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1 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Інтенсивний науково-технічний прогрес у кінці XX ст., на початку XXI ст. 

супроводжує поява нових наукових понять і термінів, що привертає увагу 
вітчизняних і зарубіжних учених. Терміносистеми різних галузей знань стають 
предметом мовознавчого аналізу. Принципи словотворення, основні тенденції та 
закономірності розвитку термінологій висвітлено в працях В. Б. Бурбело, 
Т. М. Гейко, Т. Р. Кияка, Н. Ф. Клименко, Л. В. Клименко, Н. М. Корбозерової, 
О. В. Косович, Г. Г. Крючкова, Т. І. Панька, Р. С. Помірка, І. В. Смущинської та ін. 
Серед зарубіжних лінгвістів необхідно відзначити праці Л. Гільбера, Б. М. Головіна, 
А. Доза, Ж. Дюбуа, Т. Л. Канделакі, Д. С. Лотте, О. О. Реформатського, 
О. В. Суперанської, які зробили значний внесок у розвиток загальної термінології та 
окремих фахових лексик щодо створення нових наукових понять. 

Значну увагу науковців присвячено дослідженню французької термінології в 
соціально-гуманітарних галузях знань (Н. В. Гаврилова, Н. М. Демчук, 
Є. Г. Жерновей, М. А. Ніколаєва, Є. М. Юдіна). Лінгвістично опрацьовано також 
будівельну (Ю. І. Кузнєцова), технічну (Л. В. Джандоєва) та радіоекологічну 
(В. А. Бабюк) терміносистеми. Попри динамічний розвиток терміносистем, 
опрацювання лексикографічних джерел та інших лінгвістичних студій свідчить, що 
сучасна фізична термінологія (далі ФТ) французької мови потребує аналізу 
наукових понять і системного дослідження в структурному та функційному 
аспектах. 

Дисертацію присвячено аналізу структурно-семантичних особливостей 
фізичних термінів у французькій мові.  

Актуальність теми дослідження пов’язана з потребою аналізу динамічних 
процесів термінотворення. Вони відбуваються передусім у сучасній фізиці і 
внаслідок особливостей дисципліни тривалий час не були предметом лінгвістичного 
розгляду. Крім того, новітні елементи фізичної терміносистеми стали активно 
поповнювати лексичний склад сучасних природничих (мікробіологія, біоніка, 
кристалохімія, геотектоніка) та технічних (електротехніка, мікроелектронне 
приладобудування, напівпровідникова сенсорна техніка, комп’ютерна інженерія) 
наук. Системний аналіз наукових понять сприяє адекватній семантичній 
класифікації фізичних термінів та визначенню особливостей їхнього 
функціонування. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконано в межах тематики («Семантика, синтагматика і прагматика мовленнєвої 
діяльності французької та іспанської мов») науково-дослідної роботи кафедри 
французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Тему дисертації «Формування та функціонування фізичних термінів у французькій 
мові» затверджено на засіданні Вченої ради Львівського національного університету 
імені Івана Франка 28 березня 2012 року (протокол № 37/3). 

Мета дисертаційної роботи полягає у встановленні лексико-семантичних 
структур, особливостей деривації та функціонування ФТ. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 
- розглянути основні етапи формування наукової французької лексики; 
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- провести аналіз наукових термінів як засобів системної організації ФТ; 
- з’ясувати основні способи деривації фізичних термінів; 
- установити морфологічну та семантичну структуру складних термінів та 

моделі утворення багатокомпонентних словосполук у ФТ; 
- визначити процеси лексикалізації скорочених словоформ та критерії 

формування акронімів; 
- простежити особливості лексико-семантичних відношень синонімії, 

полісемії, антонімії в системі фізичних термінів; 
- окреслити основні етапи та мотиви детермінологізації фізичних термінів у 

французькій мові. 
Об’єкт дослідження – фізичні терміни французької мови. 
Предмет дослідження – структурно-семантичні особливості фізичних 

термінів у французькій мові. 
Матеріал дослідження – тексти з провідних франкомовних журналів із 

фізики: Annales de Physique (1992-2009), Journal Physique IV France (2000-2006), 
Comptes Rendus Physique (2002-2017), фахові словники, підручники та монографії з 
фізики: Physique. Enseignement obligatoire et de spécialité (2009), Physique des semi-
conducteurs (2004), Optique des lasers et des impulsions courtes (2009). Загальний обсяг 
проаналізованих фахових текстів становить близько 5000 сторінок. 

Мета і завдання праці визначають вибір методів дослідження: індуктивний 
метод застосовано для встановлення особливостей структури та закономірностей 
словотворення фізичних термінів; аналіз і синтез використано для визначення 
лексико-семантичних зв’язків та з’ясування класифікаційних критеріїв між 
елементами терміносистеми; моделювання – для виділення основних дериваційних 
моделей в утворенні складних термінів та багатокомпонентних терміносполук; 
описово-аналітичний метод дозволив виявити вплив лінгвальних та позамовних 
чинників на динаміку зміни фізичних термінів; семний аналіз дав можливість 
установити семантичну структуру ТО та виділити смислові елементи (семи); метод 
словникових дефініцій допоміг виявити відмінності семантичних рис та отримати 
повний лексикографічний опис семантичних компонентів; кількісно-компонентний 
метод уможливив розкриття особливостей функціонування елементів 
терміносистеми та встановлення обсягу семантичних груп. 

Методи дослідження. У дисертації комплексно використано сучасні методи 
дослідження. Описовий метод використано для аналізу становлення наукової 
французької лексики та опису термінологічних одиниць. Для характеристики 
словотворення фізичних термінів застосовано структурний метод і зроблено 
систематизацію одиниць за морфологічним складом. Дослідження семантики 
фізичних термінів проведене з допомогою компонентного аналізу, а саме: 
розщеплення значення термінологічної одиниці і виділення домінантних сем. Аналіз 
складних фізичних термінів здійснено поєднанням компонентного аналізу та 
зіставного методу, що дозволило виділити терміноелементи і зіставити їхні 
значення з лексемами, які мають спільну семантику. Метод спостереження та 
порівняння словосполук дозволив установити процеси компресії, які виявлені під 
час дослідження багатокомпонентних термінів із фахових словників. У 
дисертаційній роботі використано метод моделювання під час дослідження 
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структури гетерогенних термінів, а також аналізу багатокомпонентних 
терміносполук. На всіх етапах дослідження застосовано метод словникових 
дефініцій, який дав змогу узагальнити значення термінів, виявити відмінності 
семантичних рис і отримати повний лексикографічний опис семантичних 
компонентів. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше проведено комплексний 
аналіз термінів із фізики; визначено способи та джерела термінотворення і 
особливості функціонування; окреслено основні структурні моделі поліморфемних 
термінів; виведено формулу розрахунку коефіцієнта компресії для кількісної 
характеристики ефективності скорочення (він визначає відношення кількості 
символів у повнозначному фізичному терміні до кількості символів в абревіатурі). 
Установлено групу префіксів, які разом із твірною основою виражають кратність 
одиниць вимірювання фізичних величин. Проведено системний аналіз лексико- 
семантичної варіантності фізичних термінів. Для дослідження функційно-
семантичного поля залучено фактичний матеріал, який до цього часу не був 
предметом лінгвістичного розгляду. 

