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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. 

У праці розглянуто основні етапи становлення наукової лексики, 

окреслено загальні теоретичні положення термінології, визначено 

поняттєвий апарат та методи її дослідження. 

У дослідженні виокремлено продуктивні афіксальні групи з 

урахуванням їхніх семантичних особливостей. Особливу увагу приділено 

процесам утворення складних фізичних термінів, які підвищують 

семантичну щільність утвореного композита. Встановлено, що у фізичній 

терміносистемі французької мови частина неологізмів утворюється шляхом 

телескопії (цей спосіб словотворення досі залишається малодослідженим). 

Установлено, що в основі двокомпонентної терміносполуки лежить 

підрядний зв'язок, який реалізовано через родо-видові відношення між її 

компонентами. Проаналізовано дво-, три-, чотири- та багатокомпонентні 

терміни шляхом створення моделей послідовної, радіальної та комбінованої 

підрядності. У зіставленні багатокомпонентних терміносполук (у 

хронологічному аспекті) виявлено процеси мовної компресії, внаслідок чого 

відбувається їх трансформація у фізичні терміни з меншим компонентним 

складом. 

Представлено класифікацію скорочень фізичних термінів, унаслідок 

чого виокремлено графічні та лексичні, які поділяються на ініціальні 

скорочення і акроніми. Окремо звернено увагу на «комбіноване» 

скорочення, в якому поєднано усічення, ініціальну абревіацію та морфемне 

словотворення. Установлено формулу для визначення коефіцієнта компресії, 

який визначає ефективність скорочення і обчислюється відношенням 
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кількості символів у повнозначному фізичному терміні до кількості символів 

у абревіатурі. До обмежень застосування абревіатур відносимо неможливість 

заміни декількох повнозначних лексем одним символом, що пов‟язано з 

можливою втратою смислу фізичного терміна.  

У дисертації виділено хронотипи запозичення фізичних термінів у 

мову реципієнта. З‟ясовано, що на ранніх етапах формування фізичної 

термінології лексика збалансована словами грецького, латинського та 

автохтонного походження. У ХХ – ХХІ століттях виявлено тенденцію 

проникнення запозичених словоформ з англійської мови. Особливо значний 

вплив англіцизмів помічено в новітніх розділах фізики («Фізика 

елементарних частинок», «Фізика високих енергій», «Фізика конденсованого 

стану» і т. ін.), які започатковано в другій половині ХХ століття.  

У фізичній термінології визначальними є лексико-семантичні 

відношення синонімії, полісемії та антонімії, які на парадигматичному рівні 

виявляють системну організацію. За ступенем синонімічності проведено 

диференціацію термінів-синонімів і термінів-дублетів. Окреслено шляхи та 

причини виникнення синонімів, що значно впорядковує множину 

синонімічних відношень. Основні джерела виникнення полісемії у фізичній 

терміносистемі – загальновживана лексика, а також полісемія на основі 

метонімічних перенесень, яка реалізована за допомогою категоріальної 

багатозначності. За семантичним критерієм у фізичній терміносистемі 

антоніми поділено на контрарні (градуальні), комплементарні та векторні. 

Аналіз антонімічних пар лексем, які вживані в полі загальновживаної і 

термінологічної лексики, виявив їх функціональну і семантичну 

нееквівалентність. 

Попри входження значної кількості лексем у фізичну терміносистему, 

внаслідок детермінологізації фізичні терміни переходять у загальновживану 

лексику, що зумовлено необхідністю в сучасній французькій мові точно і 

однозначно характеризувати денотати. 
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Ключові слова: фізичний термін, деривація, семантика, словоскладання, 

абревіація, запозичення, синонімія, полісемія, антонімія, детермінологізація. 

 

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. 

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 of its research. 

The author 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. 

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. 

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 
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compression coefficient is proposed. This 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 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. 

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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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

ТО – термінологічна одиниця; 

ФТ – фізична терміносистема; 

N – іменник; 

TN – основа іменника; 

Adj – прикметник; 

TAdj – основа прикметника; 

TNum – основа числівника; 

TV – основа дієслова; 

Prép – прийменник; 

лат. – латинська мова 

гр. – грецька мова 
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ВСТУП 

Із кінця ХХ і початку ХХІ століть підвищився інтерес науковців до 

аналізу термінологій. Це пов‟язано з поширеними процесами глобалізації та 

інтенсивним науково-технічним прогресом. У зв‟язку з цим у мовознавстві 

виникла потреба в систематизації фахових лексик, у яких швидке 

поповнення новими елементами передувало глибокому аналізу словотвірних 

процесів термінотворення. 

Дослідження закономірностей терміносистем проведено вітчизняними 

мовознавцями: В. Б. Бурбело [13], Т. М. Гейко [33], Т. Р. Кияком [58], 

Н. Ф. Клименко [60], Л. В. Клименко [59], Н. М. Корбозеровою [62], 

О. В. Косович [98], Г. Г. Крючковим [67], Т. І. Панько [96], Р. С. Помірком 

[97; 98], І. В. Смущинською [109]. Серед зарубіжних лінгвістів необхідно 

відзначити праці Л. Гільбера [198], Б. М. Головіна [37], А. Доза [171], 

Ж. Дюбуа [179], Т. Л. Канделакі [55], Д. С. Лотте [79; 81], 

О. О. Реформатського [101; 103], О. В. Суперанської [116], які зробили 

значний внесок у розвиток загальної термінології та окремих фахових 

лексик щодо створення нових наукових понять, а також уточнення дефініцій 

уже наявних. 

Кожна галузь знань потребує свого термінологічного масиву, який 

постійно змінюється під впливом як мовних, так і позамовних чинників. 

Фахові лексики зазнають активної трансформації в тих галузях, у яких 

швидкі темпи характеризують розвиток наукових дисциплін. Крім того, на 

межі суміжних наук виникають мікрогалузі наукових понять, у яких без 

чіткого семантичного означення та окреслення сфери функціонування 

неможливо підібрати адекватні терміноелементи. Метод калькування з 

англійської не сприяє комунікативній функції мови, що особливо гостро 

виявлено у фізико-математичній та технічній галузях знань. Тому з‟ясування 

семантики нового наукового поняття і підбір відсутнього елемента з 
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урахуванням усіх мовних законів – це важливе завдання сучасних лінгвістів, 

зокрема фахівців галузі термінотворення. 

Актуальність теми дослідження термінології пов‟язана з потребою 

аналізу динамічних процесів термінотворення, які відбуваються передусім у 

сучасній фізиці і які внаслідок особливостей дисципліни тривалий час не 

були предметом лінгвістичного розгляду. Крім того, новітні словоформи 

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; 

- провести аналіз наукових термінів як засобів системної організації 

ФТ; 

- з‟ясувати основні способи деривації фізичних термінів; 
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- 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, 

закономірностей словотворення та систематизації 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 
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семантичних рис та отримати повний лексикографічний опис семантичних 

компонентів; кількісно-компонентний метод уможливив розкриття 

особливостей функціонування елементів терміносистеми та встановлення 

обсягу семантичних груп. 

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 у 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-математичнх та технічних спеціальностей. Матеріали 

дослідження мають цінність у лексикографічній практиці.  
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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 компресії, 

трансформують в 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. 
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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 в 

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 та 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 
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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). 

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), в яку входять лексикографічні праці та джерела 

ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг роботи – 228 сторінок, з них 173 

сторінки основного тексту. Робота містить 7 додатків. 

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 
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французькій мові, проаналізовано поняттєвий апарат дослідження фахових 

мов, визначено особливості, системні ознаки ФТ, а також методику аналізу. 

Окреслено фізичний термін, який номінує наукове поняття, що розкриває 

дефініцію лише в конкретній понятійній системі, оскільки його семантика 

формується із спеціальних знань. 

У другому розділі «Дериваційні процеси у фізичній терміносистемі» 

досліджено процеси утворення термінів шляхом суфіксації, префіксації та 

парасинтезу. Установлено, що суфіксальний метод деривації похідних 

термінів переважає префіксальний, а це відображає загальну тенденцію 

утворення загальновживаних слів у французькій мові. Окреслено основні 

групи суфіксів та префіксів, які виявляють високу продуктивність у ФТ. 

Найбільшу групу становлять іменникові суфікси: -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. 

Найпродуктивніші префікси заперечно-привативного значення, які 

утворюють 141 похідних слів-термінів. 

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. З‟ясовано 

структурно-семантичні моделі термінів-словосполучень та систематизовано 

за квантитативним та морфологічним складом. Визначено ефективність 

скорочень у порівнянні ініціальної абревіації, усічення, графічних 

словоформ та акронімів. Проаналізовано динаміку та мотиви інтеграції 

запозичень у фахову фізичну лексику, а також окреслено основні тенденції 

розвитку ФТ. 
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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. Синонімічні процеси у ФТ породжують не тільки пари, але й ряди 

термінів-словосполучень, що відображає динаміку відношень між 

елементами терміносистеми. Проаналізовано джерела та шляхи формування 

полісемант і антонімів, а також констатовано відсутність омонімів у 

фізичній терміносистемі. Тенденція до точності вираження денотата в 

поєднанні з когнітивним переосмисленням лексичних одиниць – це 

основний чинник детермінологізації фізичних термінів. 
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РОЗДІЛ 1 

ПОНЯТТЄВИЙ АНАЛІЗ ОПИСУ  

СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

1.1. Формування та систематизація наукової французької лексики 

(діахронний аспект) 

Cучасні терміносистеми у французькій мові мають тривалий шлях 

розвитку. Їм передував етап зародження та утвердження фахових лексик, які 

відображали зміни, що відбувались у тогочасному французькому 

суспільстві. Під впливом лінгвальних та позамовних (соціальних, 

економічних, політичних і т. ін.) чинників відбувались трансформаційні 

зміни в утвердженні всієї французької лексики. 

Початок формування наукової лексики закладено в 

середньофранцузький період (ХІV–XV століття), оскільки 

старофранцузький період відзначають лише зміни на фонетичному рівні 

[258, c. 10]. У ХІV–XV століттях відбулося розширення сфер уживання 

письмово-літературної мови. Для цього існувала низка історичних 

передумов. Розрізнені міжусобицями французькі території на хвилі 

патріотичного піднесення прагнули до об‟єднання [57, c. 229]. Крім того, в 

кінці XV століття Людовік ХІ закінчив об‟єднання Франції. Завдяки цьому 

письмово-літературна мова стала багатофункціональною та 

загальнопоширеною, також було спостережено тенденцію встановлення 

відповідних норм вимови, граматики та лексики [57, c. 230]. Численні 

переклади наукової, філософської та юридичної літератури увели нові 

поняття, для яких не було відповідників у французькій мові. У такий спосіб 

на рубежі ХІV–XV століть виникла потреба в створенні наукової лексики і, 

відповідно до фахових лексик, наукової термінології. 

Основним джерелом поповнення наукової французької лексики стали 

класичні мови – грецька та латина. Прикладами ранніх запозичень із латини, 
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що пізніше формували фахові терміносистеми, можна вважати такі одиниці: 

espace „простір‟  лат. spatium, [174, с. 276], statue „статуя‟  лат. statua, 

походить від дієслова stare „залишатись на місці‟ [174, с. 712], сrédit  лат. 

créditum у вузькому розумінні „кредит, позика‟ [174, с. 132]. Сучасні фізичні 

терміни пройшли адаптацію через старофранцузьку мову і часто теж беруть 

початок від латини: fréquence „частота‟  лат. frequentia „частий, той, що 

часто відвідує‟, oscillation „коливання‟  лат. oscillationem „гойдання‟, 

gravitation „гравітація, сила тяжіння‟  лат. gravitate „тягар, вага‟. dispersion 

„дисперсія‟  лат. dispersionem „розсіювання‟. Приклади свідчать, що 

лексика, яка походить від класичної латини, знайшла своє місце у фаховій 

мові (особливо у фізичній), змінила семантику в напрямку уточнення, 

звуження та переосмислення семного набору, що утверджує нову дефініцію 

слова. Із грецької мови потік лексичних одиниць набагато менший. Серед 

слів, які поповнили наукову лексику французької мови, необхідно 

відзначити такі: embryon  гр. embryon „ембріон, зародок‟, atome „атом‟ 

 гр. átomos „неподільний‟, hypothèse „гіпотеза‟  гр. hypothesis „база, 

напрацювання, фундамент‟ та інші. 

У ХVI столітті пробуджується інтерес до рідної мови, що виражався в 

розвитку мовної самосвідомості. На той час латина була державною мовою 

феодальної Франції і мала беззаперечний авторитет у міжнародних 

відносинах, філософії, науці, а також у вищій школі. Тому революційним 

кроком стало заснування коледжу (Collège des lecteurs royaux, пізніше 

Collège de France), в якому викладання велося французькою мовою. Відомі 

вчені-гуманісти Паре, Рамос, Белон, Бовель писали свої науково-популярні 

роботи та робили 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. 
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Виникла потреба в напрацюванні єдиних обов‟язкових мовних норм. 

Тому 1532 року Ж. Дюбуа написав граматику французької мови, яка 

складалася з двох частин – фонетики та морфології. У цій роботі здійснено 

спробу систематизувати та впорядкувати правила, які тоді часто суперечили 

одне одному. Водночас вплив латини був достатньо значним. Про це 

свідчать переклади Н. Орема твору «Le livre du ciel et du monde» „Книга неба 

і світу‟ філософа Арістотеля. Терміни астрономії та астрофізики (eclipse 

 лат. eclipsis „затемнення‟, sphères célestes  лат. sphaera caelestis „небесна 

сфера‟, lune  лат. luna „місяць‟) Орема запозичував із латини. Необхідно 

зазначити, що Н. Орема збагатив французьку мову низкою слів, які пізніше 

стали термінами: réflexion „відбивання, рефлексія‟, dégénérer 

„вироджуватись, дегенерувати‟, démonstration „доведення, вираз, 

демонстрація‟ mélancolique „меланхолічний, сумний‟, minime „мінімальний, 

незначний‟, moderne „новий, сучасний‟, politique „політичний‟, récompenser 

„компенсувати (втрати), відшкодовувати (збитки), нагороджувати‟, 

symphonique „симфонічний‟, subséquent „наступний‟, supplément 

„доповнення, заміна‟ vocation „покликання, призначення‟ [57, c. 268]. 

Розвиток французької мови зумовив появу значної кількості 

неологізмів. Значний внесок у поповнення французької лексики новими 

словами зробив перекладач праць Тіта Лівія Берсюіру: congratuler „вітати‟, 

convoquer „скликати, запрошувати, викликати‟, décade „декада, десятиліття‟, 

instance „настійне прохання, інстанція, орган‟, interprète „тлумач, рупор‟, 

magistrat „магістрат, представник судової адміністрації, суддя‟, plébiscite 

„плебісцит, всенародне голосування, референдум‟, satellite „супутник, 

сателіт‟, terreur „жах, страх, терор‟. Приклади свідчать, що неологізми мали 

соціально-політичний або адміністративний характер. Особливо важливою в 

період ХV століття стала поява нових слів з абстрактним значенням 

[57, c. 269]: déduction „відрахування, дедукція, висновок‟, intelligent 

„розумний, кмітливий‟, mental „уявний, ментальний‟, observations 
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„спостереження, результат спостереження‟, philosopher „філософствувати‟, 

résolution „рішення, резолюція, постанова‟. Виникнення таких слів підняло 

мову на якісно новий рівень, що дозволило розширити межі абстрактного 

мислення і активніше впроваджувати наукову лексику у франкомовному 

соціумі. 

У кінці XVI століття у Франції з‟явилися нові ідеологічні форми: 

гуманізм, реформація, найпотужніша на той час ідеологія – кальвінізм. Під 

впливом цих чинників французька народна мова стала  

загальнонаціональною. У такий спосіб у середині XVIІ століття французька 

мова стала офіційною на всій території французької держави. Латину 

витіснили з державних установ. Необхідно зазначити, що в галузі науки та 

викладання цей процес тільки набирав ваги і був далекий до завершення. 

Найбільш консервативною наукою щодо переходу від латини до 

французької мови була математика. Це пов‟язано з необхідністю 

максимально точно передати значення слів латинського оригіналу.  

У XVIІ столітті в суспільстві виникла потреба в нормуванні 

літературної французької мови, так щоб письмова і усна її форми були 

зразковими і загальнообов‟язковими на всій території Франції. Видатними 

теоретиками в галузі нормування літературної мови XVIІ століття були 

Франсуа Малерб та Клод Вожла [57, c. 347–348]. Перший сформував три 

вимоги до мови: правильність, ясність, чистота (correction, clarté, pureté). 

Нормування мови призвело до видалення архаїзмів та відмови від вживання 

діалектизмів. Так званий принцип чистоти мови далі було реалізовано у 

Французькій Академії, яку започаткував А. Рішельє (A. Richelieu). В 1694 

році Академією видано словник [57, c. 350]. Так було відкинуто не тільки 

слова, якими користувались «простолюдини», але й лексичні одиниці з 

галузі науки та мистецтва [203]. Водночас цей період у французькій мовній 

історії відзначився встановленням точної дефініції слів. 

XVIII століття – це епоха Просвітництва (le siècle des Lumières). У цей 

період у французькому мовознавстві з‟явилися тенденції щодо уточнення 
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семантики слів. Різноманітні відтінки смислу слова надаються залежно від 

області їх вживання. Найактивніше цими процесами займався Етьєн Бонно 

де Кондильяк, французький філософ, який написав праці «Traité des 

Systèmes» (1749), «Traité des Sensations» (1754), значною мірою, під впливом 

емпіризму. Крім того, широке визнання отримав світогляд раціоналізму, що 

в лінгвістиці виражався принципом раціональної граматики, згідно з яким у 

мовознавстві сприймали все розумне і логічне. Один із видатних 

мовознавців XVIII століття Е. Дюмарсе писав [57, с. 360], що в граматиці 

потрібно розрізняти два начала: в основі одного лежить неспростовна істина 

– розум, і явища мови підпорядковані цьому всеохопному началу; в основі 

другого лежить умовна істина, і явища, що відображають це начало, 

залежать від низки умов, тому непостійні і відрізняються залежно від 

конкретної мови. В цей період «раціоналізму» активно збагачувався 

неологізмами лексичний склад в галузі фізико-математичних наук: 

dispersion de la lumière „дисперсія світла‟ (1731) [222], concrétion en cristaux 

„конкреційні кристали‟ (1745) [223], deflection „відхилення, заломлення‟ 

(1762) [224], ellipsoïde „еліпсоїд‟ (1705) [225], trigonométrie „тригонометрія‟ 

(1718), [226], le tube électrisé „наелектризована трубка‟ (1731) [227], l'intensité 

de la lumière „інтенсивність світла‟ (1740) [228], raffinage de cuivre 

„рафінування міді‟ (1765) [229], poids spécifique „густина, питома вага‟ 

(1703) [230]. 

У кінці XVIII століття у Франції відбулися визначні революційні події, 

розгорнули нову ідеологічну теорію, здійснили значний вплив на лексичний 

склад французької мови. Зміна лексичного складу відбувалася через 

уточнення вже наявних термінів і відповідної словотвірної системи. 

Виникнення неологізмів відбувалося в основному в політичній, 

соціологічній та адміністративній галузях. Нові слова відображали ті 

революційні зміни, що відбувались у суспільстві. Наведемо такі лексичні 

одиниці, які найкраще представляють події революційної доби Франції: 

révolution „революція, переворот‟, décret „декрет, постанова, указ‟, parité 
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„паритет, рівність‟, république „республіка‟, commune „комуна, община‟, 

constitution „конституція‟, matérialisme „матеріалізм‟. Після революції норми 

літературної мови швидко поширилися серед населення. Палкі промови, 

революційна преса сприяли проникненню літературної мови не тільки в 

середовище аристократії, але й у низькі прошарки суспільства. Необхідно 

зауважити, що велика кількість неологізмів, які виникли в часи 

революційних змін і визначали назви численних партій та ідеологічних 

напрямків, було втрачено. Незважаючи на це, XVIII століття збагатило 

лексичний склад науковою лексикою, тому його вважають періодом 

виникнення та початком становлення політичної термінології французької 

мови. 

У ХІХ столітті французька мова продовжує стрімко розвиватись і не 

тільки в самій Франції, але і в інших країнах Європи. Цьому сприяють 

військові походи та міграції населення. У багатьох європейських країнах, 

особливо серед аристократії, знання французької мови вважалося 

вираженням освіченості та приналежності до вищого соціального стану.  

Наукова лексика розвивалася протягом усього ХІХ століття, але 

справжній бум відбувся в ХХ столітті. Це викликано тим, що науково-

технічний прогрес, який стимулював сфери людської діяльності, 

започаткував у мові великий пласт, що полягав у потребі означення нових 

понять із різних галузей знань. 

Фізична лексика у французькій мові теж збагачувалася неологізмами 

через публікації наукових статей та монографій. На початку ХХ століття 

опубліковано книгу Жана Перрена «Атоми» (Jean Perrin «Les Atomes»), яка 

досі не втратила актуальності, неодноразово перевидавалась і високо 

оцінена сучасниками: “Il y a cent ans, Jean Perrin, physicien et chimiste de 

génie, publiait son ouvrage majeur «Les atomes». Il y exposait, dans un style 

rarement égalé associant rigueur scientifique et clarté didactique, les lois 

atomiques, la structure moléculaire, le mouvement brownien, les problèmes de la 

lumière et des quanta. Ce livre fit date en France comme à l'étranger car il était 
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le premier à donner une valeur précise au nombre d'Avogadro et à apporter la 

confirmation de l'existence des atomes” [206]. „Сто років назад, Жан Перрен, 

фізик і геніальний хімік, опублікував свою головну працю «Атоми». У книзі 

домінує стиль, в якому рідко поєднуються наукова строгість і дидактична 

ясність, атомні закони, молекулярна структура, броунівський рух, проблеми 

світла і кванта. Ця книга була важливою віхою у Франції і за кордоном, вона 

першою дала точне значення числа Авогадро і надала підтвердження 

існування атомів‟. 

Важлива особливість французької мови XX століття – потужний вплив 

англійської мови. Це виражалось у великій кількості англіцизмів, що 

з‟явилися в різних сферах: пресі, телебаченні, торгівлі, економіці, 

банківській справі, побутовій лексиці та ін. Не оминуло це явище і наукову 

лексику, яка протягом усього XX століття структурувалася у вигляді 

галузевих терміносистем. Серед французьких мовознавців не було 

однозначного ставлення до запозичень з англійської. Тому 1975 року було 

створено Французьку термінологічну асоціацію (l‟AFTERM), яку через п‟ять 

років перейменували у FRANTERM. Пізніше, 1996 року, створено 

Генеральну комісію термінології та неології (La Commission générale de 

terminologie et de néologie), яка пріоритетними напрямками дослідження 

визначала економічну, правову та науково-технічну термінологію. 

Основним завданням комісій було сприяння збагаченню французької мови 

та адаптація неологізмів (особливу увагу приділяли термінологічним 

пластам лексики). Видатними дослідниками французької термінології ХХ 

століття є Ж. Дюбуа (J. Dubois) [179; 180], Л. Гільбер (L. Guilbert) [198], 

А. Рей (A. Rey) [245] та інші. 

Отже, наукова лексика пройшла тривалий шлях історичного розвитку. 

Середньовічна епоха сприяла появі неологізмів, перекладам із класичних 

мов у галузях філософії, медицини, педагогіки, механіки та астрономії. 

Пізніше з‟явилися слова, які номінували абстрактні поняття, що якісно 

підняло лексику французької мови, оскільки основа для наукового аналізу – 
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це можливість абстрактного мислення відповідним лексемним позначенням. 

Фізико-математична наукова лексика набула інтенсивного розвитку в період 

Просвітництва, коли в мовознавстві поширено принцип розуму, або 

раціоналізму (XVI століття). Крім того, революційні події XVIII століття 

дали поштовх розвитку політичної, соціальної та адміністративної лексики.  

У XX столітті наукова лексика інтенсивно збагачувалася новими 

лексичними одиницями, структурувалася в різні термінологічні системи. 

Важливу роль у формуванні фахових терміносистем відіграло створення 

відповідних термінологічних комісій, які нормували лексичний склад та 

визначали вживання запозичень із відповідною адаптацією у французькій 

мові. 

 

1.2. Поняття терміна та термінології в сучасному мовознавстві 

Розвиток суспільства, науково-технічний прогрес, розширення 

світогляду людей обумовлює виникнення нових слів. Удосконалення 

техніки, розвиток культури, мистецтва – це стимули для зародження у 

відповідній галузі «спеціальних» слів. Їх виникнення відбувалося в різні 

історичні часи у всіх мовних групах незалежно від державного устрою та 

рівня розвитку. Стихійне утворення термінів у науці та техніці без 

упорядкування та систематизації з боку лінгвістів може призвести до 

хаотичного накопичення мовних одиниць і непорозумінь в інформації між 

фахівцями у відповідних галузях знань. Утворення нових спеціальних слів у 

мовних системах – це досить поширене і універсальне явище, що потребує 

аналізу як у теоретичному аспекті, так і в дослідженні семантичної природи 

конкретних галузевих наук. 

Найменша смислова одиниця мови – це слово, що вільно 

відтворюється для побудови висловлень [37, с. 30–31]. На основі значення 

слова мислення людини виділяє загальне в частковому і отримує можливість 
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побудувати абстрактні відображення предметів, тобто сформувати загальні 

уявлення і поняття про навколишню дійсність.  

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 лексем, що віднесені до 

термінологічної лексики (рис. 1.1). Важливий внесок в поняття терміна як 

спеціального слова зробив О. О. Реформатський; він теоретично обґрунтував 

його входження в мовну систему [102]. 

 

 

Рис. 1.1. Структурна семантика слова 

 

Існує безліч визначень, які розкривають фонетичну, морфологічну, 

семантичну та синтаксичну суть терміна. Д. М. Ушаков у тлумачному 

словнику подав такі визначення: термін  лат. terminus „межа, границя‟ 1. У 

формальній логіці – поняття, виражене словом (філос.); 2. Слово, що є 

назвою суворо визначеного поняття / спеціальне слово і вираз, що прийняті 

для позначення чого-небудь в тому чи іншому середовищі, професії [122, 

с. 689]. Необхідно зауважити, що визначення, яке подано Д. М. Ушаковим, 

не диференціює терміни від фразеологізмів та номенклатурних позначень. 

В. П. Даниленко термін розуміє як слово (або словосполучення) спеціальної 
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сфери вживання, що є найменуванням наукового або виробничо-

технологічного поняття, що вимагає дефініції [41, с. 15]. Останнє визначення 

теж недосконале, оскільки будь-яке слово чи словосполучення іменує 

предмети, ознаки, властивості, процеси, що виникають в навколишній 

дійсності. Отже, номінативність не може бути основним критерієм, що 

відділяє терміни від загальновживаних слів, оскільки номінативна функція є 

характерна мовному знаку. Т. Л. Канделакі, яка тривалий час досліджувала 

фахову лексику, подала таке розуміння терміна [55, с. 7]: «Під терміном 

розуміють слово або лексикалізоване словосполучення, що вимагає для 

встановлення свого значення у відповідній системі понять побудови 

дефініції». Сучасний словник української мови, на нашу думку, дає точне і 

лаконічне, порівняно з іншими, визначення терміну: «слово або сполучення, 

яке точно позначає спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, 

мистецтва, суспільного життя» [108, с. 88]. 

У літературі [81; 117], що присвячена методам дослідження 

спеціальних слів, Д. С. Лотте, пізніше О. В. Суперанська виділяють 

компоненти терміна, які називають терміноелементами. Згідно із цим, 

виділення терміноелементів відбувається внаслідок: 

- морфологічного поділу слів-термінів; 

- синтаксичного поділу термінологічного словосполучення; 

- графічного членування, утворення символів, які є графічними 

виразами. 

На відміну від єдиного терміна, терміноелемент не номінує 

термінологічне поняття, а виділяє лише окремі його риси та ознаки. Такого 

ж розуміння терміноелемента дотримується Т. Л. Канделакі: «це значущі 

частини термінів, обумовлені ознаками, що виражає поняття терміна» [56, 

c. 38]. Особливо актуальний такий структурний поділ для дослідження 

фізичних термінів із відповідними терміноелементами греко-латинського 

походження: photo, ultra, nano, micro, infra, hyper і т.ін. Зауважимо, що 
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значення терміна не утворює сума значень окремих терміноелементів. Його 

формує дефініція, яка з розвитком фахової дисципліни може змінюватись. 

Тому основне значення термін набуває лише в конкретній термінологічній і 

понятійній системі. 

Загалом виділяють два принципи щодо аналізу «внутрішньої природи» 

терміна [37, c. 34]: субстанціональний і функціональний. Відповідно до 

субстанціонального уявлення, термін – знак, який подібний до 

математичних символів і за змістом характеризується однозначністю, а за 

вираженням чіткою мовною граматичною структурою. Зауважимо, що 

значення математичних символів завжди інтерпретують однозначно. 

Наприклад, символ:  визначає еквівалентність математичних виразів;  – 

знак інтеграла;  – сумування даних; математичний вираз a
2
-b

2
 завжди 

рівний (a-b)(a+b). 

У мовознавстві слова часто виявляють декілька семантичних 

інтерпретаційних станів. Очевидно, що явище полісемії в загальновживаних 

словах не еквівалентне багатозначності в термінології. В останньому 

випадку, коли виділяють термін як особливу лексичну одиницю, необхідно 

розуміти його категоріальну багатозначність. Д. С. Лотте допускає 

використання одного мовного знака відносно двох категоріально 

співвіднесених понять [1, c. 12], наприклад, «об‟єкт дослідження» – «наука 

про цей об‟єкт» (термінологія).  

Із функціонального погляду, якого дотримувався Г. О. Винокур, 

основна ознака, яка виділяє термін із загальновживаних слів, – це функція 

вираження спеціального професійного поняття [14, c. 56]. Якщо 

загальновживані слова представляють назви речей, то науково-технічний 

термін неодмінно визначає назву поняття. Необхідно зауважити, що 

загальновживаними словами теж можна виразити наукові поняття. 

Очевидно, в цьому випадку змінюється семантика слів. Якщо термін 

вживано в умовах комунікації спеціалістів, тоді він номінує професійне 
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наукове поняття. Коли ж термін використано в художніх творах або в 

умовах побутового спілкування, тоді він виражає загальне уявлення, тобто 

побутове поняття. Водночас приналежність терміна до терміносистеми 

зовсім не виключає його участі в лексико-семантичній системі мови. З 

урахуванням когнітивного аспекту, відношення значення слова і терміна 

досить складне, тому становить окремий предмет для дослідження. 

Особливо актуальне питання співвідношення термінів і 

загальновживаних слів у контексті функції мови як цілісної системи. Отже, 

будь-яка мова – це широка система моделей, що організовує, впорядковує 

форми та категорії, з допомогою яких людина спілкується і здійснює аналіз 

відношень та явищ. Тому в такій системі для розвитку мови важливий 

чинник – чітка поняттєва дефініція та розмежування понять. Номінація 

наукових понять, однозначний опис їх семантичного поля неодмінно 

пов'язані із можливостями мови та особливостями мислення конкретного 

народу. У зв‟язку з цим існують припущення про ненауковість мови для 

невеликих мовних систем, які неспроможні описати наукові поняття. 

Справді, об‟єм понять для різних народів, що пов‟язані з одними і тими 

самими мовними знаками, відрізняється, тобто одне поняття у французькій 

чи англійській мові може мати декілька відповідників в українській і 

навпаки, наприклад: „житель, мешканець‟ – habitant (фр), inhabitant, resident 

(англ). У термінології для позначення наукових понять такі неоднозначні 

відповідники часто можуть приводити до плутанини, особливо в роботі з 

декількома мовними системами. Отже, дослідження лінгвістів в аспекті 

розвитку і збагачення термінологічних систем украй важливі, особливо для 

підвищення наукового рівня в комунікаціях із різними мовними групами. 

Шляхи та способи утворення термінів не залежать від так званого 

«мовного пуризму», а з іншого боку – від надмірного запозичення. 

Спеціальні слова утворено в конкретній науковій системі, в якій 

використано відібрані автохтонні або іншомовні елементи, що відірвані від 

первинних семантичних відношень. Крім того, семантика терміна 
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формується в галузі спеціальних знань, а тому не належить до літературної 

мови. Загалом будь-який термін – це складова того понятійного апарату 

окремої галузі знань, яким користується обмежене коло фахівців, тому його 

не можна вважати всенародним національним надбанням. У зв‟язку із цим 

термінотворення має свої особливості порівняно з формуванням 

загальновживаних слів і потребує появи нових термінів. 

Спеціальні слова, які номінують наукові поняття разом із можливими 

взаємозв‟язками, можна об‟єднати в єдину систему, яку називають 

термінологією. У термінологічних словниках можна знайти визначення 

термінології, наприклад Д. І. Ганич тлумачить термінологію як систему 

термінів певної галузі науки, техніки, мистецтва, суспільно-політичного 

життя або сукупність термінів мови [31, c. 307]; в Українській енциклопедії 

представлено таке визначення: «Сукупність термінів, що обслуговують 

певну сферу знань, пов‟язаних з системою понять: мистецтво, техніку, 

виробництво тощо. Це особливий пласт лексики, який піддається свідомому 

регулюванню та упорядкуванню» [123, c. 631]. 

Отже, термінологію розуміють як сукупність термінів і як науку про 

терміни, тобто загальну теорію терміна. Термінологія становить автономну 

частину лексики, елементи якої в основному не входять до складу лексики 

літературної мови. Отже, термінотворення необхідно виділити в самостійну 

лінгвістичну галузь, закономірності якої можуть не збігатися з правилами 

літературної мови. Ми вважаємо, що такий підхід до розуміння термінології 

дозволить збагатити національні мови неологізмами і допоможе 

спеціалістам із конкретних галузей знань виявити особливості семантики 

фахових лексик. 

Для побудови термінології як розділу мовознавства у будь-якій галузі 

знань необхідно встановити основні завдання цієї теорії, а саме визначити:  

1) методологічні принципи; 

2) об‟єкти; 
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3) основні поняття; 

4) зміст, субординації та взаємні зв‟язки. 

Чітко впорядкована терміносистема виділяє пріоритети в системі 

понять, а також дозволяє прогнозувати основні напрямки розвитку 

термінотворення та є потужним інструментом для подальшого розвитку 

лінгвістики. Спеціалісти з загальної термінології виділяють закономірності, 

які спільні для багатьох терміносистем, тому їх професійна підготовка 

повинна бути досить широкою. Таким чином, предмет загальної 

термінології такий [117, c. 11]: 

- виявлення загальних рис, які властиві для множини термінів; 

- дослідження формування та вживання спеціальних слів, які 

відображають інформацію, накопичену людством; 

- оптимізація шляхів створення нових термінів і відповідних систем; 

- удосконалення терміносистем, які вже існують; 

- дослідження закономірностей, спільних для термінологій із різних 

галузей знань. 

Термінології з різних наукових галузей – це потужний інструмент, за 

допомогою якого генерують закони, положення, а також нові теорії. Кожен 

крок наукового дослідження обов‟язково супроводжує виникнення нових 

термінів. Розвиток термінології як невід‟ємної складової мовознавства – це 

наслідок продуктивного і тривалого термінотворення, що відбувається 

внаслідок накопичення значної кількості спеціальних слів, об‟єднаних за 

галузевим напрямком. У французькій мові термінологічні системи 

соціально-гуманітарного напрямку формувалися в основному в епоху 

Відродження. Основи фізико-математичної терміносистеми, як зазначено в 

розділі 1 («Формування та систематизація наукової французької лексики 

(діахронний аспект)), закладено в період «раціоналізму», пройшовши 

адаптацію у французькій, вони збагачені терміноелементами з класичних 

мов.  
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Утворення великої кількості термінів, що відбувалось протягом 

століть – це лише необхідна, але не достатня умова створення термінології. 

Лише в ХХ столітті Д. С. Лотте в своїх дослідженнях [78; 79; 81] представив 

терміни як елементи термінологічної системи, що відповідає системі 

взаємопов‟язаних понять із відповідної галузі знань. 

Відбір термінів супроводжується трансформаційними процесами в 

семантиці слова і відповідними йому поняттєвими зв‟язками. Для 

термінологічних лексичних одиниць, на відміну від загальновживаних слів, 

домінує зв'язок «слово – поняття» (рис. 1.1). Слова-терміни, які перейшли з 

загальновживаної лексики, іменують спеціальні денотати і водночас 

втрачають зв'язок із традиційними денотатами. Лексема із загальновживаної 

лексики в спеціалізації стає незрозумілою для носіїв мови без зв‟язку з 

новим спеціальним денотатом. Крім зміни або обмеження денотата, терміни 

можуть виникати через запозичення або штучно конструюватись з 

урахуванням закономірностей мовної системи. Такі новоутворення 

виникають для позначення явищ, об‟єктів або дій, які не були відомі раніше 

і не отримували спеціального позначення. У своїй книзі Г.  Рондо 

[249, c. 129] подає класифікаційну схему утворення нових термінів, які 

увійшли в термінологічне поле з допомогою запозичення (рис. 1.2). 

