться й зм1нюетъся. Дослщження струк
тура  органiaauiï та функц1онування термшолопчних систем дае змогу погли- 
бити уявлення про певну сферу людсько! д1яльност1, специф1ку и тзнання но
лям и в1дпов1дно1 мови й культури, з’ясувати закономipHOCTi творения та коди- 
ф1кування термi Hi в i тенденци розвитку галузевих терм1носистем. Стан термь 
нологй', ïï досконал1сть, багатство свщчать про науковий прогрес у тш чи тт й га- 
луз1 знань, а також про можливосл конкретно! мови виражати науков1 понят
тя й i де'1.
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За останш десятилгггя здобутки украшського термшо знав ства е досить ва- 

гомими. Про це свщчить поява значюн шлькост1 наукових праць, присвяче- 
них загальним теоретичним проблемам терм i нознавства (В. 1ващенко, Т. Кияк,
I. Кочан, А. Крижашвська, Г. Наконечна, Т. Панько, Л. Симоненко та ш.) i досль 
дженню окремих галузевих термшосистем (I. Волкова, С. Дорошенко, Н. Кни- 
шенко, Л. Малевич, Н. Н1кулша, О. Романова, О. Чуешкова, Н. Цимбал та ш.). 
На сучасному еташ розвитку украшське термшознавство мае юлька напря- 
м iß, що скеровш на „осмислення законо\прностей розбудови термшосистем, 
снособт л i Lirai стичною вщображення р1зних невербальних елеменДв картини 
CBiTy”1. У цьому аспект! видаеться актуальним вивчення номшативних nponeciß, 
що вщбуваються в кожга й термшосистем! з подалыним прогнозуванням розвит
ку yKpaÏHCbKOÏ термшологи загалом.

Термшолопчна номшащя — це особливий процес розумово! д1яльност1 лю- 
дини, зумовлений взаемодкю зовшшшх i внутрпттшх чинниюв. На вщмшу вщ за- 
гальномовшн номшацп (часто стихшноё невпорядковажл), вона мае специфжу, 
пов’язану передус1м i3 особливостями термша як значущо1 одинищ, що вщображае 
довюлля й водночас е наслщком та шструментом шзнавально1 д1яльностт людини.

Поняття, що з ’являеться в галуз1 науки й техшки, законо\прно потребуе 
найменування. Наявшсть значения в найменуванш наукового поняття виявля- 
еться в nponeci взаемодй' терм i на з тезаурусом рецишента: термш набувае зна
чения тол.i, коли рецишент, сприймаючи його, формуе у свош свщомост1 когш- 
тивне утворення, що максимально наближене до авторського2. Саме тому шд 
час терм1потворення переважае когн1тивний чинник, що уможливлюе встанов- 
лення т1сних взаемозв’язюв Mi ж мовною й концептуальною картинами cni ту. 
Пзд МКС розум1емо характер вщображення в мов1 концептуально ï картини св1ту, 
а також м о в т  засоби вираження знань про неё „Картина свггу те, яким зо- 
бражуе cßiT людина у свош уявц феномен б1льш складний, н1ж МКС, тобто 
та частина концептуального св1ту людини, що прив’язана до мови й в1добража- 
еться в мовних формах”3.

Науково-тех н i чний прогрес сприяе не лише бурхливому розвитку науки 
й техшки, але й вносить icTOTHi змши в л1нгв1стичну модель свпу появою 
як окремих терм1н1в i термшосполук, так i тцттих терм1носистем. Вироблення 
единих принцип! в i засоб1в практичного терм i нотворення мае грунтуватися на 
загальн1 й теорп ном i нацй' (в iï о н о м aci о л о г in н о м у та дериващйному аспектах)4.