Теоретична цінність дослідження полягає у виділенні ФТ як підсистеми 
французької мови разом із семантичними зв’язками в суміжних галузевих 
терміносистемах та побутовій лексиці. Розроблено теоретичні засади організації 
впорядкування, відбору та методику аналізу термінологічної лексики, 
проаналізовано основні тенденції розвитку фізичної наукової лексики. 

Практичне значення. Результати дисертаційної роботи можуть бути 
використані в лекційних і практичних курсах із лексикології, термінології, теорії 
перекладу, спецкурсах із лексикографії, лінгвопрагматики, в науковій роботі 
магістрантів та аспірантів. Отримані результати дослідження можна інтегрувати в 
курси мовної підготовки, зокрема для поглиблення знань студентів фізико-
математичних та технічних спеціальностей. Матеріали дослідження мають цінність 
у лексикографічній практиці. 

На захист винесено такі положення: 
1. Ефективну деривацію фізичних термінів у французькій мові забезпечує 

афіксальний спосіб, у якому домінує суфіксальне словотворення. Воно 
реалізується з допомогою таких суфіксів: -ation, -isation, -(t)ion, -age, -ité,       
-ique, -al, -aire, -if, -iser. Префіксальне словотворення пов’язане з 
використанням префіксів dé- (dés-), di- (dis-), anti-, in-, a-, а також nano-, який 
продукує значну кількість неологізмів. 

2. Словоскладанням у фізичній терміносистемі утворено субстантивні та 
ад’єктивні терміни за такими морфологічними моделями: N + о + N (іменник 
+ сполучний голосний + іменник); N + N (іменник + іменник); TN + о(і) + N 
(основа іменника + сполучний голосний + іменник); TAdj + о + Adj (основа 
прикметника + сполучний голосний + прикметник). 

3. Класифіковано фізичні терміносполуки за кількісним та якісним їх складом. 
Вагому частку (до 23 %) становлять бінарні словосполуки, елементи яких 
об’єднано підрядним зв’язком родо-видових відношень. Трикомпонентні 
фізичні терміни містять елементарні структури послідовної, радіальної і 
комбінованої підрядності. Багатокомпонентні фізичні терміни піддають 
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компресії, трансформують у менш об’ємні або подають у фізичних текстах із 
допомогою абревіації. 

4. Скорочення у ФТ поділено на графічні та лексичні, останні – на ініціальні, 
акроніми та усічення. Ініціальна абревіація існує доти, доки існує 
відповідний їй номінований фізичний термін. Зміна найменування 
скорочення пов’язана з утратою відповідності між назвою наукового поняття 
і його функційно-семантичною сутністю. Заміну декількох повнозначних 
лексичних одиниць одним символом в абревіатурах фізичних термінів не 
практикують. 

5. У фізичній терміносистемі серед усіх скорочень найпродуктивніша 
ініціальна абревіація. У всіх ініціальних абревіатурах не залишено жодних 
«упізнаваних» сегментів, структуру вихідних лексичних одиниць 
зруйновано. В узгодженні фонемного складу ініціальної абревіації з 
фонетичною структурою лексичних одиниць терміносполука, що 
представляє єдине наукове поняття, переходить у розряд акронімів. У таких 
скорочених словоформах автори свідомо “підганяють” абревіатуру до 
відомих лексичних одиниць. 

6. ФТ французької мови представляє великий пласт унікального поєднання 
термінів греко-латинського походження та англіцизмів, яким характерні 
лаконічність, точність та висока інформативність щодо наукових понять. 
Дивергенцію запозичень визначають асиміляційні процеси та трансформація 
фізичного терміна з науковим поняттям. 

7. У сучасній ФТ французької мови утворено усталену систему синонімічних, 
полісемічних та антонімічних відношень. За джерелами виникнення та 
шляхами походження проведено їхнє класифікаційне впорядкування і 
виокремлення рядів за домінантною ознакою. Виникнення полісемант 
відбувається завдяки загальновживаній лексиці та метонімічному 
перенесенню. Логічне протиставлення номенів – це основа антонімічних 
зв’язків між фізичними термінами. 

8. Семантика фізичних термінів зазнає трансформацій відповідно до змін, які 
відбуваються в наукових поняттях. Важливі тенденції сучасної французької 
мови – збільшення інформаційної ємкості термінів і поширення їх уживання 
в суміжні наукові галузі та побутову лексику. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційної праці 
обговорено на засіданнях кафедри французької філології Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Основні положення роботи апробовано на шести 
конференціях: «Пріоритети германського та романського мовознавства» (3-5 червня 
2011 р., м. Луцьк), «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» 
(14-15 травня 2012 р., м. Луцьк), «Пріоритети германського та романського 
мовознавства» (7-9 червня 2013 р., м. Луцьк), «Структурно-семантичні і когнітивно-
дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства» (10-11 жовтня 
2013 р., м. Дніпропетровськ), «Лінгвістичні й методологічні основи філологічної 
підготовки викладача-романіста» (22 жовтня 2015 р., м. Дніпропетровськ), 
«Пріоритети германського та романського мовознавства» (5-7 червня 2017 р., м. 
Луцьк). 
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Публікації. Основний зміст роботи викладено в десяти одноосібних 

публікаціях: шести статтях, опублікованих у наукових періодичних фахових 
виданнях України, одній статті – французькою мовою в іноземному періодичному 
науковому часописі, який індексовано в наукометричній базі даних Scopus, та трьох 
тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, переліку умовних 
скорочень, списку рисунків (8 позицій) і таблиць (9 позицій), чотирьох розділів із 
висновками, загальних висновків, списку використаних джерел (263 позиції), у який 
входять лексикографічні праці та джерела ілюстративного матеріалу. Загальний 
обсяг роботи – 228 сторінок, з них 173 сторінки основного тексту. Робота містить 7 
додатків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної праці, визначено 
мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, розкрито методи, матеріал 
дослідження, наукову новизну, теоретичну цінність та практичне значення, 
сформульовано положення, що винесено на захист, наведено дані про публікації та 
апробацію результатів роботи, окреслено її обсяг та структуру. 