Старі мовні фонди (fonds anciens de la langue) включають архаїчні 

непродуктивні словотвірні моделі в загальновживаній лексиці, які можуть 

бути використані для термінотворення. Недоліком такої схеми є те, що 

запозичення з інших мовних систем подаються на тому ж рівні, що й 

загальновживані слова своєї, материнської, мови, в яких відбулись зміни в 

семантиці. Вважаємо, що такі зміни представляють лише перехід з однієї 

лексичної підсистеми в іншу, а поняття «запозичення» необхідно 

застосовувати до іншомовних слів. 

Кожне слово в будь-якій мові представляє поняття, що через 

взаємоузгоджені зв‟язки утворює поняттєву систему. Науковий термін теж 

номінує поняття, але безпосереднього зв‟язку з предметом не існує, оскільки 
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в ньому відбувається сумування окремих рис для групи індивідуальних 

об‟єктів. Наприклад, фізичний термін photoluminescence 

„фотолюмінесценція‟ означає «випромінювання електромагнітних хвиль під 

дією  світлових  променів».  Отже, в  цей  термін  закладено такі  об‟єкти, як 

 

 

Рис. 1.2. Схема утворення термінів-неологізмів шляхом запозичення 

 

світловий промінь, електромагнітна хвиля, випромінювання з відповідними 

їм денотатами, які зрозумілі лише обмеженому колу спеціалістів. Тому будь-

яка терміносистема, співвіднесена з відповідною їй системою понять, чітко 

організована, раціональна і замкнена. Необхідно зауважити, що система 

найменувань узагальнених предметів, що визначають цілі класи об‟єктів, не 

замкнена. На відміну від системи термінів, з неї можна виключити окремі 

номени або ряди без зміни системи загалом.  

Отже, будь-який термін є пов'язаний із поняттям. Цей взаємозв‟язок на 

відміну від загальновживаних слів є домінантним. Науковий термін номінує 

поняття, що розкриває дефініцію лише в конкретній понятійній системі, 
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оскільки семантика формується зі спеціальних знань, які не належать до 

літературної мови. Термінотворення як окрема галузь мовознавства 

реалізується через внутрішні мовні джерела, а також через запозичення. 

Термінологія об‟єднує терміни в єдину систему, що враховує всю сукупність 

зв‟язків між її елементами. 

 

1.3. Методологія дослідження термінів  

Створення та побудова наукової термінології, формування 

методологічних основ та впорядкування термінів – це основні завдання 

сучасної французької лінгвістики. Методологію дослідження термінології 

викладено в працях вітчизняних та зарубіжних мовознавців, а саме: 

Г. О. Винокура [14], Б. М. Головіна [37], В. П. Даниленко [41], Т. Р. Кияка 

[58], М. П. Кочергана [64]. В. М. Лейчика [72], Д. С. Лотте [79; 81], 

Суперанської [116]. Важливість правильного вибору методів і засобів 

дослідження пов‟язана з тим, що (незалежно від того,чи термін уводиться 

для представлення нового поняття, чи з метою заміни наявного) потрібно 

здійснити аналіз та наукове обґрунтування необхідності функціонування 

нової лексичної одиниці в цілісній мовній системі. 

У сучасному науковому дослідженні, за високої складності структури 

теоретичної та емпіричної інформації, значно зросла роль методології для 

пізнання спеціальних понять. У цьому аспекті необхідно виділити два рівні 

методологічного аналізу: загальнонауковий (проаналізувати методи, 

принципи, форми знань із різних наукових галузей відповідно до об‟єкта і 

предмета дослідження) та конкретно-науковий (пов'язаний із 

обґрунтуванням принципів, норм та методів в конкретній науковій 

діяльності). До загальнонаукових методів дослідження відносять дедукцію, 

індукцію, аналогію, узагальнення, систематизацію, аналіз, синтез, 

абстрагування, моделювання та ін. Їх використовують на теоретичному та 

емпіричному рівнях наукового пізнання. Окремо необхідно виділити 
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методи, які застосовують лише на емпіричному рівні: вимірювання, 

спостереження, візуалізація, експеримент та ін. [139]. 

Ознайомлення з науковими поняттями з фізики та повний їх опис 

стало першим етапом дослідження ФТ. Описовий метод використано для 

аналізу становлення наукової французької лексики та опису термінологічних 

одиниць. Для характеристики словотворення фізичних термінів застосовано 

структурний метод і систематизацію. Дослідження семантики фізичних 

термінів проведене з допомогою компонентного аналізу, а саме 

розщепленням  значення термінологічної одиниці і виділення домінантних 

сем. Аналіз складних фізичних термінів здійснено поєднанням 

компонентного аналізу та зіставного методу, що дозволило виділити 

терміноелементи і зіставити їх значення з лексемами, які мають спільну 

семантику. Крім того, зіставлення французької, англійської та класичних 

мов у поєднанні з порівняльно-історичним методом аналізу дозволило 

провести класифікацію запозичень у хронологічному аспекті. Семний аналіз 

дозволив установити семантичну структуру ТО, виділити смислові елементи 

(семи) та класифікувати за родовою/видовою ознаками. Метод 

спостереження та порівняння під час аналізу словосполук дозволив 

установити процеси компресії, які виявлені у дослідженні 

багатокомпонентних термінів із фахових словників 80-х років минулого 

століття у зіставленні з терміносполуками, які наявні в словниках, виданих у 

ХХІ столітті. У дисертації застосовано метод моделювання для аналізу 

багатокомпонентних терміносполук. З допомогою індуктивного аналізу 

виділено родові та видові наукові поняття і підтверджено цитатами, які є у 

провідних наукових журналах Франції. 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. 

Фаховим термінологіям притаманні семантико-лексичні та структурні 

особливості, тому послідовний вибір методів їх дослідження – це важливий 
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чинник у розкритті рис, ознак та зв‟язків між елементами терміносистеми. 

Зазначимо, що кожний фізичний термін представляє наукове поняття. Тому 

перед тим, як упорядкувати систему термінів, передусім необхідно 

впорядкувати відповідну їй систему понять. Вибираючи ознаки поняття з 

термінологічного поля, потрібно дати чітке означення самого поняття і лише 

після цього вибрати або створити сам термін. Зрозуміти наукове поняття – 

означає усвідомити на логіко-поняттєвому рівні смисл та основні ознаки, що 

відрізняють його від інших. Для прикладу: dynamique „динаміка‟ в 

термінологічному полі фізики означає розділ класичної механіки, яка 

визначає рух тіл під дією сил, що спричинили цей рух. У загальновживаному 

контексті це слово вживане в значенні „динамічний, енергійний, 

підприємливий‟ або використовуване поряд із видовим поняттям (dynamique 

du développement social „динаміка соціального розвитку‟), що відповідає на 

питання: динаміка чого? Отже, лише після формування однозначного 

уявлення про поняття, яке термін обслуговує, і після розуміння того, яке 

місце в системі понять воно займає, можна вибирати для нього відповідну 

лексичну одиницю [79, с. 11]. 

На точність означень термінів впливає класифікація понять. 

Зазначимо, що найдосконаліше означення неточне, оскільки воно не виявляє 

всіх наявних зв‟язків у межах системи понять. Тому праця над створенням 

чи вдосконаленням системи термінології повинна вестися за певною 

методикою і у відповідній послідовності [79, с. 12]: аналіз структури цієї 

науки чи галузі техніки; 

- відбір понять та їх систематизація і групування; 

- побудова класифікації понять; 

- визначення понять; 

- відбір термінів із числа синонімів і побудова нових термінів. 

Смисл наукового поняття розкривають з допомогою визначення, але 

поле його поширення визначається ознаками, за яким відбувається 
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класифікація термінів. Поділ понять на множини проводять на логічній 

основі, за допомогою найважливіших рис, які відділяють однакові об‟єкти 

одного класу від об‟єктів інших класів. Унаслідок класифікаційного поділу 

утворюються підкласи із предметів, явищ, процесів, властивостей і т. ін., 

яких охоплює загальне наукове поняття, подібно як родове поняття об‟єднує 

видові. Наприклад, для класифікації механічного руху в основу поділу 

покладено форму траєкторії (рис. 1.3). 

Крім того, утворені класи внаслідок поділу можуть теж формувати 

підкласи за іншою класифікаційною ознакою. Як бачимо з рис. 1.3, 

прямолінійний і криволінійний рухи поділяються на рівномірний і 

нерівномірний за ознакою наявності або відсутності прискорення. Отже, 

впорядкування  та  систематизацію  понять  ми  будемо проводити 

відповідно до структурного поділу, який існує в досліджуваній галузі знань.  

 

 

Рис. 1.3. Схема поділу терміна mouvement mécanique 

за класифікаційною ознакою 

mouvement mécanique 

„механічний рух‟ 
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„прямолінійний рух‟ 

mouvement curviligne 

„криволінійний рух‟ 

за формою траєкторії 

за наявності або відсутності 

прискорення 

mouvement inégal 

„нерівномірний рух‟ 

mouvement uniforme 

„рівномірний рух‟ 
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Від головного поняття physique „фізика‟, відбувається поділ на відповідні 

напрямки, розділи, підрозділи і т. ін., у яких «ємкість» основного поняття 

розділяється  на  частинні  об‟єми. Структурною основою науки «Фізика» є 

поділ на окремі розділи, які досліджуються в певній логічній послідовності: 

«Mécanique» „Механіка‟, «Physique moléculaire et Thermodynamique» 

„Молекулярна фізика і термодинаміка‟, «Électrodynamique» 

„Електродинаміка‟, «Optique» „Оптика‟, «Physique atomique» „Атомна 

фізика‟, «Physique du noyau et des particules élémentaires» „Фізика ядра і 

елементарних частинок‟. 

Ефективність упорядкування фахових слів особливо залежить від 

рівня розвитку тієї науки, для якої формується відповідна терміносистема. 

Інтенсивний розвиток фізики як науки у ХХ – ХХІ столітті створює 

передумови для такого ж швидкого розвитку ФТ. Аналіз здійснюємо 

стосовно фізичних термінів-неологізмів, оскільки сучасна фізика є 

«генератором» розвитку суміжних природничих та технічних наук: 

мікробіології, генетики, квантової хімії, мікроелектронного 

приладобудування, сенсорної техніки і т. ін. Отже, аналіз фізики передбачає 

оволодіння змістом наукових понять, що відносяться до галузі не лише 

класичної фізики, але й понять на стику суміжних наук, які теж номінує 

фізична термінологія. 

З опертям на наукові фізичні поняття з відповідними зв‟язками 

необхідно визначити способи утворення термінів і відповідні їм словотвірні 

елементи. Один із найпоширеніших способів утворення лексичних одиниць 

у французькій мові – афіксальне словотворення. У похідних словах вихідну 

основу доповнює один чи декілька словотвірних елементів – суфікс та 

префікс. Такий же спосіб словотворення продуктивний для утворення 

термінів, зокрема фізичних. У цьому випадку нове слово зберігає семантичні 

ознаки вихідного (lumière „світло‟ – lumineux „той, що світиться, світлий‟) 

або  позначає  поняття,  семантика  якого  набуває  нових  ознак  (galvanisme 

„теорія  про  гальванічні  струми‟  –  galvanique  „гальванічний  (елемент)‟. 
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У термінотворенні важливо, щоб морфеми, які беруть участь у 

формуванні терміна для вираження понять однієї термінологічної категорії, 

не використовувалися для утворення термінів, що позначають поняття іншої 

термінологічної категорії [79, с. 39]. Наприклад, для вираження фізичних 

властивостей речовини у французькій мові використовують суфікс -ité 

(plasticité „пластичність‟, limpidité „прозорість‟), для позначення процесу:      

-ation, -isation (synchronisation „синхронізація‟, magnétisation 

„намагнічування‟, dépassivation „депасивація, активація‟), а для позначення 

фізичного параметру – -ance (impédance „імпеданс, повний опір‟, contenance 

„ємкість‟, brillance „яскравість‟). 

У термінологічних системах утворення нових слів може відбуватися 

складанням елементів декількох лексичних одиниць. Такі новоутворення 

вважають складними термінами, оскільки в їхній склад можуть входити 

терміноелементи або частини основ від кількох ТО. Важливо, що об‟єднання 

частин термінів в одне слово відбувається лише тоді, коли семантика 

утвореного слова єдина, але характеризується декількома смисловими 

рисами. Приклади таких лексичних одиниць трапляються як у групі 

романських та германських мов, так і в слов‟янських мовах. Аналізують такі 

терміни методом членування: виділяють складові, встановлюють лексеми, 

які їм відповідають, а також зіставляють семантику вихідних слів з 

отриманим складним терміном. Утворення таких термінів характерне не 

тільки для фізичної, але й для різних підсистем технічної термінології. 

Компоненти складних слів, основи і слова, які відносяться до іменників, 

прикметників, дієслів, греко-латинські основи об‟єднуються безпосередньо 

або через сполучні голосні [о] та [і] [110, с. 84]. Наприклад: fatiguemètre 

„прилад для вимірювання втомлюваності метала‟, galvanoplastie 

„гальванопластика‟, gazéiforme „газоподібний‟, oléopneumatique „масляно-

пневматичний‟.  

Зауважимо, що деякі терміноелементи з розвитком відповідної галузі 

знань можуть виходити з ужитку. Їхня семантика настільки 
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трансформується, що може позначати нове наукове поняття. Прикладом 

може слугувати елемент грецького походження -graphe, який входить як 

терміноелемент у складний термін. Наприклад, у другій половині XX 

століття терміни, які визначали назви приладів і відповідні їм значення 

(anémographe „анемограф самописець‟, barographe „барограф самописець‟, 

thermographie „самописний термометр‟), ілюстрували, що фіксування 

результатів вимірювання проводиться з допомогою самописця. У зв‟язку з 

заміною цих електромеханічних приладів відповідними сенсорами та 

електронними засобами передачі інформації семантика цих слів значно 

змінилась: anémographe „реєструючий анемограф‟, barographe „реєструючий 

барограф‟, thermographie „термографія, реєструючий термосенсор‟. У 

розглянутих випадках видозміни значення терміна стосуються лише частини 

слова, інша частина знаходиться в безпосередньому зв‟язку із первинним 

смислом слова. 

Один із найпоширеніших синтаксичних способів поповнення фахової 

лексики сучасними термінами – це утворення словосполучень. У фізичній 

термінології методику класифікації термінів-словосполучень логічно 

провести за джерелом їх походження з термінологічних систем:  

1. Система термінів із досліджуваної галузі знань. 

2. Загальнотехнічні терміни. 

3. Терміни суміжних дисциплін. 

4. Терміни, які не відносять до споріднених дисциплін. 

5. Загальновживані слова. 

Слова, що походять з перших трьох джерел, зберігають основний 

набір семантичних рис, які вони отримали в момент побудови терміна-

словосполучення. Слова, які постали останніми двома шляхами, можуть 

змінювати своє лексичне значення. Для дослідження термінів-

словосполучень у терміносистемах необхідно провести морфологічний 

аналіз їхніх компонентів та взаємозв‟язку між ними. Порівняння таких даних 
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із дослідженнями інших терміносистем та словосполучень із 

загальновживаною лексикою дозволить прогнозувати ймовірні тенденції 

розвитку сучасної термінології у французькій мові. 

У фахових текстах французької мови часто трапляються скорочені 

словоформи та абревіатури, які можуть викликати деякі труднощі їх 

розуміння та перекладу. В. В. Борисов зауважує, що у випадку досконалого 

знання предмета, якому присвячено певний текст, а також коли читачу 

заздалегідь відоме значення скорочень у тексті можна досягти розуміння 

скорочених лексичних одиниць [11, с. 278]. Методика дослідження полягає у 

виявленні закономірностей, принципів утворення абревіатур та 

функціонування у фаховому тексті. Зауважимо, що встановлення повної 

вихідної форми лексичних словоформ є недостатнім для розуміння смислу 

абревіатури, оскільки значення останньої в конкретному контексті може 

дещо змінюватись. Отже, методологія дослідження скорочених лексичних 

словоформ полягає як в аналізі їхньої структури, так і самого контексту. 

Крім того, корисним є використовувати словники скорочень із французької 

та інших мовних систем, а також застосовувати аналогії. 

Парадигматичні відношення у сфері термінів – це синонімія, 

полісемія, антонімія, гіперо-гіпонімія, а також можливість використання 

омонімів у фахових текстах. З‟ясування семантичних та інших відношень 

між ТО лежить на логіко-поняттєвому рівні, що розкриває дефініцію не 

тільки окремих лексем, а всієї множини термінів, які із внутрішніми 

зв‟язками створюють завершену систему. 

Отже, в процесі дослідження ми використовували діалектичний метод 

із прийомами аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення та створення 

поняттєвих моделей. Описово-аналітичний став основним лінгвістичним 

методом, який дозволив виявити особливості формування ФТ в рамках 

загальної теорії мовознавства. Крім того, цей метод виявив вплив різного 

роду чинників на структуру та динаміку зміни термінів, зокрема і на 
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розвиток всієї фізичної термінології. У комплексі з діалектичними та 

лінгвістичними використовувались методи кількісного компонентного 

дослідження. 

 

1.4. Терміни з фізики як наукові поняття та їх функціонування  

Загальна особлива риса всіх фізичних термінів – сильний зв'язок із 

науковим поняттям, водночас значення наукових понять розкривають із 

використанням і термінів, і загальновживаних слів: coagulation „коагуляція‟ 

– злиття частинок у дисперсних системах (емульсіях, пінах, туманах) у 

більші або перехід дисперсних кристалітів у сплавах до впорядкованої 

форми [9, с. 148], confinement „конфайнмент‟ – перебування кварків, 

антикварків (антикварків, глюонів) у вічно зв'язаному стані в андронах [9, с. 

153], superconductivité „надпровідність‟ – явище різкого зменшення 

електричного опору деяких металів (сплавів, сполук) у температурі близькій 

до абсолютного нуля [9, с. 195]. Наведені приклади за межами фізичного 

контексту асоціюються лише з відповідними науковими поняттями, хоч 

вони мають і «предметні» значення, які слабо виявляються у зв‟язку слово – 

предмет. На противагу цьому в різних видах виробничих та технічних 

терміносистем існує співвіднесення термінів із назвами предметів. Такий 

зв'язок споріднює виробничі та технічні терміни із загальновживаною 

лексикою, до того ж їхнє розмежування можна провести лише за допомогою 

контекстуального аналізу [37, с. 15]: le tilleul – la matière pour l‟industrie 

mécanique du bois „липа – сировина для деревообробної промисловості‟; le 

tilleul pousse sous ma fenêtre „липа росте під моїм вікном‟. На думку 

О. В Суперанської [117, с. 26], всі слова спеціальної лексики 

характеризуються порушенням рівномірності зв‟язків із поняттям і об‟єктом, 

оскільки вони зорієнтовані на штучно виділені об‟єкти і на сконструйовані 

поняття, які відсутні в природніх умовах.  
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Отже, фізичний термін – це слово чи словосполучення, що позначає 

наукове поняття, відображає специфіку фізичного явища, процесу та 

властивості речовини. Відповідно під фізичною термінологією розуміємо 

сукупність термінів, які позначають коло фізичних понять. 

Лінгвісти [40; 54; 70; 104; 121] виокремлюють декілька основних рис, 

які сприяють розумінню наукового терміна: стилістична нейтральність, 

моносемність, точність, стислість, міжнародність, а також обмежена 

професійна сфера вживання. Розглянемо, наскільки ці риси характерні для 

фізичних термінів. 

У досліджених наукових текстах із фізики (статтях, монографіях, 

підручниках) збережено стилістичну нейтральність фізичного терміна. 

Попри те, що фізики, математики представляють точні науки, їм теж 

властива емоційність та експресія. Найпоширеніший спосіб уведення 

термінів з емоційним забарвленням – метафоричний та метонімічний 

переходи загальновживаних слів. У такий спосіб у людини, що не знайома з 

дослідженнями у відповідній галузі фізики, виникають когнітивні асоціації, 

а також емоції, що зовсім не пов‟язані з семантикою фізичних термінів. 

Наприклад: arôme „аромат‟, semi-conducteur dégénéré „вироджений 

напівпровідник‟, corps noir „абсолютно чорне тіло‟, cristal à contrainte 

„напружений кристал‟, sommet de potentiel „потенціальний горб‟, nombre 

magique „магічне число (нуклонів в ядрі)‟, équilibre metastable „метастабільна 

рівновага‟, atome marqué „мічений атом‟, orbitale perturbée „збурена 

орбіталь‟, chambre de tourbillonnement „камера локалізації завихрень‟, modèle 

de l'électron libre „модель вільного електрона‟, structure fine „тонка 

структура‟, échange tunnel „тунельний обмін‟, onde de choc „ударна хвиля‟, 

discontinuité énergétique „енергетична щілина‟. Утворення таких термінів 

супроводжується в уяві асоціативними образами відповідно до емоційно-

експресивного стану людини. У фаховому контексті такі терміни у фізиків 

не викликають жодних емоцій, оскільки зацікавленість зумовлена лише 

смисловим значенням. Дефініції цих термінів знаходимо у фізичному 
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словнику: аромат – характеристика типу кварка [9, с. 18]; вироджений 

напівпровідник – напівпровідник із великою концентрацією вільних 

електронів (або дірок), які підлягають статистиці Фермі-Дірака [9, с. 41]; 

абсолютно чорне тіло – тіло, яке цілком поглинає світло будь-якої частоти, 

за будь-якої температури цього тіла [9, с. 8]. Як бачимо, представлена 

дефініція повністю позбавлена експресії та емоцій. Тому вважаємо, що 

фізичні терміни з начебто емоційним забарвленням насправді стилістично 

нейтральні. 

Вимога моносемності термінів [104], або монореферентності [249, 

с. 1-19] полягає в тому, що одне слово повинне мати одне значення, і 

навпаки. Така «ідеальна» нормативна вимога в термінології стосується 

відношення між словами і поняттями [117, с. 127]. У фізичній термінології 

моносемність термінів, як і більшості слів французької лексики, не 

зберігається; можуть виявлятися ознаки полісемії. До винятків належать 

терміни, які використовують у вузькому семантичному полі окремих 

розділів фізики: pion „пі-мезон‟, muon „мюон‟, brachistochrone „брахістохрон, 

крива найшвидшого спускання‟, synchrophasotron „синхрофазотрон‟, 

antiquark „антикварк‟, positonium „позитроній‟. Такі слова інтернаціональні і 

вживані лише як моносемічні фізичні терміни, тому шукати для них 

семантичні відмінності в інших лексичних полях немає сенсу. 

Одна з головних рис фізичного терміна – це його точність. Реалізація 

цієї риси відбувається через дефініцію. Уточнення значення терміна у 

французькій мові проводять із допомогою трансформації морфологічної 

структури слова, додавання уточнювальної компоненти, внаслідок чого 

утворюється багатокомпонентний термін, а також через запозичення. Перші 

два способи уточнення терміна можуть суперечити принципу мовної 

економії. У фізичній термінології таке протистояння зазвичай вирішується 

на користь точності терміна, оскільки у фізиці одне з основних завдань – 

надзвичайно точно встановити зміст наукового поняття і представити 

відповідний йому термін. Тому у фізичних тексах дуже часто трапляються 
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багатокомпонентні терміни-словосполучення: Le changement de Na
+
 par Ag

+
 

dans la même structure donne une énergie d'activation voisine (1,28 eV) dans le 

même domaine de température [186, с. 117] „Заміна Na
+
 на Ag

+
 в тій самій 

структурі дає енергію активації близьку (1,28 еВ), в тому ж температурному 

діапазоні‟. Des analyses par diffraction des rayons X, après refroidissement à 

température ambiante, ont ensuite été menées sur des poudres traitées en 

isotherme (400 et 480C) sous argon afin de déterminer l'évolution qualitative et 

quantitative des phases formées ou disparues au cours du temps [234, с. 136] 

„Аналізи X-променевою дифракцією, після охолодження до температури 

навколишнього середовища, потім проводять на ізотермічно оброблених 

порошках (400 і 480C) в середовищі аргону, щоб  визначити якісну та 

кількісну зміну утворених або зниклих фаз через деякий час‟. Densité optique 

des films spectrographiques pour un X-pinch a deux fils de cuivre 25 μm [149, 

с. 24] „Оптична густина спектрографічних плівок для X-пінч ефекту має дві 

мідні нитки 25 μм‟. 

Системність фізичного терміна пов‟язана з його входженням у фізичну 

термінологію разом з усім змістовим наповненням та відповідними 

зв‟язками. Дефінітивність терміна відділяє його від інших терміносистем і 

уводить до складу системи фізичних термінів. Системні зв‟язки термінів 

(синонімія, полісемія, антонімія і т. ін.) – це надзвичайно важливий 

об‟єднувальний чинник фахової лексики, він потребує окремого розгляду, 

тому цій проблемі присвячено четвертий розділ дослідження. 

Міжнародність фізичного терміну сприяє комунікативній функції 

мови і взаєморозумінню науковців різних країн. Фізики проводять 

дослідження в різних країнах і користуються єдиною термінологічною 

системою дефініцій, яка представлена різними науковими мовами світу. 

Наукові тексти з фізики характеризує логічно-описовий стиль викладу 

матеріалу, в якому важливу роль надають номінативно-предметному 

значенню слова. Тексти наукових статей, з яких в основному проведено 

вибірку фізичних термінів, використовують активну і пасивну форму 
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теперішнього часу: Nous constatons aussi que le rendement de luminescence 

diminue avec l‟augmentation de la densité d‟excitations [154, с. 158] „Ми також 

вважаємо, що ефективність люмінесценції зменшується зі збільшенням 

щільності збуджень‟. Dans la première enceinte, dite chambre de génération, le 

faisceau IR est focalisé par une lentille de 4m de focale dans une cellule de 4 cm 

de longueur contenant un gaz rare, Argon ou Xénon [154, с. 156] „У першій 

камері, так званій камері генерації, ІЧ-промінь сфокусований лінзою 4м 

фокусною відстанню в камері 4 см в довжину, що містить інертний газ, 

аргон або ксенон‟. Рідше трапляються форми минулого часу: Nous avons 

obtenus de nouveaux résultats sur les interactions entre excitations électroniques 

et l‟amélioration des techniques utilisées (génération des harmoniques, 

focalisation…) permet d‟envisager l‟observation d‟effets nouveaux [154, с. 161] 

„Ми отримали нові дані про взаємодію між електронними збудженнями і 

вдосконалення використовуваних методів (генерація гармонік, 

фокусування...), що дозволяє враховувати спостереження нових ефектів‟. 

Особливість фізичної термінології – це також використання її 

елементної бази в суміжних наукових галузях, зокрема в хімії, математиці, 

електронному приладобудуванні, медицині тощо. На них значно впливає 

інтенсивний розвиток науково-технічного прогресу, тому ФТ динамічно 

розвивається і поповнюється новими ТО. Крім того, існує беззаперечний 

процес переходу фізичних термінів до складу загальновживаної лексики 

(température „температура‟, dynamique „динамічний‟, électricité „електрика‟, 

radiation „радіація‟), що є важливим чинником поповнення словникового 

складу французької мови загалом.  

 

Висновки до розділу 1 

Наукова лексика французької мови пройшла тривалий шлях розвитку. 

Її початок припав на середньофранцузький період, у якому ключову роль 

зіграли філософи медицини, педагогіки, механіки та астрономії. Поява 
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абстрактних понять не тільки значно збагатила наукову лексику, але й 

допомагає носіям французької мови вийти на якісно новий рівень 

аналітичного мислення. У середньофранцузький період поповнення наукової 

лексики відбувалося через запозичення з грецької мови та латини. Розвиток 

мовної самосвідомості та нормування літературної мови стали основними 

чинниками, що заклали підвалини становлення сучасної французької мови. 

Фізична лексика набула інтенсивного розвитку в період Відродження, 

коли в мовознавстві набув поширення принцип раціональної граматики. У 

ХХ столітті відбувається структуризація наукової лексики в термінологічні 

системи, а також поповнення неологізмами автохтонного походження та 

запозиченями. 

Слова, які відібрані у відповідну терміносистему, зазнають 

трансформаційних змін у семантиці разом із відповідними поняттєвими 

зв‟язками. На відміну від загальновживаних слів, для термінів визначальний 

зв'язок «слово – поняття». Термінологія як окрема галузь мовознавства 

враховує всю сукупність зв‟язків між її елементами, об‟єднує терміни в 

єдину замкнену систему. Номінація та розмежування наукових понять 

створювалися на кожному етапі розвитку французької мови і науки. 

Методологічна основа дослідження фізичного терміна – це 

впорядкування та систематизація відповідної системи наукових понять. У 

виборі ознаки поняття з термінологічного поля беруть до уваги чітке 

означення самого поняття і лише після цього вибирають з терміносистеми, 

щоб створити сам термін. Структура впорядкування фахових слів 

узгоджується із класифікацією наукових понять, яка сформована у 

відповідній галузі знань. 

У словотворенні термінів необхідно проаналізувати основні 

відношення, що сформувалися між науковими поняттями і відповідними 

терміноелементами, які формують єдину ФТ. Дослідження семантичних 

відношень між ТО створює передумови на логіко-поняттєвому рівні, щоб 

розкрити дефініцію не тільки окремих лексичних одиниць, але й усієї 
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множини термінів, які із внутрішніми зв‟язками утворюють завершену 

систему. 

Під час дослідження фізичних термінів використано такі методи з 

теорії пізнання: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та створення 

поняттєвих моделей. Описово-аналітичний став основним лінгвістичним 

методом, який дозволив виявити особливості формування ФТ в парадигмі 

загальної теорії мовознавства. 

Для фізичних термінів характерні стилістична нейтральність, точність, 

стислість, міжнародність та системність. Моносемність фізичних термінів не 

зберігається і виявляється лише у випадку лексичних одиниць вузького 

семантичного поля вживання в окремих розділах фізики. 

Аналіз складних термінів проводять методом членування та 

зіставлення семантики вихідних лексем з отриманим терміном-композитом.  

Для аналізу словосполук важливо встановити концептуальну 

цілісність фізичного терміна. Метод моделювання структури терміносполук 

та поділ за кількісним і морфологічним складом допомагає провести 

класифікацію та впорядкування великої кількості словосполучень. 

Інтенсивний розвиток фізики став одним з основних чинників 

науково-технічного прогресу. Це створило величезний пласт 

малодосліджених наукових понять, джерелом яких є фізичні закони, 

процеси та явища. 
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РОЗДІЛ 2 

ДЕРИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ 

 

2.1. Cуфіксація в словотворенні фізичних термінів 

Фізичний термін як наукове поняття визначено передусім особливістю 

фізики як науки. Фізика як наука є багатогранним предметом дослідження. 

Основним її завданням є якомога точніше описати загальні закономірності 

явищ природи, будови матерії, законів руху. Тому фізичні поняття іноді 

важко дефінувати, що викликає складнощі у зв‟язку з інтенсивним 

розвитком науки і техніки і, як наслідок, виникненням значної кількості 

нових взаємопов‟язаних ТО. 

Утворення термінів здійснюють за допомогою чітко визначених 

компонентів – суфіксів, префіксів, а також словоскладання. Суфіксальну 

деривацію характеризує достатньо послідовна семантична спеціалізація 

словотвірних морфем і моделей. Суфікси конкретизують семантику твірних 

основ. 

У дослідженнях французьких лінгвістів спостерігаються певні 

розходження в оцінці суфіксального словотворення. Якщо Е. Пішон [242], 

О. Соважо [251] вважають, що суфіксальна деривація – це ефективний 

спосіб словотворення, то Ш. Баллі [150] стверджує протилежне. 

Протиріччя в оцінці потенційних можливостей суфіксальної деривації 

виявлено в працях А. Доза. В своїй роботі «La langue française 

d‟aujourd‟hui» [173] він визнає суфіксальну деривацію важливим джерелом 

збагачення словника. У статті «L‟appauvrissement de la dérivation en français. 

Ses causes» [172, c. 46–51] А. Доза говорить вже про активізацію 

аналітичних способів словотворення і зменшення ролі суфіксальної 

деривації.  

У сучасній лінгвістичній літературі виділено тезу про наявність у 

французькій мові двох лексичних підсистем, утворених на народній і 
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книжній основах [115, с. 117]. У поділі словотвірної системи на книжну і 

народну деякі лінгвісти [140, с. 100–101] опираються на функціонально-

прагматичні критерії. До слів книжного походження вони відносять терміни 

науки, техніки, а народними утвореннями вважають розмовні слова зі 

значними фонетико-морфологічними змінами (альтернаціями), особливо 

властиві старофранцузькій мові на перших етапах її еволюції. 

Матеріалом аналізу слугувала вибірка термінів зі статей 

франкомовного наукового журналу з фізики [208–211], підручників [158; 

164; 212], галузевих та загальних словників [18; 124]. 

 

Суфіксальне утворення іменників 

Найчисельнішу групу серед досліджених фізичних термінів з 

дериваційними суфіксами становлять похідні іменники [26; 28]. Вони 

виділяють і конкретизують семантичні ознаки термінів. 

 

Таблиця 2.1 

Продуктивні іменникові суфікси 

 

Суфікс 

 

Значення 

Кількість 

утворених 

іменникових 

термінів 

 

Приклад 

-ation означення 

фізичного 

процесу чи 

явища 

83 oscillation „осциляція, 

коливання‟, dilatation 

„рівномірний розтяг, 

розширення‟, modulation 

„модуляція‟, radiation 

„радіація, випромінювання‟ 

-isation означення 

фізичного 

34 polarisation „поляризація‟, 

électrisation „електризація‟, 



54 

 

процесу чи 

явища 

ionisation „іонізація‟, 

focalisation „фокусування‟ 

-(t)ion властивість 

речовини, 

фізичний 

параметр,  

54 diffusion „дифузія, 

розсіювання‟, dispersion 

„дисперсія‟, fusion „плавлення, 

синтез‟, détection 

„детектування‟ 

-age дія, 

технологія 

виробництва 

27 pompage „накачування‟, 

dopage „легування, введення 

домішок‟, raffinage 

„рафінування, очистка‟ 

-ateur електронні, 

електротехніч

ні, оптичні 

прилади  

14 сondensateur „конденсатор‟, 

transformateur 

„трансформатор‟, accumulateur 

„акумулятор‟ 

-eur функціональні 

електротехніч

ні системи, 

властивості  

21 accepteur „акцептор‟, émetteur 

„емітор‟, détecteur „детектор‟, 

longueur „довжина, 

протяжність‟ 

-(e)ment дія 20 rayonnement 

„випромінювання‟, 

traitement „обробка, 

просвітління‟, fusionnement 

„синтез, злиття‟ 

-ité властивість 

речовини 

33 rigidité „твердість‟, densité 

„густина‟, cavité „резонатор, 

раковина, пустота‟ 

-ance фізичний 

параметр 

14 résistance „опір, твердість‟, 

puissance „потужність, сила‟ 
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-ence явище, 

фізичний 

параметр 

13 luminescence „люмінесценція‟, 

divergence „дивергенція, 

розбіжність‟, cohérence 

„когерентність‟ 

-on промені, 

елементарні 

частинки 

11 rayon „промінь‟, photon 

„фотон‟, nucléon „нуклон‟, 

méson „мезон‟, deuton 

„дейтрон‟ 

-tron прилади для 

атомної, 

ядерної 

фізики та 

елементарних 

частинок 

4 cosmotron „космотрон‟, 

cyclotron „циклотрон‟, bêtatron 

„бетатрон‟, magnétron 

„магнетрон‟ 

 

За кількістю утворених іменників можна судити про продуктивність 

того чи того суфікса. Очевидно, що найпродуктивнішим іменниковим 

суфіксом є -ation  лат. -atio (-ationem) [140, с. 98]. Він представлений у 

майже 26 % від загальної кількості термінів-іменників. Похідні з цим 

суфіксом виражають поняття, які відносять до різних галузей науки і 

техніки, зокрема фізики. Це суфікс книжного походження, його дублет – 

народна форма -aison, яку використовували для творення іменників від 

основ дієслів [140, с. 98]. 

Продуктивність суфікса -ation швидко зростала і він майже повністю 

витіснив народний суфікс -aison. Цьому сприяла також значна кількість 

запозичених лексичних одиниць із класичної латини. Суфікс -ation 

приєднується тільки до дієслівних основ першої дієвідміни. Наприклад: 

vibrer „коливатись‟ → vibration „коливання‟, osciller „осцилювати‟ → 

oscillation „осциляція‟, exciter „збуджувати‟ → excitation „збудження‟, varier 
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„варіювати‟ → variation „варіація‟, dilater „розширювати, збільшувати 

об‟єм‟→ dilatation „об‟ємне розширення‟, moduler „модулювати‟ → 

modulation „модуляція‟. Серед іменників з суфіксом -ation є слова, які 

закінчуються на -isation. В більшості випадків вони утворені від дієслів на -

iser: polariser „поляризувати‟ → polarisation „поляризація‟, électriser 

„електризувати‟ → électrisation „електризація‟. Форма -isation розглядається 

як варіант суфікса -ation [179, с. 13–24]. 