Як вщомо, способами творения терм i полон чних одиниць е: 1) використан- 
ня загальновживаних ел i в для позначення певного наукового поняття (термшо- 
логз зашя); 2) перенесения готового терм i на з о,nni ei ranysi в imny (ретерм1ноло- 
г1загпя); 3) запозичення та калькування; 4) використання наявних у мов1 слово- 
TßipHHX моделей або 1ншомовних термшоелеменл в; 5) використання словоспо- 
лучень для найменування наукових понять (у ргзних терм1носистемах вони ста- 
новлять до 70% вщ загально! юлькосН терм1н1в)5. Поява терм1нолопчних сло-

1Л. Туровська, Типологлчне термшознавство кт цяX X -  почат куXXIcm. в УкраШ, [в:] 
„BicHHK Нащонального ушверситету «Льв1вська пол1техшка»”. Серк, Дроблеми укра1нсько1 тер- 
мшологи” 2012, № 733, с. 49.

2Н. В. Васильева,  Термин, [в:] Лингвистический энциклопедический словарь, под. ред. 
В. Н. Ярцевой,  Москва 1990, с. 508-509.

3 Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира, Москва 1988, с. 142.
4 В. П. Даниленко, Л. И. Скворцов, Лингвистические проблемы упорядочения научно- 

технической терминологии, [в:] „Вопросы языкознания”, 1981, № 1, с. 11.
5 Л. О. Симоненко,  Термш, [в:] Укрспнсъкамовсг. Енциклопедгя, редкол.: В. М. Русашв-  

ський, О. О. Тараненко та ш., Кшв 2004, с. 682.
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восполучень пов’язана з аналпичним способом термшотворення, сутшсть яко- 
го полягае в поеднанш двох або бшыне повнозначних ошв, певним чином mi ж 
собою пов’язаних, що означають одне поняття.

На думку мовознавщ в, аналАичний cnociö термшотворення е одним з основ- 
них поряд i3 семантичним i морфолопчним6. Причини актив но CTi й продук- 
THBHOcri цього типу творения термш в i входження ïx у термшосистеми окре- 
мих галузей знань криються в тому, що, на вщмшу вщ термппв-сл1в, термши- 
словосполучення виявляють бшыну здатшсть до конкретизацп значень завдяки 
Г xi i i й можливосА надавали додатков1 уточнювальш галузев! характеристики за- 
гальновживаним словам.

У сучасному украшському та заруб1жному мовознавспй сформувалися pi3- 
Hi погляди на статус аиалпизму як такого. Здебшыного шд аналАизмом маеться 
на уваз1 розчленовашсть лексичного й граматичного значения, але в цьому pa3i 
не враховано статус аналАичних одиниць та 1хню ярусну приналежшсть. А. За- 
гштко, наприклад, зазначае, що постання й розвиток аналНичних форм, кон- 
струкцш пов’язаш з процесом граматизаци словосполучень. Остання зумовле- 
на послаблениям або втратою лексичного значения одного з компонентов слово- 
сполучення7. Розвиток аналпичиих форм 3i словосполучень, на думку вченого, 
зумовлюе переважно витоснеиня флективних форм, що детерм i нуе збшьшен- 
ня Ki ль ко cri анал1тичних форм. Як наголошуе А. Загштко, анал1з граматичного 
аналНизму повинен грунтуватися на простеженш специф|ки вияву розчленова- 
них форм на морфолопчному й синтаксичному ярусах mobhoï системи8.

О. Дубова вважае, що випадки використання двох або бшыые повнознач
них сл1в, порядку сл1в i контексту як sacooiß вираження певних т и т в  значень 
повинт залишатися поза межами морфолог1чного аналпизму, тому що поря
док сл1в, сполучення з i н ши ми повнозначними словами е засобами виражен
ня синтаксично1 семантики, сшввщнесено!' з певними грамемами морфолопч- 
них кате гор iii9.