У першому розділі «Поняттєвий аналіз опису сучасної наукової термінології» 
розглянуто процеси становлення наукової лексики у французькій мові, 
проаналізовано поняттєвий апарат дослідження фахових мов, визначено 
особливості, системні ознаки ФТ, а також методику аналізу. 

Початок формування наукової лексики припав на середньофранцузький період 
(ХІV–XV ст.), оскільки старофранцузький період відзначають лише зміни на 
фонетичному рівні. У новофранцузький період (ХVI–ХVIII ст.) пробуджено інтерес 
до рідної мови, що виражався в розвитку мовної самосвідомості. Відомі вчені-
гуманісти Паре, Рамос, Белон, Бовель писали свої науково-популярні роботи і 
виконували переклади з інших мов французькою. У той час Шарль Бовель 
опублікував «Практичну геометрію», Форкадель переклав французькою трактати 
Архімеда, Евкліда та Прокла, Мегре переклав «Трактат про Всесвіт» Арістотеля. 
Загалом ці роботи дали початок виникненню фізико-математичної лексики у 
французькій мові. Збагачення лексичного складу французької мови неологізмами 
зумовило потребу напрацювання єдиних обов’язкових мовних норм. Видатними 
теоретиками щодо кодифікації літературної мови XVIІ ст. були Франсуа Малерб та 
Клод Вожла. Перший запропонував три вимоги до мови: правильність, ясність, 
чистота (correction, clarté, pureté). Нормування мови передбачало відмову від 
архаїзмів та діалектизмів. 

Фізико-математична наукова лексика досягла інтенсивного розвитку в період 
Просвітництва, коли в мовознавстві набув поширення принцип розуму, або 
раціоналізму. Революційні події XVIII ст. дали поштовх для розвитку політичної, 
соціальної та адміністративної лексики. Важлива особливість французької мови 
XX ст. – це потужний вплив англійської мови, який представлений у різних сферах: 
пресі, телебаченні, торгівлі, економіці, банківській справі, побутовій лексиці та ін. У 
формуванні фахових терміносистем значну роль відіграє створення відповідних 
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термінологічних комісій, які нормують лексичний склад та визначають вживання 
запозичень із відповідною адаптацією. 

Будь-який науковий термін пов'язаний із поняттям слово. Значення слова у 
свідомості людини формується через денотативне (зв'язок слово-предмет) і 
сигніфікативне (зв'язок слово-поняття) відношення. Така модель пізнання значення 
слова основна для дослідження семантики як загальновживаних слів, так і фахової 
лексики. Науковий термін номінує поняття, що розкриває дефініцію лише в 
конкретній понятійній системі, оскільки семантика формується із спеціальних знань. 
Термінотворення реалізується через внутрішні мовні джерела, а також через 
запозичення. 

Загальна особлива риса всіх фізичних термінів – сильний зв'язок із науковим 
поняттям, водночас значення наукових понять розкривають із використанням і 
термінів, і загальновживаних слів. Лінгвісти виокремлюють декілька рис, які 
відділяють науковий термін від загальновживаних слів: стилістична нейтральність, 
моносемність, точність, стислість, міжнародність, а також обмежена професійна 
сфера вживання. У дисертаційній праці проаналізовано, наскільки ці риси 
характерні для фізичних термінів. 

У другому розділі «Дериваційні процеси у фізичній терміносистемі» 
досліджено процеси утворення термінів шляхом суфіксації, префіксації та 
парасинтезу. Найбільшу групу становлять іменникові суфіксальні деривати. Високу 
продуктивність виявляють такі суфікси, як -ation (83 ТО) ∠ лат. -atio (-ationem),        
-(t)ion (54 ТО) ∠ лат. -(t)ionem, -age (27 ТО) ∠ лат. -aticum. У складі фізичних 
термінів вони означують фізичний процес, явище, властивість речовини, фізичний 
параметр, дію або технологію виробництва. Наприклад: oscillation ‘осциляція, 
коливання’, dilatation ‘рівномірний розтяг, diffusion ‘дифузія, розсіювання’, 
dispersion ‘дисперсія’, pompage ‘накачування’, dopage ‘легування, уведення 
домішок’. Завдяки словотвірним елементам -tron (4 ТО) / -on (11 ТО) утворено 
деривати, що позначають назви приладів, елементарних та субелементарних 
частинок: cyclotron ‘циклотрон’, bêtatron ‘бетатрон’, photon ‘фотон’, nucléon 
‘нуклон’. Утворені терміни належать до нових розділів («Фізика високих енергій», 
«Фізика елементарних частинок»), тому їхня продуктивність невисока. 

У прикметникових дериватах найбільшої продуктивності набули такі суфікси 
книжного походження: -ique, -al, -aire, а також народного походження -if 
(див. табл. 1). Найпоширеніші деривати з суфіксом -ique. Вони означають 
відношення до предмета, належність, зв'язок із ним: atome ‘атом’ → atomique 
‘атомний’, électron → électronique ‘електронний’, nucléon → nucléonique 
‘нуклонний’, anion ‘аніон’ → anionique ‘аніонний’. 

Таблиця 1 
Продуктивні прикметникові суфікси 

 
Суфікс Значення Кількість 

утворених 
прикметників 

Приклад 

-ique відношення, 
належність до 

31 atomique ‘атомний’,  
électronique ‘електронний’, 
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предмета nucléonique ‘нуклонний’, 

anionique ‘аніонний’ 
-al якість, ознака 

іменника 
16 spectral ‘спектральний’, 

hélicoїdal ‘гелікоїдальний’, 
structural ‘структурний’ 

-aire приналежність 
до іменника 

15 moléculaire ‘молекулярний’, 
élémentaire ‘елементарний’, 

nucléaire ‘ядерний’ 
-if стан фізичної 

системи, 
здатність до дії 

17 rotatif ‘обертальний, 
ротаційний’, radiatif 

‘радіаційний’, dispersif 
‘дисперсійний’, diffractif 

‘дифракційний’ 
 
Серед інших частин мови  найчастіше трапляються дієслівні неологізми з 

суфіксами -iser, -ifier. Такі  новоутворення  перебувають у дериваційному  зв’язку  з 
іменниками: ion ‘іон’ → ioniser ‘іонізувати’, potentiel ‘потенціал, напруга’ → 
potentialiser ‘потенціювати, підсилювати’, quantum ‘квант’ → quantifier ‘квантувати’ 
або прикметниками: synchrone ‘синхронний’ → synchroniser ‘синхронізувати’, 
sonore ‘звуковий’ → sonoriser ‘озвучувати’. Ці суфікси у фізичному контексті 
означають «перебувати в певному стані, який визначає основа». 