Суфікс -(t)ion  лат. -(t)ionem [75, с. 89] згідно із табл. 2.1, займає 

друге місце за продуктивністю. Іменники з цим суфіксом теж утворюються 

від дієслів першої групи: presser „пресувати, здавлювати‟ → pression „тиск‟, 

fuser „плавити, синтезувати‟ → fusion „плавлення, синтез‟, diffuser 

„дифундувати‟ → diffusion „дифузія‟, disperser „диспергувати‟ → dispersion 

„дисперсія‟, détecter „детектувати‟ → détection „детектування‟. Семантично 

суфікси -isation, -(t)ion щільно корелюють, надають фізичним термінам 

конкретнішого, вужчого значення порівняно з суфіксом -ation. До прикладу, 

термін polarisation вживано в наукових дослідженнях з оптики, де описують 

явище поляризації: «La caractérisation du faisceau a aussi montré un très bon 

degré de cohérence spatiale et de polarisation» [262, с. 9], „Характеристика 

пучка також показала дуже високу ступінь просторової когерентності і 

поляризації‟. Натомість поле вживання терміна oscillation не обмежене 

одним розділом фізики; він описує коливальні процеси в механічному чи 

тепловому русі: «Par ailleurs, nous savons que la période des oscillations est 

indépendante de la vitesse initiale du mobile, par conséquent la courbe obtenue 

aurait la même période T=0,63 s.» [158, с. 210], „Крім того, відомо, що період 

коливань не залежить від початкової швидкості рухомого тіла, тому 

отримана крива буде мати той же період Т = 0,63 с.‟, і в оптиці, електриці, у 

фізиці напівпровідників: «Cette condition conduit à l'observation des 

oscillations dans les spectres de probabilité de transition multiphotonique dans un 
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cristal» [153, с. 116], „Ця умова приводить до спостереження осциляцій в 

спектрах ймовірності багатофотонного переходу в кристалі‟. 

Продуктивним є також суфікс дії -age  лат. -aticum [10, с. 26]. 

Останнім часом його термінологічна роль помітно зросла. Цей суфікс 

виражає стан, дію або результат дії, фазу технологічного виробництва: 

pomper „накачувати‟ → pompage „накачування‟, doper „легувати‟ → dopage 

„легування‟, raffiner „рафінувати, очищувати‟ → raffinage „рафінування, 

очищення‟, guider „направляти, наводити‟ → guidage „наведення, поширення 

світла в хвилеводі‟, allumer „освітлювати, запалювати‟ → allumage 

„освітлення, запалювання‟, sécher „сушити‟ → séchage „сушіння‟. Деривати з 

цим суфіксом указують на дію, яка відбувається не самовільно, а як 

підконтрольний процес, що визначається відповідними фізичними 

параметрами: «En effet, si l‟on veut que l‟efficacité de pompage soit bonne, il est 

inutile de pomper le milieu à gain après le déclenchement» [212, c. 125], 

„Справді, якщо ми хочемо, щоб ефективність накачування була хорошою, 

немає ніякої необхідності посилено накачувати середовище після 

роз‟єднання‟. 

Суфікс -ateur – науковий дублет суфікса -eur  лат. -atõrem [10, с. 30]. 

На сучасному етапі він виявляє тенденцію до фізичної і технічної 

спеціалізації: condenser „конденсувати, ущільнювати‟→ condensateur 

„конденсатор‟, transformer „трансформувати, перетворювати‟ → 

transformateur „трансформатор‟, osciller „осцилювати‟ → oscillateur 

„осцилятор‟, modérer „послаблювати‟ → moderateur „сповільнювач, 

регулятор‟, accumuler „акумулювати‟ → accumulateur „акумулятор‟. 

Формант -eur утворює іменники від дієслів першої і третьої груп: accepter 

„приймати‟ → accepteur „акцептор‟, collecter „збирати‟ → collecteur 

„колектор‟, onduler „пульсувати, коливатись, перетворювати постійний 

струм у змінний‟ → onduleur „інвертор, віброперетворювач‟, détecter 

„детектувати‟ → détecteur „детектор‟, émettre „випромінювати‟ → émetteur 
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„емітер, джерело випромінювання‟. Фізичні терміни покривають низку 

позначувань: електротехнічні прилади або їх частини, машини, інструменти. 

Цей суфікс може також приєднуватися до основ прикметників [10, с. 34], 

наприклад: large „широкий‟ → largeur „ширина, амплітуда‟, longue „довгий‟ 

→ longueur „довжина, протяжність‟, haute „високий‟ → hauteur „висота‟. 

Терміни зберігають термінологічне навантаження, якщо вони вживані в 

тексті поряд з іншим терміном і вказують на його фізичну властивість: 

longueur de diffusion „дифузійна довжина‟, largeur spectrale des impulsions 

„спектральна ширина імпульсів‟, hauteur de la raie d‟emission „інтенсивність 

смуги випромінювання‟. 

Суфікс -(e)ment  лат. -amentum [140, с. 95] у дериваційних процесах 

приєднується переважно до основ дієслів першої групи, що виражають 

конкретні дії або процеси: rayonner „випромінювати‟ → rayonnement 

„випромінювання‟, traiter „обробляти‟ → traitement „обробка, просвітління‟, 

fusionner „плавити‟ → fusionnement „синтез, злиття‟. У процентному 

співвідношенні його продуктивність серед іменникових термінів становить 

усього 6 %. Таку, порівняно невисоку, продуктивність пояснюють 

вузькосемантичним спрямуванням суфікса. Крім того, навантаженість 

форманта для позначення дії або характеру протікання певного фізичного 

процесу пов‟язана з продукуванням дериватів із суфіксами -age, -ation,          

-(t)ion, -isation (табл. 2.1). Термін rayonnement „випромінювання‟ у фізиці 

напівпровідників замінюють синонімом émission, в атомній і ядерній фізиці 

замість rayonnement вживають термін radiation „радіаційне опромінення‟. Це 

явище означає не тільки опромінення електромагнітними хвилями, але й 

потік α-, -, -частинок.  

Суфікс -ité  лат. -itas – науковий дублет суфікса -(e)té. Іменники з 

цим формантом утворюють від основ прикметників; такі похідні і вихідні 

лексеми семантично пов‟язані між собою [75, с. 94]. Наприклад, 

запозичений із латинської rigidité знаходиться в безпосередньому зв‟язку з 
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прикметником rigide. Деривати з цим суфіксом означають якість, 

властивість речовини. Найпродуктивнішими суфіксальними моделями є: 

intense „інтенсивний, підсилений‟ → intensité „інтенсивність, напруженість‟, 

rigide „твердий‟ → rigidité „твердість, жорсткість‟, dense „щільний, густий‟ 

→ densité „щільність, концентрація‟, mobile „мобільний, рухливий‟ → 

mobilité „мобільність, рухливість‟, rapide „швидкий, високочутливий‟ → 

rapidité „швидкість, висока світлочутливість‟, cave „запалий‟ → cavité 

„раковина, пустота, резонатор‟. 

Іменники з суфіксами -ance (-ence)  лат. -antia [10, с. 28] утворено в 

результаті засвоєння двох латинських форм – народної і книжної. Обидві 

означають різні фізичні стани, явища та параметри. Народна форма 

продуктивна для формування термінів, функціональність яких можна 

безпосередньо оцінити органами відчуття людини: briller „сяяти, 

виблискувати‟ → brillance „яскравість‟, résister „чинити опір‟ → résistance 

„опір, твердість‟. Книжна форма допомагає утворювати семантично складні, 

абстрактні поняття: diverger „відхилятись, розходитись‟ → divergence 

„розбіжність фізичного параметру, дивергенція‟, interférer „інтерферувати‟ 

→ interférence „інтерференція‟. Крім того, ці суфікси можуть приєднуватися 

до основ прикметників: puissant „потужний‟ → puissance „потужність, сила‟, 

fréquent „частий, прискорений‟ → fréquence „частота‟, cohérent „когерентний‟ 

→ cohérence „когерентність‟, luminescent „люмінесцентний‟ → luminescence 

„люмінесценція‟. 

У другій половині ХХ, на початку ХХІ століття внаслідок 

інтенсивного розвитку атомної і ядерної фізики, а також виникнення нового 

розділу – фізики елементарних частинок з‟явились нові фізичні терміни. Їх 

виникнення відбулося завдяки словотвірним елементам -tron / -on, які Жан і 

Клод Дюбуа вважають варіантами суфікса -on [180, с. 174]. Перший суфікс 

утворює деривати, що позначають назви приладів, які необхідні для 

дослідження ядер атомів, елементарних та субелементарних частинок. 
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Наприклад, cosmotron „космотрон‟, bêtatron „бетатрон‟ - це прилади, 

призначені для розгону до високих енергій протонів та електронів 

відповідно.  

Суфікс -on указує на властивість конкретної елементарної частинки чи 

променя. Наприклад: électron „електрон‟, positron „позитрон‟, neutron 

„нейтрон‟ − підкреслює здатність частинки набувати негативного, 

позитивного електричного заряду або взагалі його відсутність. Відкриття 

нових елементарних частинок спонукало до систематизації і групуванню 

їхніх назв. Наприклад, nucléon „нуклон‟− узагальнювальний термін для 

нейтрона і протона, що вказує на знаходження частинок у середині ядра 

атома. За допомогою нових приладів (прискорювачів елементарних 

частинок) удалося зафіксувати народження мюонів (muon) та піонів (pion), 

загальна назва яких – мезони (méson). Переважна більшість назв 

елементарних частинок у французькій та англійській мовах тотожні. Це 

сприяє спілкуванню та дослідженню в галузі фізики високих енергій, що є 

яскравим підтвердженням глобалізації суспільства. 

 

Суфіксальні деривати прикметників 

Прикметники прийнято поділяти на якісні та відносні. Із розвитком 

абстрактного мислення у відносних прикметниках розвинулось якісне 

значення (категорія абстрактна, яка є іншою, ніж значення відносне) 

[140, с. 16]. Проте немає чітко визначеної межі між якісними і відносними 

значеннями прикметників. Для їх утворення використовують основи 

іменників або дієслів. Найбільшої продуктивності набули такі суфікси 

книжного походження: -ique, -al, -aire, а також народного походження           

-if [26]. 

Суфікс -ique  лат. -icus уже був продуктивний в утворенні слів у 

старофранцузький період. У XVIII столітті, коли почала формуватися 

наукова термінологія, формант -ique утворював прикметники від основ 
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іменників, переважно книжного походження [120, с. 42]. Деривати з цим 

суфіксом означають відношення до предмета, приналежність, зв'язок з ним: 

atome „атом‟ → atomique „атомний‟, électron → électronique „електронний‟, 

nucléon → nucléonique „нуклонний‟, anion „аніон‟ → anionique „аніонний‟ 

(табл. 2.2). Сфера вживання утворених у такий спосіб прикметників досить 

широка. До прикладу, поле вживання терміна électrique „електричний‟ не 

обмежене лише електрикою, а quantique „квантовий‟ – квантовою фізикою; 

вони часто використовуються в інших розділах фізики. Деякі деривати 

можна одночасно віднести як до фізичних, так і до технічних (électronique 

„електронний‟, micronique „мікронний, мікроскопічний‟, énergétique 

„енергетичний‟, électrique „електричний‟), хімічних (anionique, ionique 

„іонний‟, cationique „катіонний‟, isotopique „ізотопний‟) або математичних 

(elliptique „еліптичний‟, torique „кільцеподібний‟, parabolique 

„параболічний‟) термінів.  

Зауважимо, що терміни можуть не тільки переходити із 

загальновживаної лексики в термінологічну. У цьому випадку можна 

простежити цікавий зворотній процес [28]: у випадках, коли фізичні терміни 

стають у ряд загальновживаних слів (dynamique „динамічний‟, thermique 

„термічний‟, périodique „періодичний‟, électrique „електричний‟) тощо. 

 

Таблиця 2.2 

Продуктивні прикметникові суфікси 

Суфікс Значення Кількість 

утворених 

прикметників 

Приклад 

-ique відношення, 

приналежність 

до предмета 

31 atomique „атомний‟,  

électronique „електронний‟, 

nucléonique „нуклонний‟, 

anionique „аніонний‟ 
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-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‟ 

 

Книжний суфікс -al  лат. -alis [140, с. 43] утворює похідні від основ 

іменників: spectre „спектр‟ → spectral „спектральний‟, hélicoïde „гелікоїд‟ → 

hélicoїdal „гелікоїдальний‟. Вони можуть виражати якість або ознаку основи 

іменника. Терміни, утворені за допомогою цього суфікса, мають 

оказіональний характер і часто замінюються дериватами, що виникли з 

участю інших словотвірних елементів, для прикладу: thermal „термальний, 

термічний‟ замінюється thermique. Це свідчить про те, що суфікс -al 

виходить з ужитку, втрачає свою продуктивність для ФТ. 

Суфікс -aire  лат. -arius служить для утворення прикметників 

різноманітних наукових напрямків, зокрема і фізики. Деривати з цим 

суфіксом, утворені від іменникових основ, найчастіше означають 

приналежність до іменника [127, с. 64]: molécule „молекула‟ → moléculaire 

„молекулярний‟, élément „елемент‟ → élémentaire „елементарний‟. 

Прикметники з формантом -aire поєднують значення ознаки, що притаманна 

предметові, і значення оцінки, яке реалізується в певному контексті. До 

прикладу, у виразі les actions moléculaires attractives entre les microparticules 

„молекулярні сили притягування між мікрочастинками‟ оцінено взаємодію 
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між частинками на молекулярному рівні. Також в аналізі спектру 

поглинання la déconvolution élémentaire du spectre d'absorption 

„елементарний розклад спектра поглинання‟ вказується, що розклад спектру 

здійснено на елементарному рівні. В обох випадках оцінювання позбавлене 

емоційного змісту і має апроксимаційний характер об‟єкта оцінки. 

Суфікс -if  лат. -ivus [140, с. 41] служить для утворення якісних або 

відносних прикметників. Деривати з цим суфіксом утворюються від основ 

іменників: rotation „обертання‟ → rotatif „обертальний‟, radiation „радіація, 

випромінювання‟ → radiatif „радіаційний, випромінюючий‟, transition 

„перехід, перехідний процес‟ → transitif „транзитивний, перехідний‟. 

Утворення прикметників із цим суфіксом може відбуватися, коли твірними є 

дієслова [120, с. 42]: disperser „диспергувати‟ → dispersif „дисперсійний‟, 

exploser „вибухати‟ → explosif „вибуховий‟, diffracter „дифрагувати‟ → 

diffractif „дифракційний‟. Деривати з цим суфіксом означають здатність до 

дії, стан, що визначається основою дієслова. Більшість неологічних утворень 

на -if належать до відносних прикметників: diffractif, rotatif, émissif 

„емісійний‟, transitif, проте є низка якісних прикметників, які можуть 

виражати ступені порівняння: actif „активний‟, positif „позитивний‟, massif 

„масивний‟, négatif „негативний‟. 

Варто зазначити, якщо відносні прикметники є самостійними ТО, то 

якісні прикметники з цим суфіксом стають термінами, коли вживані поряд з 

іншим фізичним терміном: la charge positive „позитивний заряд‟, élément actif 

„активний елемент, сенсибілізатор‟, le noyau massif „масивне ядро‟ 

 

Суфіксальна деривація в інших частинах мови 

У досліджених наукових статтях з фізики найчастішими є дієслівні 

неологізми з суфіксами -iser, -ifier [71, с. 121, 109 с. 206] (табл. 2.3).  

Новоутворення з цими суфіксами перебувають у дериваційному 

зв‟язку з іменниками: ion „іон‟ → ioniser „іонізувати‟, cristal „кристал‟ → 
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cristalliser „кристалізувати‟, potentiel „потенціал, напруга‟ → potentialiser 

„потенціювати, підсилювати‟, mode „мода, коливання‟ → modifier  

„модифікувати, змінювати‟, quantum „квант‟ → quantifier „квантувати‟ або 

прикметниками: synchrone  „синхронний‟  →  synchroniser  „синхронізувати‟, 

 

Таблиця 2.3. 

Продуктивні дієслівні та прислівникові суфікси 

Суфікс Значення Кількість 

утворених 

дієслів і 

прислівників 

Приклад 

-iser дія, спрямована 

на досягнення 

деякого 

фізичного стану 

25 ioniser „іонізувати‟, cristalliser 

„кристалізувати‟, synchroniser 

„синхронізувати‟, sonoriser 

„озвучувати‟ 

-ifier дія, спрямована 

на досягнення 

деякого 

фізичного стану 

6 quantifier „квантувати‟, modifier 

„модифікувати, змінювати‟, 

purifier „очищати, рафінувати‟ 

-ment ступінь вияву 

явища, спосіб 

поведінки 

8 optiquement „оптично‟, 

électriquement „електрично‟, 

spectralement „спектрально‟, 

relativement „відносно‟ 

 

sonore „звуковий‟ → sonoriser „озвучувати‟, normal „нормальний, 

перпендикулярний‟ → normaliser „нормувати, нормалізувати‟, pur „чистий‟ 

→ purifier „очищати, рафінувати‟. Ці суфікси у фізичному контексті 

означають перебування в певному стані, який визначається основою 

утворення. Відіменникова дієслівна деривація семантично означає 
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просторову локалізованість, тобто частину середовища, яке за 

функціональною сутністю іонізоване, кристалізоване або квантоване: ioniser, 

cristalliser, quantifier. 

Деривація прислівників здійснюється за допомогою єдиного суфікса 

-ment [71, с. 121]  лат. -mente, -mens. У французькій мові прислівники 

зберігають лексичне значення прикметників, наприклад: optique „оптичний‟ 

→ optiquement „оптично‟, mécanique „механічний‟ → mécaniquement 

„механічно‟, électrique „електричний‟ → électriquement „електрично‟, relative 

„відносний‟ → relativement „відносно‟, spectrale „спектральний‟ → 

spectralement „спектрально‟, rapide „швидкий, високочутливий‟ → 

rapidement „швидко‟. Терміни з цим суфіксом виражають різного роду 

значення: характер виконання, спосіб поведінки, ступінь вияву фізичного 

явища. 

Якщо загальну кількість утворених фізичних термінів установити за 

100 %, тоді можна визначити процентне співвідношення іменникових, 

прикметникових, дієслівних та прислівникових термінів (рис. 2.1). 

Проведене дослідження свідчить: найпродуктивнішою є суфіксальна 

деривація іменників, що в процентному співвідношенні становить 73,5 % від 

загальної кількості фізичних термінів.  

Як бачимо із табл. 2.1, найпродуктивнішими є іменникові суфікси, що 

визначають фізичний процес чи явище (-ation, -isation) або точно 

характеризують властивості речовини (-(t)ion, -ité). Найбільша 

продуктивність суфіксальної деривації іменників обумовлена потребою 

описати закономірності фізичних процесів, явищ, будови матерії та законів 

руху. Найменш продуктивним виявився суфікс -on / -tron, що в основному 

визначає назви елементарних частинок та приладів для їх дослідження. 

Інтенсивний розвиток «наймолодшого» розділу фізики елементарних 

частинок припадає на останню чверть XX та початок XXI століття, тому 

фізична термінологія з суфіксом -on / -tron нараховує невелику кількість 
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неологізмів (cyclotron „циклотрон‟, phasotron „фазотрон‟, baryon „баріон‟, 

hadron „адрон‟, superproton „гіперон‟). Деривати з  інших  частин  мови  не  

можуть  скласти  істотної  конкуренції,  оскільки лише власне іменник може 

точно і однозначно описати фізичне явище чи процес. 
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Рис. 2.1. Процентне співвідношення фізичних термінів за частинами мови 

 

Важлива риса прикметникових термінів – те, що вони перебувають у 

семантичному зв‟язку з відповідним іменником або характеризують якісні 

ознаки предмета, тому найпродуктивнішими виявилися суфікси -ique, -aire,  

-if. Відмежування фізики як науки від емоційності, почуттів та 

неоднозначності не дозволяє в повну силу розкрити суфіксальну деривацію 

в прикметниках та прислівниках. Дієслівні неологізми, які представлені 

лише двома суфіксами -iser, -ifier семантично характеризують визначену дію 

або процес для досягнення певного фізичного стану. 



67 

 

2.2. Префіксальна деривація фізичних термінів 

Морфемний спосіб словотворення – потужне джерело поповнення 

фізичних термінів. Префіксація може надавати слову додаткового смислу, 

не змінюючи його приналежності до частини мови [110, с. 61]. Префікси, які 

утворюють неологізми у французькій мові, мають грецьке або латинське 

походження; значна їх частина походить від спрощених прийменників та 

прислівників [232, с. 112]. А. Дармстетер, Ж. Гугенейм відносять утворення 

префіксальних дериватів до словоскладання [127, с. 34], що значною мірою 

пов‟язано з автономністю цих морфем. Проте інші дослідники, зокрема 

А. Доза, О. Соважо [127, с. 34], Н. Штейнберг [137, c. 146] вважають 

префіксацію афіксальним словотворенням. Немає також однозначного 

трактування назв морфем, які можуть існувати у вільному стані (не зв‟язані з 

кореневою морфемою), але не беруть участі в словотворенні як первинні 

основи. Їх часто називають напівпрефіксами, псевдопрефіксами, 

префіксоїдами, наприклад: mono-, télé-, radio-, photo-, тощо [137, с. 144]. 

Вони є кореневими морфемами за своїм походженням з притаманним 

значенням, але близькі до префіксів позиційно і функціонально [8, с. 21; 131, 

с. 89]. Такі морфемні елементи збагачують словотвірний потенціал 

французької мови, тому на даному етапі, як і відомі мовознавці 

Н. Ф. Клименко, Н. М. Штейнберг та інші [60, с. 301; 137, с. 177; 259, с. 667; 

261, с. 158], вважаємо їх префіксами. 

Загальна кількість фізичних термінів, утворених за допомогою 

префіксальних морфем, становить 269 лексичних одиниць [25]. Із метою 

систематизації численних префіксів, які існують у французькій мові, 

згрупуємо їх за семантичними ознаками. 

Найбільшу групу становлять префікси заперечно-привативного 

значення, які утворюють 141 (53 %) похідних слів-термінів [25]. Ці 

форманти «ніби» анулюють або нейтралізують якість чи дію, яку виражає 

основа. Привативні префікси означають відсутність або вилучення того, на 
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що вказує основа [137, с. 152]. Із цієї групи морфем у текстах з фізики 

найчастіше використовують такі: dé- (dés-), di- (dis-), anti-, in-, a-. У 

загальновживаній лексиці dé- (dés-) приєднують переважно до дієслів 

[132, с. 46] із суфіксом -is та народним -er першої дієвідміни [137, с. 160]. 

Для утворення фізичних понять від цих дієслів утворюють іменники на          

-isation: magnétiser „намагнічувати‟ → démagnétiser „розмагнічувати‟ → 

démagnétisation „розмагнічування‟, sensibiliser „сенсибілізувати‟ → 

désensibiliser „десенсибілізувати, знижувати чутливість‟ → désensibilisation 

„десенсибілізація, зниження чутливості‟, polariser „поляризувати‟ → 

dépolariser „деполяризувати‟ → dépolarisation „деполяризація‟, що 

виражають зняття дії, на яку вказує основа. 

Від дієслів із привативним значенням утворюють похідні з суфіксом    

-age: déphaser „зміщувати по фазі, змінювати фазу‟ → déphasage „фазове 

зміщення, зсув фаз‟, découpler „роз‟єднувати, відключати, усувати 

(радіоелектронний) зв'язок‟ → découplage „роз‟єднання, відключення‟. 

Префікс dé- (dés-) в утворенні іменників може виступати як засіб для 

вираження антонімічних відношень: intégration „інтеграція, об‟єднання‟ → 

désintégration „дезінтеграція, розпад‟, ordre „порядок, впорядкованість‟ → 

désordre „безпорядок, невпорядкованість‟. Крім указаних значень, dé- може 

виконувати підсилювальну функцію [120, с. 46]: passer „переправляти, 

переходити‟ → dépasser „перевищувати‟ → dépassement „перевищення‟. 

Префікс dé- в загальновживаній лексиці надає словам заперечно-

привативного значення, але ця морфема може закріпити зовсім нове 

семантичне навантаження за словом, яке набуває ознак фізичного терміна. 

Наприклад: croissance → décroissance в загальновживаній лексиці 

відповідно означає „вирощування, ріст‟ → „зменшення, спадання‟, але в 

атомній та ядерній фізиці décroissance означає „радіоактивний розпад‟: “La 

décroissance radiative vers 4d
10

 est possible seulement à partir des niveaux 

4d
9
4f

13
P, 

3
D et 

1
P” [144, с. 114] „Радіоактивний розпад до 4d

10
 є можливим 

лише з рівнів 4d
9
4f

13
P, 

3
D і 

1
P‟. 
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Для означення фізичних явищ в оптиці і у фізиці твердого тіла 

використовують терміни, які утворені за допомогою префікса di- (dis-). 

Важливою особливістю в такому словотворенні є те, що dis- «зливається» з 

основою слова і, як наслідок, відбувається процес морфемного спрощення: 

dispersion „дисперсія‟, distribution „розподіл, розташування‟, dissipation 

„дисипація, розсіювання‟. В окремих випадках цей префікс зберігає свою 

членованість лише в опозиції до іншого префікса [137, с. 161]: dissociation 

„дисоціація, розклад‟ → association „асоціація, об‟єднання‟, disparition 

„зникнення‟ → apparition „поява, зародження‟. На противагу dis-, префікс di- 

має більше автономності, тому у фізиці часто використовують терміни як із 

цією морфемою, так і без неї. У випадках, коли приєднується до основи,  di- 

може надавати терміну лише семантичного відтінку: solution „розчин‟ → 

dissolution „розчинення, розділення, розчин‟ або продукувати нові фізичні 

терміни, які не пов‟язані за семантичним значенням із первинною основою: 

fraction „фракція, порція‟ → diffraction („дифракція‟ – явище огинання 

перешкод хвилями), fusion „плавлення, розплавлення‟ → diffusion („дифузія‟ 

– явище проникнення молекул однієї речовини в іншу).  

Заперечний префікс anti-  гр. anti- в словотворенні виражає повне 

заперечення того, на що вказує коренева морфема. Найбільшу 

продуктивність у фізиці цей префікс виявляє для означення античастинок: 

antibaryon „антибаріон‟, anticorpuscule „античастинка‟, antiélectron 

„позитрон‟, antineutrino „антинейтрино‟, antineutron „антинейтрон‟, 

antinucléon „антинуклон‟, antiparticule „античастинка‟, antiproton 

„антипротон‟. Таку високу продуктивність пояснюють наявністю значної 

кількості елементарних частинок, майже кожна з яких має античастинку. 

Крім того, anti- може приєднуватися до прикметників [140, c. 70–71] і 

виражати ознаки, які протилежні основі: antisymétrique „антисиметричний‟, 

antimagnétique „антимагнітний, немагнітний‟. 

Префіксу in- властиво вступати у словотвірні зв‟язки з 
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прикметниками, рідше з іменниками [120, с. 47]: incohérente 

„некогерентний‟, inélastique „нееластичний, непружний‟, inhomogène 

„негомогенний, неоднорідний‟, inhomogénie „неоднорідність‟, inactivation 

„інактивація, подавлення активності‟. На відміну від anti-, для префікса in- 

заперечення не єдина семантична функція. Він може означати «дію, 

спрямовану всередину»: incorporation „введення, проникнення‟, injection 

„інжекція, вприскування‟. 

Префікс a- нині вважають таким, що втрачає свою активність. Це 

пов‟язано з розвитком продуктивності інших, синонімічних префіксів, які 

виконують майже ідентичну функцію [137, с. 149]. Із тих небагатьох 

термінів, які часто вживані в механіці чи теорії електромагнетизму, варто 

згадати apériodique „аперіодичний‟, asymétrique „асиметричний‟. Семантика 

a- в наведених прикладах означає заперечення ознаки, на яку вказує основа. 

Переклад українською, так само як і термінів із префіксом in-, здійснюють за 

допомого заперечної частки не. Префікс a- часто викликає подвоєння 

початкових приголосних основи і набуває варіантів ac-, an- [137, с. 150] в 

утворенні дієслів та іменників: accélérer „прискорювати‟, accélération 

„прискорення‟, accoupler „з‟єднувати, зчіплювати‟, accouplement „з‟єднання, 

зчеплення‟, accrocher „прикріплювати‟, accrochage „прикріплювання‟, 

annihiler „анігілювати‟, annihilation „анігіляція, взаємознищення‟. Тут 

функцію заперечення втрачено, проте у фізиці деривати-іменники з цими 

псевдопрефіксами набувають нового значення: «перебувати у стані» 

[75, с. 103], а дієслова – відповідного фізичного процесу: accouplement 

(знаходитись у щепленому, з‟єднаному стані, зв'язок), accélération (фізичний 

параметр прискорення або перебувати в стані прискорення), annihiler 

(визначає процес анігіляції, взаємного знищення). 

Окрему групу активних префіксів становлять морфеми з просторовим 

(локальним) значенням. У фізиці найпродуктивніші такі: inter-, intra-, trans- 

 лат. inter-, intra-, trans-. За допомогою їх утворюють іменники та 
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прикметники (33 слова-терміни, 12 %). Префікс inter- „між‟ [110, с. 67] 

зберігає цю ж семантику: intermoléculaire „міжмолекулярний‟, intercristallin 

„міжкристалічний‟, interatomique „міжатомний‟, interstice „міжвузловина, 

щілина‟, interphase „міжфазовий шар‟. У наукових статтях з фізики це 

значення префікса найбільш частотне: “La simulation par dynamique 

moléculaire (DM) classique requiert un potentiel interatomique en entrée” 

[235, с. 368], „Моделювання в класичній молекулярній динаміці вимагає 

введення міжатомного потенціалу‟. Проте префікс, приєднуючись до 

іменників, може набувати іншого семантичного відтінку й означати 

максимальне просторове наближення, тобто «взаємо-»: interdiffusion 

„взаємна дифузія‟, interchangeabilité „взаємозаміна‟, interaction „взаємодія‟. 

Якщо ж префікс inter- зливається з основою слова, то похідні набувають 

нового значення, що не пов‟язане з семантикою «між» або «взаємо-». 

Наприклад: interférence („інтерференція‟ – явище накладання хвиль, що 

приводить до їх локально-просторового підсилення або послаблення), 

interdiction de la transition „заборона переходу‟. 

Префікс intra- має значення «в середині чогось» [110, с. 67]. 

Приєднуючись лише до прикметників, він утворює деривати 

термінологічного характеру, які не мають закріплення за конкретним 

розділом фізики: intramoléculaire „внутрішньомолекулярний‟, intracristallin 

„внутрішньокристалічний‟, intranucléaire „внутрішньоядерний‟. 

Останній, із групи просторово-локального значення префікс trans- 

характеризує різносемантичність. В іменниках та дієсловах він може 

означати: 1) просторовий перехід: transposition „переміщення‟, transvaser 

„перекачувати‟; 2) перетворення: transformation „трансформація‟, transcoder 

„перекодовувати‟; 3) проходження крізь: transmission „проходження, 

пропускання, передача, зв‟язок‟, transmittance „коефіцієнт пропускання, 

прозорість‟, transmittance thermique „коефіцієнт теплопередачі‟. В 

останньому випадку цікавий факт виникнення полісемних термінів, які 

визначені фізичним контекстом. Наприклад, для характеристики оптичних 
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приладів transmittance означає прозорість: “L‟atténuation d‟intensité observé 

dans la figure 2, résultant de la présence des filtres, correspond à la 

transmittance des deux filtres (titane et polyimide)” [231, с. 66] „Зменшення 

інтенсивності, яке спостерігається на малюнку 2, в результаті наявності 

фільтрів, відповідає прозорості двох фільтрів (титан і поліімід)‟. Крім того, у 

дослідженні оптичних властивостей речовин на графіках назва осі ординат 

transmittance % [145, с. 245] означає коефіцієнт пропускання світла, 

виражений у відсотках. 

Велику групу утворюють префікси із значенням інтенсивності 

[132, с. 45]. Вони налічують 54 (20 %) лексичні одиниці [25] і виражають 

високий, найвищий або, навпаки, недостатній ступінь вияву ознаки чи 

сукупності ознак. Із них фізичні терміни найчастіше утворюють: sur-, super- 

 лат. super-, hyper-  гр. hyper-, sub-, ultra-  лат. sub-, ultra-. Префікс sur- 

у більшості дериватів означає перевищення інтенсивності дії: surdosage 

„переопромінення‟, surexcitation „перезбудження‟, surtension „перевищення 

напруги‟. Семантика цієї групи префіксів може збігатися, крім того, 

префікси можуть додаватись до одних і тих самих основ, наприклад sur- і 

super- можуть означати «над»: surstructure „надструктура‟, surcritique 

„надкритичний‟, superstructure „надструктура‟, supercritique „надкритичний, 

суперкритичний‟. Префікс hyper- означає велике підсилення якісної ознаки 

або дії: hyperfocal „гіперфокальний‟, hyperfréquence „надвисока частота‟, 

hypercompression „наддув‟.  

Префікс hyper- може створювати неологізми для підсилення 

винятковості функцій у новостворених фізичних приладах, хоч сама назва і 

не відображає фізичної суті, наприклад: hypermicroscope „електронний 

мікроскоп‟. Префікс sub- в іменникових основах, як і в загальновживаній 

лексиці, зменшує інтенсивність ознаки (subcritique „докритичний‟). В 

утворенні термінів атомної або ядерної фізики [125, c. 209] цей префікс 

указує на допорогову розмірність елементарних частинок: particule 
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subatomique („субатомна частинка‟ – частинка, яка входить в склад атома і не 

перевищує його розміри), particule subnucléaire („суб‟ядерна частинка‟ – 

частинка, яка входить в склад ядра і не перевищує його розміри). Префікс 

ultra- в іменникових та прикметникових формах означає «крайній», «за 

межами» [10, с. 43]. Із кінця ХІХ століття він проникає в науково-технічну 

термінологію зі значенням «понад», «зверх». У наукових статтях з фізики 

морфема ultra- утворює терміни, що визначають діапазон хвиль: ultraviolet 

„ультрафіолетовий‟, ultraacoustique „ультразвуковий‟, ultra-rouge 

„інфрачервоний‟, зберігаючи семантику «за межами». У словотворенні цим 

префіксом можна також підсилити ознаку чи дію, на яку вказує основа: 

ultrapression „надвисокий тиск‟, ultravide „надвисокий вакуум‟, 

ultrafractionnement „ультрафракціонування‟. Спільне для цієї групи префіксів 

утворення синонімічних рядів за ознакою наростання інтенсивності: 

surpression „підвищений тиск‟, superpression „надвисокий тиск‟, 

hyperpression „надвисокий тиск‟, ultrapression „надвисокий тиск‟. 

У терміносистемах, які пов‟язані з природничими науками (фізики, 

хімії, біології, географії) часто використовують форманти micro- і macro- 

(19 фізичних термінів, 7 % від загального числа лексичних одиниць). В 

іменниках або прикметниках префікси micro- / macro- можуть указувати на 

малі або великі розміри об‟єктів, визначених основою: microcristal 

„мікрокристал‟, microfaisceau „мікропучок, мікропромінь‟, macromolécule 

„макромолекула‟, macroparticule „макрочастинка‟. Тому ці префікси 

відносять до семантичної групи із зменшувально-збільшувальним значенням 

[137, с. 180–181]. Проте у фізиці основне семантичне навантаження для 

префікса micro- – це визначення кратної розмірності відповідної фізичної 

одиниці вимірювання. Тобто префікс micro- означає не тільки зменшення 

одиниці вимірювання, але й установлює, що це зменшення відбувається в 

мільйон разів: microvolt „мікровольт, мкВ=10
-6

В‟, microcourant „мікрострум‟. 

Загалом у ФТ поступове зменшення чи збільшення величин за допомогою 

відповідних префіксів відбувається із кратністю в тисячу разів. Отже, 
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можемо вперше встановити префікси, які визначають кратність розмірності 

для фізичних величин. У наукових роботах із фізики використовують 

префікси, з яких кожен наступний дозволяє в тисячу разів зменшити 

(збільшити) одиниці вимірювання фізичних величин порівняно з 

попереднім: 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 префікси: kilo- (kilogramme „кілограм, 

кг = 10
3
 г‟), méga- (mégawatt „Мегават, МВт = 10

6
 Вт‟), giga- (gigacycle 

„гігагерц, ГГц = 10
9
 Гц‟). Така кількість формант, які відіграють важливу 

роль для кількісного аналізу фізичних величин і явищ, дає підстави виділити 

їх в окрему групу під назвою «префікси кратності одиниць вимірювання». 

Загальна кількість фізичних термінів цієї групи складає 22 слова, що у 

відсотковому відношенні становить 8 % від загального числа дериватів. 

Останнім часом деякі форманти з цієї групи активно формують 

неологізми в терміносистемах, суміжних із фізичною, а також частково 

входять у повсякденну лексику. Префікс nano- грецького походження, який 

означає «карлик», бере участь у словотворенні технічних, технологічних 

термінів (nanomatériau „наноматеріал‟, nanotechnologie „нанотехнологія‟, 

nanosystème „наносистема‟, nanoprocesseur „нанопроцесор‟, nanoélectronique 

„наноелектроніка‟, nanorobot „наноробот‟), до того ж втрачає функцію 

точного зменшення в мільярд разів, як це мало місце в одиницях 

вимірювання. Семантику морфеми nano- в цьому випадку розширено: 

встановлює порядок зменшення (10
-9

 означає дев‟ятий порядок зменшення), 

вказує, що розміри об‟єктів приблизно в мільярд разів менші, 

функціонування фізико-технічних приладів відбувається на нанометричному 

рівні. Утворення неологізмів із nano- пов‟язано з великою кількістю 

сучасних наукових робіт та винаходів в галузі фізики, техніки і технологій. 