За спостереженнями I. Мельчука, т д  анал1тичним, протиставленим синте
тичному, головним чином, мають на уваз1 законом1ртстъ вияву двох або бшыпе 
синтаксично пов’язаних словоформ там, де щлком лопчним був би вияв т!ль- 
ки одше1 словоформи. На думку названого вченого, в суворо термгнолопчно- 
му вжитку терм1н „анал1тичний” можливий тзльки в склад1 виразу „анал1тична 
форма”, використання його в шших виразах е метафоричним, неточним10.

У тлумаченш аналНизму на лексичному pißm по стае актуальним посл! - 
довне розмежування bi дом их у мовознавстш вид1в словосполучень — вшьних, 
сАйких i фразеолопчних.

Слово сполучення, на думку В. Виноградова, — це сполучення ani в, що ор- 
гатзоване за законами дано1 мови i виражае певне складне поняття11.

Вшьними вважають слово сполучення, складов! елементи яких збер1гають 
cboï лексичш значения та залишаються самосАйними членами речения. Вони 
створюються за синтаксичними моделями щоразу заново, а не вносяться в мов-

6 I. I. Ков алик, Caoeomeip сучасног укртнсъког мови, Передмова, Кшв 1979, с. 7.
7 А. П. Загштко,  Teopin сучасного синтаксису, Донецьк2008, с. 227.
8 Там само, с. 228.
9 О. А. Дубова, Типологгчна еволюгря морфолог1чних систем укрсанськог i росшсъкоХ мое, 

Кшв 2002, с. 31.
10 И. А. Мельчук, Курс общей морфологии, Москва-Вена 1997, с. 334-335.
11 В. В. Виноградов ,  Вопросы изучения словосочетаний (на материале русского языка), 

[в:] Избранные труды. Исследования по русской грамматике, Москва 1975, с. 242.
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лення в готовому виглядг Значения впьних словосполучень виводиться з сумм 
значень ïxHix складових.

Criinci словосполучення створюються за синтаксичними моделями, мають 
стадий порядок cni в i вносяться в речения в готовому виглядг Б. Михайлишин, 
наприклад, уважае, що стйиб словосполучення е пром1жною ланкою м1ж фразе- 
олопчними одиницями та вшьними поеднаннями сл1в. Науковець i3 цього при
воду зазначае, що nmcoï меж i м1ж фразеолоичними одиницями та стал ими сло
во сполученнями, з одного боку, й вышними поеднаннями cni в i стшкими сло
во сполученнями, з шшого, немае. Переважна бшышсть найменувань, узагаль- 
нених назвою „стшю словосполучення”, репрезенто ваш неодносл1вними тер- 
мшами12. Зазначений автор наголошуе на тому, що ui та под i он i поеднання мю- 
тять безсумшвш елементи лексикал1зацп та водночас фразеолопзацп. „В окре- 
Mi словосполучення вшптаеться елемент граматикал1зацп, спричинений ком
понентами передуам з юльюсним значениям”, — наголошуе Б. Михайлишин13.

Термшо долине словосполучення е ргзновидом cri йкого словосполучення, 
характеризуеться бшын чи менш стабшьним порядком компонент в, обмеже- 
ною зам i ною його частин. Елементи, що входять до складу терм шолоп иного 
словосполучення, поеднуються за певними лексичними та граматичними пра
вилами вщповщно до закону валентность тобто здатносл входити до слово
сполучення при утворенш лексико-семантичного ряду ел i в14. Таю номшатив- 
Hi одинши позначають одне складне, розчленоване поняття, волод1ють цш еш е- 
тю значения та цш еш етю номшацп, напр.: зварювалъний автомат, випрямний 
агрегат, ексцентрикова муфта, высоковольтный генератор, мастилъний бак, 
ротацшний копер, релейный модулятор15 тощо.