Деривація прислівників здійснюється за допомогою суфікса -ment          
∠ лат. -mente, -mens. У французькій мові прислівники зберігають лексичне значення 
прикметників. Наприклад: optique ‘оптичний’ → optiquement ‘оптично’, mécanique 
‘механічний’ → mécaniquement ‘механічно’, spectrale ‘спектральний’ → 
spectralement ‘спектрально’. Терміни з цим суфіксом виражають різного роду 
значення: характер виконання, спосіб поведінки, ступінь вияву фізичного явища. 

Проведені дослідження свідчать, що найпродуктивніша деривація іменників, 
яка в процентному співвідношенні становить 73,5 % від загальної кількості всіх 
фізичних термінів; 17,7 % – прикметникові деривати, 8,7 % – похідні терміни з 
інших частин мови. Деривати з інших частин мови не можуть скласти конкуренцію 
субстантивним похідним, оскільки лише іменник може точно й однозначно описати 
фізичне явище, властивість чи процес. 

З метою систематизації префіксів, які у французькій мові беруть участь у 
творенні фізичних термінів, ці афікси згруповано за семантичними ознаками. 
Найбільшу групу становлять префікси заперечно-привативного значення, які 
утворюють 141одиницю (53 % похідних). Ці форманти анулюють або нейтралізують 
ту якість чи дію, яку виражає основа. Привативні префікси означають відсутність 
або вилучення того, на що вказує основа. Із цієї групи морфем у текстах з фізики 
найчастіше використовують dé- (dés-), di- (dis-), anti-, in-, a-. Наприклад: 
démagnétiser ‘розмагнічувати’ → démagnétisation ‘розмагнічування’, désensibiliser 
‘десенсибілізувати, знижувати чутливість’ → désensibilisation ‘десенсибілізація, 
зниження чутливості’, dissolution ‘розчинення, розділення, розчин’, diffraction 
‘дифракція’, diffusion ‘дифузія’, antibaryon ‘антибаріон’, antineutrino ‘антинейтрино’, 
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incohérente ‘некогерентний’, inélastique ‘нееластичний, непружний’, apériodique 
‘аперіодичний’. 

Уперше встановлено префікси, які визначають кратність розмірності для 
фізичних величин: milli- (milliampère ‘міліампер, мА = 10-3 A’), micro- (micromètre 
‘мікрометр, мкм = 10-6 м’), nano- (nanohenry ‘наногенрі, нГн = 10-9 Гн’), pico- 
(picoseconde ‘пікосекунда, пс = 10-12 с’). У бік збільшення одиниць вимірювання 
використовують такі форманти: kilo- (kilogramme ‘кілограм, кг = 103 г’), méga- 
(mégawatt ‘Мегават, МВт = 106 Вт’), giga- (gigacycle ‘гігагерц, ГГц = 109 Гц’). Вони 
відіграють важливу роль для кількісного аналізу фізичних величин і явищ, дають 
підстави виділити їх в окрему групу зі значенням кратності одиниць вимірювання. 

Установлено, що суфіксальний спосіб деривації похідних термінів переважає 
над префіксальним; це відображає загальну тенденцію творення термінів і появу 
загальновживаних слів. Парасинтетичне словотворення фізичних термінів значно 
поступається продуктивністю суфіксальному та префіксальному (зафіксовано 
всього 20 ТО). 

У третьому розділі «Структурно-граматична та семантична характеристика 
словотворення фізичних термінів» простежено особливості організації 
словоскладання з аспектами неологізації фахових слів.  

Шляхом словоскладання у ФТ утворено субстантивні та ад’єктивні терміни, 
які можна диференціювати за структурною, семіотичною та формально-
орфографічною (написання через дефіс або разом) ознаками. Іменники утворюють 
за такими моделями: 1) N + о + N – іменник + сполучний голосний + іменник: ion + 
о + luminescence = ionoluminescence ‘іонолюмінесценція’, roentgen + о + mètre = 
roentgenomètre ‘рентгенометр’; 2) N + N – іменник + іменник: radar + astronomie = 
radarastronomie ‘радіолокаційна астрономія’, spin + orbitale = spinorbitale ‘спін-
орбіталь’; 3) TN + о(і) + N – основа іменника + сполучний голосний + іменник: 
diffusi- + o + mètre = diffusiomètre ‘вимірювач розсіювання’, spectr- + o + graphe = 
spectrographe ‘спектрограф’; 4) TAdj + о + N – основа прикметника + сполучний 
голосний + іменник: therm- + o + magnétisme = thermomagnétisme ‘термомагнетизм’, 
foc- + o + mètre = focomètre ‘фокометр’; 5) TV + о + N – основа дієслова + сполучний 
голосний + іменник: accélér- + o + compteur = accélérocompteur ‘акселерометр, 
прилад для вимірювання прискорення’, vibr- + o + doseur = vibrodoseur 
‘вібродозатор’. 

Словотворення складних слів може ускладнювати префіксальна деривація. 
Розташування префіксів може бути як на початку складного слова, так і між 
словотвірними морфемами: thermodésorption ‘термодесорбція’, vapodéposition 
‘кристалізація з газової фази’, antiferromagnétisme ‘антиферомагнетизм’, 
interféromètre ‘інтерферометр’.  

Формування складних термінологічних прикметників диференційовано за 
такими моделями: 1) TAdj + о + Adj – основа прикметника + сполучний голосний + 
прикметник: therm- + o + nucléaire = thermonucléaire ‘термоядерний’, magnét- + o + 
calorique = magnétocalorique ‘магнітотепловий’; 2) TN + о + Adj – основа іменника + 
сполучний голосний + прикметник: vitr- + o + céramique = vitrocéramique 
‘склокерамічний’, phon- + o + métrique = phonométrique ‘фонометричний’; 3) TN + 
о(i) + TN – основа іменника + сполучний голосний + основа іменника: lumin- + o +     
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-gène = luminogène ‘люмінесціювальний’, calor- і -fuge = calorifuge 
‘теплоізоляційний’; 4) TNum + Adj – основа числівника + прикметник: tri- + coordiné 
= tricoordiné ‘трикоординований, тримірний’, penta- + cyclique = pentacyclique 
‘п’ятиядерний’. 