Завдяки їх інтенсивному розвитку вдалося не тільки проводити аналіз 

нанорозмірних систем, але й продукувати нанооб‟єкти, які можуть бути 
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ефективнішими за макроскопічні аналоги.  

Дослідження префіксального словотворення ілюструє, що 

найбільшого поширення у ФТ набули префікси із заперечно-привативним 

значенням, які продукують 53 % від загального числа фізичних термінів. 

Вони виражають зняття дії, протилежне значення або вилучення ознаки, на 

яку вказує твірна основа. Інші групи (із просторовим, зменшувально-

збільшувальним та значенням інтенсивності) представлені меншою 

кількістю префіксів, що пов‟язано з утратою продуктивності внаслідок 

підвищення активності інших синонімічних формантів. Цікавою 

особливістю в утворенні фізичних термінів є те, що префікси можуть 

надавати похідним словам лише нового семантичного відтінку (diffusion 

„дифузія‟ → interdiffusion „взаємна дифузія‟), а в інших випадках під час 

„злиття‟ з основою продукують неологізми, які мають цілком нове/інше 

значення (interférence „інтерференція‟).  

Для фізичних досліджень дуже важливо проводити кількісний аналіз 

фізичних величин та одиниць вимірювання, які описують фізичні процеси та 

явища. Терміни, утворені за участю формантів micro- та macro-, у 

загальновживаній лексиці можуть дати лише якісну оцінку ТО (зменшення 

або збільшення). Натомість у ФТ ці префікси визначають кратність одиниць 

вимірювання (8 % від загального числа префіксальних дериватів фізичних 

термінів). Важливу роль у деривації сучасних фізичних термінів відіграє 

префікс nano-. За його допомогою утворюються неологізми в галузі фізики, 

хімії, техніки та технологій, що свідчить про динамічний розвиток цієї групи 

морфем. 

 

2.3. Парасинтетичне словотворення фізичних термінів у 

французькій мові 

Протягом усієї історії розвитку французької мови афіксальне 

словотворення – один з основних способів поповнення лексичного складу. 
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Значну кількість праць українських і зарубіжних мовознавців присвячено 

дослідженню процесів префіксальної та суфіксальної деривації 

(Н. Ф. Клименко, Н. М. Корбозерова, О. В. Косович, Г. Г. Крючков, 

Р. С. Помірко, І. В. Смущинська [60; 62; 67; 98, 109;], Ш. Баллі, 

В. В. Виноградова, А. Доза, Ж. Дюбуа, Н. А. Катагощина, Е. С. Кубрякова, 

Н. Н. Лопатнікова, О. Соважо, Ю. С. Степанова, Г. С. Чинчлей [6; 57; 75; 

115; 134; 172; 179; 251]). Поширення афіксального словотворення на 

загальновживану та термінологічну лексику пов‟язане з високою 

продуктивністю окремих груп префіксів і суфіксів, які описано в розділі 2 

(«Cуфіксація в словотворенні фізичних термінів» та «Префіксальна 

деривація фізичних термінів»). 

Префікс знаходиться перед твірною основою і впливає на зміну 

семантики похідної лексеми. Ф. Брюно вважав, що префікс може надати 

слову певну кількість семантичних відтінків [160, с. 210]. Основна функція 

суфікса – творення нового похідного слова. Тому важливе  його граматичне 

значення, що полягає в здатності утворювати слова визначеної граматичної 

групи. У такий спосіб шляхом одночасного поєднання двох словотвірних 

елементів (префікса і суфікса) виникає похідне слово, у якому змінюються 

семантика і граматична форма порівняно з вихідною лексемою. За 

визначенням І. А. Цибової, одночасне приєднання до твірної основи 

префікса і суфікса називають префіксально-суфіксальним способом 

словотворення, або парасинтезом [131, с. 83]. Дослідження 

І. В. Смущинської [109, с. 222] свідчать, що парасинтетична деривація 

існувала також у класичній і народній латині, тому набула поширення в 

старофранцузькій мові. Такий процес деривації не має спеціальних 

афіксальних морфем, які були властиві лише парасинтезу, а використовує 

засоби префіксального та суфіксального словотворення.  

Парасинтез належить до морфологічного словотворення, тому між 

вихідним і похідним словами існують словотвірні відношення. У фізичній 

термінології парасинтетичне словотворення виникає, коли існує сильний 
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семантичний зв‟язок між вихідним терміном і тим, що утворився внаслідок 

префіксально-суфіксальної деривації, унаслідок чого зберігається основний 

перелік семантичних рис («семантичне ядро») терміна. Наприклад, 

прикметник interatomique „міжатомний‟ походить від atome „атом‟ і вказує 

на те, що знаходиться або що відбувається між атомами. За такою самою 

моделлю «префікс + основа іменника + суфікс» парасинтетичним 

словотворенням організовано всі прикметникові фізичні терміни: son „звук‟ 

→ hypersonique „надзвуковий‟, molécule „молекула‟ → bimoléculaire 

„бімолекулярний‟, „cylindre‟ циліндр → polycylindrique багатоциліндровий, 

atome „атом‟ → monoatomique „одноатомний‟, granule „зерно, гранула‟ → 

intragranulaire „внутрішньозерновий. У фізичній терміносистемі знаходимо 

цікаві парасинтетичні утворення, у яких форма і зміст похідного слова 

відрізняються: acte „акт, дія‟ → inactif „нерадіоактивний‟. У 

загальновживаній лексиці inactif осначає „бездіяльний, інертний‟, тому в 

цьому випадку префікс in- виконує функцію заперечення дії. У фізичній 

терміносистемі форманта radio- опускається, оскільки активність атомів, 

молекул, речовини фахівці розуміють як радіаційну активність. 

Парасинтетична деривація малопродуктивна в утворенні іменників 

[109, с. 222]. У фізичній терміносистемі існує невелика кількість 

субстантивних похідних, які організовані префіксально-суфіксальним 

способом словотворення: filtre „фільтр‟ → hyperfiltration „суперфільтрація‟, 

presse „прес‟ → suppression „зменшення тиску, усунення (перешкод), гасіння 

(променя)‟, presse „прес‟ → dépression „розрідження, зменшення тиску, 

вакуум‟, limite „межа; границя‟ → délimiteur „обмежувач‟, registre „запис, 

записування‟ → enregistrement „запис, реєстрація сигналу‟. Вони 

формуються за тією ж моделлю, що й прикметникові парасинтетичні 

словоформи. 

Префіксально-суфіксальний спосіб словотвору має найбільшу 

продуктивність щодо термінів-дієслів. Вони утворені з допомогою префіксів 

dé-, é-, та em- і, зазвичай, належать до першої групи: forme „форма, 
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модифікація‟ → déformer „деформувати‟, place „місце‟ → déplacer „заміщати, 

витісняти (атоми речовини)‟, clair „світлий‟ → éclairer „освітлювати‟, crème 

„вершки, піна‟ → écrémer „сепарувати‟, branche „гілка, відгалуження‟ → 

embrancher „приєднувати, розгалужувати (електричні схеми)‟. Заперечно-

привативний префікс dé- разом із суфіксом -er надають дієсловам значення 

дії, яка нейтралізує або заперечує семантичні риси вихідного слова. Похідні, 

утворені з допомогою é-, та em- виражають приведення до стану, його зміну 

або надання нової якості. Крім того, знаходимо декілька прикладів 

парасинтетичних дієслів із префіксом a-, що належать до другої групи: faible 

„слабкий, слабкої сили‟ → affaiblir „послаблювати, затухати‟, douce „м‟яка, 

ніжна, прісна (вода)‟ → adoucir „полірувати, пом'якшувати (воду)‟. 

Приклади свідчать, що фізичні терміни-дієслова, які утворені парасинтезом, 

сформовано за моделлю «префікс + основа іменника (прикметника) + 

суфікс». 

У фізичній терміносистемі парасинтетична деривація не має такого 

поширення, як суфіксальна чи префіксальна. Це пов‟язано з тим, що 

простою комбінацією афіксальних морфем з основами слів неможливо 

утворити новий фізичний термін. Основа критерію відбору (своєрідний 

«фільтр») – це семантична та морфологічна сполучуваності префіксів та 

суфіксів з основами лексичних одиниць. Отже, парасинтез як 

морфологічний спосіб словотворення розглядають у парадигмі 

сполучуваності при зміні категоріальної належності і набутті нових значень 

на основі семантики вихідного слова. 

 

Висновки до розділу 2 

1. У французькій ФТ суфіксальна деривація термінів відбувається в 

основному за допомогою 19 суфіксів. За морфологічним критерієм 

найпродуктивнішими виявились іменникові суфікси -ation (83 ТО),      

-isation (34 ТО), -(t)ion (54 ТО), -age (27 ТО), -ité (33 ТО); твірні основи 
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в цьому випадку визначають дію, фізичний процес, явище або точно 

характеризують властивості речовини. Загалом 73,5 % фізичних 

термінів продукують іменникові суфікси від загальної кількості (100 % 

становлять 446 ТО) усіх суфіксальних дериватів. 

2.  Прикметникові суфікси представлені такими формантами: -ique 

(31 ТО), -al (16 ТО), -aire (15 ТО), -if (17 ТО). Похідні, утворені 

внаслідок цієї деривації, визначають відношення, належність до 

предмета, якість, ознаку, належність до іменника, стан фізичної 

системи, здатність до дії і перебувають у семантичному зв‟язку з 

іменником. 

3. Дієслівні суфікси для фізичних термінів не  характерні. Як приклади 

можна навести -iser (25 ТО), -ifier (6 ТО). Деривати з ними виражають 

дію, що спрямована на досягнення фізичного стану. Прислівники, 

утворені за допомогою суфікса -ment (8 ТО), визначають ступінь вияву 

явища, спосіб поведінки і зберігають семантику твірних прикметників. 

4. За допомогою префіксів утворено 269 ТО. Виявлено, що найбільшу 

групу становлять префікси заперечно-привативного значення, якими 

оформлено 141 ТО (53 %) похідних слів-термінів. Вони анулюють або 

нейтралізують якість чи дію, яку виражає основа. Префікси dé- (dés-), 

di- (dis-), anti-, in-, a- найуживаніші в текстах із фізики. 

5. Префікси із значенням інтенсивності представлено формантами sur-, 

super-, hyper-, sub-, ultra-. Вони наявні в 54 ТО (20 %) і виражають 

високий, найвищий або, навпаки, недостатній ступінь вияву ознаки чи 

сукупності ознак. Терміни, утворені з допомогою префікса sur-, 

означають перевищення інтенсивності дії. Семантика дериватів цієї 

групи префіксів часто збігається, тому вони можуть додаватися до 

одних і тих самих основ. 

6. Разом із твірною основою кратність одиниць вимірювання фізичних 

величин виражають такі префікси: milli-, micro-, nano-, pico-, kilo-, 
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méga-, giga-. За допомогою префікса nano- в останнє десятиліття 

утворено значну кількість неологізмів у фізиці, техніці та технологіях. 

7. Парасинтетичне словотвореня фізичних термінів значно поступається 

продуктивністю суфіксальному та префіксальному (зафіксовано 

всього 20 ТО), що пов‟язано із сполучуваністю афіксальних морфем із 

твірною основою. Морфологічний розподіл префіксально-

суфіксальної деривації можна представити так: прикметники – 40 %, 

дієслова – 35 %, іменники – 25 %. 

 

За матеріалами другого розділу опубліковано три статті у фахових 

виданнях України [25; 26; 28] та тези конференції [29]. 
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РОЗДІЛ 3. 

СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНА ТА СЕМАНТИЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВОТВОРЕННЯ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ 

 

3.1. Закономірності структурно-граматичної організації 

словоскладання та творення телескопічних термінів 

Французька мова – складний «живий організм», у якому відбуваються 

постійні процеси динамічних змін як усієї системи, так і її окремих 

елементів. Основні закономірності еволюційних зрушень найкраще 

відображено в лексикології, оскільки словниковий склад безперервно 

супроводжує зникнення одних слів і появу інших. Нові лексеми утворюють 

на основі наявного мовного матеріалу за допомогою традиційних 

словотвірних моделей; вони є результатом розвитку суспільства. Ці процеси 

знайшли своє відображення в утворенні лексичних одиниць, зокрема у 

формуванні складних фізичних термінів. 

Процеси словоскладання досліджують вітчизняні і зарубіжні лінгвісти 

[45; 75, 110; 120; 127]. Деякі мовознавці [35, с. 40] вважають його 

малопродуктивним у французькій мові. Проте в останні десятиліття в 

сучасній науково-технічній лексиці словоскладання набуло нового імпульсу. 

Поява нових лексичних одиниць спонукає до системного аналізу в аспекті 

поняттєвої номінації закономірностей утворення, парадигматичних зв‟язків, 

ізосемічних відношень і т. ін. Отже, словоскладанням вважатимемо 

сполучення в одній лексемі окремих слів або основ слів, унаслідок чого 

утворюються складні слова. А. Дарместетер складними словами вважав 

будь-яку групу слів, що виражають єдине поняття на основі ознаки 

семантичної цілісності [88, c. 62]. Тенденція до утворення таких 

ускладнених слів, як зазначає Т. Г. Винокур [15, c. 46], природна, тому що 
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розширює можливості творення номінативних одиниць; забезпечує точне 

вираження двох ідей в одному слові. 

Матеріалом аналізу слугувала вибірка термінів зі статей 

франкомовних наукових журналів із фізики [147; 167; 189; 207; 257], 

галузевих та загальних словників [16, 18, 61, 125]. Усього проаналізовано 

377 складних слів. 

Структура складних фізичних термінів. Найчастіше внаслідок 

словоскладання у ФТ утворюють субстантивні та ад‟єктивні терміни, які 

можна диференціювати за структурною, семіотичною та формально-

орфографічною (написання через дефіс або разом) ознакою [23]. Іменники 

утворюють за такими моделями: 

1) N + о + N – іменник + сполучний голосний + іменник: ion + о + 

luminescence = ionoluminescence „іонолюмінесценція‟, roentgen + о + mètre = 

roentgenomètre „рентгенометр‟, bar + о + récepteur = barorécepteur 

„барорецептор‟; 

2) N + N – іменник + іменник: radar + astronomie = radarastronomie 

„радіолокаційна астрономія‟, watt + mètre = wattmètre „ваттметр‟, spin + 

orbitale = spinorbitale „спін-орбіталь‟, brillance + mètre = brillancemètre 

„прилад для вимірювання яскравості‟; 

3) TN + о(і) + N – основа іменника + сполучний голосний + іменник: 

diffusi- + o + mètre = diffusiomètre „вимірювач розсіювання‟, spectr- + o + 

graphe = spectrographe „спектрограф‟, viscos + i + mètre = viscosimètre 

„вискозиметр‟, mécan + o + récepteur = mécanorécepteur „механорецептор‟; 

4) TAdj + о + N – основа прикметника + сполучний голосний + іменник: 

therm- + o + magnétisme = thermomagnétisme „термомагнетизм‟, therm- + o + 

graphie = thermographie „термография‟, foc- + o + mètre = focomètre 

„фокометр‟ 

5) TV + о + N – основа дієслова + сполучний голосний + іменник: accélér- 

+ o + compteur = accélérocompteur „акселерометр, прилад для вимірювання 
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прискорення‟, vibr- + o + doseur = vibrodoseur „вібродозатор‟, oscill- + o + 

graphe = oscillographe „осциллограф‟. 

Приклади засвідчують, що у формуванні складних іменників 

змінюється тільки перша складова (іменникові, прикметникові та дієслівні 

твірні основи), друга компонентна основа залишається повнозначною. 

Сполучення двох іменників за моделями N + о + N та N + N відбувається 

ефективно, коли перша субстантивна компонента представлена лексемою з 

нульовою афіксацією. Про пріоритет другої компоненти свідчить той факт, 

що рід складного слова визначається за родом другої морфологічної 

одиниці: ion (m) + luminescence (f) → ionoluminescence (f); brillance (f) + 

mètre (m) → brillancemètre (m); viscose (f) + mètre (m) → viscosimètre (m), 

absorption (f) + mètre (m) → absorptiomètre (m), calorie (f) + mètre (m) → 

calorimètre, spin (m) + orbitale (f) → spinorbitale (f). Ці моделі також дають 

можливість виявити інші словотвірні константи. До них відносимо 

використання іменникової компоненти mètre, коли перша компонента 

номінує фізичні величини, відносно яких проводиться вимірювання. 

Найбільша продуктивність mètre з усіх субстантивних лексем пов‟язана з 

тим, що фізичні дослідження ґрунтовані на кількісному аналізі 

експериментальних даних, тому вимірюванню фізичних величин надають 

пріоритетного значення. 

Утворення складних слів у ФТ, згідно з указаними моделями, 

передбачає, що в кожну із компонентів входить твірна основа, яка внаслідок 

афіксації здатна продукувати деривати. До словоскладання також відносять 

[110, с. 86] інтеграцію основ слів чи лексем із префіксами (деякі лінгвісти їх 

називають префіксоїдами
*
): mono-, télé-, , photo-, auto- тощо. Таке 

словотворення ми відносимо до префіксації і надалі розглядатимемо як один 

із способів модифікації слів-композитів. Проблема формування складних 

                                                 
*Коренева морфема, що вживана для творення нових слів, виступає як 

словотвірний префікс [31, с. 214]. 
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слів з використанням числівників теж дискусійна, оскільки у французькій 

мові деякі числівники внаслідок непродуктивності щодо ФТ замінені 

відповідними елементами грецького походження. Числівники латинського 

чи грецького походження морфемною деривацією не поповнюють ФТ, але, 

об‟єднуючись із основами слів, можуть її створювати, наприклад: 

6) TNum + i + N – основа числівника + сполучний голосний + іменник: un- + і 

+ polarité = unipolarité „однополюсність‟, null- + і + valence = nullivalence 

„нульвалентність‟; 

7) TNum + N – основа числівника + іменник: tri- + partition = tripartition 

„поділ (розпад) на три частинки‟, penta- + mètre = pentamètre „вимірювач 

крутизни характеристики електронної лампи‟, hexa- + pôle = hexapôle 

„шестиполюсник‟. 

У перелічених прикладах значення складного слова не завжди 

визначається за сумою значень кожного з компонентів. Такі слова-

композити не ускладнюються префіксальною деривацією. Словотворення за 

допомогою префіксів характерне для складних слів, утворених за моделями 

1–5. У таких випадках розташування префіксів може бути як на початку 

складного слова, так і між словотвірними морфемами (роль інтерфіксів). 

Продуктивні щодо створення складних термінів префікси de-, re-, anti-,  

inter-: thermodésorption „термодесорбція‟, réflectoscope „рефлектоскоп, 

імпульсний ультразвуковий дефектоскоп‟, vapodéposition „кристалізація із 

газової фази‟, antiferromagnétisme „антиферомагнетизм‟, interféromètre 

„інтерферометр‟. Найбільшу кількість складних слів-термінів утворено за 

допомогою префікса photo- [16, с. 303–305; 61, с. 252, 467–470, 587]: 

spectrophotomètre „спектрофотометр‟, électrophotoluminescence 

„електрофотолюмінесценція‟, photochromographie „фотохромографія‟, 

photoélasticimétrie „оптичний метод дослідження напруг‟, 

photos(é)ismographe „сейсмограф з оптичною реєстрацією‟, photothermoplaste 

„фототермопластик‟. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=228439_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=228439_4_2


85 

 

На основі морфеми photo- можемо простежити шляхи формування 

складних фізичних термінів (рис. 3.1). Перший шлях полягає в об‟єднанні 

photo- з фізичним терміном (mètre або luminescence), після чого 

новостворений терміноелемент об‟єднується з основою (відповідно spectr-, 

або électr-) іншого фізичного терміна, що на рис. 3.1 відповідає напрямку 1-

2-3-4 або 1´-2´-3´-4´. Другий шлях теж складається з двох етапів: спочатку 

об‟єднується субстантивна основа polar- з іменниковим терміном graphie, а 

потім приєднується префікс photo- (відповідає напрямку 5-6-7-8). У 

першому випадку спочатку реалізується морфемне словотворення, після 

чого – словоскладання, в другому випадку – навпаки. Унаслідок таких 

модифікацій у чергуванні способів словотворення змінюється розташування 

префікса на початку або в середині складного слова. 

Формування складних термінологічних прикметників можна 

диференціювати за такими моделями [23]: 

1) TAdj + о + Adj – основа прикметника + сполучний голосний + 

прикметник: therm- + o + nucléaire = thermonucléaire 

„термоядерний‟, magnét- + o + calorique = magnétocalorique 

„магнітотепловий‟, magnét- + o + dynamique = magnétodynamique 

„магнітодинамічний‟; 

2) TN + о + Adj – основа іменника + сполучний голосний + 

прикметник: polar- + o + graphique = polarographique 

„полярографічний‟, vitr- + o + céramique = vitrocéramique 

„склокерамічний‟, électr- + o + magnétique = électromagnétique 

„електромагнітний‟, phon- + o + métrique = phonométrique 

„фонометричний‟, opt- + o + électronique = optoélectronique 

„оптоелектронний‟; 

3) TN + о(i) + TN – основа іменника + сполучний голосний + основа 

іменника: lumin- + o + -gène = luminogène „люмінесціювальний‟, 

calor- і -fuge = calorifuge „теплоізоляційний‟; 
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Рис. 3.1. Схема формування складних фізичних термінів за допомогою морфеми photo-. 
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4) TNum + Adj – основа числівника + прикметник: tri- + coordiné = 

tricoordiné „трьохкоординований, трьохмірний‟, penta- + cyclique = 

pentacyclique „п‟ятиядерний‟, hex- + atomique = hexatomique 

„шестиатомний‟. 

Найбільшу кількість терміноелементів продукують перша та друга 

моделі. 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 прикметниках, 

утворених за моделлю 3, другий доданок (-gène, -fuge) відображає ознаку 

предмета, що визначений першим доданком. В останній моделі основа 

числівника уводить кількісну характеристику ознаки, що виражена другою 

компонентою (Adj) складного слова. 

З удосконаленням методики фізичного експерименту в другій половині 

ХХ століття в дослідженні речовин вдавалося вже фіксувати одночасно 

декілька фізичних параметрів, які описують нові властивості субстанцій 

незалежно або залежно один від одного. Так виникли нові напрямки 

фізичних досліджень, а згодом деякі з них сформувалися як сучасні розділи 

фізики (квантова електроніка, оптоелектроніка, фотоніка, біофізика, хімічна 

фізика і т. ін.). Тому виникла необхідність номінації понять, які поєднують у 

собі дві і більше характеристики, властивості, параметри тощо. Поєднання 

кількох номенів в одне слово обмежується семіотичною, семантичною та 

лексичною сполучуваністю [65, c. 25-44]. Тому в франкомовних фізичних 

журналах [147; 167; 189; 207; 257] та словниках [16; 18; 61] кінця ХХ, 

початку ХХI століття зростає кількість складних фізичних термінів із 

написанням через дефіс і термінів-словосполучень. 

Складні іменники, написані через дефіс, утворені додаванням 

субстантивної або ад‟єктивної основи до іменника або прикметника: 

magnéto-élasticité „магнітопружність‟, magnéto-optique „магнітооптика‟, 

acousto-optique „акустoоптика‟, opto-électronique „оптоелектроніка‟, opto-

isolation „оптична ізоляція‟, électro-osmose „електроосмос‟. Крім того, 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=228439_4_2


88 

 

субстантивні композити зазвичай формуються додаванням двох іменників: 

électron-volt „електрон-вольт‟, molécule-donateur „молекула-донор‟, ampère-

tour „ампер-виток‟, vaporisateur-condenseur „випарник-конденсатор‟, poids-

frein „противага‟, lumière-matière „світло-речовина‟. Таке об‟єднання 

утворене на основі сурядного зв‟язку і є семантично рівноправним: “La non-

localité de l'interaction lumière-matière qui est à l'origine de l'activité optique est 

étendue aux effets d'optique non linéaire du second ordre (génération de second 

harmonique en surface) et du troisième ordre (dichroïsme circulaire non 

linéaire)” [189, с. 429], „Нелокальність взаємодії світла і речовини, яка є в 

основі оптичної активності поширюється на нелінійні оптичні ефекти 

другого порядку (генерація другої гармоніки на поверхні) і третього порядку 

(круговий нелінійний дихроїзм)‟. У деяких новоутвореннях у випадку 

перекладу виявлено тенденцію до ад‟єктивізації однієї з компонент: onde-

référence „опорна хвиля‟, onde-objet „предметна хвиля‟, molécule-sonde 

„молекулярний зонд‟, molécule-cation „молекулярний катіон‟.  

Складні прикметники утворено об‟єднанням твірних основ 

прикметників або іменників з ад‟єктивними терміноелементами: magnéto-

ionique „магнітоіонний‟, magnéto-électrique „електромагнітний‟, physico-

chimique „фізико-хімічний‟, dynamo-électrique „динамоелектричний‟, thermo-

élastique „термопружний, термоеластичний‟. У прикметникових композитах 

важко виділити головний у семантичному відношенні компонент, хоч їхня 

структура передбачає нерівноправне об‟єднання. Цікавий випадок 

формування складних фізичних термінів, які у французькій мові утворені з 

субстантивних елементів, але українською перекладаються ад‟єктивним 

термінологічним композитом. Вони можуть існувати як фізичні терміни 

тільки в складі термінологічних словосполучень, тобто виявляють 

обов‟язкову валентність: bande de vibration-rotation „коливально-обертальна 

смуга‟, spectre de vibration-rotation „коливально-обертальний спектр‟, 

caractéristique amplitude-fréquence „амплітудно-частотна характеристика‟ 

diagramme amplitude-fréquence „амплітудно-частотна діаграма‟, accélérateur 
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laser-plasma „лазерно-плазмовий прискорювач‟. “Stimulé par l‟avènement de 

lasers compacts et puissants, de coûts modérés et de haut taux de répétition, ce 

champ de recherche a eu un essor considérable ces dernières années, et les 

potentiels des accélérateurs laser-plasma se sont considérablement accrus”. 

[257, с. 106], „Стимульована появою компактних і потужних лазерів, 

помірними витратами і високою частотою повторення, ця область 

досліджень має велике значення в останні роки, і потенційні можливості 

лазерно-плазмових прискорювачів значно зросли‟. На основі представлених 

прикладів вважаємо об‟єднання двох ад‟єктивних або субстантивних лексем 

у складний фізичний термін початковим етапом процесу мовної 

лексикалізації від багатокомпонентних термінів-словосполучень до 

складених слів. 

У ФТ існують терміни, до складу яких можуть входити три або чотири 

кореневі морфеми: volt-ohm-ampèremètre „вольт-ом-амперметр‟, voltmètre-

ampèremètre „вольтамперметр‟, voltmètre-phasemètre „фазочутливий 

вольтметр‟. Проте такі словотвірні конструкції не довготривалі і з часом 

замінюються лексемами з більшою економією мовних знаків [83, с. 130]. 

Нині замість терміна volt-ohm-ampèremètre частіше вживають його 

еквівалент avomètre „авометр‟ [61, с. 64], а складну конструкцію voltmètre-

ampèremètre замінено на voltampèremètre „вольтамперметр‟ [61, с. 665].  

Схильність французької ФТ до компресії лексичних одиниць може 

виявлятися послідовно в декілька етапів: voltmètre-ampèremètre → 

voltampèremètre → voltammètre. Усі три складні слова виражають один і той 

самий фізичний термін, але в кожному наступному зменшується кількість 

мовних знаків, причому останню лексему утворено за допомогою телескопії. 

У слові voltammètre легко виділити три елементи: volt-, -am-, -mètre, з яких 

середня компонента представляє унітермін ampère. Як бачимо, важлива 

особливість телескопних слів – це поєднання морфем із фрагментами основ. 

На думку М. М. Дюбуа, лінгвістична телескопія все більше застосовується в 

сучасних термінологічних процесах [99, c. 176]. Нині телескопія як вид 
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словоскладання – це вже не тільки гумористичний прийом для утворення 

нового «художнього» слова [99, c. 183] в художній літературі, але й один із 

способів словотворення в різних терміносистемах [98, с. 134-179]. У ФТ 

телескопізм – це один із «наймолодших» способів словотворення. За його 

допомогою часто продукують сучасні фізичні терміни: 

optron „оптрон, оптоелектронна пара‟ (оптикоелектронний пристрій, що 

складається з джерела світла, фотоприймача й оптичного 

узгоджувального або керівного середовища) містить два компоненти  

op-, -tron, що походять від optique і électron;  

magnétron „магнетрон‟ (вакуумна лампа спеціальної конструкції, в якій 

електрони рухаються у додатковому магнітному полі) складається з 

компонентів magné-, -tron, які походять від magnétique і électron. 

У деяких телескопних неологізмах настільки вдало реалізовано 

процеси усічення й інтерференції сегментів вихідних слів, що лише за 

фонетичним звучанням іноді важко виділити компоненти й зрозуміти 

етимологію складного слова: astrionique „астріоніка, космічна 

радіоелектроніка‟. За семантикою слова можна встановити фізичні терміни, 

від якого утворилась похідна лексема: astronomie „астрономія‟, 

radioélectronique „радіоелектроніка‟. Для утворення телескопічного 

композита відбувається усічення першого фізичного терміна astronomie → 

ast(r)-. Основа другого опорного слова неоднорідна, оскільки включає 

префікс radio- і кореневу морфему -électronique, тому трансформації 

торкаються обох компонентів: radio- → -(r)i(o)-, -électronique → (o)nique. У 

дужках виділено спільні елементи фрагментарних морфем, через які 

відбувається об‟єднання в структурно складний фізичний термін. Як бачимо 

із поданих прикладів, у фізичних терміноелементах компоненти 

телескопічних словосполук накладаються або вклинюються один в інший, 

передають поняттєву інформацію та підвищують семантичну густину 

утвореного композиту. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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Отже, процес словоскладання субстантивних та ад‟єктивних лексем, 

унаслідок якого утворюються складні слова, – це продуктивне джерело 

поповнення ФТ неологізмами. Формування складних терміноелементів 

шляхом об‟єднання основ іменників, прикметників (рідше основ дієслів) 

часто відбувається в поєднанні з морфемним словотворенням. Отже, 

утворення слів-композитів – це важливий елемент лексикалізації, що 

включає і зворотній процес – поступове зникнення надскладних фізичних 

термінів. Водночас лексичне збагачення ФТ все частіше відбувається новим 

та малодослідженим способом словотворення – телескопією. 

 

3.2. Структура і семантика фізичних термінів-словосполучень 

Значний внесок у збагачення словникового складу новими термінами 

за допомогою відповідних морфем робить морфологічний спосіб 

словотворення. Особливість ФТ полягає як в інтенсивному розвитку 

морфемного словотворення, так і у формуванні термінів-словосполучень. 

Нескінченна кількість нових термінів-словосполучень дозволяє зняти 

протиріччя, яке полягає, з одного боку, в обмеженій кількості мовних знаків, 

з іншого – у великій кількості понять, які необхідно номінувати. Як свідчить 

аналіз загальних та галузевих словників [16; 18; 61; 125], найбільшого 

поширення терміни-словосполучення набули у фізико-математичній та 

науково-технічній лексиці. У французькій мові, попри це, не було зроблено 

достатньо ґрунтовного теоретичного аналізу структури термінів-

словосполучень у семантичному, синтаксично-морфологічному аспектах.  

За визначенням І. Т. Собаршова [110, с. 93], словосполученням 

називається об‟єднання двох або більше слів для стійкого найменування 

єдиного, але розчленованого поняття. В. Г. Гак виділяє словосполучення як 

номінативну синтаксичну одиницю, що займає проміжне місце між словом і 

реченням [20, с. 13; 21, с. 35]. В своїй роботі Б. М. Головін [38, с. 138] 

стверджує, що словосполучення – це два або декілька повнозначних слів, 
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об‟єднаних одним синтаксичним зв‟язком. Не кожне словосполучення, яке 

часто використовують у спеціалізованих фізичних текстах, можна вважати 

фізичним терміном-словосполученням. В. М. Овчаренко описав методи 

[93, с. 5-19], що застосовуються в дослідженні спеціальних понять. Вони 

дають можливість виділяти відповідні наукові поняття, розмежовувати 

терміни через встановлення концепту цілісності словосполук. 

Отже, терміном-словосполученням будемо вважати семантично-

синтаксичну цілісну мовну одиницю, значення якої виводиться 

безпосередньо зі значень компонентів, об‟єднаних за відповідною 

структурно-семантичною моделлю [37, c. 43–48]. До термінологічної 

системи необхідно віднести лише такі словосполучення, які не здатні 

поділятися на самостійні терміни без утрати значення [118, с. 18]. 

Матеріалом аналізу слугувала вибірка термінів зі статей франкомовних 

наукових журналів з фізики [53; 146; 152; 181; 184; 187; 188; 196; 204; 216; 

253; 254], галузевих та загальних словників [16; 18; 61; 125]. Загальна 

кількість фізичних термінів-словосполучень становить 1415 одиниць. 

Двокомпонентні терміни-словосполучення систематизовані за 

морфологічним складом [22]. Розглянемо словосполучення, в якому перший 

член – іменник, а наступний 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‟. Наведені приклади 

ілюструють, що обидві компоненти словосполучення самостійно теж є 

фізичними термінами; прикметникова частина уточнює або конкретизує 

семантику іменника [81, c. 57]. Субстантивні терміни-словосполучення 

утворюють групи понять, які підпорядковані спільному родовому поняттю. 
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Простежимо родо-видові зв‟язки, у яких центральним родовим є поняття 

absorption „поглинання‟. 

Терміни, утворені на основі іменника absorption, можна згрупувати за 

схемою, яка міститься на рис. 3.2. Видові поняття, наприклад, absorption 

photochimique „фотохімічне поглинання‟, absorption acoustique „акустичне 

поглинання‟, absorption diélectrique „діелектричне поглинання‟ – це одна з 

форм вираження родового поняття absorption, яке обмежене додатковою 

ознакою. Схема ілюструє, що однотипні видові поняття утворюють групи, в 

середині яких диференціація відбувається за однією видовою ознакою. 

Поняття absorption adiabatique „адіабатичне поглинання‟ визначає процес 

поглинання, який відбувається без обміну енергією з зовнішнім 

середовищем‟, absorption isothermique „ізотермічне поглинання‟ – процес 

абсорбції, який відбувається за умови незмінної температури‟ визначають 

умови, при яких здійснюється процес поглинання. Проте ці терміни істотно 

за своєю сутністю відрізняються від понять absorption diélectrique 

„диелектричне поглиння, залишкова поляризація диелектрика‟, absorption 

capillaire „капілярне поглинання‟, об‟єднаних за іншою видовою ознакою, 

що визначає речовину, матеріал, в якому здійснюється поглинання. 

Утворення фізичних термінів-словосполучень може відбуватися, коли 

один із компонентів не належить до ФТ: produit radioactif „радіоактивний 

продукт‟, absorption globale „повне поглинання‟, horloge atomique „атомний 

годинник‟. Структура словосполучень N+Adj достатньо поширена у ФТ і 

становить 23 % від загального числа [22]. Уважаємо, що значна їх кількість у 

ФТ обумовлена простотою утворення, тобто терміни-словосполучення 

отримують значення як адитивну суму семантики кожного з компонентів. 

Рідше трапляється об‟єднання у фізичний термін іменника і прикметника з 

загальновживаної лексики: centre profond „глибокий центр‟, centre excite 

„збуджений центр‟. У фізиці напівпровідників глибоким центром  називають  

дефект,  який  утворює  в  забороненій  зоні  глибокий  енергетичний  рівень, 
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Рис. 3.2. Класифікаційна схема утворення видових понять відносно родового поняття absorption. 
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а збудженим центром уважають атом або іон, у якому електрон перейшов з 

основного на збуджений енергетичний рівень. Отже, в цьому випадку 

відбувається переосмислення семантичного навантаження і для розуміння 

значення терміна-словосполучення необхідні ґрунтовні знання з 

відповідного розділу фізики. 

Серед двокомпонентних простих конструкцій N + Adj необхідно 

виділити групу словосполучень, які вживані тільки в множині: orbitales 

orthogonales „ортогональні орбіталі‟, oscillations cohérentes „когерентні 

коливання‟, spins opposés „протилежнонапрямлені спіни‟, forces 

interatomiques „міжатомні сили‟. Властивість ортогональності, когерентності, 

протилежнонапрямленості можна встановити між двома і більше об‟єктами, 

а взаємодія може відбуватись тільки між різними атомами (атом сам із собою 

взаємодіяти не може). Отже, вживання таких термінів-словосполучень у 

множині пов‟язане з семантичною необхідністю. 

У мовах існують конструкції, залежним компонентом яких є 

відантропологічний прикметник, утворений від прізвища вченого, що 

відкрив явище, закон, властивість речовини тощо: interaction coulombienne 

„кулонівська взаємодія‟ amortissement coulombien „кулонівське затухання‟, 

onde broglienne „дебройлівська хвиля‟, agitation brownienne „броунівський 

рух‟, dynamique newtonienne „ньютонівська динаміка‟, source lambertienne 

„ламбертове джерело‟. Такі термінологічні утворення сталі протягом 

тривалого часу з моменту офіційного визнання цього явища чи закону і 

постійно доповнюються новими елементами.  