Термш олопчт в т ь т  словосполучення компонуються 3i складових еле- 
менпв, що мають термшо долине значения в певшй термшосистем!. Елемен
ти цих слово сполучень можуть функцюнувати як самостшно, так i входи
ти до складу inraoï термшоодинищ, напр., складовими частинами аналггично- 
го термша поперечне коло електромашынного тдсылювача поперечного поля 
е номшацп поперечне коло, електромаышнный тдсылювач, поперечне поле; тер
мша комбшованый мальтшськый механизм з фвкою на штовхачi кулачкового 
мехашзму — мальтшськый мехатзм, кулачковый мехатзм. Тер Mi ни електро- 
машынний тдсылювач, мальтшськый мехатзм е конструктивними елементами 
багатокомпонентних термшо л опч них одиниць електромашинний тдсылювач 
з Оi а.иетралъним кроком, електромашинний тдсылювач посл 'кЮвного само- 
збудження; мальтшеъкий мехатзм з приводом кривошипа в id дифереищаль- 
ного мехашзму, мальтшеъкий мехатзм з1 стрибковим зубчатым барабаном16. 
Термш олопчт вшып словосполучення вщзначаються вщносно bi льпим поряд
ком розмщення складових, напр., багатошвидюсний асинхронный електрич- 
ний двигун i асинхронный багатошвидюсний електричний двигун; активкзована 
безцементна шлакова маса i безцементна активieoeaiia шлакова маса. Цглком

12 Б. П. Михайлишин, .ШнгеЛстичний статус складених термШе, [в:] Vocabulum et 
vocabularium, Гродно 1998, вып. 5, с. 134.

13 Там само, с. 134.
14 Н. М1сник, АналШичт терм ши у  склад! термтологи клшчног медицины, [в:] „Украт- 

съка термшологчя i сучастсть” К'иТв 2001, вил. 4, с. 15.
15Росшсъко-укратсъкийсловникзтженернихтехнологш,укл.Ш . Гашткевич, Б. Клнаш, 

Льшв 2004, 1024 с.
16 Нацюнальний банк стандартизованих науково-техтчних mepMime, [в:] Електронний ре

сурс: http://www.ukmdnc.org.ua.

74 Л. Гаращенко

http://www.ukmdnc.org.ua


75
слушною е думка Л. Малевич про те, що таю словосполучення не повинен пёд- 
даватися кодифёкацп' та стандартизацёё, досить того, що будуть унёфёкованё тер- 
мёни, яесё входять до ïx складу17.

На сьогодш найбшын дискусёйним е питания щодо статусу аналётичних 
термёнёв. У сучасному украёнському та зарубежному мовознавствё icHye кёлька 
поглядёв на спёввёдношення термёнологёчних слово сполучень та фразеологёч- 
них одиниць. Однё дослёдники розглядають термёнологёчнё словосполучення як 
складову частину фразеологёчного рёвня мови (О. Ахманова, I. Бёлодёд, М. Бри- 
цин, В. Виноградов, М. Шанський та ён.), представники iHnioro погляду запе- 
речують правомёршсть розгляду термёнологёчних словосполучень як фразеоло- 
гёчних (Л. Авксентьев, М. Алефёренко, Б. Головён, О. Кожин, Б. Ларш, Б. Ми- 
хайлишин, Т. Панько, О. Toni Ki на, О. Чуешкова та Ён.). Дехто з дослёдникёв за- 
раховуе до фразеологёё не всё с кладей i найменування, а лише певну частину 
на основё ёхньоё стшкостё та здатностё вщтворюватися в готовому виглядё (Л. Ве- 
клинець, В. Даниленко, В. Калашник, А. Коваль, С. Ожегов, О. Сербенська та in.).

ПЁдтримуемо позищю М. Алефёренка, Б. Михайлишина, О. Толёкёноё, 
О. Чуешковоё та шших науковщв i вважаемо, що аналггичш терм i ни тёльки 
зовш наближаються до фразеологЁзмЁв, але в структурно-семантичному план i 
е номшацёями спехпальноЁ сфери використання. Вони суворо обмежеш складом 
термЁноелемент1в i не здатш до синтаксичних видозмён своеё структури.