Основне значення в цих складних прикметниках зосереджено в другій 
компоненті (Adj), тоді як перша вказує на додаткову ознаку поняття, що виражає 
складний ад’єктивний терміноелемент. У ФТ існують лексеми, до складу яких 
входить декілька кореневих морфем (volt-ohm-ampèremètre ‘вольт-ом-амперметр’), 
які з часом замінюються лексемами з більшою економією мовних знаків (avomètre 
‘авометр’). Схильність французької мови до компресії лексичних одиниць може 
виявлятися через лінгвістичну телескопію. У деяких телескопних неологізмах 
настільки вдало реалізовано процеси усічення й інтерференції сегментів вихідних 
слів, що лише за звучанням іноді важко виділити компоненти і зрозуміти 
етимологію слова: astrionique ‘астріоніка, космічна радіоелектроніка’. За 
семантикою можна встановити фізичні терміни, від яких утворено похідну лексему: 
astronomie ‘астрономія’, radioélectronique ‘радіоелектроніка’. 

Терміни-словосполучення систематизовано за квантитативним та 
морфологічним складом. У ФТ поширені двокомпонентні терміносполуки, у яких 
перший член – іменник, а другий – прикметник (N+Adj), що об’єднані підрядним 
зв’язком. Головний член або ядро – іменникова частина, навколо якої сформовано 
ланцюги субстантивних термінів-словосполучень: absorption cohérente ‘когерентне 
поглинання’, absorption dipolaire ‘дипольне поглинання’, absorption moléculaire 
‘молекулярне поглинання’, absorption nucléaire ‘ядерне поглинання’, absorption 
radiative ‘радіаційне поглинання’, absorption spectrale ‘спектральне поглинання’. 
Така залежність наявна і в конструкціях вищого порядку складності. У 
трикомпонентних термінах установлено відношення послідовної (absorption de 
particules électrisées ‘поглинання заряджених частинок’), радіальної (discriminateur 
de l'amplitude d'impulsions ‘амплітудний дискримінатор імпульсів’) та комбінованої 
(cohérence de la lumière de laser ‘когерентність випромінювання лазера’) 
підрядності. Чотирикомпонентні терміни сформовано шляхом додавання двох 
бінарних терміносполук (A→B) + (A1→B1): répartition de la densité d’inversion de 
population ‘розподіл густини інверсної населеності’. Крім того, багатокомпонентні 
словосполуки можуть бути утворені простим додаванням до головного родового 
поняття сформованої трикомпонетної структури: 

 
А – головний означуваний елемент; 
В – первинний визначальний елемент; 
С – вторинний визначальний елемент. 
 

Наприклад: holographie par réflexion totale interne ‘голографія повного внутрішнього 
відбивання’. 

У ФТ скорочення поділено на графічні і лексичні, останні – на ініціальні та 
акроніми. Крім того, у скорочених словоформах фізичних термінів можливе 
поєднання усічення, ініціальної абревіації та морфемного словотворення. Графічні 
скорочення використовують тільки в письмовому мовленні. У фізичних текстах 

                       В 
A1 +  А           
                   С 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=228439_4_2
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вони представляють одиниці вимірювання відомих фізичних величин: J → joule 
‘джоуль’, A/m (A·m-1) → ampère par mètre ‘ампер на метр’. Найбільша питома вага у 
ФТ припадає на ініціальні абревіатури (78 % від загального числа вибраних 
скорочень). Скороченню можуть підлягати і прості або складні слова, і терміни-
словосполучення: C → capacité ‘ємкість’, RA → radioactivité ‘радіоактивність’,      
BV → bande de valence ‘валентна зона’. Важлива характеристика всіх ініціальних 
абревіатур – те, що в них не залишається жодних «упізнаваних» сегментів із 
вихідних лексичних одиниць. Скорочені словоформи (ініціальні абревіатури) 
можуть ставати акронімами. Вони за фонетичною структурою повинні відповідати 
звуковому складу наявних лексичних одиниць. Тому для зручності вимови акроніма 
можуть опускатися як самостійні, так і службові слова, які входять у фізичний 
термін-словосполучення: MAPS [maps] → modulation d'amplitude à porteuse 
supprimée ‘амплітудна модуляція з подавленням несучого сигналу’, IOTA [jota] → 
Institut d’Optique Théorique et Appliquée ‘інститут теоретичної і прикладної оптики’. 
Для скорочених словоформ уведено поняття «коефіцієнт компресії» (обчислюється 
як відношення кількості символів у повнозначному фізичному терміні до кількості 
символів у абревіатурі), що визначає кількісну характеристику ефективності 
скорочення:  

 

іабревіатуру  символів Кількість
термініфізичному ому повнозначну  символів Кількістькомпресії Коефіцієнт =  

 
Більшому коефіцієнту компресії відповідає вища ефективність скорочення. На 
основі розрахунків найефективнішими можна вважати ініціальні скорочення і 
акроніми, що пояснює факт значного їх поширення у фізичних текстах.  

Уважаємо, що в майбутньому в розвинених інформаційних суспільствах мовні 
системи будуть адаптовані для утримування, передавання і опрацьовування великої 
кількості інформації. Основний критерій для утворення такого мовного континууму 
– це здатність до ефективної компресії лексичних одиниць. 

Запозичення фізичних термінів відбувалося в декілька етапів. У період XIV–
XVIII ст. запозичення мали латинське, рідше грецьке походження. У XIX ст., на 
початку XX ст. різко зменшено кількість греко-латинізмів і натомість зросло число 
англійських запозичень. У постіндустріальний та інформаційний період (кінець 
XX ст., початок XXІ ст.) інтенсивно зросла кількість англійських запозичень, які 
активно поповнюють словниковий запас і складають конкуренцію автохтонним 
еквівалентним терміноелементам. 

У ФТ запозичення з латини та грецької представлено такими лексемами: 
diffusion ∠ лат. diffundere ‘поширюватися’, diffraction ∠ лат. diffringere ‘розірвати на 
шматки’, impulsion ∠ лат. impulsionem ‘штовхання’, atome ∠ гр. átomos 
‘неподільний’ та ін. Важлива характеристика термінів-англіцизмів, які 
використовують у фахових текстах з фізики, – їхня лаконічність: tunneling (англ.) – 
effet tunnel ‘тунельний ефект, тунелювання’, fiber (англ.) – conducteur de lumière 
‘волоконно-оптичний світловод’, breakeven (англ.) – laser  thermonucléaire ‘умова 
рівноважного лазерного термоядерного синтезу’. Кількісна динаміка запозичень 
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пов’язана з процесами інтеграції і типологічною спорідненістю англійської та 
французької мовних систем. 