Цікаві словосполучення-неологізми, в яких одна або дві компоненти 

теж є фізичними термінами-неологізмами: hypéron étrange „дивний гіперон‟, 

neutrino muonique „міонне нейтрино‟. Виникнення цих термінів-

словосполучень пов‟язане з відкриттям нових елементарних частинок та їх 

неординарних властивостей, тому весь ряд субстантивних словосполучень, 

які утворені на основі нового поняття, частинки чи властивості, теж 

необхідно вважати неологізмами. Нові термінологічні словосполуки можуть 
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утворюватися також через поєднання двох давно відомих фізичних термінів, 

унаслідок сполучення яких утворилося фізичне поняття, що відоме не 

більше, ніж 5-7 років. Наприклад: cristal photonique „фотонний кристал‟ – це 

середовище, в якому модель енергетичних зон для носіїв заряду, якою 

описують кристалічні напівпровідники, за аналогією переноситься для 

енергії фотонів [53, с. 540-547]. Загалом неологізми, які виникають у 

сучасній теоретичній і експериментальній фізиці, за формою виражають 

абстрактні поняття, але за змістом номінують конкретні фізичні явища. 

У ФТ існує незначна кількість словосполучень (3,1 %), у яких обидві 

лексичні одиниці є іменниками (N + N). Такий тип безприйменникового 

зв‟язку виявляє тенденцію до ад‟єктивізації другої компоненти: amplification 

laser „лазерне підсилення‟, atome accepteur „акцепторний атом‟, microscope 

laser „лазерний мікроскоп‟, dislocation coin „крайова дислокація‟. 

Переклад словосполучень українською мовою може відбуватися у двох 

варіантах: за допомогою субстантивних одиниць, причому друга 

компонента – у формі родового відмінка іменника, або, як в попередніх 

прикладах, через іменник та прикметник: électrode laser „електрод лазера, 

лазерний электрод‟, tube collimateur „трубка коліматора, коліматорна 

трубка‟, volume collecteur „об‟єм колектора, колекторний об‟єм‟, optique laser 

„оптика лазера, лазерна оптика‟. В останньому прикладі два способи 

перекладу словосполучення українською мовою не еквівалентні. Оптика 

лазера означає оптичну систему, з якої побудований лазер, а лазерна оптика 

– це один із розділів оптики, в якому досліджується принцип генерації 

випромінювання, робота та будова лазерної техніки. Тому семантику 

терміна-словосполучення optique laser визначає фізичний контекст. 

Поєднання двох субстантивних лексичних одиниць у фізичний термін-

словосполучення часто відбувається за формою прийменників, які 

встановлюють зв'язок між іменниками (N + Prép + N). У загальновживаних 

реченнях прийменник de позначає походження, матеріал, з якого 
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виготовлено предмет, місцезнаходження, напрям, віддалення в просторі, 

часі, якість, цінність, приналежність до чогось і т. ін. [138, с. 287-290]. 

На основі підрядної залежності у ФТ прийменник de виражає 

узгодження, керування або поєднання обох функцій між іменниковими 

лексемами: courant de seuil „пороговий струм‟, cohérence de phase „фазова 

когерентність‟, quantification de signal „квантування сигналу‟, spectre de 

corrélation „кореляційний спектр‟, accélérateur d'ions „прискорювач іонів‟, 

phénomène d'autofocalisation „явище самофокусування‟. Схильність до 

ад‟єктивного вираження залежної компоненти словосполучення може 

призводити до втрати прийменника: fission de l'atome „поділ атома‟, fission 

atomique „атомний поділ‟. Обидва словосполучення співіснують у ФТ і не 

витісняють з ужитку одне одного, оскільки перше виражає фізичне явище, а 

друге – процес. Зазвичай прийменником de користуються для виділення із 

широкого спектру фізичних коефіцієнтів, параметрів, характеристик чи 

констант необхідної величини: Enfin D≡Dr+Dc sont les coefficients de 

diffusion des excitations qui caractérise l‟importance du déplacement d‟une 

excitation durant sa durée de vie [184, с. 252], „Накінець D≡Dr+Dc є 

коефіцієнтами дифузії збудження, яка характеризує важливість зміщення 

одного збудження за час його існування‟. De plus, et pour les matériaux 

monocouches, nous avons déterminé aussi les variations de ce coefficient en 

fonction du coefficient d'atténuation [254, с. 227], „Для матеріалів моношарів, 

ми також визначили варіації цього коефіцієнта в залежності від коефіцієнта 

затухання‟. За семантичним вираженням словосполучення, які містять 

прийменник de, близькі до складених термінів, що утворені за допомогою 

прийменника à: microscope à fluorescence „флуоресцентний мікроскоп‟, 

détecteur à résonance „резонансний детектор‟, photodiode à pointe „точковий 

фотодіод‟, collimateur à neutrons „коліматор нейтронів‟. Відмінності 

виявляються, коли прийменник à вживається між субстантивними 

одиницями в значенні «з, із, разом із»: concentration à postaccélération 

„фокусування разом із післяприскоренням‟, configuration à trous 
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„конфігурація з вакантними місцями‟, diffusion à échange „розсіювання з 

перезарядкою‟. В термінах-словосполученнях, у яких поряд із 

прийменником de або à вживається артикль, ад‟єктивізація залежної 

компоненти зникає. Наприклад: refraction de l'onde „заломлення хвилі‟, 

absorption de la lumière „поглинання світла‟, concentration à la saturation 

„межа розчинності‟, absorption à l'interface „поглинання на границі розділу 

фаз‟. Серед двокомпонентних іменникових словосполучення з 

прийменниками de та à найпоширеніші, становлять 21 % від загального 

числа термінів-словосполучень. У фізичних текстах рідше трапляються 

композиції іменникових термінів із використанням en, avec, pour, par, sans. У 

табл. 3.1 подано значення цих прийменників та приклади вживання. 

Отже, прийменники доповнюють функцію залежної компоненти 

(іменника) словосполучення. Необхідно відзначити, що в реченні 

словосполучення виконують функції суб‟єктних, предикатних, означальних,  

 

Таблиця 3.1 

Особливості вживання прийменників, утворених за моделлю N + Prép + N 

Прийменник Семантичне 

значення 

Приклад 

en подібний до …, 

 

складатись з … 

effluve en couronne „коронний розряд‟,  

fission en chaîne „ланцюгова реакція 

поділу‟, 

constitution en isotopes „ізотопний склад‟ 

avec з допомогою  déplacement avec la pression  

„зміщення з допомогою тиску‟ 

pour призначений 

для … 

trappe pour les neutrons „нейтронна пастка‟ 

déflecteur pour laser  

„лазерный дефлектор‟ 

par діючий з absorption par résonance  
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допомогою, 

через 

„резонансне поглинання‟ 

sans без,  

позбавлений … 

relaxation sans collision  

„релаксація без зіткнень‟ 

spectrographe sans fente 

 „безщілинний спектрограф‟ 

 

обставинних або об‟єктних синтаксем. Фізичні терміни-словосполучення з 

“продуктивними” прийменниками de та à можуть бути суб‟єктними або 

об‟єктними синтаксемами: “Le coefficient de couplage optomécanique atteint 

dans ce système une valeur supérieure à 200 MHz/nm, correspondant à un 

décalage supérieur à 4 kHz associé aux fluctuations quantiques de position du 

nanorésonateur” [146, с. 800], „Коефіцієнт оптико-механічного зв'язку 

досягає в цій системі вищого значення до 200 МГц / нм, відповідаючи 

вищому зсуву до 4 кГц, що пов'язано з квантовими флуктуаціями стану 

нанорезонатора‟. “Enfin, la possibilité de coupler le mouvement du 

nanorésonateur à deux modes optiques dont l‟espacement en fréquence 

correspond exactement à la fréquence de résonance mécanique est démontrée 

pour la première fois” [146, с. 800], „Зрештою, можливість сполучати рух 

нанорезонатора з двома оптичними модами, частотний інтервал якого точно 

відповідає частоті механічного резонансу, показана вперше‟. “Cette limite 

d'absorption du protoxyde d'azote est trop basse et donc ne convient pas au 

processus de photolyse induit par la lampe krypton à éclairs” [188, c. C1-273], 

„Ця межа поглинання оксиду азоту є досить низькою і тому не підходить для 

процесу фотолізу, індукований лампою криптонового спалаху‟. Менш 

поширені в терміносистемі прийменники en, avec, pour, par, sans, які разом із 

субстантивними лексемами утворюють у фізичних текстах об‟єктні 

синтаксеми: “Élaboration de films de molécules organiques par ablation par 

laser UV” [204, c. 181], „Підготовка плівок органічних молекул з допомогою 



100 

 

абляції УФ лазером‟. “Différents modèles de diffusion par sauts ont été 

imaginés, pour s'appliquer à différents systèmes : diffusion de l'hydrogène dans 

les métaux, molécules adsorbées dans des milieux poreux (zéolithes) ou liquides 

moléculaires (eau)” [152, c. 282], „Різні моделі стрибкової дифузії були 

розроблені для застосування до різних систем: дифузії водню в металах, 

адсорбованих молекул в пористих середовищах (цеоліти) або молекулярних 

рідин (води)‟. “Ceux-ci permettront justement de décrire la structure en fonction 

des espèces atomiques (e. g. l'arrangement des atomes d'oxygène autour d'un site 

occupé par un atome d'hydrogène)” [187, c. 367–368], „Вони, очевидно, 

дозволять описати структуру функції ізотопів (наприклад, розташування 

атомів кисню навколо одного вузла, зайнятого атомом водню)‟. 

Як свідчать наведені речення, синтаксичні відношення у фізичних 

термінах-словосполученнях паралельні семантичним. Це означає, що 

домінантний член словосполучення виражає основне, родове поняття, а 

залежний характеризує або обмежує виражене домінантне поняття. 

У фізичних текстах рідше трапляються інтерверсивні (зворотні) 

словосполучення [21, c. 43], в яких семантичні відношення антипаралельні 

синтаксичним. У цьому випадку залежна компонента є провідною в 

семантичному відношенні, водночас головний член словосполучення 

визначає поняття, яке виражене залежним. Найчастіше у фізиці, 

інтерверсивні словосполучення відображають кількісні параметри, 

характеристики або частини цілого: “On peut placer l'échantillon de telle façon 

qu'il n'affecte qu' une moitié du champ de franges” [253, c. 196], „Можна 

помістити зразок в такий спосіб, що він лише відображає одну частину 

крайового поля‟. “Observer la matière à l‟échelle du nanomètre (un 

milliardième de mètre, soit la taille d‟un agregat de quelques atomes) a été 

possible dés le début du vingtième siècle”. [216, c. 602.], „Спостерігати 

речовину на нанометричному масштабі (одна мільярдна частина метра або 

розмір скупчення декількох атомів), можна було на початку двадцятого 

століття‟. Загалом зафіксовано 747 двокомпонентних фізичних термінів-
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словосполучень, що становить 53 % від їх загального числа (за даними 

словників та журналів [16; 18; 61; 125; 146; 152; 181; 184; 187; 188; 196; 204; 

216; 253; 254]). 

Трикомпонентні терміни-словосполучення в останнє десятиліття у 

фізичних текстах трапляються все частіше. Без мультикомпонентних 

термінів не обходиться жодне експериментальне дослідження та теоретичні 

моделі в сучасній фізиці [146; 152; 181; 184; 187; 188; 196; 204; 216; 

253; 254]. 

Зазначимо, що основою в двокомпонентних термінологічних 

словосполученнях є підрядна залежність між її членами, яка наявна і в 

конструкціях вищого порядку складності (три-, чотирикомпонентних і т. ін.). 

Але важлива риса багатокомпонентних словосполучень – це існування 

внутрішньої структури. Розглянемо найпростіші з-поміж них. Позначимо 

три елементи складного фізичного терміна буквеними символами А, В, С, 

причому А – головний означуваний елемент, В – первинний визначальний 

елемент, який разом із головним елементом утворює означувану частину, С 

– вторинний визначальний елемент. Між цими елементами існують такі 

типи відношень [202]: 

- Послідовна підрядність ( А → В → С ):  

absorption de particules électrisées „поглинання заряджених частинок‟, 

coefficient de dispersion axiale „коефіцієнт аксіального розсіювання‟;  

- Радіальна (паралельна) підрядність:  

 

 

 

 

discriminateur de l'amplitude d'impulsions „амплітудний дискримінатор 

імпульсів‟, combustible nucléaire irradié „опромінене ядерне паливо‟ 

- Комбінована підрядність:  

            В 

А           

         С 
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cohérence de la lumière de laser „когерентність випромінювання лазера‟, 

procédé de décomposition thermique „процес термічного розкладу‟. 

У послідовній підрядності зв'язок між головним означуваним 

компонентом і первинним визначальним елементом встановлюється 

безпосередньо, із вторинним визначальним елементом – опосередковано, 

тобто через первинний визначальний елемент. Наприклад, словосполучення 

absorption de particules номінує фізичне поняття „поглинання частинок‟, але 

безпосередня сполучуваність слів absorption électrisées семантично 

неможлива. У структурі радіальної підрядності залежність між 

компонентами встановлюється безпосередньо між родовим (А) і видовими 

поняттями (В, С). У комбінованій підрядності до головного елемента 

додаються два залежні члени, які теж пов‟язані між собою відношенням 

залежності. Отже, створюються поширені у фізичних текстах циклічні 

трикомпонентні терміни-словосполучення. У відсотковому відношенні 

трикомпонентні терміни становлять 41% (577 одиниць) від загального числа 

термінів-словосполучень. 

Багатокомпонентні терміни-словосполучення можуть 

утворюватись декількома шляхами. Простим додаванням до головного 

родового поняття сформованої трикомпонетної структури із збереженням 

всіх підрядних зв‟язків [202]: 

 

 

 

 

            В 

А            

          С 

                        В 

A1 +   А           

                    С 
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Наприклад: holographie par réflexion totale interne ‘голографія повного 

внутрішнього відбивання‟, magnetomètre à résonance magnétique nucléaire 

‘магнітометр на ядерному магнітному резонансі‟. Утворення цих термінів-

словосполучень завдячує виникненню нової технології (голографії) або 

приладу (магнітометру), принцип дії яких ґрунтується на відомому 

фізичному явищі повного внутрішнього відбивання та ядерному магнітному 

резонансі відповідно. У цілому вказані фізичні явища є визначальними 

елементами по відношенню до термінів голографія та магнітометр і 

пов‟язані підрядним зв‟язком із ними як із головними означуваними 

елементами. 

Чотирикомпонентні терміни [202] формуються також шляхом 

додавання двох бінарних терміносполук (A→B) + (A1→B1): répartition de la 

densité d‟inversion de population „розподіл густини інверсної населеності‟. 

Словосполучення répartition de la densiée (A→B) самостійно теж є фізичним 

терміном і водночас означуваним елементом, який об‟єднується підрядним 

зв‟язком із d‟inversion de population (A1→B1). Існує ще один спосіб 

утворення чотирикомпонентних термінів – за допомогою дієприкметника, 

що пов‟язує головний означуваний елемент із залежним елементом, який 

теж може бути членованим: accélérateur couplé à la cavité optique 

„прискорювач, з‟єднаний з оптичним резонатором‟, distorsion introduite par la 

voie de transmission „дисторсія, введена через канал передачі‟. Як видно із 

прикладів, дієприкметник не обмежує семантики родового поняття, а лише 

вказує на дію, яку може виконати за допомогою видового визначального 

елемента. 

Багатокомпонентні терміни, що мають більше, ніж чотири складники, 

можуть містити підрядні структури, які формують три- або 

чотирикомпонентні терміносполуки. Утворення таких фізичних термінів 

пов‟язуємо з відкриттям нових фізичних явищ, конструюванням фізичних 

приладів, які досі не використовувались, та формуванням інноваційних 

теорій і методик в експериментальній та теоретичній фізиці: “La nouvelle 
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génération de diffractomètres à haut flux pour la diffusion de neutrons aux 

petits angles, comme D22 à l‟ILL, ouvre de nouvelles perspectives avec les 

expériences “temps réél” et les “cinétiques rapides” [196, с. 75], „Нове 

покоління дифрактометрів з високим потоком розсіювання нейтронів на малі 

кути, такі як D22 в ILL, відкриває нові перспективи з дослідженнями 

«реального часу» і «швидких кінетик»‟. “Étude des processus physico-

chimiques dans un plasma produit par ablation laser pour la croissance de 

couches minces” [181, с. 59], „Аналіз фізико-хімічних процесів в плазмі, 

створюваної методом лазерної абляції для росту тонких плівок‟. Такі 

терміносполуки є описовими щодо родового поняття і з часом в їхньому 

складі кількість лексем за рахунок редукції слів може зменшуватись. 

Наприклад, у словнику «Французско-русский словарь по квантовой 

электронике, голографии и оптоэлектронике» [16, с 50], що виданий 1983 

року, новий на той час фізичний прилад подається через 

шестикомпонентний термін cavité capable de supporter un grand nombre de 

modes „багатомодовий резонатор‟ і перекладається за допомогою двох 

лексем, що свідчить про значну компресію інформації перекладу. Нині у 

французькій мові користуються еквівалентним двокомпонентним терміном 

cavité multimode. [61]. Цей приклад свідчить, що більшість 

багатокомпонентних фізичних термінів-неологізмів протягом порівняно 

невеликого часу трансформуються в менш об‟ємні або подаються у фізичних 

текстах за допомогою абревіації. Кількість термінів-словосполучень, у яких 

компонентний склад – чотири одиниці і більше, складає 91, тобто 6 % від їх 

загального числа. 

Отже, в проведеному дослідженні ми розглянули передусім 

формування двокомпонентних фізичних термінів, в основі утворення яких 

лежить підрядний зв'язок, що реалізується через родо-видові відношення 

головної і залежної компоненти. Установлено, що трикомпонентні фізичні 

терміни містять елементарні структури послідовної, радіальної, комбінованої 

підрядності з утворенням безпосереднього або опосередкованого зв‟язку між 
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елементами словосполучення. Чотирикомпонентні терміни формуються 

кількома шляхами: додаванням до головного родового поняття сформованої 

трикомпонетної структури; додаванням двох бінарних терміносполук; з 

допомогою дієприкметника, що пов‟язує головний означуваний елемент із 

складеним залежним елементом. Терміни-словосполучення, які містять 

більше чотирьох лексичних елементів, мають описовий характер, 

позначаючи нові явища, фізичні прилади та теорії. На момент виникнення 

вони, безперечно, представляють неологічний інтерес [98, с. 60-95] і для 

входження в термінологічну фізичну систему проходять «випробування 

часом», оскільки значна їх частина піддається компресії. Немає сумніву, що 

складені багатокомпонентні терміносполуки з часом повністю 

лексикалізуються, стануть звичними в наукових середовищах. 

 

3.3. Класифікація та функціонування скорочень у ФТ  

В останні десятиліття у науково-технічній та ФТ французької мови 

значно зросла кількість нових термінологічних скорочень. Нова лексика, з 

одного боку, збагачує словниковий склад, з іншого – підвищує інтенсивність 

інформаційних потоків, які здатні забезпечити комунікативну функцію мови. 

Тому сучасне завдання лінгвістів полягає в номінації понять і в структурній 

систематизації нових словоформ. У цьому аспекті один із важливих 

критеріїв оцінки роботи мовознавців – ефективне впорядкування високої 

густини потоку переданої чи збереженої інформації з мінімальною кількістю 

мовних знаків. В усіх мовах це завдання виконується завдяки принципу 

мовної економії [82, с. 532-537]. 

Застосування скорочень на письмі має таку ж історію, як і сама 

писемність [11, с. 6-7]. Термін походить від латинського abbrevio „скорочую‟ 

[74, с. 9]. Значного кількісного поширення скорочені лексичні одиниці 

набувають у кінці XIX століття у зв‟язку зі швидким розвитком науки і 

техніки. Інтенсивного дослідження абревіація як спосіб словотвору в 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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романських, германських та слов‟янських мовах набула в другій половині 

XX – на початку XXІ століття в працях Д. Алексєєва [2], В. Борисова [11], 

В. Заботкіна [51], Х. Фельбера [185], Цимбалістого [130] М. Цюпи [133] 

та ін. Проте, попри динамічний розвиток теоретичних основ абревіації, 

аналіз джерел свідчить, що дослідження містять лише загальний поділ 

скорочень і окремі аспекти лексико-семантичної характеристики. Досі 

відсутня чітка структурна класифікація скорочених одиниць у галузевих 

субсистемах. Особливо гостро це завдання стосується фізичної та технічної 

терміносистем, у яких поява нових скорочень набула інтенсивного 

характеру. Поділ новоутворень необхідно здійснити, щоб критерії, які 

покладено в основу класифікації диференціювали, як давно відомі 

скорочення і сучасні новоутворення, так і абревіації, що в майбутньому 

можуть поповнити відповідні галузеві словники. 

За визначенням В. Борисова [11, с. 100], «скорочення – це одиниця 

усної або письмової мови, створена з окремих (не всіх) елементів звукової 

або графічної оболонки певної розгорнутої форми (слова або 

словосполучення), з якою ця одиниця знаходиться у визначеному лексико-

семантичному зв‟язку». Згідно з роботами В. Борисова [11, с. 110], 

Х. Фельбера [185, с. 178], І. Цибової [132, с. 76], скорочення поділяють на 

графічні і лексичні, останні, в свою чергу, – на ініціальні та акроніми. Такий 

поділ загалом прийнятний і щодо ФТ, але не вичерпує всього переліку 

скорочених словоформ. Проаналізуємо скорочення, що існують у ФТ в 

рамках указаної класифікації і доповнимо типовими абревіатурами, які 

забезпечать повноту поділу. Із галузевих словників [16; 61; 125], фахових 

франкомовних фізичних журналів [154; 157; 159; 177; 190-192; 204; 215;  

238-240; 247; 250; 252; 256, 263] вибрано 1268 скорочених словоформ. 

Графічні скорочення використовують тільки в письмовому мовленні. У 

фізичних текстах вони є одиницями вимірювання відомих фізичних величин 

[30]. Якщо графічні скорочення номінують величини вузької фізичної 

спеціалізації або подається їх ряд (табл. 3.2), тоді поряд із скороченими 
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назвами вказують одиниці вимірювання або відповідний фізичний параметр 

у повній лексичній формі [252, с. 5]:  

 

Таблиця 3.2 

Характеристики нейтрона, відношень і корисних констант 

masse „маса‟ 

 

Spin „спін‟ 

moment magnétique „магнітний 

момент‟ 

 

décomposition „розпад‟ 

temps de vie „час життя‟ 

demi-vie „період піврозпаду‟ 

m = 1.00866 uma 

m = 1.675 10
−27

 kg 

s = ½ 

µn = 9.663 10
−27

 J·T
−1

 

µn = 1.913 µBN 

n → p + e
-
 + ν 

τ = 888 s 

T1/2 = τ Log (2) = 615 s 

longueur d‟onde „довжина хвилі‟ 

 

vecteur d‟onde „вектор хвилі‟ 

 

moment „момент‟ 

énergie „енергія‟ 

 

mv

h
  

k  











2
k  

kp   

m

k
mvE

22

1 22
2 
  

constantes de Planck „стала Планка‟ 

 

magnéton de Bohr „магнетон Бора‟ 

magnéton de Bohr nucléaire 

„ядерний магнетон Бора‟ 

électron-volt „електрон-вольт‟ 

h = 6.626 10
−34

 J·s 

ħ = 1.054 10
−34

 J·s 

1 μB = 9.274 10
−24

 J·T
−1

 

1 μBN = 5.051 10
−27

 J·T
−1

 

 

1 eV = 1.602 10
−19

 J 
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Така «розшифровка» скорочень дозволяє уникнути семантичних 

неоднозначностей, унаслідок існування ідентичних позначень для різних 

фізичних величин. Форма скороченого запису може бути різною, в 

найпростішому випадку обмежується однією або кількома літерами: J → 

joule „джоуль‟, kg → kilogramme „кілограм‟, uma → unité de masse atomique 

„атомна одиниця маси‟. Складніші одиниці вимірювання можуть 

записуватися за допомогою похилої лінії або через верхній від‟ємний 

(додатній) числовий індекс : A/m (A·m
-1

) → ampère par mètre „ампер на метр‟, 

g/cc (g·cm
-3

) → grammes par centimètre cube „грамів на кубічний сантиметр‟, 

m/s (m·c
-1

) → mètre par seconde „метр за секунду‟. В усному мовленні 

графічні скорочення виконують через нескорочену форму відповідних 

лексичних одиниць.  

Необхідно зазначити, що нині найбільша питома вага у ФТ припадає 

на ініціальні абревіатури (78 % від загального числа вибраних 

скорочень) [30]. Продуктивність лексичних скорочень обумовлена високою 

частотою вживання ТО, а також потенціалом щодо їх словотвірної здатності. 

Скороченню можуть підлягати як прості або складні слова, так і терміни-

словосполучення. Найчастіше для позначення окремих термінологічних 

лексем використовують початкові великі або малі літери слова: А → 

absorption „поглинання‟, C → capacité „ємкість‟, F → focale „фокус, фокусна 

відстань‟, g → gain „підсилення, коефіцієнт підсилення‟, р → pression „тиск‟.  

Скорочення, що складаються із двох букв, зазвичай позначають 

структурно неоднорідні лексеми, які у своєму складі містять префікси або 

декілька кореневих морфем: RA → radioactivité „радіоактивність‟, TL → 

thermoluminescence „термолюмінесценція‟, T.M. → télémétrie „телеметрія; 

дистанційне вимірювання‟, U.V. → ultraviolet „ультрафіолетові промені‟, A.F. 

→ audiofréquence „звукова частота‟. Рідше трапляються скорочення, що 

складаються з першої і останньої літер або першої і декількох останніх літер 

слова: Rt → rendement „коефіцієнт корисної дії, ефективність‟, nbre → 

nombre „кількість, число‟. Загалом у виборі способу позначення фізичного 
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терміну значну роль відіграє суб‟єктивно-когнітивний аспект, тому для 

одного і того самого терміноелемента може існувати декілька подібних 

абревіатур, які протягом уже тривалого часу використовують у фаховій 

літературі: SС, S.С., S.-c., sc. → semi-conducteur „напівпровідник‟. “Entre les 

métaux et les isolants se trouvent les semi-conducters (SC) dont la résistivité varie 

de 10
-3

 à 10
4
 Ωcm (ou plus)” [164, c. 11], „Між металами і діелектриками 

знаходяться напівпровідники, питомий опір яких змінюється від 10
-3

 Ом·cm 

до 10
4
 (або більше)‟. “Définition de l‟effet photothermique. - Lorsqu‟on éclaire la 

surface d‟un échantillon semi-conducteur (S.C.) par un rayonnement d‟énergie 

suffisante, il y a, au voisinage de la surface, création de paires électron-trou qui 

diffusent vers l‟intérieur de l‟échantillon” [240, с. 72], „Визначення 

фототермічного ефекту. – Коли освітлюють поверхню зразка 

напівпровідника випромінюванням достатньої енергії, тобто, в 

безпосередній близькості до поверхні, що створюює електронно-діркові 

пари, які дифундують в глиб зразка‟. 

Як вихідні елементи в процесі абревіації можуть виступати й окремі 

слова, і терміни-словосполучення, що у фізичних текстах позначатимуться 

через ініціальні абревіатури, які складаються із двох і більше мовних 

символів. Для цього використовуються початкові букви всіх лексично 

повнозначних компонентів словосполучення: 

1) А.Е. → accumulateur électrique „електроакумулятор‟, BV → bande de 

valence „валентна зона‟, R.L. → rayons lumineux „світлові промені‟; С.V. 

→ condensateur variable „конденсатор змінної ємності‟, S.V. → spectre 

visible „спектр видимого випромінювання‟, S.P. → synchrotron à protons 

„протонний синхротрон‟, V.U. → vitesse uniforme „постійна швидкість‟; 

2)  С.T.P. → coefficient de température positif „позитивний температурний 

коефіцієнт‟, EDQ → efficacité de détection quantique ‘ефективність 

квантового детектування‟, G. R. T. → gradient radial de température 

„радіальний градієнт температури‟, MDP → modulation par déplacement de 
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phase „фазова модуляція‟, RSE → résonance de spin électronique 

„електронний спіновий резонанс‟; 

3)  M.R.U.V. → mouvement rectiligne uniformément varié „рівномірно змінний 

прямолінійний рух‟, L.P.С.D. → lumière polarisée circulaire droite „світло з 

правою круговою поляризацією‟, P.В.F.U. → la plus basse fréquence 

utilisable „найменша застосовна частота‟. 

Диференціацію представлених абревіатур проведено за суто 

формальною ознакою – кількістю символів, що відповідає кількості 

компонентів корелятивної словосполуки. Найбільша кількість таких 

скорочень припадає на дво- та трикомпонентні терміни-словосполучення. 

Абревіація чотирикомпонентних терміносполук є оказіональною, рідше, ніж 

усіх інших. Скорочення з кількістю мовних знаків більше, як три, часто 

використовують для позначення відомих організацій, установ, наукових 

центрів, які пов‟язані з фізичними дослідженнями або їх контролем: С.I.U.R. 

→ Commission Internationale pour les Unités Radiologiques „Міжнародна 

комісія по радіологічних одиницях‟, А.I.E.A. → Agence Internationale pour 

l'Energie Atomique „Міжнародне агентство з атомної енергії‟, С.Е.R.С.A. → 

Centre d'Etude et de Réalisation de Combustible Atomique „Центр з аналізу та 

використання атомного палива‟, С.I.S.P.R. → Comité International Spécial des 

Perturbations Radioélectriques „Міжнародний спеціальний комітет із 

радіоперешкод‟. Називання кожного символа в ініціальних скороченнях 

відбувається так, як в алфавіті. 

Важлива характеристика всіх ініціальних абревіатур – те, що в них не 

залишається жодних «упізнаваних» сегментів із вихідних лексичних 

одиниць. Отже, в новоутворених скороченнях структура корелятивних 

одиниць зруйнована повністю, тому в них відсутні структурно-семантичні 

особливості, які би вказували на смислову номінацію фізичного поняття. 

Для фізика символічне позначення у формі ініціальних абревіатур 

асемантичне і відсилає його до відповідного семантичного корелята. Отже, у 

фізичних текстах ініціальна абревіатура існує доти, доки існує відповідний 
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їй номінований фізичний термін. Внутрішня структура в новоутворених 

фізичних скороченнях з‟являється тоді, коли ініціальна абревіація 

поєднується з іншим способом утворення терміноелементів. Наприклад, 

після проведення скорочення складеного терміна volt-ohm-ampèremètre 

„вольт-ом-амперметр‟ утворюється складне слово avomètre „авометр‟. У 

цьому випадку скорочення проведено з допомогою ініціальної абревіації з 

перестановкою символів: ampère- → a, volt- → v, ohm- → o, після цього 

відбувається словоскладання абревіатури avo- з морфемою -mètre. Структура 

скороченого композита добре узгоджується з семантикою фізичного терміна. 

Друга частина терміна -mètre вказує на вимірювання, а перша частина – на 

одиниці фізичних величин, які прилад здатен вимірювати.  

Унаслідок удосконалення фізичних приладів еволюціонують терміни, 

які їх номінують. Сучасний вимірювальний цифровий прилад, що виконує 

функції авометра, але з набагато вищою точністю і в ширшому числовому 

інтервалі, вимірює основні електричні параметри і вербалізується як 

électromètre „електрометр‟. Цей фізичний прилад може вимірювати струм, 

напругу і опір не тільки в тому самому числовому інтервалі, що авометр, але 

й у кратних одиницях у бік зменшення: мілі-, мікро-, нано- Ампер, Вольт, а 

також в бік збільшення: кіло-, мега-, гіга-, тера- Ом. Отже, зміна 

найменування приладу пов‟язана з утратою відповідності між назвою 

(avomètre) та функціонально-семантичною сутністю нового приладу.  

Розглядаючи ініціальну абревіацію як набір літерних символів, легко 

зрозуміти, що одними і тими самими мовними знаками можна представити 

різні фізичні терміни, в яких лексичні одиниці або їхні структурні фрагменти 

починаються з однакових літер. Це неодмінно призведе до зростання 

кількості абревіатурних омонімів і значно ускладнить їх розшифрування. 

Тому щодо функціонування у фізичних текстах скорочення поділяють на 

загальноприйняті (стандартні), що протягом багатьох десятиліть 

використовують у фаховій літературі, і оказіональні. Загальновідомі 

стандартні скорочення у фізичних текстах не супроводжуються розширеною 
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формою запису. Наприклад, прийнято з допомогою стандартних скорочень 

позначати спектральні діапазони: IR → infrarouge „інфрачервоний‟, UV → 

ultraviolet „ультрафіолетовий‟. “Les harmoniques d‟ordre élevé sont générées 

dans la cellule de gaz et se propagent dans la même direction que le faisceau laser 

IR” [256, с. 37], „Гармоніки високого порядку генеровані в газовій клітині і 

поширюються в тому ж напрямку, що і інфрачервоний лазерний промінь‟. 

“Notons par ailleurs que les radiations UV intenses ont des effets secondaires 

néfastes sur ces optiques” [192, с. 59], „Відзначимо також, що інтенсивні УФ-

випромінювання мають серйозні побічні ефекти на ці оптичні системи‟. 

Оказіональні скорочення дуже поширені в наукових статтях, що пов‟язано з 

високою частотою використання одних і тих самих фізичних термінів. 

Автори публікацій уводять абревіатуру, яка представляє часто вживані (в 

межах публікації) багатокомпонентні фізичні терміносполуки: “Loin de la 

résolution atomique, la diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) permet 

par exemple l‟étude de la conformation globale d‟objets de grande taille” 

[215, с. 40], „Далеко від атомної роздільної здатності, розсіяння нейтронів на 

малі кути дозволяє аналіз загальної структури об'єктів великого розміру‟. 

“L’équation de Gross–Pitaevskii (GPE) décrit la dynamique des superfluides et 

les condensats de Bose–Einstein (BEC) à très basse temperature” [159, с. 954], 

„Рівняння Гросса-Пітаєвського описує динаміку надтекучих рідин і 

конденсатів Бозе-Ейнштейна при дуже низькій температурі‟. На відміну від 

абревіацій, які існують у статтях засобів масової інформації, важливою 

особливістю скорочень у фізичних текстах є те, що вони повинні бути 

однозначно номіновані і зберігати семантично-етимологічну вмотивованість. 

Тому навіть назви відомих методик дослідження, які тривалий час (протягом 

кількох десятиліть) використовують в окремих розділах фізики, на початку 

публікації подають у повній та скороченій формі запису: “La Résonance 

Magnétique Nucléaire (RMN) occupe une position unique parmi les méthodes 

biophysiques de part sa grande sensibilité aux mouvements intramoléculaires des 

protéines” [157, с. 230], „Ядерний магнітний резонанс займає унікальне 
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становище серед біофізичних методів у зв'язку з його високою чутливістю до 

внутрімолекулярних рухів білків‟. 

Попри певну автономність ініціальних абревіатур, вони постійно 

знаходяться під «тиском мовних законів», що спрямовані на асиміляцію 

скорочених словоформ до рівня звичайних лексем. Ознаками адаптації 

ініціальних абревіатур на графічному рівні є зникнення пунктуаційних 

символів та проміжків між елементами абревіатури, а на фонетичному рівні 

– зміна вимови: R. M. N. [er-em-en], RMN [remen] → Résonance Magnétique 

Nucléaire. Крім того, вплив мови виявляється на граматичному рівні через 

категорію числа. Для скорочених термінологічних словоформ 

квантитативність у французькій мові реалізується через артикль множини 

або за англосаксонською моделлю – до абревіатур приєднується флексія -s 

[129, с. 48]: Les EOD (EOD → Elément Optique Diffractif „оптично-

дифракційний елемент‟), PDFs (PDF → fonction densité de probabilité 

„функція густини ймовірності‟): Les EOD peuvent être classés en dispositifs 

reconfigurables ou non-reconfigurables [191, с. 275], „Оптично-дифракційні 

елементи можуть бути розділені на реконфігуровані або нереконфігуровані 

прилади‟; Nous présentons un aperçu des travaux récents sur la description 

statistique des écoulements turbulents en terme de fonctions densité de 

probabilité (PDFs) dans le cadre de la hiérarchie de Lundgren–Monin–Novikov 

(LMN) [190, с. 929], „Ми представляємо огляд останніх робіт з статистичного 

опису турбулентних потоків з точки зору функцій густини ймовірності в 

ієрархії Лундгрен-Монін-Новікова‟. 

За ініціальною абревіатурою неможливо зрозуміти семантику фізичних 

термінів, якщо не звернутись до повної форми запису. У ФТ існують 

скорочення, що реалізуються шляхом відкидання частини слова, а за 

фрагментом, що залишається, упізнається смислове навантаження 

терміноелемента. Вихідними лексемами для них служать слова, які утворені 

із двох або більше складів, а процес формування таких скорочених 

словоформ називають усіченням [36, c. 190]. У мовознавстві виділяють три 
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типи усічень: кінцевої частини слова, початку слова, одночасно початку і 

кінця слова. Для французької мови найхарактерніший усіченнями перший 

тип. У ФТ трапляються тільки усічення кінцевої частини слова, тобто 

апокопні скорочення. У такому скороченні залишається частина слова, яка 

рідко узгоджується з морфемними межами лексеми: imp. → impulsion 

„імпульс‟, Pot. → potentiomètre „потенціометр‟, Atm. → atmosphère, 

atmosphérique „атмосфера, атмосферний‟, dyn → dynamique „динамика‟, Réfr 

→ réfraction „рефракція‟. Повний збіг усічення з кореневою морфемою 

розкриває семантичну сутність словоформи (Larg. → largeur „ширина‟), але 

у відсотковому відношенні зменшення кількості мовних знаків (для 

наведеного прикладу 43 %) не є високим. Скорочені лексичні одиниці 

можуть поєднувати кореневі фрагменти і афіксальні морфеми: désint. → 

désintégration „розпад, розщеплення‟, anti-g → antigravitation 

„антигравітація‟; сегменти двох кореневих морфем складного слова: Barom. 