ПонятЁйне поле бЁльшостё аналгатчних терм i Hi в репрезентоване семанти
кою складник i в. Кожен член у структурЁ номшативноё' одиниц1 е „показником 
характерных властивостей означуваного, в кожному з них реалпуеться частка 
uijiicHoï смисловоЁ едностё, основою якоё е семантика Bcix члешв сполуки”18, 
напр.: лтглптогюробиналйчтш генератор — джерело, що безпосередньо пе- 
ретворюе теплову eHepriro на електричну шляхом взаемодй' магнётного поля 
31 струмопровЁдшши pi динами чи низькотемпературною плазмою; анкерне Kpi- 
плення — кртлення, що е болтом (анкером), на одному шещё якого е клиновий 
замок, а на другому — опорна плита чи гайка; пазовый клин — пластина чи бру
сок, призначеш для укршлення обмотки в пазовт

Важливим аспектом у дослщженш й вивченнЁ аналётичних термёшв е оно- 
масЁологЁчний шдхщ — епд змёсту до форми, адже змЁна наукових парадигм 
у лшгвютшц та ïx штегращя зумовила „висунення на перший план ономасюло- 
гёчних аспектёв аналёзу фактёв мови з дом i нуючим напрямком вёд ёнтщщёЁ (за- 
думу) — до мовноё форми реалёзацёё”19.

Ономасёологёчний пёдхёд до вивчення аналётичних номёнацёй науково- 
технёчноё термёнологёЁ пов’язашш ёз видёленням трьох основних категорёй, 
що визначають мотив позначення: 1) ономасёологёчний базис, що вказуе на пев- 
ний понятёйний клас (родове поняття); 2) ономасёологёчна ознака, що позна- 
чае видовё вёдмённостё, яю видёляють предмет усерединё класу; 3) предикат 
(зв’язка), що пов’язуе ономасёологёчний базис та ономасёологёчну ознаку i вка
зуе на структури знания людини про навколишнёй свёт.

Сучаснё дослёдження дають змогу говорили про можливёсть безпосеред- 
нього зёставлення структури, в якёй ономасёологёчну ознаку приписують оно-

17 Л. Д. Малевич,  Становления i розвиток у край! с ь ко ï  zi д помел i о пат uenoï терм! поло
ги, Киёв 1999, с. 121.

18 О. В. Чуешкова,  Аналтичт номтацй в еконолачнт m e p M W O c u c m e M i (структурно- 
типологтпий аспект), X ар ici в 2002, с. 58.

19Ф. С. Бацевич,Т. А. Космеда ,  Очерки по функциональной лексикологи, Львов 1997,
с. 7.

Аналттчт термти як ocoômiei ономасюлоггчт знаки...



масюлопчнш структур! за допомогою ономасюлопиного предиката з пропози- 
цшною структурою мотиваш иного судження та ïï розгляду як особливого зраз- 
ка репрезентацп знань.

Ономасюлопчним базисом е поняття субстанци та ïï р1зновиди (маши- 
ни, npHCTpoï, деталь речовини, матер i ал и, примщення, предмети, жив! icTO- 
ти тощо), а також дп, процеси, властивост!, величини, одинищ вим!ру тощо. 
Як ономасюлопчш ознаки виступають певш якост! цих предмет!в, дш, проце- 
шв, властивостей, величин, ïxm в!дношення та зв’язки. Так, у термш  трубона- 
pisHUü верстат ономасюлопчний базис верст am указуе на машину для обро- 
блення деталей або матер!ал!в (категор!альне поняття); ономасюлопчна озна- 
ка mpyöoHapisHUü мае домшантну сему „нар!зувати труби”. Ономасюлопчний 
предикат u,ieï номшаци визначаемо як „верстат, що призначений для нар!зуван- 
ня р!зьби на юнцях заш ивки”. Це можна узагальнити в ономасюлопчнш моде- 
л1 „призначення, функцшшсть” / „предмет”.