На сучасному етапі розвитку ФТ, як і вся французька мова, зазнає значного 
впливу з боку англійської. Особливо істотний вплив англіцизмів на фізичну 
терміносистему в тих підрозділах фізики, які сформувались у другій половині 
ХХ ст., зокрема у квантовій механіці, квантовій електродинаміці, теорії поля, фізиці 
високих енергій тощо. Лексичний склад фізичної термінології, що склався на ранніх 
етапах, збалансований словами автохтонного, латинського та грецького 
походження. 

У четвертому розділі «Лексико-семантичні відношення в системі фізичних 
термінів» проілюстровано, що процеси синонімії, полісемії, антонімії властиві 
фаховій мові і мають системний та структурований характер.  

У ФТ французької мови поширені слова, близькі за значенням: déflexion – 
réfraction ‘заломлення’, diffusion – dispersion ‘розсіювання’, oscillation – vibration 
‘коливання’. Якщо ж зміст одного терміна тотожний іншому, тобто відбувається 
повне семантичне перекриття, тоді виникають так звані терміни-дублети: transition 
électron-trou – n-p transition ‘електронно-дірковий перехід’, électron – négaton 
‘електрон’, μ-méson – muon ‘мюон’, résonance magnétique nucléaire – RMN ‘ядерно-
магнітний резонанс’. Одна з причин формування термінів-дублетів у ФТ – 
зменшення кількості графічних символів і заміна повнозначних фізичних термінів 
відповідною абревіатурою 

Синонімічні процеси у ФТ породжують не тільки пари, але й ряди термінів-
словосполучень, що відображає динаміку відношень між елементами 
терміносистеми. Множинністю позначень можна описати прилади та пристрої: 
appareil d'alimentation – bloc d'alimentation – boîte d'alimentation ‘блок живлення’, 
convertisseur thermoélectrique – appareil thermoélectrique – couple thermoélectrique – 
canne thermoélectrique ‘термопара’; фізичні параметри: paramètre – coefficient – 
facteur – indice ‘параметр, коефіцієнт’; фізичні процеси: hermétisation – gainage – 
imperméabilisation – pressurisation – scellage ‘герметизація’. Спільною для кожного 
синонімічного ряду залишається домінантна ознака. Якщо ж термін складається 
більш як з однієї лексичної одиниці і до кожної з них вдається підібрати декілька 
синонімів, то можна отримати синонімічні відношення, які інтегрують варіації 
терміноелементів в єдину взаємопов’язану терміносистему. 

Антонімія у ФТ представлена контрарним (градуальним), комплементарним та 
векторним протиставленнями. Наприклад: génération ‘генерація’ – amplification 
‘підсилення’ – atténuation ‘послаблення’ – extinction ‘згасання’ (сигналу) – спадання 
поняттєвої ознаки (контрарна протилежність); courant continu ‘постійний струм’ – 
courant alternatif ‘змінний струм’ – комплементарна антонімія; dilatation adiabatique 
‘адіабатичне розширення’ – compression adiabatique ‘адіабатичний стиск’ – векторна 
антонімія. За структурним критерієм антоніми у ФТ поділяють на афіксальні та 
неафіксальні. Антоніми можуть вступати в синонімічні відношення й утворювати 
синонімічні ряди, їхнє функціонування залежить від фізичного контексту. 

Джерела виникнення полісемії у ФТ: 
- полісемія термінів, які походять із загальновживаної лексики. Наприклад: 

équilibre ‘рівновага’ стан механічної системи, за якого всі її точки перебувають у 
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спокої відносно вибраної системи відліку. Крім того, у загальновживаній лексиці 
слово означає ‘баланс (рівність витрат і прибутків), збалансованість, 
урівноваженість’; 

- полісемія на основі метонімічних перенесень, зокрема явище – процес: 
thermalisation – 1) термалізація (явище), 2) термалізація, сповільнення нейтронів 
(процес), transformation radioactive 1) радіоактивний розпад (явище), 
2) радіоактивний розпад (процес). 

Загальновживані французькі слова, з одного боку, – це джерело поповнення 
мови новими терміноелементами, а з іншого – вони порушують ізоморфізм між 
системою понять і системою фізичних термінів. У ФТ метонімічна багатозначність 
реалізується, коли зміст поняття утворено з ознак, які належать до різних логічних 
категорій (категоріальна багатозначність). Розвиток семантики багатозначних 
термінів часто супроводжує вихід за межі ФТ, що формує міжгалузеві 
полісемантичні відношення. 

У ФТ не виявлено слів-омонімів, які були б графічно і фонетично тотожними, 
а семантично не мали б жодних спільних ознак чи властивостей. Водночас 
міжгалузева омонімія характерна для фізичних терміноелементів. Це пов’язано з 
тим, що у ФТ міжгалузевий омонім виникає внаслідок поступової втрати 
асоціативно-семантичного зв’язку. Підтвердження цьому – те, що у фізичній лексиці 
існують лексеми, значення яких у суміжних галузях важко однозначно пов’язати з 
полісемією чи омонімією. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детермінологізація фізичної лексики проходить у декілька етапів: 1) термін 

використовують науковці у вузькофаховому контексті; 2) термін використовують не 
спеціалісти, але у фаховому контексті; 3) термін використовують не спеціалісти і за 
межами фахового контексту з можливим набуттям нового значення. Серед усіх 
термінів, які найбільше піддалися детермінологізації у ФТ, – епоніми (ampère 
‘ампер’ – одиниця вимірювання електричного струму, celsius ‘цельсій’ – 
температурна шкала). Терміни-епоніми виникли в пам'ять про діячів науки і їхній 
видатний вклад у відповідний розділ фізики. 

 
ВИСНОВКИ 

Дисертацію присвячено з’ясуванню лексико-семантичних характеристик та 
структурних особливостей фізичних термінів, їхнього місця в системі фізичних 

                             ‘інжекція’ (носіїв заряду) – фізична лексика 

                             ‘ін’єкція’ – медична лексика  

injection               ‘вприскування, вдування, нагнітання’ – технічна лексика 

                             ‘уведення’ (даних) – лексика інформатики та програмування 

                             ‘виведення на орбіту’ – лексика космонавтики 
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наукових понять. Попри інтенсивне вивчення термінотворення, ФТ досі недостатньо 
досліджена мовознавцями через складність розуміння фізичних законів, процесів та 
явищ. Важливість такої роботи зумовлена тим, що фізичні терміни проникають не 
тільки в суміжні галузі знань (хімію, радіоелектроніку, приладобудування, 
медицину, екологію і т. ін.), але й за межі фахового світогляду в загальновживану 
лексику. 