→ baromètre „барометр‟; або лише афікси вихідної лексеми: int → 

intersection „пересічення‟.  

Цікавий процес поєднання усічення з ініціальною абревіацією у 

компресії фізичних термінів-словосполучень, унаслідок чого утворюються 

структурно складні словоформи: P.spec → poids spécifique „питома маса, 

густина‟, P. Atm. → pression atmosphérique „атмосферний тиск‟, L. Isoth. → 

lignes isothermes „ізотерми‟, é. ex. → écart extrême „максимальне відхилення‟. 

У результаті дії мовних закономірностей може відбуватися трансформація 

складних абревіатурних конструкцій, які утворені за допомогою ініціальної 

абревіації й усічення: cint → candela internationale „кандела‟. Наведений 

приклад скорочення, яке записане як єдине слово з силабічним читанням, 

свідчить про ефективність процесу лексикалізації, що виявляється як на 

графічному, так і на фонетичному рівні. Отже, вплив мови на скорочені 

словоформи приводить до «акронімізації» ініціальних абревіатур та усічень. 

Відомо [11, c. 169], що слово акронім уперше використано 

співробітником лабораторії Белла 1943 р. у США і має грецьке походження: 
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від «акрос» (крайній, верхній) і «онома» (ім‟я). У словнику лінгвістичних 

термінів вказано, що абревіатуру, утворену з початкових букв елементів 

вихідного словосполучення, але прочитану не за алфавітними назвами букв, 

а як звичайне слово, називають акронімом, або звуковою абревіатурою 

[3, c. 27].  

Таке визначення достатньо точно номінує поняття, але його необхідно 

доповнити, тому що до складу акроніма можуть входити не тільки початкові 

букви компонентів словосполучення, але й фрагменти лексичних одиниць. 

Основним «будівельним матеріалом» для акронімів служать ініціальні 

абревіатури. Проведене дослідження з вибраними скороченими 

словоформами свідчить, що частка акронімів із загального числа 

становить 16 %. Отже, обмежуючись фонетичними закономірностями 

французької мови, далеко не кожне скорочення може стати акронімом. 

Наприклад, до розряду акронімів не можуть бути зараховані абревіатури, 

утворені з двокомпонентних словосполучень, до складу яких входять два 

прості повнозначні фізичні терміни: А.Е. [а-е] → accumulateur électrique 

„електроакумулятор‟, A.U. [а-у] → attraction universelle „всесвітнє тяжіння‟, 

О.L. [o-el] → ondes longues „довгі хвилі‟, I.M. [i-em] → induction magnétique, 

D.F. [de-ef] → distance focale „фокусна відстань‟, P.S. [ре-es] → polarisation 

spontanée „спонтанна поляризація‟.  

Якщо у двокомпонентні словосполучення входять фізичні терміни із 

складною лексико-семантичною структурою, то скорочена форма запису є 

акронімом: CAD [kad] → convertisseur analogique-digital, СΑN [kan] → 

convertisseur analogique-numerique „аналого-цифровий перетворювач‟ UEM 

[we:m] → unité électromagnétique „електромагнітна одиниця‟, D.E.M. [dem] → 

détection électromagnétique „магнітна дефектоскопія, радіолокація‟, POA [poa] 

→ procédé d'oxydation avancée „вдосконалений процес окислення‟, F.E.M. 

[fem] → force électromotrice „електрорушійна сила‟, RUV [ryv] → rayons 

ultraviolets „ультрафіолетові промені‟. Також значна кількість акронімів 

може бути утворена з трикомпонентних термінів-словосполучень, до того ж 
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до абревіаційних символів можуть входити службові частини мови: Raz [raz] 

→ remise à zéro „повернення в нульове положення, установка на нуль‟, LAR 

[lar] → ligne à retard „лінія затримки‟, SOF [sof] → Système Officiel Français 

„французька система сенситометрії‟, O.C.E. [o'se] → oscillateur à couplage 

électronique „генератор з електронним зв‟язком‟, FAG [fag] → Fluctuation 

Axiale Gaussienne „гаусова аксіальна флуктуація‟. Необхідно зазначити, що 

скорочення з трьох символів від трикомпонентних термінів-словосполучень 

часто утворюють ініціальні абревіатури: CDR [se-de-er] → couplage dipolaire 

residuel „залишковий дипольний зв‟язок‟, TQC [te-ky-se] → théorie quantique 

de champ „квантова теорія поля‟ A. D. D. [a-de-de] → analyseur différentiel 

digital „цифровий диференціальний аналізатор‟, E. E. S. [e-e-es] → élimination 

des échos de sol „подавлення сигналів, відбитих від землі‟, AEE [a-e-e] → 

Absorption dans l'Etat Excité „поглинання в збудженому стані‟. Отже, 

існування в абревіатурі трьох і більше символів – це необхідна, але зовсім не 

достатня умова утворення акроніма. Як бачимо з прикладів, не тільки 

кількісна, але і «якісна» (фонетична) структура абревіатури визначає, до 

якого виду належатиме скорочення.  

Для проведення фонологічного аналізу абревіатур уведемо 

позначення: V – голосний, С – приголосний. Подані приклади, аналіз 

словників та наукових франкомовних журналів із фізики [16; 61; 125; 154; 

157; 159; 177; 190–192; 204; 215; 238-240; 247; 250; 252; 256, 263] свідчать, 

що трьохелементні скорочені словоформи, які описують фізичні терміни і є 

акронімами, найчастіше утворені за моделлю CVC, рідше – за моделлю CCV, 

VCV та VCC. Скорочення, які складаються тільки з приголосних або тільки з 

голосних, очевидно, можуть бути лише ініціальними абревіатурами. Крім 

того, якщо абревіація поєднує голосні і приголосні, але існує подвоєння 

голосних (E. E. S. [e-e-es]) або приголосних (A. D. D. [a-de-de]), то 

скорочення вимовляються за алфавітними назвами букв. Це пояснюється 

тим, що таке поєднання звуків нетипове для повнозначних лексичних 

одиниць французької мови. 
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Чотирикомпонентні абревіатури можуть відноситися до ініціальної 

абревіації або до акронімів залежно від фонологічної структури скорочень. 

Зростання кількості абревіатурних символів до чотирьох дозволяє збільшити 

кількість можливих комбінацій голосних і приголосних. У такий спосіб 

розширюють кількість фонетичних моделей, за якими може утворюватись 

акронім. У табл. 3.3. наведено приклади таких абревіатур та моделі, що їм 

відповідають. 

Як бачимо  з  моделей,  указаних у табл. 3.3, акроніми  за  фонетичною 

 

Таблиця 3.3 

Утворення акронімів із чотирьох символів 

Фонетична 

модель 

Приклад скорочення 

Абревіатура Фонетика  Повна форма запису, переклад 

 

CVCV 

 

LISA 

 

[li'za] 

antenne spatiale à interférométrie 

laser „просторова антена лазерної 

інтерферометрії‟ 

 

CVCC 

 

MAPS 

 

[maps] 

modulation d'amplitude à porteuse 

supprimée „амплітудна модуляція 

з подавленням несучого сигналу‟ 

 

CCVC 

 

T.P.O.M. 

 

[trom] 

tube à propagation d'onde 

magnétique „лампа біжучої хвилі 

магнетронного типу‟ 

 

CVVC 

 

DEIN 

 

[dein] 

Département d'Électronique et 

d'Instrumentation Nucléaire 

„департамент електроніки та 

ядерного приладобудування‟ 

 

VCVC 

 

OLED 

 

[oled] 

diodes électroluminescentes 

organiques „органічні 

електролюмінісцентні діоди‟ 
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VVCV 

 

IOTA 

 

[jota] 

Institut d‟Optique Théorique et 

Appliquée „інститут теоретичної і 

прикладної оптики‟ 

 

структурою повинні відповідати звуковому складу лексичних одиниць, які 

існують у французькій мові. Тому для зручності вимови акроніма можуть 

опускатися як самостійні, так і службові слова, які входять у фізичний 

термін-словосполучення: “L‟ellipsométrie spectroscopique à angle d‟incidence 

variable (VASE) a été utilisée pour corréler les données SE

” [263, c. 87], 

„Спектроскопічна еліпсометрія зі змінним кутом падіння була використана 

для кореляції даних SE‟. Крім того, щоб звуковий склад скорочення 

узгоджувався із фонетикою звичайних слів, в абревіатуру до ініціальних 

букв вихідних словосполучень можуть бути введені початкові літери 

прийменників: “La technique de recristallisation en phase solide (SPER) permet 

d‟obtenir des jonctions très fines mais laisse encore des défauts dans le silicium, 

induisant de forts courants de fuite” [250, c. 209], „Технологія рекристалізації в 

тверду фазу дозволяє отримати дуже добрі з'єднання, але ще залишає 

дефекти в кремнії, що призводить до сильних струмів витоку‟. 

В основі утворення багатокомпонентних (п‟яти-, шести-, 

семисимвольних) абревіатур-акронімів теж лежить фонетична структура, яка 

узгоджується із структурою вихідного словосполучення. Але, на відміну від 

ініціальної абревіації, в акронімах важливо, яким способом елементи 

структури об‟єднуються в єдине ціле. З метою зменшення кількості 

ініціальних абревіатур і утворення акронімів може відбуватися перестановка 

символів, що вибрані як початкові літери з компонентів терміносполук: 

“Deux méthodes, basées sur l‟ablation par un laser pulsé UV sont utilisées: soit le 

dépôt par laser pulsé conventionnel soit l‟évaporation laser assistée par la 

matrice (MAPLE)” [204, c. 181], „Два методи, засновані на абляції при 

                                                 
SE → ellipsométrie spectroscopique „cпектроскопічна еліпсометрія‟ 
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опроміненні імпульсним ультрафіолетовим лазером, використовуються: або 

осадження імпульсним звичайним лазером, або лазерне випаровування за 

допомогою матриці‟. Отже, що більша кількість символів в абревіатурі, то 

більше існує «синтезувальних» способів, за допомогою яких можна утворити 

акроніми. 

Останнім часом у наукових статтях виявлено цікаву тенденцію, яка 

супроводжує утворення акронімів. У фізичні тексти вводять скорочення-

акроніми, що викликають асоціації з відомими лексичними одиницями: 

LASIR → Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman [177, c. Pr7-137] 

„лабораторія інфрачервоної спектрохімії і раманівської спектроскопії‟. Часто 

семантика скорочених словоформ жодним чином не пов‟язана з фізикою як 

наукою і може асоціюватися з назвами квітів або жіночими іменами: “Mais 

avec un dispositif comportant un éclairage suffisant et un fort grandissement, il 

apparaît de nouvelles structures que nous dénommerons structures induites par 

laser (LIS) et qui se forment au dessus de la surface irradiée” [239, c. C1-132], 

„Але з пристроєм, що має достатню кількість світла і сильне збільшення, 

появляються нові структури, які ми будемо називати структурами, що 

індуковані лазером і які утворюються вище опромінюваної поверхні‟. “Afin 

d'obtenir à la fois du flux et de forts taux de polarisation, nous avons conçu un 

onduleur spécifique, appelé OPHELIE (Onduleur Plan/Hélicoïdal du Lure à 

Induction Electromagnétique), comme source de RS

 pour SU5


” [238,       

с. Pr7-42], „Щоб отримати одночасно потік і високі коефіцієнти поляризації, 

ми розробили спеціальний інвертор, який називається ОФЕЛІЯ (інвертор 

плоский/ гелікоїдальний індукційно-електромагнітної пастки) в якості 

джерела RS для SU5‟. Рідше трапляються скорочені словоформи, що 

асоціюються з абстрактними і достатньо креативними поняттями: “Nous 

                                                 
RS → Rayonnement Synchxotron „синхротронне випромінювання‟ 

SU5 – маркування спектральної установки 
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développons au GREMI


 deux méthodes, radiographie éclair et imagerie de 

fluorescence induite (IdeFIX), basées sur l'absorption d'une partie du flux de 

rayonnement X émis par une source compacte et impulsionnelle appelée flash X 

développée et optimisée au laboratoire” [247, с. Pr7-171] „Ми розробляємо в 

GREMI два методи, рентгенівське зображення і зображення індукованої 

флуоресценції, засновані на поглинанні частини Х-променевого потоку, 

випромінюваного компактним і імпульсним джерелом, названим флеш-Х, 

розробленим та оптимізованим в лабораторії‟.  

У таких скорочених словоформах автори свідомо підганяють 

абревіатуру до відомих лексичних одиниць (Idefix асоціюється із idée fixe 

„нав‟язлива ідея‟). Мотиви формування таких акронімів містять два важливі 

аспекти: 1) фізичні тексти характеризуються насиченими галузевими 

терміноелементами, відсутністю емоцій та почуттів, тому під час 

формування таких акронімів автори можуть передати свій психоемоційний 

стан; 2) упізнаваність скорочених словоформ і відповідних їм терміносполук 

значно зростає. Необхідно зауважити, що останній аспект означає 

впізнаваність контекстуальну, а не семантичну, тобто за звучанням і 

графічним зображенням акроніма неможливо впізнати семантику вихідного 

словосполучення, а лише виділити з контексту.  

Загалом асоціація із відомими лексемами – це особлива властивість 

деяких акронімів, що в граничному випадку (при повній ідентичності 

акроніма із звичайною лексичною одиницею) приводить до омонімізації 

словоформ. Проте у фізичних текстах основне завдання скорочень – 

максимальна компресія лексичних одиниць. Очевидно, що для досягнення 

цієї мети всі фізичні терміни піддати скороченню неможливо, оскільки це 

приведе до так званої «токсикації», тобто часткової або повної втрати змісту 

тексту. Як показують приклади графічних, ініціальних скорочень та 

акронімів, кожна скорочена лексична одиниця замінюється певною 

                                                 
GREMI – абревіатура назви лабораторії в університеті Орлеан 
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кількістю символів і, очевидно, для різних абревіатур ефективність компресії 

буде різною. Тому вважаємо, що необхідно увести поняття, що визначає 

кількісну характеристику ефективності скорочення. Такою величиною є 

коефіцієнт компресії, що обчислюється за формулою: 

 

іабревіатуру  символів Кількість

термініфізичному ому повнозначну  символів Кількість
компресії Коефіцієнт 

 

Згідно з формулою, що більший коефіцієнт компресії (к. к.), то вища 

ефективність скорочення. Розглянемо приклади розрахунку коефіцієнтів, що 

представлені одним або кількома літерними символами, для різних видів 

скорочень: 

1) графічні скорочення: cd → candela „кандела‟ (к.к. = 7/2 = 3,5), bi → bel 

„бел‟ (к.к. = 3/2 = 1,5) J → joule „джоуль‟ (к.к. = 5/1=5), kg → 

kilogramme „кілограм‟ (к.к. = 10/2 = 5), V → volt „вольт‟ (к.к. = 4/1 = 4), 

Å → angström „ангстрем‟ (к.к. = 8/1 = 8), Pa → pascal „паскаль‟ (к.к. = 

6/2=3), Wb → weber „вебер‟ (к.к. = 5/2 = 2,5);  

2) ініціальні скорочення: C → capacité „ємність‟ (к.к.= 8/1=8), А → 

absorption „поглинання‟ (к.к. = 10/1 = 10), q → quantum „квант‟ (к.к. = 

7/1 = 7) T.M. → télémétrie „телеметрія (к.к. = 10/2 = 5) A.U. → attraction 

universelle „всесвітнє тяжіння‟ (к.к. = 21/2 = 10,5), D.А. → décharge 

autonome „самостійний розряд‟ (к.к. = 16/2 = 8) с. m. p. → concentration 

maximum permise „максимально допустима концентрація‟ (к.к. = 28/3 = 

9,3), G.V.T. → gain variable dans le temps „підсилення, що змінюється з 

часом‟ (к.к. = 23/3 = 7,7), M.D.F. → manipulation par déplacement de 

fréquence „частотна маніпуляція‟ (к.к. = 37/3 = 12,3), RDN → résistance 

différentielle negative „від‟ємний диференційний опір‟ (к.к. = 32/3 = 

10,7), DNPA → diffusion de neutrons aux petits angles „розсіювання 

нейтронів на малих кутах‟ (к.к. = 34/4 = 8,5), LCSR → Laboratoire de 

Combustion et Systèmes Réactifs „лабораторія горіння і реактивних 
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систем‟ (к.к. = 41/4 = 10,3), RNLP → rotation nonlinéaire de la 

polarisation „нелінійне обертання поляризації‟ (к.к. = 35/4 = 8,8); 

3) усічення: Réfr → réfraction „рефракція‟ (к.к. = 10/4 = 2,5), Pot. → 

potentiomètre „потенціометр‟ (к.к. = 13/3 = 4,3), rés. → résistance 

„електричний або активний опір, резистор‟ (к.к. = 10/3 = 3,3), Sect. → 

section „переріз‟ (к.к. = 7/4 = 1,8), ciném → cinématique „кінематика‟ 

(к.к. = 11/5 = 2,2), imp. → impulsion „імпульс‟ (к.к. = 9/3 = 3) 

4) акроніми: MIS → metal-isolant-semi-conducteur „метал-діелектрик-

напівпровідник‟ (к.к. = 26/3 = 8,7), P.Ε.B. → puissance équivalente de 

bruit еквівалентна потужність шумів (к.к. = 27/3 = 9), O.C.E. → 

oscillateur à couplage électronique генератор з електронним зв‟язком 

(к.к. = 32/3 = 10,7), T.O.S.T. → taux d'onde stationnaire en tension 

„коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі‟ (к.к. = 30/4 = 7,5), F.C.E.M. → 

force contre-électromotrice „протиелектрорушійна сила‟ (к.к. = 25/4 = 

6,3), DEIN → Département d'Électronique et d'Instrumentation Nucléaire 

„департамент електроніки та ядерного приладобудування‟ (к.к. = 51/4 = 

12,8), CERN → Conseil Européen pour la Recherche Nucleaire 

„Європейська рада з ядерних досліджень‟ (к.к. = 39/4 = 9,8), CRESU → 

Cinétique de Réaction en Ecoulement Supersonique Uniforme „кінетика 

реакції в єдиному надзвуковому потоці‟ (к.к. = 51/5 = 10,2). 

Як бачимо з розрахунків, коефіцієнт компресії графічних скорочень 

змінюється в широких межах – 1,5 † 8 і залежить від кількості літер одиниць 

вимірювання фізичних величин. Порівняно невисокий коефіцієнт компресії 

характеризує усічення, оскільки його значення не перевищує 5 одиниць. В 

ініціальних скороченнях в основному в 7–11 разів зменшується кількість 

літерних символів, але для однокомпонентних складних фізичних термінів 

к. к. зменшується до 5 одиниць, а для трикомпонентних абревіатур к. к. може 

досягати 12,3 одиниць. Незалежно від кількості компонентів вихідного 

фізичного терміна, високим коефіцієнтом характеризуються акроніми    

(к. к.  = 6,3†12,8). 



123 

 

На основі розрахунків за поданою формулою найефективнішими 

можна вважати ініціальні скорочення і акроніми, що пояснює факт значного 

їхнього поширення у фізичних текстах. Водночас необхідно зазначити, що 

величина коефіцієнта компресії ініціальних скорочень і акронімів, як 

показують розрахунки, знаходиться в межах 5 † 13 одиниць. Не знайдено 

жодного скорочення фізичного терміна, в якому коефіцієнт перевищив би 13 

одиниць. У французькій мові не відомі лексичні одиниці, що є фізичними 

термінами, містять більше 13 літерних символів, які можна було би замінити 

одним. Для досягнення високого значення компресії заміну декількох 

повнозначних лексем одним символом в абревіатурах теж не практикують, 

оскільки це призведе до втрати семантичної вмотивованості абревіатур із 

відповідним корелятом уже на початковому етапі їх формування.  

Отже, у формуванні абревіатур фізичних термінів існує «верхня межа» 

ефективності скорочених словоформ. Крім того, швидкість зростання 

кількості нових фізичних термінів значно випереджає швидкість виходу з 

ужитку старих терміноелементів. Це значно загострює проблему обмеження 

величини коефіцієнта компресії. Цікаві тенденції щодо цього ми знаходимо 

в розшифруванні деяких сучасних скорочень фізичних термінів. Наприклад: 

“Les expériences ont été réalisées sur l‟installation PLFA (Plate-Forme Laser 

Femtoseconde Accordable) du CEA

 à Saclay” [154, с. 156], „Експерименти 

були проведені на установці PLFA (платформа фемтосекундного 

налагоджуваного лазера) у Саклі‟. Обчислення коефіцієнта компресії PLFA 

→ Plate-Forme Laser Femtoseconde Accordable становить к. к. = 37/4 = 9,3, що 

не виходить за межі ініціальних абревіатур. У цьому скороченні необхідно 

врахувати, що лексема Laser – класичний приклад акроніма, запозичений з 

англійської мови і який протягом багатьох років проходив процес 

лексикалізації у французькій мові. Тому скорочення PLFA можемо зобразити 

на рис. 3.3 у вигляді схеми. 

                                                 
CEA – абревіатура  назви науково-дослідного центру 
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З урахуванням кількості літерних символів у термінах (Plate-Forme, 

Femtoseconde, Accordable), які безпосередньо формують абревіатуру PLFA, а 

також кількості символів у лексичних одиницях (Light, Amplification, 

Stimulated, Emission, Radiation), що формують акронім Laser, можемо 

обчислити коефіцієнт компресії (к. к. = (32 + 45)/4 = 19,3). Отже, абревіатура, 

що   включає   фізичний   термін,  який   утворений   внаслідок   скорочення 

 

 

Рис. 3.3. Схема утворення абревіатури PLFA. 

 

лексичних одиниць, різко збільшує ефективність компресії. 

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. Важливим лінгвістичним «інструментом» в 

цьому процесі буде формування скорочень від абревіатур, які пройшли 

тривалий процес лексикалізації в низці індоєвропейських мов і у 

французькій мові. 

 

PLFA 

Plate–Forme Laser Femtoseconde Accordable 

Light Amplification Stimulated Emission Radiation 
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3.4. Динаміка семантичної інтеграції запозичень фізичних термінів 

у лексичну систему французької мови 

Дослідження запозичень як вияву взаємодії однієї мовної системи з 

іншими – одна з найважливіших проблем сучасного мовознавства. 

Використання запозичень у конкретному мовному середовищі відображає 

вплив чинників, які визначені потребами лексико-семантичної системи 

мови-реципієнта, а також низки позамовних чинників. Значення кожного з 

них на різних історико-часових проміжках розвитку французької мови було 

різним. На сучасному етапі в умовах глобалізації наук, розвитку нових 

технологій, інтенсивної міжмовної комунікації розширюються шляхи 

проникнення запозиченої лексики в інші мови, має місце зближення 

лексичних систем тощо. 

У працях, присвячених аналізу запозиченої лексики у французькій 

мові [170; 199; 200; 255; 260], розглядаються також зміни в семантиці слів. 

Д. Лотте [77] аналізував принципи впорядкування та класифікацію 

іншомовних термінів і терміноелементів. Проблема типологізації та 

семантичної трансформації запозичень знайшла своє відображення в працях 

Т. М. Гейко [32, 33], К. Л. Єгорової [47, 48], Г. Г. Крючкова [67], а також в 

роботах зарубіжних науковців [176, 198]. 

Запозичення є результатом мовних і культурних контактів, що 

відбуваються внаслідок міграції населення або минулих військових походів. 

Ранні запозичення фізичних термінів у французькій лексиці пов‟язані з 

латинською, рідше грецькою мовами [24]: diffusion  лат. diffundere 

„поширюватись‟, diffraction  лат. diffringere „розірвати на шматки‟, 

absorption  лат. absorptionem „абсорбція‟, impulsion  лат. impulsionem 

„штовхання‟, résistance  лат. resistentia „опір, протидія‟, tension  лат. 

tensionem „розтягування‟, inertie  лат. inhertie „відсутність руху‟, atome 

 гр. átomos „неподільний‟ та інші. Це пов‟язано з тим, що, на той час (XIV–

XVIII ст.), значну кількість наукових трактатів було записано латинню, саме 
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вона слугувала джерелом для номінації багатьох нових понять. Крім того, 

політичні, релігійні, наукові діячі (Рене Декарт, П‟єр Гассенді, Бенедикт 

Спіноза, Ісаак Ньютон, Ґотфрід Лейбніц) спілкувались і писали латинською 

мовою. Більшість запозичень із латини і грецької асимільовано згідно з 

орфографічними та фонетичними нормами французької мови [110, с. 113].  

Протягом століть удосконалювалось уявлення людей про природу 

світу і разом з тим змінювалась семантика лексем, що номінують фізичні 

поняття. Наприклад, термін atome, із давньогрецької – неподільний, утратив 

первинне значення, оскільки в ХХ столітті встановлено, що атом складається 

з елементарних частинок, і доведено його подільність; лексема inertie, на 

відміну від етимологічного «відсутність руху», у фахових текстах означає 

«властивість матеріальних тіл зберігати вектор своєї швидкості в 

інерціальних системах відліку» [9, с. 129]. Отже, семантична еволюція 

фізичних термінів може приводити до «конфлікту» етимології з узуальною 

формою запозичення. Такі особливості терміноелементів властиві фізико-

математичній та технічній лексиці, оскільки науково-технічний прогрес 

може радикально (на протилежну) змінити семантику поняття, яке номінує 

термін.  

Значна частина запозичень із грецької [24] у ФТ французької мови 

представлена елементами: auto-, photo- , micro-, nano-, mono-: auto-émission 

„холодна (електронна) емісія‟, auto-irradiation „самоопромінення‟, photo-

élasticité „фотопружність‟, photo-injection „фотоінжекція‟, micro-ampère 

„мікроампер‟, micro-onde „мікрохвиля‟, nanofarad „нанофарад‟, nanomètre 

„нанометр‟, monodispersé „монодисперсний‟, monopôle „відокремлений 

магнітний полюс, монополь Дірака‟. У сучасній ФТ французької мови 

існують слова, в яких поєднано грецький, латинський та французький 

елементи: superproton „гіперон‟, radiophotoluminescence 

„радіофотолюмінесценція‟, radio-isotope „радіоактивний ізотоп‟, 

ultramicroscopie „ультрамікроскопія‟, hypermicroscope „електронний 

мікроскоп‟, ultra-pression „надвисокий тиск‟. Така комбінація лексемних 
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одиниць створює слова-гібриди з модифікованою семантикою, що значно 

розширює сферу їхнього вживання у фахових текстах [131, с. 90].  

У ХІХ–ХХ століттях інтенсивність уведення повнозначних слів-

запозичень безпосередньо з латини і старогрецької мов у фізичну лексику 

значно зменшилася. Одиничні приклади в дослідженні Макса Планка, який 

1900 року в описі квантової теорії випромінювання безпосередньо з 

латинської увів термін quantum „як багато, безліч‟. Пізніше, 1926 року, 

Гілберт Льюіс для позначення найменшої одиниці випромінювання увів 

термін photon, що з грецької означає «світло». Фізичні терміни, запозичені з 

грецької або латини, часто стають інтернаціональними. Прикладами відомих 

інтернаціональних термінів, запозичених із німецької мови, є bremsstrahlung 

„гальмівне випромінювання‟, brennpunkt „фокальна точка‟, що у французькій 

мові відповідає малопоширеним еквівалентам radiation de freinage, point 

focal. 

Причини зменшення кількості запозичень із латини та старогрецької 

необхідно шукати у позамовних чинниках. У ХІХ–XX ст. відбулися значні 

трансформації європейських країн: падіння австроугорської та радянської 

імперій, розпад колоніальних систем Англії та Франції, що призвело до 

послаблення геополітичного впливу одних країн і до поширення впливу 

інших. У результаті цих змін значного поширення набула англійська як мова 

міжнародного спілкування. У мовних середовищах це відобразилося 

значним впливом англіцизмів на романські мови, меншою мірою – на групу 

слов‟янських мов. У такий спосіб, із початку ХІХ століття у всі сфери життя 

(науку, культуру, політику, економіку) франкомовного соціуму проникають 

запозичення з англійської мови. У другій половині ХХ – на початку ХХІ 

століття, спроби французьких лінгвістів призупинити процес поширення 

англіцизмів не дали результатів, навпаки, кількість таких запозичень 

продовжує збільшуватись. Проникнення англійської лексики в словниковий 

склад сучасної французької мови відбулось настільки швидко і масово, що 
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серед мовознавців породило застороги щодо її самобутності та перспектив 

розвитку. 

У словнику Le Robert [220, с. 41] англіцизмом вважається лексична 

одиниця, запозичена з англійської мови. Таке визначення включає 

запозичені лексеми незалежно від ступеня їхньої інтеграції та часу 

входження у французьку мову. Лінгвісти не поділяють такого загального 

підходу до визначення англіцизмів. Вони розробили принципи класифікації 

запозичень за ступенем асиміляції та продуктивності [155; 243], причинами 

та принципами надходження [200], змінами, які зазнали англійські 

запозичення у французькій мові [236].  

Фізичні терміни, запозичені з англійської, можна розділити на дві 

групи: денотативні і конотативні. Денотативні запозичення отримують 

статус необхідності, бо іменують нові поняття чи явища. Наприклад, термін 

quark „кварк‟ у квантовій хромодинаміці визначає елементарну частинку, з 

яких складаються адрони. Походження терміна quark пов‟язане з лауреатом 

нобелівської премії, американським фізиком Маррі Гелл-Маном. Термін 

quark узято Гелл-Маном із роману «Поминки за Фіннеганом» Джеймса 

Джойса, де в одному з епізодів звучить фраза “Three quarks for Muster Mark!” 

„Три кварки для містера Марка‟. Відкриття частинки стало величезним 

унеском у теорії елементарних частинок і будови Всесвіту, тому термін став 

інтернаціональним і без жодних модифікацій поширився на індоєвропейські 

мови. У наш час за допомогою цієї лексичної одиниці ефективно 

формуються складні фізичні терміни (quark-hadron dualité „кварк-адронна 

дуальність‟, quark-lepton symétrie „кварк-лептонна симетрія‟) та терміни-

словосполучення (dynamique quark „кваркова динаміка‟, potentiel quark 

„кварковий потенціал‟) тощо. Як бачимо, наведений приклад запозичення 

показує, що поява фізичного терміна великою мірою зумовлена 

антропоцентричним принципом. У його рамках важливу роль відіграє 

когнітивна семантика [97], яка визначає місце людини в мовній системі 

щодо трансформації семантики фізичних термінів. 
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Інтенсивний розвиток фізики і суміжних наук супроводжується 

появою нових понять та термінів. Зростання денотативних запозичень у ФТ 

французької мови є наслідком того, що вона не встигає пропонувати 

потрібний номен для нового фізичного поняття. Унаслідок такої 

«лінгвістичної інертності» фізичні терміни, які пов‟язані з відомими 

відкриттями та новітніми технологіями ХХІ ст., поповнюються 

англіцизмами: téléportation „телепортація‟, confinement „конфайнмент‟, 

hadron „адрон‟, antideuteron „антидейтрон‟, pseudogap „псевдощілина‟, 

shutdown „гасіння, зупинка (ядерного реактора)‟. Протягом порівняно 

невеликого часового інтервалу на основі цих запозичень-неологізмів 

утворилися похідні терміносполуки: téléportation quantique „квантова 

телепортація‟, confinement des quarks „конфайнмент кварків‟, collisionneur de 

hadrons „адронний коллайдер‟, antideuterons flux „антидейтронний потік‟, 

phase pseudogap „псевдощілинна фаза‟, shutdown condition „режим зупинки 

(ядерного реактора)‟ та інші. 

Велика кількість денотативних запозичень знаходилась у тривалих 

процесах лексикалізації. Це зумовило появу нових термінологічних 

лексичних одиниць у формі різних видів скорочень – абревіатур, апокопних 

скорочень, акронімів, телескопізмів тощо. Наприклад: laser (light 

amplification by stimulated emission of radiation) „лазер, оптичний (квантовий) 

генератор‟, maser (microwave amplification by stimulated emission of radiation) 

„мазер, квантовий підсилювач або квантовий генератор мікрохвиль 

надвисокої частоти‟, radar (radio detection and ranging) „радар, радіолокатор, 

радіолокація‟, lidar (light detecting and ranging) „лідар, оптична локація, 

оптичний локатор‟. Перевага таких словоформ – висока інформативність за 

мінімальної кількості мовних символів. Терміни laser, radar дуже 

поширилися в галузях технічних, природничих наук та в сфері побуту, що 

разом із високою частотою вживання в засобах масової інформації зумовило 

детермінізацію лексичних одиниць. 
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Цікаві випадки скорочених словоформ, запозичених із російської, в 

яких поєднується ініціальна абревіація з телескопією: sitall → „ситал‟ → 

„стекло и кристалл‟, tokamak → „токамак‟ → „тороидальная камера с 

магнитными катушками‟. Уперше, 1739 року, шляхом часткової 

кристалізації ситали отримав французький дослідник Рене Антуан Реомюр. 

Обидва терміни були введені радянськими фізиками в другій половині ХХ 

століття. Запозичення цих термінів усіма світовими науковими центрами 

сприяло тому, що дослідження фізичного матеріалознавства і реакцій 

термоядерного синтезу в СРСР було пріоритетним напрямком як у 

фінансовому, так і в ідеологічному аспектах. 

Загалом запозичені абревіатури, які утворені з початкових літер 

багатокомпонентних термінів, досить поширені в наукових фізичних 

текстах: “Plus récemment, les sources de rayonnement X produit par interaction 

laser-plasma ont été utilisées pour la spectrocopie d‟absorption résolue en temps 

d‟un plasma d‟Al, la photoexcitation d‟un échantillon de silicium et du XANES (X-

ray absorption near edge spectroscopy) résolue en temps d‟une solution d‟ion 

Fe(CN)
4
6 dans un solvant” [231, с. 64], „Зовсім недавно, джерела Х-

випромінювання, отримані завдяки лазер-плазмовій взаємодії, були 

використані для часороздільної абсорбційної спектроскопії Аl плазми, 

фотозбудження зразка кремнію і XANES (припорогова X-променева 

спектроскопія високої роздільної здатності) із часовою роздільною здатністю 

розчинення іону Fe (CN) 46 в розчиннику‟. “Les deux aspects plus 

particulièrement étudiés sont d‟une part la gravure de polymère pour réaliser un 

canal entre la source et le drain, et d‟autre part le développement d‟un procédé de 

dépôt appelé LIFT pour Laser Induced Forward Transfer” [143, с. 213], „Обидва 

аспекти, зокрема проаналізовані, з одного боку є травленням полімеру, щоб 

забезпечити канал між витоком і стоком, а з іншого, розвиток процесу 

осадження, названий LIFT із-за технології лазерно-індукованого 

перенесення‟.  
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У процесі аналізу 100 статей із журналу Physique IV France виявлено 

вживання 52 абревіатур-англіцизмів. Високу їх частотність не можна 

пов‟язувати з «мовною інертністю», оскільки вихідні компоненти 

терміносполук легко замінити французькими еквівалентними фізичними 

термінами. Проведемо таку заміну в наведених прикладах: X-ray absorption 

near edge spectroscopy → Absorption des rayons X près de la spectroscopie de 

bord, Laser Induced Forward Transfer → Transfert Laser Induced Forward. Як 

бачимо, перші літери слів, що перекладені французькою, не утворюють 

абревіатуру, яка добре відома в англомовному фізичному соціумі. Тому 

використання скорочень, вихідними компонентами яких є англомовні 

фізичні терміни, необхідно пов‟язувати з однозначною ідентифікацією 

багатокомпонентного фізичного терміна та можливістю утворення на 

графічному рівні ідентичної абревіатури. Якщо ж скорочені словоформи є 

акронімами, то відбувається адаптація фонетичної структури запозичень до 

вимог французької мови із збереженням англомовної форми 

розшифровування: CMOS [kmos] → complementary metal-oxide semi-

conductor „комплементарний метало-оксидний напівпровідник‟, SONET 

[sonet] → synchronous optical network „синхронний оптичний зв‟язок‟, VESA 

[vesa] → video electronics standards association „асоціація зі стандартів в 

галузі відеоелектроніки‟. Кожному елементу словосполучення можна знайти 

еквівалент у французькій мові. Вони однозначно номінують цілісний 

багатокомпонентний фізичний термін, який у тексті представлено 

акронімом. У французькій мові відповідні термінологічні елементи не 

завжди утворять акронім, який, принаймні на графічному рівні, співпадатиме 

із поширеним англійським аналогом. Скорочені словоформи CMOS, SONET, 

VESA запозичуються разом із поняттями, які їх номінують, тому 

представляють категорію денотативних запозичень.  