Ономасюлопчш структури анал!тичних термш в реал!зуються в терм!но- 
творчих структурах, репрезентованих р!зними моделями. Як показав проведе
ний анал!з фактичного матер!алу, б!льш!сть анал!тичних терм!н!в у дослвджу- 
вашй терм!нолог!!' базована на ономасюлопчних структурах з родо-видовим 
членуванням об’екта ном!нацй'. Найб!льш продуктивною е модель „атрибут” / 
„предмет”, репрезентована на граматичному pißm моделлю прикметник (flie- 
прикметник) + ÎMeHHHK. Зазначимо, що субкатегоризащя головних понять 
науково-техшчно1‘ термшологп зд!йснюеться завдяки терм!ноелементу, вираже- 
ному здебшыного прикметниками, меншою м!рою д!еприкметниками (армова- 
ним бетой, ведении вал, ведении диск, вЮкрита дуга, з а ч т е н а  балка, залом
лена хвиля, напружении стан, нагртии стан).

3i структурного погляду ономасюлопчний базис та ономасюлопчна озна- 
ка можуть бути: 1) нспохщш: (бша) [латунь], (червонии) [жар], (глуха) [муф
та]; 2) похщш: (змшувалъний) [хлипак], (стяжний) [утулок], (ущтьнюваль- 
miii) [вкладенъ]; 3) складш: (електродинамзчмш) [амперметр], (алюмосгт- 
катнг) [вогнетриви]; 4) складеш: [exidua напруга], (що викликае повзучзстъ). 
Найбшыну частину в анал!зован!й термшологп становлять р!зномаштш струк- 
турш KOMoiHauiï ономас!олопчного базису та оиомас!оло11чно!' ознаки, що ре- 
презентують змшаний тип: (важкий) [бензин], (бтумотавилънии) [агрегат], 
(притивно-витяжна) [вентилящя], (пневматичнии ударно-штамповий) [ш- 
струмент], [крива] (тиск-температура).

У npoueci функщонування видова спец!альна назва часто перетворюеться 
на родову. У такий cnociö формуються багатокомпонентш анал!тичш терм!ни 
3i сшльним базисним компонентом, що характеризуются вищим ступенем кон- 
крегизащ!' лексичних значень сл!в, називаючи едине поняття чи реал!ю. Так, 
на основ! двокомпонентного термша (гайковий / мутровий) [ключ], що позначае 
р!зновид знаряддя для загвинчування або в!дгвинчування мутри, прогоним!в 
та шших деталей, унасл!док подалыно1 конкретизацй’ значения утворилися тер- 
мши (розсувний) [гайковий ключ], (накидний) [гайковий ключ], (монолтний) 
[гайковий ключ], що, вщповщно, стали конструктивною основою складшших 
термипв: (ргжковий) [монолтний гайковий ключ], (двостороннш) [р1жковий 
монолтний гайковий ключ]. Як зазначають учеш, родов! та видов! найменування 
3i сп!льним базисним компонентом об’еднуються в г!перо-г!noiNMiniii парадигми.

Залежна частина багатокомпонентного герм1на передае складну OHOMaci- 
олопчну ознаку, що вказуе на юлька суттевих характеристик поняття. Напр.,
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у структур! номшацй верхнш кувалъний штамп вщображена класифжащя по- 
няття категорй предмет!в (штамп) за функциональною ознакою (кувалъний) та 
локатившстю (верхнш). Поняття категорй виробничих д!й та npoueciß у номша- 
цпударш  динамлчт випробування детал!зуеться за здатшстю об’екта шддавати- 
ся певнш дп (ударш) та вказ!вкою на стосунок до чогось (динамлчт).