Основи наукової лексики з фізики було закладено ще в період Просвітництва 
завдяки появі абстрактних понять та поширеному в мовознавстві принципу 
раціоналізму. У дисертації проаналізовано особливості наукових понять із фізики та 
окреслено семантичне поле функціонування термінів. Установлено методологію 
поетапного аналізу системи термінів, в основі якої закладено логіко-поняттєву 
ієрархію та причинно-наслідкові зв’язки між її елементами. 

У ФТ суфіксальна іменникова деривація термінів найпродуктивніша і 
реалізується за допомогою суфіксів -ation, -isation, -(t)ion, -age, -ité. Суфіксальні 
терміни становлять 73,5 %. Їхні твірні основи визначають дію, фізичний процес, 
явище або точно характеризують властивості речовини. Словотворення термінів-
прикметників представлено суфіксами -ique, -al, -aire, -if. Суфіксальні деривати 
дієслів засвідчують два афікси: -iser, -ifier. Деривація прислівників здійснюється 
одним малопродуктивним суфіксом -ment. Дієслівні терміни-деривати виражають 
дію та процес досягнення фізичного стану, а прислівникові – зберігають семантику 
прикметників. 

За семантичною ознакою найбільшу групу складають префікси із заперечно-
привативним значенням (dé- (dés-), di- (dis-), anti-, in-, a-), які становлять 53 % від 
загального числа префіксальних термінів-дериватів. Разом із твірною основою 
кратність одиниць вимірювання фізичних величин виражають такі префікси: milli-, 
micro-, nano-, pico-, kilo-, méga-, giga-. Префікс nano- в останнє десятиліття продукує 
неологізми не тільки в галузі фізики, але й у техніці, мікробіології, медицині, 
косметології. 

Серед структурно-морфологічних моделей утворення складних іменникових 
та прикметникових термінів у фізичних текстах найпродуктивніші такі:  

N + о + N – іменник + сполучний голосний + іменник; 
N + N – іменник + іменник; 
TN + о(і) + N – основа іменника + сполучний голосний + іменник; 
TAdj + о + N – основа прикметника + сполучний голосний + іменник; 
TAdj + о + Adj – основа прикметника + сполучний голосний + прикметник; 
TN + о + Adj – основа іменника + сполучний голосний + прикметник. 

Частину французьких неологізмів утворено шляхом телескопії, за допомогою якої 
передається поняттєва інформація з підвищеною семантичною густиною утвореного 
композита. 

Бінарні терміносполуки, утворені за моделлю N+Adj, об’єднані на основі 
підрядного зв’язку і родо-видових відношень (23 % від загального числа 
словосполук) у ФТ. Трикомпонентні фізичні терміни утворені з елементарних 
структур послідовної, радіальної і комбінованої підрядності. Чотирикомпонентні 
терміни утворено додаванням до головного родового поняття сформованої 
трикомпонетної структури або комбінацією двох бінарних терміносполук. 
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У словоформах, які утворені на основі ініціальної абревіації, структуру 

корелятивних одиниць зруйновано, тому їх характеризує відсутність семантичної 
номінації вихідного фізичного поняття. У випадках, коли є фонемна структура, 
ініціальна абревіація відповідає фізичній терміносполуці, а скорочення переходить у 
розряд акронімів. 

«Коефіцієнт компресії», що кількісно характеризує ефективність скорочення, 
можна розрахувати за спеціальною формулою. Розрахунки показують високу 
ефективність ініціальної абревіації і акронімів та низький «коефіцієнт компресії» в 
словоформах, утворених через усічення. Скорочення, утворені від абревіатур, – це 
важливий чинник для утримування, передавання і опрацьовування інформації в 
розвинених інформаційних суспільствах. 

Запозичення фізичних термінів можна класифікувати відповідно до хронології 
їхнього входження у французьку мову. Ранній період (XIV‒XVIII століття) 
характеризують латинські та грецькі запозичення. У XIX ст., на початку XX ст. 
сталося зменшення кількості греко-латинізмів і зростання англійських запозичень, 
що сприяє міжмовним корелятивним зв’язкам та відповідає тенденції, яка в 
постіндустріальний та інформаційний період стає визначальною. 

Для фізичної термінології характерна система відношень на основі лексичної 
варіантності, елементи якої становлять терміни-синоніми та терміни-дублети. У 
праці проведено класифікацію синонімів за джерелами виникнення, що значно 
впорядковує всю множину синонімічних відношень. З’ясовано, що синонімія 
породжує не тільки пари, але й ряди фізичних термінів-словосполучень, у яких 
спільною залишається домінантна ознака для кожного синонімічного ряду. 

Основне джерело утворення полісемант у ФТ – загальновживана лексика, а 
також метонімічне перенесення значення слів, у якому зміст поняття утворено з 
ознак, які належать до різних логічних категорій. За межами терміносистеми 
багатозначні фізичні терміни можуть формувати міжгалузеві полісемантичні 
відношення. Семантична варіативність термінів не приводить до внутрішньої 
омонімії у ФТ. 

Антоніми ФТ можна поділити на контрарні (градуальні), комплементарні та 
векторні – за семантичним критерієм, а також за структурою. Логічне 
протиставлення поняттєвих номенів покладено в основу антонімічних відношень. 
Установлено, що відповідні антонімічні пари зберігають основні семантичні ознаки 
загальновживаних слів та набувають нових у ФТ і порівняно з загальновживаною 
лексикою є нетотожними. 

Необхідність отримати однозначну і точну характеристику денотата, а також 
когнітивне переосмислення фахової лексики на основі асоціацій з об’єктами 
навколишньої дійсності – це основні чинники детермінологізації фізичних термінів. 
Перехід фізичних термінів у загальновживану лексику відбувається через такі етапи:  

- використання терміна науковцями у вузькофаховому контексті; 
- термін використовують не спеціалісти, але у фаховому контексті; 
- термін використовують не спеціалісти і за межами фахового контексту з 

набуттям нового значення. 
Дослідження фізичних термінів у французькій мові свідчить про 

незамкненість ФТ і взаємодію з суміжними галузями знань, а також із 
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загальновживаною лексикою. Значне збільшення кількості ТО у ФТ відбувається 
завдяки необхідності номінації наукових понять у новітніх галузях фізики. Важлива 
тенденція у сучасній ФТ – компресія лексичних одиниць, що врівноважує процес 
утворення ТО за допомогою принципу мовної економії. 