Конотативні запозичення – це компоненти, з яких утворюються 

акроніми, що мають аналоги у французькій мові. Можна відстежити 

приховану перевагу вживання термінів-англіцизмів відносно відповідних 
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французьких терміноелементів, що стало однією з причин поширення 

конотативних запозичень у систему мови-реципієнта. Конотативні 

запозичення позначають поняття, які, на відміну від денотативних, вже 

мають свою назву у французькій мові, тому мотивація їх уживання є 

диференційованою і визначається семантикою терміну. Часто запозичені 

лексеми в мові-реципієнті мають звужену семантику, на противагу  вихідній 

мовній системі. Тому сферу їхнього вживання обмежено лише фізичною та 

суміжними терміносистемами. Наприклад: chopper „механічний переривник 

пучка, оптичний модулятор‟, fading „федінг, затухання радіосигналу, 

затухання звуку‟, garbling „локаційні перешкоди‟, whisker „ниткоподібний 

кристал‟. В англійській мові ці слова часто відносять до загальновживаної 

лексики, де їхнє значення відрізняється від вузькоспеціалізованого: chopper 

„різак м‟ясника, дробарка‟, fading „в‟янення, вицвітання, знебарвлювання‟, 

garbling „підтасовування, викривлення інформації‟, whisker „бакенбарди, 

вуса (у тварин)‟. Оскільки сфера вживання цих слів обмежена фаховими 

терміносистемами, тому вважаємо, що вони не представляють «небезпеки» 

для французької мови.  

Важлива характеристика термінів-англіцизмів у спеціальних текстах – 

їхня лаконічність. У табл. 3.4 для порівняння подано фізичні терміни 

англійською, французькою та українською мовами. 

 

Таблиця 3.4 

Порівняння запозичень в англійській, французькій та українській мовах 

Англійська Французька Українська 

tunneling 
effet tunnel, fuite 

quantique 

тунельний ефект, 

тунелювання 

fiber conducteur de lumière 
волоконно-оптичний 

світловод 

bonding corps semi-conducteur напівпровідниковий 
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sur un support елемент (встановлений) 

на підкладці 

breakeven laser thermonucléaire 

умова рівноважного 

лазерного 

термоядерного синтезу 

trigger circuit à déclenchement спускова схема 

pinch 
colonne de plasma, 

faisceau de plasma 
пінч, плазмовий шнур 

 

Запозичені терміни-неологізми можуть поєднуватися з абревіатурними 

символами: “Le rayonnement du microplasma dépendant des ions multichargés 

qui le forment, le matériau formant le X-pinch a été choisi parmi ceux émettant au 

dessus du keV, disponibles dans le commerce en fils de diamètres compatibles 

avec l‟énergie délivrée et la possibilité mécanique du montage” [148, с. 89], 

„Випромінювання мікроплазми, яке залежить від багатозарядних іонів, 

матеріал, який формує X-пінч був вибраний з тих, що випромінює вище кеВ, 

комерційно доступні проводи діаметрами, сумісними з енергією, яка 

подається і механічної можливості монтажу‟. Для таких складних словоформ 

характерна висока інформативність, тому для уникнення неоднозначного 

тлумачення у вступній частині наукової публікації подають роз‟яснення 

щодо явища пінч-эффекту: “Un X-pinch est composé de deux ou plusieurs fils 

fins, croisés entre deux électrodes de façon à se toucher en un point. Lors de 

l‟application rapide d‟une haute tension, un courant élevé circule sur chaque fil et 

entame la formation d‟un plasma coronal” [148, с. 89], „X-пінч складається з 

двох або більше тонких проводів, схрещених між двома електродами, таким 

чином, щоб торкатися в одній точці. Під час швидкого застосування, 

високий струм циркулює на кожному проводі і порушує цілісність 

формування корональної плазми‟. Розкриття значення запозиченої 

словоформи (X-pinch), що номінує нове фізичне явище, відбувається з 
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допомогою термінів, які добре відомі у французькій ФТ. Наведені приклади 

засвідчують, що конотативні запозичення часто мають переваги над 

французькими аналогами.  

У фізичних текстах є такі англіцизми, що не мають жодних 

переважальних ознак. Без утрати смислу всього речення їх можна замінити 

французькими термінами: cut off „виключати, відключати‟, walk-off 

„зміщення (пучка лазера)‟, breathing „модуляція шуму‟, cluster ‘група, 

кластер, скупчення‟, bulk „маса‟, wafer „підкладка, тонка кристалічна 

пластинка‟, jitter „тремтіння, дрижання (цугу лазерних імпульсів)‟, sandwich 

sample „зразок із тонких шарів‟. Використання цих запозичень у фаховій 

літературі пов‟язане лише зі значною їх поширеністю серед науковців у 

провідних науково-дослідних центрах. Фонетика і графіка таких лексем 

повністю зберігається, демонструє високу стійкість щодо асиміляційних 

процесів. У зв‟язку з глобалізацією, існуванням тривалих контактів 

французької та англійської мовних систем, їх кількість у ФТ постійно 

зростає. Тому поряд із терміном «запозичення» для лексичних одиниць, які 

не асимільовані у французьку мову вводять поняття «ксенізм»   гр. xenos 

„чужий‟. За визначенням Н. Г. Епіфанцевої і Ю. А. Сахарова [49] ксенізм – 

це тип запозичень, що не асимілюється в мові реципієнта і зберігає правопис 

незмінним. У ФТ більшість ксенізмів належать до денотативних запозичень, 

є унітарними або складаються з декількох компонент: quark „кварк‟, 

shutdown device „пристрій відключення‟, large hadron collider „великий 

адронний колайдер‟. Вони увійшли в французьку мову разом із науковим 

поняттям і не піддаються асиміляції. Зауважимо, що незважаючи на 

відсутність фонемної та морфемної трасформацій, ксенізми можуть 

формувати нові терміносполуки з лексемами мови-реципієнта: irradiation en 

sandwich „опромінення з протилежних сторін‟, énergie de bremsstrahlung 

„енергія гальмівного випромінювання‟. В парадигмі неологізації, ми 
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розглядаємо ксенізми як важливий чинник у збагаченні лексичного складу 

французької мови. 

Отже, тривалий процес запозичення фізичних термінів має декілька 

етапів, протягом яких відбувалося посилення/послаблення впливу мови-

донора на реципієнта: 

- ранній період (XIV-XVIII століття): формується ФТ і запозичення 

мають латинське, рідше грецьке походження; 

- проміжний період (XIX, початок XX століття) відповідає швидкому 

зменшенню кількості греко-латинізмів і зростанню запозичень з 

англійської мови; 

- постіндустріальний та інформаційний періоди (кінець XX, початок 

XXІ століття): інтенсивно зростає кількість англійських запозичень, 

які не тільки активно поповнюють словниковий склад, але 

складають конкуренцію еквівалентним терміноелементам 

французької мови. 

Кількісна динаміка запозичень в останньому періоді пов‟язана з 

глобальними факторами впливу – процесами інтеграції і типологічною 

спорідненістю англійської та французької мовних систем. Зростанню 

англіцизмів у ФТ сприяють також внутрішномовні чинники. В останні 

декілька десятиліть унаслідок виникнення великої кількості нових фізичних 

понять мови-реципієнти не встигають продукувати відповідні їм вітчизняні 

терміноелементи. Широке функціонування англіцизмів пов‟язано з їхньою 

структурною лаконічністю, інформативністю тощо. 

Особливо істотний вплив англіцизмів на фізичну терміносистему в тих 

підрозділах фізики, які сформувались у другій половині ХХ століття, 

зокрема у квантовій механіці, квантовій електродинаміці, теорії поля, фізиці 

високих енергій тощо. Лексичний склад фізичної термінології, що 

сформувався на ранніх етапах, збалансований словами автохтонного, 

латинського та грецького походження. 
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Висновки до розділу 3 

На основі проведеного аналізу можна зробити такі висновки: 

1. Основні морфологічні моделі утворення складних субстантивних 

термінів 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; TV + о + N – основа дієслова + сполучний голосний + 

іменник; TNum + i + N – основа числівника + сполучний голосний + 

іменник; TNum + N – основа числівника + іменник. 

2. Чотири моделі характеризують утворення прикметникових 

терміносполук у ФТ: 

TAdj + о + Adj – основа прикметника + сполучний голосний + 

прикметник; TN + о + Adj – основа іменника + сполучний голосний + 

прикметник; TN + о(i) + TN – основа іменника + сполучний голосний + 

основа іменника; TNum + Adj – основа числівника + прикметник 

3. Збагачення неологізмами все частіше відбувається новим та 

малодослідженим способом словотворення – телескопією. Компоненти 

телескопічних словосполук об‟єднуються і передають поняттєву 

інформацію, яка здатна підвищити семантичну густину утвореного 

композиту. 

4.  Словосполучення іменника і прикметника (N+Adj), в якому ядром є 

іменникова частина, найпоширеніші у ФТ (325 ТО, 23 %). Бінарні 

терміносполуки об‟єднані на основі підрядного зв‟язку і родо-видових 

відношень між його компонентами. 

5.  Аналіз трикомпонентних фізичних термінів свідчить, що вони містять 

елементарні структури послідовної, радіальної і комбінованої 

підрядності. Чотирикомпонентні терміни формуються шляхом 

додавання до головного родового поняття сформованої 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=228439_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=228439_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=228439_4_2
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трикомпонетної структури або додаванням двох бінарних 

терміносполук.  

6. Багатокомпонентні терміносполуки піддаються компресії, з часом 

лексикалізуються і трансформуються у стійке словосполучення або 

передаються у фізичних текстах у вигляді абревіатур. Це дозволяє 

окреслити однозначний зв'язок між фізичним терміном і відповідним 

науковим поняттям. 

7. У скорочених словоформах, утворених ініціальною абревіацією, 

структура корелятивних одиниць зруйнована повністю, тому в них 

відсутні структурно-семантичні особливості, які б указували на 

смислову номінацію фізичного поняття. З усіх видів скорочень у ФТ 

ініціальна абревіація найчисельніша (985 одиниць, 78 %). У фізичних 

текстах ініціальна абревіатура виявляється на фонетичному, 

графічному та граматичному рівнях. 

8. Перехід ініціальних абревіатур до акронімів відбувається за 

встановленим критерієм. Якщо фонемна структура ініціальної 

абревіації відповідає фонетичній структурі лексичних одиниць, тоді 

скорочення легко піддається процесу лексикалізації і переходить у 

розряд акронімів. 

9. В ранній період (XIV–XVIII століття) запозичення мали латинське, 

рідше грецьке походження. У період XIX, на початку XX століття 

відбулося зменшення кількості греко-латинізмів і зростання 

англійських запозичень. У постіндустріальний та інформаційний 

періоди проходить інтенсивне зростання кількості англійських 

запозичень. Вони складають ефективну конкуренцію еквівалентним 

термінам французької мови. 

За матеріалами третього розділу опубліковано дві статті у фахових 

виданнях України [22; 23], одна – у періодичному журналі за кордоном [202] 

та дві тези конференції [24, 30]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ В СИСТЕМІ 

ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ 

 

4.1. Синонімія в сучасній французькій ФТ 

У сучасному термінознавстві важливу роль приділяють теоретичному і 

функціональному аналізам системних відношень між термінами. Це сприяє 

впорядкуванню лексичного складу мов, а також допомагає зрозуміти 

структурну організацію лексико-семантичної парадигми галузевих 

терміносистем. Щодо аналізу синонімії термінів дослідження проводяться у 

різних науках [37; 44; 178, c. 260-265].  

У фізико-математичних науках невизначеність у підходах до аналізу 

синоніміки термінів підсилюється тим фактом, що в ідеальних відношеннях 

«поняття – лексема» повинна зберігатись однозначна відповідність, тобто 

одному фізичному поняттю повинна відповідати одна лексична одиниця.  

У словнику лінгвістичних термінів [31, с. 249] синонімами вважають 

«слова, що номінують назву одного і того ж поняття, спільні за основним 

лексичним значенням, але відрізняються смисловими відтінками або 

емоційно-експресивним забарвленням, або сферою стилістичного 

використання чи можливостями поєднання з іншими словами». Згідно із 

визначенням, загальновживані синоніми відрізняються смисловими і 

емоційно-експресивними відтінками, що вносять певний колорит у 

стилістику мовця. 

У ФТ різниця між синонімічними елементами на емоційно-

експресивному рівні неприпустима, тому відмінності між термінами 

закладено в ознаках, які становлять основу наукового поняття. Основна 

проблема термінів-синонімів зводиться до того, що реалізація різних 

варіантів одного і того самого поняття може викликати у фахівця сумніви 

щодо доцільності використання цієї лексеми, ускладнити взаєморозуміння 
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між фізиками, а також послабити комунікативну функцію. Попри це, як 

показує проведене дослідження наукових текстів з фізики, синонімія є 

досить поширеним явищем і не викликає труднощів у контекстуальній 

інтерпретації. 

Для різних мовних систем розрізняють денотативну та сигніфікативну 

синонімію термінів [114, c. 30–31,]. Синоніми-денотати – це збіг 

предметних значень мовних виразів, критерієм яких є істинність суджень. 

Сигніфікативна синонімія полягає в частковому або повному збігу 

термінологічних понять, що визначається шляхом їх логічного аналізу. Крім 

того, диференціацію синонімів проводять за допомогою джерел виникнення 

лексем. Оскільки ФТ інтенсивно поповнюється новими одиницями завдяки 

внутрішньомовним резервам, через словотворення, а також унаслідок 

процесів запозичення, то аналіз новоутворених синонімічних рядів та 

семантичних відношень між ними досі залишається малодослідженим 

пластом термінологічного мовознавства, оскільки цим процесам притаманна 

динаміка. Для дослідження явища синонімії здійснено вибірку термінів із 

статей франкомовних часописів [161; 205], підручників [158; 164], фахових 

словників [16; 61; 125].  

Збіг денотатів – об‟єктів, на які вказують мовні вирази, у ФТ 

трапляється для позначення інструментів, приладів, науково-дослідних 

установок: spectromètre „спектрометр‟, monochromateur „монохроматор‟. 

Обидва терміни номінують оптичні прилади, основна функція яких – 

розклад у спектр електромагнітних хвиль і виділення монохроматичної 

хвилі. Отже, синонімію виявляємо шляхом аналізу функціональних 

призначень об‟єктів. Проте збіг функцій об‟єктів лише частковий, оскільки 

спектрометри (на відміну від монохроматорів) обладнані реєструвальною 

системою, яка дозволяє кількісно оцінити розподіл енергії в спектральному 

діапазоні. До синонімічного ряду спектральних оптичних приладів, які 

частково різняться функціональністю, варто додати такі: spectrophotomètre 
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„спектрофотометр‟, diffractomètre „дифрактометр‟, spectroscope 

„спектроскоп‟ polychromateur „поліхроматор‟. 

Поширеними синонімами у ФТ французької мови є слова близькі за 

значенням: déflexion – réfraction „заломлення‟, diffusion – dispersion 

„розсіювання‟, oscillation – vibration „коливання‟. Наведені приклади 

синонімів виражають одне поняття, але в них різний предмет позначення, що 

вказує на сигніфікативну синонімію термінів. Необхідно зазначити, що 

подані лексеми мають також інший фізичний зміст: déflexion „відхилення‟, 

réfraction „рефракція‟, diffusion „дифузія‟, dispersion „дисперсія‟, oscillation 

„осциляція‟ vibration „вібрація‟. Отже, величина перекриття семантики 

вибраних термінів визначає ступінь їхньої синонімічності. Якщо ж смисл 

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‟, acuimètre – Q-mètre „вимірювач добротності‟. 

Одна з причин формування термінів-дублетів у ФТ – зменшення 

кількості графічних символів за збереженого семантичного навантаження на 

термін, що диктується принципом мовної економії. Заміна повнозначних 

фізичних термінів відповідною абревіатурою – це достатньо поширена 

практика у фахових текстах (детально описано в розділі 3, «Класифікація та 

функціонування скорочень у фізичній терміносистемі»). 

До коротких варіантів вираження фізичних термінів як прояву 

синонімії відносимо лексичне скорочення [37, c. 56] через опускання слова в 

словосполученні: facteur spectral d'émission – émissivité spectrale 

„спектральний коефіцієнт випромінювання‟, perméabilité absolue de vide – 

perméabilité du vide „магнітна проникність вакууму‟, courbe adiabatique – 

adiabatique „адіабата‟, заміною в словосполученні словом, що асоціюється з 

основою одного із компонентів словосполучення: analyse spectrale – 

spectrométrie „спектральний аналіз‟, perméabilité diélectrique – permittivité 
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„діелектрична проникність‟, indice d'absorption – absorbance „коефіцієнт 

поглинання‟. Виникнення синонімічних пар може відбуватися також 

засобами словотворення, зокрема через словоскладання: élément radioactif – 

radioélément „радіоактивний елемент‟, conductibilité électrique – 

électroconductibilité „електрична провідність‟, résistance magnétique – 

magnétorésistance „магнітний опір‟, chimiluminescence – luminescence 

chimique „хемілюмінесценція‟. Цікавими синонімічними новоутвореннями є 

терміни, які сформовані через поєднання лексичного скорочення і 

словоскладання: dynamique magnétique des fluides – magnétohydrodynamique 

„магнітогідродинаміка‟, condensateur avec une capacité réversible – 

condenseur-réservoir „конденсатор з реверсивною ємкістю‟. 

У 70-80-х роках минулого століття мовознавці [37; 41; 73] 

розмежовували синонімію і дублетність. Лінгвісти стверджували, що для 

термінів характерно останнє. Як показує аналіз ФТ, дублетність необхідно 

розглядати як частковий випадок лексичної варіативності – синонімії. 

Автори наукових праць з українського термінознавства [96, с. 181] теж 

уважають, що синонімія повинна включати поняття термінологічної 

дублетності, а не виділяти в окремий вид відношень між лексемами. 

У літературній мові синонімами, на відміну від слів-дублетів, часто 

користуються для стилістичного самовираження. У ФТ відмінності 

виявляються під час ідентифікації елементарних семних компонентів. Для 

номінації одного і того самого поняття слова-синоніми презентують різну 

семантичну структуру, яку легко виявити, якщо розкладати на компоненти 

семантику всього слова. Наприклад: contaminamètre – mesureur de radiation 

„вимірювач радіоактивності‟, compteur de chaleur – fluxmètre thermique 

„вимірювач теплового потоку‟. За допомогою компонентного аналізу 

з‟ясовуємо, що contaminamètre походить від contamination і métrer, означає 

„забруднення‟ і „міряти‟. Семантика складного слова contaminamètre 

звужується, оскільки його дефініція „вимірювач радіоактивного 

забруднення‟. Компонентна семантика compteur de chaleur визначає 
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„лічильник тепла‟, а семантична структура fluxmètre thermique вказує на 

прилад, що вимірює тепловий потік. Отже, фізичні терміни-синоніми можуть 

номінувати одне поняття, але структурний аналіз їхньої семантики виявляє 

відмінності, а це дає підстави твердити, що обидва наведені приклади не 

можна вважати словами-дублетами [37, c. 54]. 

Важливо, що під час заміни термінів-дублетів «двійником» зміст 

тексту зовсім не змінюється, а це дає змогу використовувати їх у фахових 

текстах без жодних застережень: “La reaction de repliement de l‟α-LA (l‟α-

lactalbumine) a été étudiée par de nombreuses méthodes de biophysique telles que 

l‟absorbance UV, la fluorescence intrinsèque, le dichroїsme circulaire, la 

spectroscopie infrarouge, la résonance magnétique nucléaire (RMN) et la 

diffusion des rayons X” [161, c. 221], „Реакція згортання α-LA                         

(α-лактальбуміну) була досліджена методами біофізики, такими як УФ-

поглинання, внутрішня флуоресценція, круговий дихроїзм, інфрачервона 

спектроскопія, ядерний магнітний резонанс (ЯМР) і розсіювання Х-

променями‟. “A droite les hydrogènes protégés dans le « molten globule » 

cinétique (haut) et dans celui stabilisé à pH acide (bas) sont détectés par RMN” 

[161, c. 223], „Справа захищені гідрогени в кінетичній «розплавленій 

глобулі» (верхня частина) і в такій стабілізованій кислоті рН (нижня 

частина), виявлені за допомогою RMN‟. Використання ж фізичних термінів-

синонімів (не дублетів) потребує чітких дефініцій. Тому заміна 

терміноелемента синонімічною лексемою супроводжується окресленням 

його семантичних меж: “L‟intérêt de cette région spectrale ne s‟est pas 

uniquement focalisé sur les applications scientifiques et techniques du RS 

(rayonnement synchrotron); il y a eu en parallèle une croissance similaire dans 

les domaines de l‟astronomie X, la physique atomique, la fluorescence X, les 

lasers X et pour la lithographie extrême UV” [205, c. 265], ‘ Інтерес цієї 

спектральної області не тільки зосереджений на наукових і технічних 

застосуваннях RS (синхротронного випромінювання); було паралельне 
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аналогічне зростання в областях рентгенівської астрономії, атомної фізики, 

рентгенівської флуоресценції, рентгенівських лазерах і для літографії 

крайнього ультрафіолету’ . “La branche VUV (ultraviolet à vide) de la ligne 

Métrologie doit pouvoir travailler dans la région spectrale comprise entre 

quelques eV et 100 eV” [205, c. 266], „Галузь ВУФ (вакуумного 

ультрафіолету) лінії метрології повинна працювати в спектральному 

діапазоні від декількох еВ до 100 еВ‟. 

Для проведення аналізу і диференціації варіативності фізичних 

термінів необхідно систематизувати множину синонімічних пар, що 

сприятиме подальшому впорядкуванню і розвитку ФТ. Шляхи та причини 

появи синонімів можна поділити на такі групи: 

1. Словотвірна варіативність фізичних термінів може виявлятися 

завдяки паралельному вживанню лексем автохтонного й 

іншомовного походження: agrégation – cluster „кластер, скупчення‟, 

fuite quantique – tunneling „тунелювання‟, dérivation en courant – 

shunt „шунт; відгалуження струму‟, conducteur de lumière – fiber 

„світловод‟ або використанню морфемних елементів іншомовного 

походження: asymétrie – antisymétrie „асиметрія – антисиметрія‟, 

diffusion mutuelle – interdiffusion „взаємна дифузія‟, surstructure – 

superstructure „надгратка, надструктура‟, modulation croisée – 

transmodulation „перехресна модуляція‟. Збільшення кількості 

синонімів за етимологічною ознакою особливо актуальне в останні 

десятиліття, оскільки терміни англійського походження (див. 

розділ 3, «Динаміка семантичної інтеграції запозичень фізичних 

термінів у лексичну систему французької мови») поповнюють 

словниковий склад фахової лексики. 

2. Виникнення термінів-синонімів може відбуватися внаслідок того, 

що субстантивний терміноелемент не може утворити похідний 

прикметниковий термін з однаковою кореневою морфемою: aimant 

„магніт‟ – magnétique „магнітний‟, noyau „ядро‟ – nucléaire 
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„ядерний‟. Тоді кожна синонімічна «гілка» формує власний 

парадигматичний ряд термінів, у яких спільною залишається 

поняттєва домінанта, що є семантичною основою для всіх членів 

ряду: aimant → aimant compensateur „компенсуючий магніт‟, aimant 

de convergence „фокусуючий магніт‟, magnétique → état magnétique 

„магнітний стан‟, attraction magnétique „магнітне притягання‟, noyau 

→ noyau atomique – „атомне ядро‟, noyau carboné „вуглецеве ядро‟, 

nucléaire → forces nucléaires „ядерні сили‟, réaction nucléaire „ядерна 

реакція‟. 

3.  Фізичний термін виражає поняття, але саме поняття номіноване 

через відповідне визначення, тому виникає дефініційна синонімія –

збіг значення терміна і його дефініції [37, с. 57]. Отже, синонімічна 

пара, з одного боку, представлена фізичним терміном, з іншого – 

словосполученням, що визначає значення цього терміна і окреслює 

сферу вживання. Приклади дефініційної синонімії можна знайти в 

усіх розділах фізики. Механіка: graviton – excitation élémentaire du 

champ gravitationnel „гравітон – елементарне збудження 

гравітаційного поля‟; молекулярна фізика та термодинаміка: 

entropie – la fonction thermodynamique d'état du macrosystème 

„ентропія – термодинамічна функція стану макросистеми‟; 

електродинаміка: anion – un ion chargé négativement „аніон – 

негативно заряджений іон‟, оптика: phonon – l'excitation élémentaire 

du réseau cristallin „фонон – елементарне збудження кристалічної 

решітки‟; фізика атома: photo-ionisation – ionisation d'atomes 

(molécules) sous l'action des photons „фотоіонізація – іонізація атомів 

(молекул) під дією фотонів‟. 

4. Номінація фізичних понять може відбуватися за допомогою 

термінів, які утворені від прізвищ відомих вчених. Крім того, теж 

саме поняття може позначатись через характеристику самого 

фізичного явища. Очевидно, що такий «дуалізм» для позначення 
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одного і того самого поняття приводить до паралельного вживання 

обох найменувань у фізичних текстах: interaction coulombienne 

„кулонівська взаємодія‟ – interaction électrostatique „електростатична 

взаємодія‟, échelle Kelvin „шкала Кельвіна‟ – échelle absolue de 

température „абсолютна шкала температур‟, rœntgénogramme 

„рентгенограма‟ – diagramme à rayons X „діаграма з Х-променів‟, loi 

de Wien „закон Віна‟ – loi du rayonnement du corps noir „закон 

випромінювання абсолютно чорного тіла‟. 

5. У ФТ трапляються синоніми, які продукуються афіксальною 

варіативністю слів: électrode de postaccélération – électrode 

postaccélératrice „електрод післяприскорення‟. Семантика таких 

лексемних пар ідентична, тому вони відповідають вимогам 

синонімів-дублетів. Продуктивність утворених таким шляхом 

синонімічних пар у ФТ досить низька. 

Лінгвісти часто виділяють в окремий вид лексичну синонімію 

[41; 105, с. 90; 118, с. 3], яка полягає в утворенні лексичних одиниць на 

основі значення слова, але не враховує його морфологічної структури. До 

лексичних синонімів відносимо: lumière infrarouge „інфрачервоне 

випромінювання‟ – émission thermique „теплове випромінювання‟, gamme de 

fréquences „діапазон частот‟ – spectre „спектр‟, brillance – luminosité 

„яскравість‟, lumière naturelle „природне світло‟ – lumière dépolarisée 

„неполяризоване світло‟, ténacité – viscosité „в‟язкість‟. Лексична 

варіативність часто реалізується через використання слів або морфемних 

елементів, які походять з інших мов (англійської): shift – déplacement 

„зміщення, зсув‟, scatter light – lumière diffuse „розсіяне світло‟. 

Явище синонімії у ФТ породжує не тільки пари, але й ряди термінів-

словосполучень, що відображає динамізм структур у номінативних 

відношеннях. Множинністю позначень можна описати прилади та пристрої: 

appareil d'alimentation – bloc d'alimentation – boîte d'alimentation „блок 

живлення‟, convertisseur thermoélectrique – appareil thermoélectrique – couple 
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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 ФТ. На рис. 4.1 подано 

багатокомпонентний термін-словосполучення, в якому основні лексичні 

елементи походять із синонімічних рядів, семантика яких не виходить за 

межі ФТ. Вибірка елементів із синонімічного ряду однозначна для 

мультикомпонентних фізичних термінів. Це означає, що неможливо 

замінити одні лексеми іншими в межах синонімічного ряду, оскільки це 

призведе до зміни семантики або до втрати будь-якого смислу терміна-

словосполучення. 

Контекстуальна заміна багатокомпонентного терміна може 

практикуватися лише для слів-дублетів. Взаємозаміна унітарних або 

бінарних термінів-синонімів може відбуватися разом із застереженням щодо 

їхнього семантичного поля і для окремого розділу фізики. У хвильовій 

оптиці часто використовують синонімічні пари, що набувають однакового 

сенсу: région spectrale „спектральна область‟ → domaine spectral 

„спектральний діапазон‟, constante de propagation „константа розширення‟ → 

nombre d'onde „хвильове число‟. У багатокомпонентних термінах синонімічні 

заміни можуть бути ускладнені семантичним переосмисленням окремих 

терміноелементів. Згідно із поданою схемою (рис. 4.1), в 

чотирикомпонентний термін absorption avec l'excitation de vibrations du 

réseau входить словосполучення l'excitation de vibration, семантика якого 

формально  не  узгоджується  з  терміном, що  його  включає. Для  пояснення 

такого перекладу термінів необхідне глибоке розуміння суті фізичних 

процесів. 
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Рис. 4.1. Схема утворення фізичних термінів та синонімічних рядів. 

 

У випадку коливального збудження кристалічної решітки виникає 

випромінювання, тому absorption avec l'excitation de vibrations du réseau 

виражає „поглинання випромінювання кристалічної решітки‟, а не 

„поглинання коливального збудження кристалічної решітки‟, що 
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підтверджує відсутність простого сумування смислів окремих 

терміноелементів. 

Отже, сучасну фізичну французьку термінологію характеризує 

організована система синонімічних відношень між її елементами. Аналіз 

наукових текстів свідчить, що за ступенем синонімічності необхідно 

розрізняти терміни-синоніми та терміни-дублети. Проміжне місце займають 

слова, що наближаються до абсолютних синонімів, які можна виділити через 

аналіз семантичної структури. У синонімії фізичних термінів наявний 

денотативно-сигніфікативний аспект, що дозволяє проводити диференціацію 

значень терміноелементів внаслідок уточнення та конкретизації 

семантичного змісту. Проведена класифікація синонімів за шляхами та 

причинами виникнення значно впорядковує всю множину синонімічних 

відношень.  

Формування синонімічних рядів за домінантною ознакою – це 

акумуляційна база, на основі якої можуть формуватися терміни-

словосполучення. У багатокомпонентних фізичних термінах, якщо виходити 

з аксіоми про семантичну константу, варіації лексичних елементів можуть 

проводитись лише абсолютними синонімами. 

 

4.2. Полісемія фізичних термінів як категорія семантичної 

варіативності 

Полісемію, або багатозначність, лексем у французькій мові активно 

досліджено на основі загальновживаної та фахової лексики. З. Н. Левіт 

визначає полісемію [71, с. 101] як перелік значень у рамках семантики слова, 

що концентруються навколо спільного семантичного ядра. Деякі лінгвісти 

вважають полісемію одним із чинників, що зменшує комунікативну функцію 

мови [37, с. 48; 85, с. 63]. На думку Л. В. Джандоєвої [43], протиріччя 

виникає між формою і змістом мовного знака, яке полягає у порушенні 

ізоморфних відношень означуваного і позначуваного. Дискусії  пов‟язані з 
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виникненням полісемічних відношень у галузевих терміносистемах. 

Прийнято вважати, що мова науковців повинна бути чіткою, однозначно 

визначеною і кожен новий термін закріплюється за єдиним смисловим 

навантаженням. Насправді таке уявлення не відповідає дійсності, 

підтвердження цьому – полісемічні та моносемічні відношення між 

термінами. Тому вважаємо, що змістові трансформації і виділення нового 

смислу – це цілком закономірні явища, які відображають динаміку розвитку 

всієї терміносистеми. Необхідно зазначити, що моносемність терміна як вияв 

однозначності не забезпечує повноту номінації ТО, оскільки його зміст 

реалізується через функціонування у фаховому тексті. 

Як зазначено в розділі 4, «Cинонімія в сучасній французькій ФТ», 

фізичні терміни повинні точно визначати наукові поняття, але для них також 

характерне існування смислів, які входять у вибране термінологічне поле або 

знаходяться за його межами. Аналіз фізичних термінів із фахових словників 

свідчить про існування як полісемних, так і моносемних термінів. У 

лексикографічних джерелах 60 рр. [125], 80 рр. [16] минулого століття та 

початку XXI століття [61] встановлено, що відношення полісемних до 

моносемних терміноелементів зростає. Отже, зі збільшенням кількості 

інформації у фаховій лексиці дедалі більше виявляється принцип мовної 

економії. Полісемія у фізичній лексиці має свої особливості і джерела 

виникнення. Фізичні терміни не можуть бути використані в значеннях, що 

взаємно виключають одне одного, як це має місце у літературознавстві [37, 

с. 48]. 

Джерела виникнення полісемії у ФТ [27]: 

1. Полісемія термінів, які походять із загальновживаної лексики. 

- défaut „дефект‟ означає порушення ідеальної кристалічної решітки 

[9, с. 75]. У загальновживаній лексиці це слово означає недолік, вада, 

помилка, несправність, відсутність, тощо;  

- son „звук‟; варто розуміти як пружні хвилі у речовинному 

середовищі, що за своєю частотою та інтенсивністю можуть 
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сприйматись органами чуття [9, с. 116]. У полі загальновживаної 

лексики son визначає психофізіологічне відчуття, яке можуть 

сприймати людські органи чуття; 

- équilibre „рівновага‟ – стан механічної системи, при якому всі її точки 

перебувають у спокої відносно вибраної системи відліку [9, с. 249]. 

Крім того, в загальновживаній лексиці означає „баланс (рівність 

витрат і прибутків), збалансованість, урівноваженість‟; 

- force „сила‟ – векторна фізична величина, міра взаємодій між тілами 

[9, с. 259]. У французькій мові семантика слова force включає також 

компонент „влада, міць, насилля, зусилля‟. 

Як бачимо з наведених прикладів, у термінах, які завдячують своїм 

походженням загальновживаній лексиці, виділяється одна або декілька 

семантичних властивостей, які можуть бути доповнені новою якістю, 

пов‟язаною родовою ознакою із семантикою слова. 

2. Полісемія на основі метонімічних перенесень. 

Метонімією називають перенесення назви одного предмета на інший, 

який перебуває з ним в асоціативних відношеннях [37, с. 49]. У фізичній та 

технічній термінології часто метонімічна багатозначність реалізується, коли 

зміст поняття утворено з ознак, які належать до різних логічних категорій. 

Наприклад: явище – процес, величина – процес, дія – результат дії, величина 

– явище, властивість – величина, тощо. Таку полісемію часто називають 

«категоріальною багатозначністю» [37, с. 50; 55, c. 6]. Наприклад: 

- явище – процес: thermalisation – 1) термалізація (явище), 2) 

термалізація, сповільнення нейтронів (процес), transformation 

radioactive 1) радіоактивний розпад (явище), 2) радіоактивний розпад 

(процес), émission – 1) емісія (явище), 2) емісія (процес); 

- величина – процес: aimantation – 1) магнітний момент (величина) 

2) намагнічування (процес), absorption optique – 1) оптичне 

поглинання (величина), 2) оптичне поглинання (процес), accélération 

– 1) прискорення (величина), 2) прискорення (процес); 
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- величина – явище: inductance – 1) коефіцієнт самоіндукції (величина), 

2) індуктивність (явище), transmissibilité – 1) коефіцієнт прозорості 

(величина), 2) проникність (явище), gravitation – 1) сила тяжіння 

(величина), 2) тяжіння, гравітація (явище); 

- дія – результат дії: irradiation – 1) опромінювання (дія), 

2) опромінення (результат дії), ségrégation – 1) ліквація (дія), 

2) сегрегація (результат дії); cristallisation – 1) кристалізація (дія), 

2) скупчення кристалів (результат дії); 

- властивість – величина: capacité de polarisation – 1) поляризованість 

(властивість), 2) поляризаційна ємкість (величина), densité – 

1) щільність, густина, насиченість (властивість), 2) питома вага 

(величина), résistance à chaud – теплостійкість (властивість), 2) опір 

тіла в нагрітому стані (величина). 

Метонімія у фізиці не спричиняє семантичної невизначеності, оскільки 

в наукових статтях легко знімається контекстом: “De plus ce modèle montre 

que l’émission ne peut avoir lieu que lorsque les électrons accélérés repassent à 

proximité de l‟ion parent soit pendant un intervalle de temps très court devant la 

période optique” [168, c. 5] „Крім того, ця модель показує, що 

випромінювання може мати місце, коли прискорені електрони проходять 

біля первинного іона протягом дуже короткого проміжку часу до оптичного 

періоду‟. “Une interprétation plus approfondie de ces résultats devra être 

réalisée afin de bien comprendre les mécanismes d‟optimisation au niveau de la 

forme temporelle de l’émission harmonique” [256, с. 40], „Поглиблена 

інтерпретація цих результатів повинна бути проведена, щоб зрозуміти 

механізми оптимізації на рівні часової форми гармонічного 

випромінювання‟. 

У ФТ часто спостерігається «універсальність» лексем, коли зміст 

поняття може охоплювати більше, як дві логічні категорії, але водночас 

зберігає семантичну родову ознаку: 



152 

 

- властивість – прилад, якому характерна ця властивість – величина: 

inductance – 1) індуктивність (властивість), 2) котушка індуктивності 

(прилад), 3) коефіцієнт самоіндукції (величина),  

- властивість – прилад, якому характерна ця властивість – явище – 

процес: dispersion 1) дисперсність (властивість), 2) дисперсна система 

(прилад), 3) дисперсія (явище), 4) диспергування (процес), 

- явище – процес – властивість: radiation 1) радіація (явище), 2) 

випромінювання (процес), 3) здатність до випромінювання 

електромагнітних хвиль, променювання (властивість). 

Різноманітність змісту терміна передбачає сукупність семемного 

набору і динаміку семантики в процесі розвитку семантики лексичних 

одиниць. Наприклад, термін radiation  лат. radiātus „сяючий, оточений 

сяйвом‟ у ФТ ввійшов через категорію «властивість речовини», зберігати 

родову семантичну ознаку з вихідним латинським аналогом. Пізніше, коли 

відбулось дослідження властивостей радіоактивних матеріалів, radiation 

номінував фізичний процес, який полягав у виникненні частинок, що 

з‟явилися під час перетворення ядер нестійких ізотопів одних елементів у 

ядра інших елементів [9, c. 241].  