3 урахуванням умов семантичного навантаження о HOMaci ол о г! ч но! ознаки 
можна зарахувати терм i н до р!зних формальних тишв. Так, у номшацп (багато- 
швидюсний) [асинхронный електричний двигун] ономасюлогйша ознака бага- 
тошвидюсний тлумачиться як „кшыйсть” i „прискорений темп дп”. Семантич- 
на структура ономасюлопчного базису ускладнена семами „неодночасшсть”, 

„стосунок до чогось”.
За допомогою терм! носполук, що описують результата шзнавально! д!яль- 

HOCTi людини, вщображають роботу людсько! когшцй, npoueciß категоризацЙ 
й кон це птуалi зацй', можна найб!льш повно вщобразити когнггавш й психоло- 
г!чш мехашзми, що беруть участь у nooyroßi mobhoï категорй. Категоризащя 
мовного матер!алу в!дображае когштивне тлумачення кожного слова, що де- 
монструе особливу категорпо чи категорй як одинищ певно!' iepapxi4HOÏ сис- 
теми, в якш спостер!гаються пперо-ппотм 1чт в!дношення, а також системи, 
в якзй зазвичай можна вид!лита так званий базовий pieeiib в таксоном!щ сл!в, 
в!дпов!дно до якого на вищих р1внях зазначаються абстракта! найменування ка
тегорй, а на нижчих найб!льш конкретт представники одн!е!' i Tie!' само!' ка
тегорй. Це можна прошюструвати на прикладах фрагмента категорй „машини, 
прилади, устаткування”. На базовому pißm ще! категорй вид!ляються так! pi3- 
новиди машин для перетворення певного виду енергЙ, як двигун, генератор. 
На першому й другому субкатегор!альних pißranx у цих пщкатегор!ях вид!ля- 
ються конкретт видов! машини, що позначаються вщповщними терм!нами: 
двигун ~ (толоковий) [двигун], (реверсивний) [двигун\, (електричний) [двигун] ~ 
(однофазный) [електричний двигун], (трифазний) [електричний двигун], (син
хронный) [електричний двигун], (асинхронный) [електричний двигун] ~ (багато- 
швидюсний) [асинхронный електричний двигун]; генератор ~ (тепловий) [гене
ратор], (ударный) [генератор], (електричний) [генератор] ~ [електричний ге
нератор] (з члтко виявленими полюсами), [електричний генератор] (з нечтко  
виявленими полюсами)20.

Наголосимо, що досл!дження науково-техшчно! термшологЙ в межах ког- 
штивного шдходу передбачае вивчення процесу сшввщношення думки з пев- 
ною концептуальною категорию, виокремлення когн!тивно-понят!йних кон- 
цепт!в профес!йно! сфери знань або д!яльност! мовного колективу й визначен- 
ня взаемозв’язку \пж знаниями й ni знаниям, а також !х в!дображенням у мов- 
них одиницях.

Отже, внаслщок анал!зу ономас!олог!чно! структури анал!тичного термь 
на можна виявити зв’язки м!ж базисом й ознакою, а також сшввщношення мов- 
них одиниць i3 концептуальною картиною науково-техн!чно! галуз!, з’ясувати, 
чи в1дбуваеться в npoueci номшацЙ позначення конкретного простого поняття, 
складно! ознаки або сукупност! ознак, чи мае м!сце поступове введения власти- 
востей у вже субкатегоризоване поняття.

Перспективи досл!дження вбачаемо в подалылому вивченн! анал!тич- 
них терм1шв зазначено! терм!нологЙ в когн!тивно-ономас!олог!чному аспект! 
з метою встановлення залежносп м!ж мовним оформлениям, концептуальною 
структурою термина та його мюцем у систем! вщповщних номшацш.

Аналгтичт термти як особливi опомасюлог/чш знаки...

20Ростсъко-укратсъкий загалънотехтчний словник, ред. Л. I. Мацько, Кшв 1994, с. 173.