Перспективу дослідження можна вбачати в потребі порівняльного аналізу 
семантики фізичних термінів з іншими мовними системами, що сприятиме їхній 
адаптації і однозначній номінації в парадигмі єдиної системи наукових понять із 
фізики. 
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АНОТАЦІЯ 

Галян О. В. Формування та функціонування фізичних термінів у 
французькій мові. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.05 «Романські мови». – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню лексико-семантичних характеристик та 
особливостей функціонування фізичних термінів у фахових текстах французької 
мови. 

Проаналізовано процеси суфіксації, префіксації та парасинтезу 
термінологічних лексем, виокремлено продуктивні афіксальні групи. Окреслено 
моделі утворення складних фізичних термінів, які підвищують семантичну 
щільність утвореного композита. Проведено структуризацію термінів-словосполук 
за морфологічним складом. Представлено класифікацію скорочень фізичних 
термінів, унаслідок чого виокремлено графічні та лексичні скорочення, які 
поділяються на ініціальні скорочення і акроніми. Виділено етапи запозичення 
фізичних термінів у французьку мову. Проаналізовано основні шляхи, джерела та 
причини виникнення синонімії, полісемії та антонімії у фізичній терміносистемі. 
Ключові слова: фізичний термін, деривація, семантика, словоскладання, абревіація, 
запозичення, синонімія, полісемія, антонімія, детермінологізація. 
 

АННОТАЦИЯ 
Галян О. В. Формирование и функционирование физических терминов во 

французском языке. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.05 «Романские языки». – Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию лексико-семантических характеристик 
и особенностей функционирования физических терминов в профессиональных 
текстах французского языка. 

Проанализированы процессы суффиксации, префиксации и парасинтеза 
терминологических лексем, выделены продуктивные аффиксные группы. 
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Определены модели образования сложных физических терминов, которые 
повышают семантическую плотность образованного композита. Проведено 
структурирование терминов-словосочетаний по морфологическому составу. 
Представлена классификация сокращений физических терминов, в результате чего 
выделены графические и лексические сокращения, которые делятся на инициальные 
сокращения и акронимы. Выделены этапы заимствования физических терминов во 
французский язык. Проанализированы основные пути, источники и причины 
возникновения синонимии, полисемии и антонимии в физической терминосистеме. 

Ключевые слова: физический термин, деривация, семантика, словосложение, 
аббревиация, заимствование, синонимия, полисемия, антонимия, 
детерминологизация. 
 

ABSTRACT 
 

Halyan O. V. The Formation and Functioning of Physics Terms in the French 
Language. – Qualification scholarly work presented in manuscript. 

Thesis presented for the Kandydat Nauk Degree in Linguistics in specialty 10.02.05 
“Romance Languages”. – Taras Shevchenko Kyiv National University of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

This thesis is focused on the study of the lexico-semantic characteristics and the 
functioning of physics terms in French-language physics texts. The author reviews the 
main stages of the formation of scientific vocabulary, outlines the general theoretical 
provisions of terminology, and defines the conceptual apparatus and methods for the study 
of physics terminological system. 

The author further analyzes the processes of suffixal and prefixal derivation of terms 
and singles out productive affixal groups taking into account their semantic features. 
Special attention is paid to the processes of composition and formation of compound 
physics terms which increase the semantic density of resulting compounds. The author has 
found that part of neologisms in French physics terminology are the results of blending, a 
method of word formation that remains little studied. The role of "linguistic economy" in 
lexicalizing heterogeneous terms and telescopes as a new way of word formation in the 
physical terminology system was analyzed. 

Terminological word combinations have been structured based on their 
morphological composition. It has been found that lying at the foundation of two-
component terms is a subordinate relation realized via the hypernym-hyponym relation 
between its components. Two-, three-, four-, and multi-component terms have been 
analyzed by way of creating models of sequential, radial, and combined subordination. 
Contrastive chronological analysis of multi-component terms has revealed the processes of 
linguistic compression which result in a reduction of the number of their components or 
their presentation in technical texts in an abbreviated form. 

The author presents a classification of abbreviations of physics terms, singling out 
graphic and lexical abbreviations with further subdivision of the latter into initial 
abbreviations and acronyms. Special attention is paid to “combined” abbreviations, which 
arise as a result of a combination of abridgement, initial abbreviation, and morphemic 
word formation. A formula for calculating the compression coefficient is proposed. This 
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formula shows the efficiency of abbreviation and is calculated as the division of the 
number of symbols in a full-fledged physics term by the number of symbols in the 
corresponding abbreviation. The application of abbreviations is limited in that several 
content words cannot be replaced with one symbol due to the possible loss of the term’s 
meaning. 

The dissertation singles out chronotypes in the borrowing of physics terms into the 
recipient language. It has been established that in the early stages of physics terminology, 
the terminological repertoire had a balanced proportion of words of Greek, Latin, and 
autochthonous origin. In the 20th and 21st centuries, there has been a persistent tendency 
to borrow from English. Anglicisms form an especially significant proportion of loan 
terms in new areas in physics (elementary particles physics, high-energy physics, 
condensed-matter physics, etc.) which were founded in the second half of the 20th century. 

Physics terminology is defined by the lexico-semantic relations of synonymy, 
polysemy, and antonymy, which manifest systemic organization at the paradigmatic level. 
Synonymic and duplicate terms have been differentiated based on the degree of 
synonymy. The ways and causes of the formation of synonyms have been described, 
which goes a long way in systematizing the set of synonymic relations. The main sources 
of polysemy in physics terminology are the common vocabulary and metonymy-based 
polysemy which is realized on the basis of categorical polysemy. Antonyms among 
physics terms have been divided into contrary (gradual), complementary, and vectorial 
based by the semantic criterion. Comparative analysis of antonym pairs in the common 
vocabulary and in terminology has revealed their functional and semantic non-
equivalence. 

The process of determinologization of the physical terms in the professional and 
popular science literature of the French language is explored. The stages of semantic 
variability in the transition of lexical units from terminological system to the common 
vocabulary are considered. It has been established that in the functioning of a deterministic 
word outside the professional context an important role is played by cognitive adaptation 
of lexemes. Despite a large number of words entering physics terminology, physics terms 
migrate to the common vocabulary due to determinologization due to the need to designate 
denotata accurately and unambiguously in the French language. 

Key words: physics term, derivation, semantics, compounding, abbreviation, loan 
word, synonymy, polysemy, antonymy, determinologization. 
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