Останнім, новітнім етапом еволюції лексеми стало формування таких 

розділів: фізика ядра і елементарних частинок та радіаційна фізика твердого 

тіла. Термін набуває значення складного фізичного явища і в такій логічній 

категорії проникає у сферу медичної та загальновживаної лексики. Тут 

можуть формуватися терміни, які складаються з декількох терміноелементів, 

компоненти яких не обов‟язково походять із фізичної лексики: radiation 

solaire „сонячна радіація, сонячне випромінювання‟, radiation lumineuse 

„світлове випромінювання‟, radiation calorifique „теплова радіація, теплове 

випромінювання‟. За допомогою процесу усічення частини слова рідше 

утворюються складні термінолексеми: radiohygiène „радіаційна гігієна‟ 

radiochirurgie „радіаційна хірургія, радіохірургія‟. На прикладі radiation 
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простежуємо механізм послідовного розвитку семантики терміноелемента. 

Необхідно зазначити, що в рамках «категоріальної багатозначності» 

семантика термінів, зазвичай, не виходить за межі ФТ. Приклад із radiation 

свідчить, що розвиток семантики деяких лексем не обмежується 

поширенням на категорії всередині терміносистеми, а є суб‟єктом аналізу 

для всієї мовної системи. 

Проблематика полісемних відношень піднімалася в інших мовних 

системах щодо існування міжгалузевої багатозначності. Наприклад, 

О. М. Толікіна [121, c. 60] уводить поняття «істинної полісемії». Авторка 

стверджує існування полісемії в рамках лише однієї терміносистеми. Такі 

міркування заперечують можливість трансформації значень слова залежно 

від його вживання в різних наукових галузях. Уважаємо, що полісемія – це 

явище, що характерне для всієї мови і для фізичної термінології як її 

підсистеми. Фізичний термін як мовний знак може підлягати вторинній 

номінації, що полягає в розкритті суті понять через уже відомі і сформовані. 

Метонімічні перенесення, які включають асоціацію одного наукового 

поняття з іншим, що формально не належать до однієї терміносистеми, 

цілком логічні, особливо щодо суміжних галузей наук. Наприклад, 

загальновживане слово rayon означає „спиця‟, а відповідний термін у 

фізичній, математичній та технічній терміносистемі – „промінь, радіус‟. Усі 

смисли терміна через когнітивно-асоціативні зв‟язки пов‟язані між собою. 

Промінь у ФТ розуміють як пряму, що має початок (точку) і не має кінця, що 

очевидно, на момент введення терміна асоціювалось зі словом спиця. 

Поняття радіус у випадку окреслення дуги кола теж асоціюється з мовним 

знаком із загальновживаної лексики. Цікаво, що саме у фахових 

терміносистемах лексема rayon (табл. 4.1) виявляє високу словотвірну 

продуктивність. 

Отже, слово із загальновживаної лексики стає терміном, якщо 

відбувається ґрунтовна трансформація його семасіологічних  характеристик 
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Таблиця 4.1 

Семантика rayon  та похідних термінів в різних лексичних системах 

Загальновживана 

лексика 

Лексика 

математичної 

терміносистеми 

Лексика ФТ Лексика технічної 

терміносистеми 

rayon „спиця‟ rayon „промінь, 

радіус,‟ 

rayon „промінь, 

радіус‟ 

rayon „промінь, 

радіус‟ 

 rayon axial 

„аксіальний 

промінь‟, rayon 

de convergence 

„радіус 

збіжності‟, rayon 

vecteur „радіус-

вектор‟ 

rayon laser 

„лазерний 

промінь‟, rayon 

monochromatique 

„монохроматичний 

промінь‟, rayon 

covalent 

„ковалентний 

радіус‟, rayon 

moléculaire „радіус 

молекули‟, rayon 

de noyau „радіус 

ядра‟ 

rayon d'exploration 

„скануючий 

промінь‟, rayon 

visual візирний 

промінь, rayon 

d'action „радіус 

дії‟, rayon 

d'enroulement 

радіус витка   

 

[70, с. 84]. 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. Під час 

аналізу фізичних текстів така невідповідність зовсім не утруднює їхнього 

розуміння, але сприяє тому, що поліморфні відношення стимулюють 

динамічний розвиток лексико-семантичних процесів. 

Приклади в табл. 4.1 вказують на семантичну спорідненість значень 

термінів за спільною родовою ознакою. Водночас необхідно зауважити, що 

поза межами ФТ семантичний набір для одного і того самого терміна часто 

не обмежується парадигмою полісемії. Наприклад, термін cavité у 
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загальновживаній лексиці означає „порожнину, бульбашку‟, в металургії – 

„дутловину, раковину‟, у фізиці – „об‟ємний резонатор‟. Отже, в металургії 

та загальновживаній лексиці чітко фіксуємо полісемні відношення, об‟єднані 

родовою семантичною ознакою, яка вказує, що в певному середовищі існує 

«локальна пустота, порожнина». Коли порівнювати значення cavité в рамках 

указаних терміносистем із фізичною, то бачимо, що полісемія досить умовна 

і на міжгалузевому рівні виявляє ознаки омонімії. Виділення нового 

значення „об‟ємний резонатор‟ пов‟язане з тим, що власне локальні пустоти 

є добрими резонаторами електромагнітних хвиль. Тому вважаємо, що в слові 

cavité існує зовнішня (міжгалузева) полісемія, яка виявляється на 

внутрісемантичному рівні, водночас глибока диференціація дефініцій 

фізичних понять може призводити до омонімізації лексем. 

У ФТ не виявлено слів-омонімів, які були б графічно і фонетично 

тотожними, а семантично не мали б жодних спільних ознак чи властивостей. 

Очевидно, що існування всередині ФТ омонімів ставить під загрозу 

однозначність взаємозв‟язків лексико-семантичної структури, внаслідок чого 

зміст фізичних текстів стає невизначеним. Водночас міжгалузева омонімія 

характерна для фізичних терміноелементів. Існує достатньо велика кількість 

прикладів міжгалузевої омонімії: fenêtre – у загальновживаній та технічній 

лексиці означає „вікно, віконний проріз, діафрагма‟, у ФТ – „селективний 

імпульс‟, variance – у загальновживаній та математичній лексиці – „варіація, 

відхилення, дисперсія‟, у ФТ – „число ступеней вільності‟, frange – у 

будівельній галузі – „карниз, піддашок‟, у ФТ – „інтерференційна смуга‟, 

accrochage – у загальновживаній та технічній лексиці – „підвішування, 

прикріплення‟, у ФТ – „збудження паразитних коливань, самозбудження, 

filerie – у текстильній галузі – „прядильна майстерня, прядильний цех‟, у ФТ 

– „електричне коло‟. 

Джерелами поповнення омонімів у загальновживаній та спеціальній 

лексиці, згідно із твердженням О. В. Суперанської [117, с. 45] є: 

1) розмежування двох або декілька значень багатозначного слова, тобто 
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дивергенція; 2) зміна слів, що раніше звучали по різному, – конвергенція; 

3) запозичення з різних джерел, калькування, переклад. Основний шлях, 

яким продукують омоніми у фізичній лексиці пов'язаний із першим 

джерелом. 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 слова, значення 

яких у суміжних галузях важко однозначно пов‟язати з полісемією чи 

омонімією [27]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Отже, дефініція таких полісемант знаходиться на межі втрати спільної 

семи. Необхідно зауважити, що функціонування термінів розділено різним 

                              „видовження, розтяг‟ – загальновживана, фізична лексика 

élongation             „сейсмічне зміщення‟ – сейсмологічна лексика 

                              „відхилення координати‟ – математична лексика 

                               „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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семантичним полем, тому немає жодних протиріч для розуміння фахового 

тексту. У полісемії, на відміну від омонімії, семантично-етимологічні зв‟язки 

збережено, а це важливий критерій для ідентифікації цих явищ. 

Дослідження термінів у полісемному аспекті свідчить, що 

багатозначність лексем – це поширене явище в полі фізичної лексики. Аналіз 

фахових словників указує на зростання питомої ваги полісемних 

терміноелементів над моносемічними. З‟ясовано, що основні джерела 

формування полісемант у ФТ – це загальновживана лексика та метонімічне 

перенесення лексем, в якому важливу роль відіграє категоріальна 

багатозначність. Розвиток семантики багатозначних термінів часто 

супроводжується виходом за межі ФТ, що формує міжгалузеві 

полісемантичні відношення. Глибока диференціація семантики лексем може 

приводити до міжгалузевої омонімізації фізичних термінів. За значної 

поширеності семантичної варіативності важливим чинником однозначності 

для розуміння фахових текстів стає виключення внутрішньої омонімії у ФТ. 

 

4.3. Антонімічні відношення у французькій фізичній 

терміносистемі  

Антонімічні відношення встановлюються між лексемами, які 

характеризують взаємно протилежні семантичні ознаки. У мовознавстві 

антонімія ґрунтується на логічній протилежності, яка знаходиться всередині 

однієї семантичної суті, що виражає процес, явище, властивість, дію і т. ін. 

На відміну від явищ синонімії, полісемії та омонімії, антонімічні відношення 

формуються в бінарній підсистемі, компоненти якої об‟єднані в групу за 

спільною родовою ознакою. Структурний склад підсистеми призводить до 

того, що антонімічні відношення між терміноелементами не відрізняються 

суттєво від таких же відношень у загальновживаній лексиці. Водночас 

необхідно зауважити, що попередні дослідження антонімів стосуються в 
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основному загальновживаної та лексики соціально-гуманітарного 

напрямку [50; 89; 136]. 

Існування антонімічних відношень у термінознавстві не 

супроводжується такими ж дискусіями, як щодо синонімії чи полісемії. 

Передусім це пов‟язано з тим, що антонімічне протиставлення не порушує 

принципів термінотворення – однозначності, системності та точності. Треба 

зазначити, що не всі лінгвісти вважають термінологічну антонімію суб‟єктом 

дослідження в мовознавстві. Л. О. Новиков стверджує, що в термінознавстві 

антонімічні відношення не існують [91]. Йому опонують більшість 

мовознавців, зокрема В. П. Даниленко вважає, що антонімія в термінології 

більше поширена, ніж у загальнолітературній мові [39, с. 25] і є способом 

вираження явищ науки [39, с. 27]. Уважаємо, що в лінгвістиці 

термінологічна антонімія – природне явище, яке у парадигматичному аспекті 

виражає суть категорії протилежності. 

У французькій мові антонімію досліджували Ш. Баллі, 

Н. М. Лопатникова [6; 76], а серед сучасників – Паскаль Амсілі [241], Тереза 

Гермак-Зелінська [195]. Проте у фахових терміносистемах дослідження 

вкрай незначні, за винятком деяких аспектів релігійної [50] та економічної 

[17] лексики. У ФТ французької мови аналіз антонімічних відношень на 

основі літературних джерел нам невідомий. Водночас потреба в такому 

дослідженні особливо необхідна, оскільки денотативні фізичні терміни часто 

номінують протилежні процеси, явища та властивості речовини: force 

centripète „доцентрова сила‟, – force centrifuge „відцентрова сила‟, synthèse 

atomique „синтез (ядерний) атомів‟ – désintégration atomique „розпад 

(ядерний) атомів‟, couche ouverte „незаповнена (електронна) оболонка‟ – 

couche complète „заповнена (електронна) оболонка‟, liaison saturée 

„насичений зв‟язок‟ – liaison insaturée „ненасичений зв‟язок‟. 

За семантичним критерієм антоніми ФТ французької мови можна 

поділити на такі види: контрарні (градуальні), комплементарні, векторні. 
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1. Контрарні антонімічні пари позначають два протилежні видові 

поняття, між якими існує один або декілька проміжних членів, що вказують 

на зростання чи спад поняттєвої ознаки [92, с. 245]. У ФТ контрарні 

антоніми нетипові, тому зафіксовано лише декілька пар із проміжними 

ланками: état solide „твердий стан‟ – liquidité „рідкий стан‟ – état gazeux 

„газоподібний стан‟, génération „генерація‟ – amplification „підсилення‟ – 

atténuation „послаблення‟ – extinction „згасання‟ (сигналу), réflexion totale 

„повне відбивання‟ – réflexion incomplète „неповне відбивання‟ – absorption 

„поглинання‟, congeler „заморожувати‟ – réfrigérer „охолоджувати‟ – 

échauffer „нагрівати‟ – embraser „розжарювати, розпікати‟. Такий вид 

антонімів найбільше поширений у загальновживаній лексиці, оскільки в 

основі протилежності лежить зростання або спадання ступеня якості.  

2. Комплементарна антонімія характеризується тим, що слова, які 

протиставляються через видові поняття взаємодоповнюють єдине родове 

поняття і не містять жодних проміжних лексичних елементів: maximum de 

diffraction „дифракційний максимум‟ – minimum de diffraction „дифракційний 

мінімум‟, équilibre stable „стійка рівновага‟ – équilibre instable „нестійка 

рівновага‟, courant continu „постійний струм‟ – courant alternatif „змінний 

струм‟, proton „протон‟ – antiproton „антипротон‟, matière „матерія‟ – 

antimatière „антиматерія‟, pressurisation „збільшення тиску‟ – decompression 

„зменшення тиску‟, accélération „прискорення‟ – décélération „сповільнення‟, 

atome excité „збуджений атом‟ – atome au repos „незбуджений атом‟, force 

constante „стала сила – force variable „змінна сила‟, processus reversible 

„оборотній процес‟ – processus irréversible „необоротній процес‟. 

У фізичних текстах комплементарне протиставлення часто виконує 

функцію контрастного співставлення [92, с. 248] і реалізується за схемою: 

«А, а не В» або «не А, а В». Така логічна модель становить основу 

протиставлення і виявляється у фізичних текстах як модель антонімії. 

Наприклад: “Bien que la nature de la largeur spectrale ne soit pas spécifiée pour 

réaliser le lissage, on préfère utiliser une modulation de fréquence plutôt qu‟une 
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modulation d’amplitude qui est néfaste lors de la propagation dans la chaîne” 

[201, c. 302] „Хоча природа спектральної ширини не була точно визначена 

для проведення згладжування, переважно використовують частотну 

модуляцію, а не амплітудну модуляцію, яка є шкідливою для поширення в 

мережі.‟ 

У комплементарній антонімії необхідно однозначно визначати обидва 

елементи протиставлення для уникнення неоднозначності в протиставленні 

фізичних термінів. Опозиційна лексема повинна не лише заперечувати 

дефініцію своєї пари, але чітко означити зміст протиставлення. Наприклад, 

терміну courant continu „постійний струм‟ не підходить антонімічне 

протиставлення courant instable „непостійний струм‟ або écoulement turbulent 

„турбулентний потік‟ – écoulement laminaire „ламінарний потік‟, а не 

écoulement irrotationnel „безвихровий потік‟, chargé „заряджений‟ – déchargé 

„розряджений‟, а не non chargé „незаряджений‟. Отже, невдалий вибір 

антоніма може зумовити семантичну невизначеність протиставлення 

фізичного терміна. 

3. Векторна протилежність  лат. vektor „той, що везе, несе‟ 

[92, с. 245] полягає в протилежності різноспрямованих дій, рухів, ознак 

[92, с. 246]. Цей вид антонімії у ФТ французької мови представлений такими 

парами: dilatation adiabatique „адіабатичне розширення‟ – compression 

adiabatique „адіабатичний стиск‟, force d'attraction „сила притягання‟ – force 

répulsive „сила відштовхування‟, extension latérale „поперечне видовження‟ – 

contraction transversale „поперечний стиск‟, accélération centrifuge 

„відцентрове прискорення‟ – accélération centripète „доцентрове 

прискорення‟, élargissement de raie „розширення спектральної линії‟ – 

rétrécissement de raie „звуження спектральної линії‟, neutrons accélérateur 

„прискорювач нейтронів‟ – modérateur de neutrons „сповільнювач нейтронів‟, 

absorptibilité „поглинальна здатність‟ – réflexibilité „відбивна здатність‟. 
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Векторна антонімія досить поширена у фізичній термінології, що 

пов‟язано зі специфікою фізики як науки про явища та процеси, що 

відбуваються в природі. Інваріантом усіх вказаних антонімічних відношень є 

семантика родового поняття, що визначає видові граничні поняття, через які 

реалізовано протиставлення. 

Лексичне протиставлення – досить поширене явище в 

загальновживаній лексиці, а також, як підтверджує наше дослідження, у ФТ 

французької мови. Тому цікаво простежити виникнення антонімів для одних 

і тих самих лексем у полі загальновживаної і термінологічної лексики 

(табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Порівняння антонімів у полі ФТ та загальновживаної лексики 

Лексема Антонім у ФТ Антонім у 

загальновживаній 

лексиці 

Примітка 

matière „матерія‟ antimatière 

„антиматерія‟ 

-  

 

у 

загальновживаній 

лексиці антонім 

відсутній 

localisabilité 

„локалізованість‟ 

délocalisabilité 

„делокалізованість‟ 

- 

conducteur 

„провідник‟ 

diélectrique 

„діелектрик‟ 

- 

cristallisation 

„кристалізація‟ 

amorphisation 

„аморфізація‟ 

- 

absorption 

„поглинання‟ 

desorption 

„десорбція‟ 

- 

bombé 

„випуклий‟ 

concave 

„вгнутий‟ 

concave 

„вгнутий‟ 

 

 

 sensibilité insensibilité insensibilité 
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„чутливість‟ „нечутливість‟ „нечутливість‟ антоніми 

збігаються variabilité 

„мінливість,  

нестійкість‟ 

constance 

„сталість, 

стабільність‟ 

constance 

„стабільність‟ 

chaotique 

„хаотичний‟ 

ordonné 

„впорядкований‟ 

ordonné 

„впорядкований‟ 

continu 

„неперервний‟ 

discret 

„дискретний‟ 

(спектр) 

entrecoupé 

„переривчастий‟ 

 

 

 

 

антоніми різні 

 

 

 

 

accélérer 

„прискорювати‟ 

retarder 

„сповільнювати‟ 

(перетворення) 

entraver 

„сповільнювати, 

стримувати‟ 

excite 

„збуджений‟ 

fondamental 

„основний‟ (стан) 

calme  

„спокійний‟ 

élasticité 

„еластичність‟ 

inflexibilité 

„жорсткість, 

негнучкість‟ 

dureté 

„жорсткість, 

суровість‟ 

gravité 

„важкість, вага‟ 

- légèreté 

„легкість‟ 

 

 

у ФТ антонім 

відсутній 

lumière 

„світло‟ 

- obscurité 

„темрява‟ 

force 

„сила‟ 

- faiblesse 

„слабкість‟ 

humidité 

„вологість‟  

- aridité 

„сухість‟ 

 

Отже, таблиця ілюструє, що не кожному фізичному терміну, який має 

антонім, відповідає лексема із загальновживаної лексики, і навпаки, не 

кожній антонімічній парі із загальновживаної лексики відповідає така сама 
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пара із ФТ. Це свідчить про певну автономність фізичної терміносистеми у 

французькій мові. Шляхом протиставлення загальновживаної і фізичної 

лексики антонімічні пари можна поділити на чотири категорії: антонім 

відсутній у загальновживаній лексиці; антоніми збігаються в обох лексиках; 

антоніми різні в обох лексиках; антонім відсутній у ФТ. Відсутність 

тотожності загальновживаної лексики з терміносистемою пов‟язуємо з 

наданням нових смислових характеристик антонімічній парі із збереженням 

семантичних ознак, які застосовуються в загальновживаній лексиці. У 

табл. 4.2 не наведено прикладів фізичних термінів і відповідних їм антонімів, 

які мають смисл лише у фізичній лексиці (antiferromagnétisme 

„антиферомагнетизм – ferromagnétisme „феромагнетизм‟, proton „протон‟ – 

antiproton „антипротон‟, quark „кварк‟ – antiquark „антикварк‟). Очевидно, що 

їхні антоніми, як і вихідні лексеми функціонують лише в полі ФТ. 

Значну поширеність у фаховій термінології набули антоніми-

словосполучення, які складаються із двох компонентів. Часто антонімічна 

пара, наявна в загальновживаній лексиці, переходить у терміносистему 

завдяки об‟єднанню через підрядний зв'язок із родовим поняттям: élément 

léger „легкий елемент‟ – élément lourd „важкий елемент‟, faible liaison 

„слабкий зв‟язок‟ – forte liaison „сильний зв‟язок‟, réduction de la fréquence 

„зменшення частоти‟ – augmentation de la fréquence „збільшення частоти‟. 

Протиставлення в таких словосполученнях ґрунтується на ознаках 

семантичної протилежності, що закладені в загальновживаній лексиці і 

тотожно транспонується у фахову мову.  

У фізичних текстах серед багатокомпонентних словосполучень 

фізичних термінів рідко трапляються антонімічні пари. Протилежність у 

таких антонімічних парах зосереджена в одній лексемі через поляризацію 

семантичної ознаки: minimum de la bande de conduction „нижня межа зони 

провідності‟ – maximum de la bande de valence „верхня межа валентної зони‟, 

homogénéité d'un faisceau laser „однорідність лазерного пучка‟ – 

hétérogénéité d'un faisceau laser „неоднорідність лазерного пучка‟. Найбільше 
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– чотири – компоненти знайдено у фізичному терміні-словосполученні, для 

якого існує антонімічна пара: photocathode à faible rendement quantique 

„фотокатод с низьким квантовим виходом‟ – photocathode à élevé rendement 

quantique „фотокатод із високим квантовим виходом‟. Крім того, якщо 

словосполучення не містить компонентів, які за своєю суттю виражають 

антонімічність фізичного явища чи процесу, то все словосполучення номінує 

протилежні фізичні поняття: bruit de fond „фоновый шум, фон‟ – signal utile 

„корисний сигнал‟, pouvoir convergent „оптична сила (лінзи)‟ – distance focale 

„фокусна відстань‟. Для розуміння змісту такого протиставлення необхідні 

знання з курсу фізики.  

З огляду на велику кількість антонімів, що вживані в дослідженні з 

фізики у французькій мові можна провести класифікацію за структурним 

критерієм. Згідно з ним антоніми у ФТ можна поділити на такі види: 

1) афіксальні – лексемні корені антонімів збережено, протилежність 

виражено за допомогою префікса (isotope stable „стійкий ізотоп‟ – isotope 

instable „нестійкий ізотоп‟, particule „частинка‟ – antiparticule „античастинка‟, 

périodicité „періодичність‟ – apériodicité „неперіодичність‟, excitation 

„збудження‟ – désexcitation „зняття збудження‟, procédé reversible „оборотний 

процес‟ – procédé irréversible „необоротний процес‟); 

2) лексичні – антонімічність понять виражено різними основами: 

а) унітарні термінологічні основи (charge positive „позитивний заряд‟ – 

charge négative „негативний заряд‟, recombinaison „рекомбінація‟ – ionisation 

„іонізація‟, augmentation de l'inversion de population „збільшення інверсної 

населеності‟ – degradation de l'inversion de population „зменшення інверсної 

населеності‟); 

б) складні термінооснови – протилежність виражається одним із компонентів 

терміна (transformation isotherme „ізотермічне перетворення‟ – transformation 

polytherme „перетворення в системі з декількома джерелами тепла‟, 

microcristallin „мікрокристалічний‟ – macrocristallin „макрокристалічний‟, 
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écoulement monodimensionnel „одновимірний потік‟ – écoulement 

multidimensionnel „багатовимірний потік‟). 

У сучасній французькій мові зафіксовано випадки, коли антонімія 

щодо фізичного терміну може бути формально реалізована кількома 

способами. Тоді одному фізичному терміну і з тим самим значенням 

протиставлено декілька варіантів антонімів: laser continu „лазер неперервної 

дії‟ – laser impulsionnel „імпульсний лазер‟, laser pulse „пульсуючий лазер‟, 

accélérateur de neutrons „прискорювач нейтронів‟ – ralentisseur de neutrons, 

modérateur de neutrons „сповільнювач нейтронів‟, contraction du volume 

„зменшення об‟єму‟ – accroissement de volume, dilatation de volume 

„збільшення об‟єму‟, radiation dirigée „спрямоване випромінювання‟ – 

radiation diffusée, rayonnement diffuse, rayonnement disperse „розсіяне 

випромінювання‟. Отримані антоніми можуть вступати у синонімічні 

відношення і утворювати синонімічні ряди, функціонувати залежно від 

фізичного контексту. 

Отже, у ФТ явище антонімії представлено контрарними, 

комплементарними та векторними семантичними зв‟язками. Порівняння 

загальновживаних антонімів із фізичними термінами свідчить про часткову 

автономність фізичної підсистеми. За структурним критерієм антоніми у ФТ 

можна поділити на афіксальні та неафіксальні. 

В основі антонімічних зв‟язків лежить логічне протиставлення, що 

органічно поєднується із причинно-наслідковими зв‟язками між фізичними 

поняттями і на парадигматичному рівні збагачує та систематизує лексику 

мови. 

 

4.4. Детермінологізація фізичної лексики в аспекті лексико-

семантичної варіативності та функціонування  

 

На початку XXI століття відбуваються значні зміни в лексиці 

французької мови і відповідних підсистемах – у термінології фізико-
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математичних та технічних наук. Важливою тенденцією, яка в останні роки 

набула особливого поширення, стало виведення термінів із 

вузькоспеціалізованого поля у сферу загальновживаної лексики. Такі зміни 

знайшли своє відображення в лінгвістиці засобів масової інформації, 

медицині, косметології, розмовному дискурсі і навіть у художній літературі. 

Проникнення великої кількості термінів у загальновживану лексику вимагає 

від комунікантів знання наукових термінів, для того щоб у повному обсязі 

сприймати і аналізувати інформаційні потоки в сучасному соціумі. Отже, 

терміни перестають бути лише «інструментом» для фахівців окремих 

галузей наук, проникають і в лексику людей, які не мають безпосереднього 

відношення до терміносистем. 

Під час переходу слів з одного мовного середовища в інше 

відбуваються трансформації в семантиці терміна, а також виникають нові 

закономірності його існування та функціонування. Тому важливо зрозуміти і 

описати механізм детермінологізації, що визначає динаміку розвитку ФТ. 

Важливу роль у поширенні термінів за межі звичного поля 

функціонування займають науково-популярні журнали Франції та Інтернет-

мережа (Systemes Solaires [219], Le Journal Des Energies Renouvelables [182], 

Eco-Sapiens [214] і т. ін.). Такі видання спрощують дефінітивну функцію 

наукових фізичних понять, проте розкривають практичну цінність явища, 

ефекту чи властивості щодо впливу на навколишнє середовище загалом і на 

окремого індивідуума зокрема. 

У фаховій лексиці термін виникає, якщо необхідно наукове поняття 

представити у вигляді лексичного знака. Тому у формуванні ТО особливу 

роль відіграє вмотивованість, причому первинне – спеціальне поняття, а 

вторинним – знак для його назви. Детермінологізація – це зворотній процес 

термінотворенню, рушійну силу якого теж складає вмотивованість щодо 

переходу лексеми в інше функціональне поле. Взаємний вплив цих 

протилежних процесів на фахову терміносистему в різних мовах відіграє 

важливу роль у розвитку сучасної лінгвістики [8; 86; 111]. 
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Прикладами фізичних термінів і їхніх похідних, що протягом 

декількох десятиліть використовуються в пресі і побутовому мовленні, є 

rayonnement „випромінювання, радіація‟, radiation „радіація, радіоактивне 

випромінювання‟. Причиною швидкого входження цих лексем у загальний 

ужиток стали позалінгвіальні чинники – вибухи на атомній електростанції в 

Чорнобилі та Фукусімі, а також негаразди на атомних енергоблоках у 

Франції. 

Основну увагу в засобах масової інформації у використанні 

rayonnement зосереджено не на з‟ясуванні наукового поняття 

випромінювання чи радіації, а на можливому негативному їхньому впливу 

на людину чи інші живі організми: “Les effets des rayonnements ionisants sur 

l‟organisme varient en fonction de la dose reçue et de différents facteurs : la 

source (activité ou intensité de fonctionnement, nature, énergie…), le mode 

d‟exposition (temps, débit…) et la cible (tissus ou organes touchés, âge de 

l‟individu…)” [233], „Ефекти іонізуючого випромінювання на організм 

змінюються залежно від отриманої дози і різних факторів: джерело 

(активність або інтенсивність функціонування, природа, енергія...), спосіб 

експозиції (час, потужність...) і мішень (тканини або пошкоджені органи, вік 

людини...)‟. Уживання rayonnement і radiation в пресі не тотожне: слова 

відрізняються семантичною ознакою. У фізичне поняття, номіноване 

лексемою radiation, закладено випромінювання лише від радіоактивних 

речовин, а rayonnement визначає емісію електромагнітних хвиль від будь-

яких джерел, зокрема радіоактивних. Очевидно, що такі особливості 

семантики детермінологізованих лексем у засобах масової інформації не 

подаються, але відображаються на величині поля їхнього функціонування. 

Наприклад, якщо radiation асоціюють із небезпечним випромінюванням 

радіоактивних речовин, то rayonnement співвідносять також із негативним 

упливом електромагнітних хвиль від побутових приладів і мобільних 

телефонів: “Les rayonnements électromagnétiques des téléphones portables 

pénètrent le corps, et en particulier le cerveau, et encore plus chez les 
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enfants” [217], „Електромагнітне випромінювання від мобільних телефонів 

потрапляє в організм, особливо в мозок і ще більше в організм дітей‟. 

Розглядаючи детермінологізацію в когнітивному аспекті, можна 

розділити весь процес на 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. У першому 

випадку терміни застосовують фізики в наукових журналах, монографіях, 

тезах доповідей на наукових конференціях тощо: “L‟observable luminescence 

permet avec l‟aide de modèles adaptés d‟obtenir des informations inédites sur les 

étapes de dégradation et de répartition de l’énergie dans ces milieux diélectriques 

au cours du temps” [154, с. 161], „Спостережувана люмінесценція дозволяє за 

допомогою адаптованих моделей отримати нову інформацію про етапи 

деградації і розподілу енергії в діелектричних середовищах впродовж 

тривалого часу‟. На другому етапі термін використовують в науково-

популярній літературі із збереженням основних семантичних ознак: “Depuis 

le milieu des années 2000, les pompes à chaleur ont gagné leur place parmi les 

technologies de chauffage produisant de l’énergie renouvelable” [182, с. 36], „З 

середини 2000-х років, теплові насоси знайшли своє місце серед технологій 

опалення, які виробляють відновлювану енергію‟. На третьому етапі термін 

може отримати новий зміст, набути ознаки емоційного забарвлення та 

експресії: “L'énergie féminine est une force primordiale de la création, une 

partie fondamentale de Tout ce qui est” [213], „Жіноча енергія є первинною 

силою творіння, фундаментальною частиною Всього, хто є‟. Як бачимо із 

наведених прикладів, у наукових текстах структуру речень ускладненао 

підрядним зв‟язком, а семантику наукового поняття частково узгоджено з 

тим, що вона використовується в науково-популярній літературі і абсолютно 

відмінна від детермінологізованого слова, до якого вдаються не спеціалісти 

за межами фахового контексту. Необхідно зазначити, що внаслідок зміни 

цільової аудиторії на кожному етапі ТО проходить когнітивну адаптацію.  
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У науково-популярному дискурсі привертає увагу спрямування на 

практичну цінність фізичного поняття. На третьому етапі термінологічна 

лексема може бути ефективним засобом для вираження автором почуттів, 

емоцій та неординарного світогляду, щоб привернути увагу масового 

комуніканта. 

Серед усіх термінів, які найбільше піддались детермінологізації у ФТ, 

необхідно виділити епоніми – слова, утворені на основі власних назв 

[112, с. 716]. Терміни-епоніми виникли в пам'ять про діячів науки і їхній 

видатний вклад у відповідний розділ фізики. Добре відомі і поширені за 

межами терміносистеми такі лексичні одиниці: ampère „ампер‟ – одиниця 

вимірювання електричного струму, celsius „цельсій‟ – температурна шкала, 

ohm „Ом‟ – одиниця вимірювання електричного опору, pascal „паскаль‟ – 

одиниця вимірювання тиску, volt „вольт‟ – одиниця вимірювання напруги та 

інші. Антропологічна складова терміна-епоніма встановлює передумови 

його використання за межами терміносистеми, що є когнітивною базою для 

детермінологізації. 

Рідше процесу детермінологізації підлягають терміни-

словосполучення, які можуть бути використані як у письмовому, так і в 

усному мовленні: action destructive „деструктивна (руйнівна) дія‟, mouvement 

retardé „сповільнений рух‟, lumière du flash „спалах світла‟, énergie électrique 

„електроенергія‟. Такі словосполучення проходять процес адаптації в 

побутовій лексиці і після цього деякі з них можуть зазнавати фразеологізації: 

centre de gravité „центр тяжіння‟ → „головна опора‟ → perdre son centre de 

gravité „похитуватись, втратити точку опори‟, courant d'air „потік повітря‟ → 

se taper des courants d'air „голодувати, харчуватись повітрям‟. 

Детермінологізація зумовлена необхідністю точного і однозначного опису 

денотата за допомогою термінологічних лексем. Перехід терміна з фахової 

системи в побутову лексику з його подальшою мовною адаптацією 

відбувається в декілька етапів, важливу роль у яких відіграє когнітивне 
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переосмислення термінологічної лексики на основі асоціацій з об‟єктами 

навколишньої дійсності. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Сучасну фізичну термінологію у французькій мові характеризує 

організована система синонімічних відношень між її елементами. За 

ступенем синонімічності необхідно розрізняти терміни-синоніми та 

терміни-дублети. Аналіз текстів із фізики показує, що в явищі 

синонімії фізичних термінів наявний денотативно-сигніфікативний 

аспект, який дозволяє проводити диференціацію значень 

терміноелементів унаслідок уточнення та конкретизації 

семантичного змісту. 

2. Із фізичних термінів можуть формуватися синонімічні ряди, 

елементи яких об‟єднує семантична домінантна ознака і на її основі 

можуть формуватись терміни-словосполучення. У 

багатокомпонентних фізичних термінах з урахуванням аксіоми про 

семантичну константу варіації лексичних елементів можуть 

проводитися лише абсолютними синонімами. 

3. Аналіз термінів у полісемантичному аспекті свідчить, що лексична 

варіативність є поширеним явищем у фізичній лексиці. Основне 

джерело формування полісемант у ФТ – загальновживана лексика та 

метонімічне перенесення значення лексем, у якому важливу роль 

відіграє категоріальна багатозначність.  

4. Шляхом аналізу фізичних текстів виявлено, що семантика термінів 

часто виходить за межі ФТ, унаслідок чого формуються міжгалузеві 

полісемантичні відношення. У подальшій диференціації значень 

таких лексем відбувається міжгалузева омонімізація фізичних 

термінів. Попри високу семантичну варіативність термінів, у 
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фахових текстах не зафіксовано внутрішньої омонімії у ФТ 

французької мови. 

5. За семантичним критерієм антоніми ФТ французької мови поділено 

на контрарні (градуальні), комплементарні та векторні; а також на 

афіксальні та неафіксальні – за структурою термінів. В основі 

антонімічних зв‟язків лежить логічне протиставлення, що пов‟язане 

з причинно-наслідковими зв‟язками між фізичними поняттями і 

відповідними їм ТО. 

6. Відсутність тотожності в порівнянні антонімів у ФТ із 

загальновживаною лексикою пов‟язано з наданням нових 

семантичних характеристик антонімічній парі зі збереженням 

семантичних ознак, які застосовуються в загальновживаній лексиці. 

7. У зв‟язку з необхідністю точного і однозначного опису денотата за 

допомогою термінологічних одиниць детермінологізація фізичних 

термінів набуває значного поширення. Перехід лексем з 

терміносистеми в загальновживану лексику відбувається з 

допомогою проміжного етапу, в якому не спеціалісти 

використовують терміни у фаховому контексті. 

Важливу роль у детермінологізації відіграє когнітивне переосмислення 

термінологічної лексики на основі асоціацій з об‟єктами навколишньої 

дійсності. 

 

За матеріалами четвертого розділу опубліковано статтю у фаховому 

виданні України [27]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертацію присвячено з‟ясуванню лексико-семантичних 

характеристик та структурних особливостей фізичних термінів, їхнього 

місця в системі фізичних 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. 
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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. 

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. 
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«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 
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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 

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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ДОДАТОК А 

Кількісне співвідношення суфіксальних дериватів 

 

Рис. А.1 Продуктивність іменникових суфіксів 

1) -ation – 26 %; 2) -isation – 10 %; 3) -(t)ion – 17 %; 4) -age – 8 %; 

5) -ateur – 4 %; 6) -eur – 7 %; 7) -(e)ment – 6 %; 8) -ité – 10 %; 

9) -ance – 4 %; 10) -ence – 4 %; 11) -on – 3 %; 12) -tron – 1 %; 

 

Рис. А.2 Продуктивність прикметникових суфіксів 

1) -ique – 39 %; 2) -al – 20 %; 3) -aire – 19 %; 4) -if – 22 % 

 

 

Рис. А.3 Продуктивність дієслівних та прислівникових суфіксів 

1) -iser – 64 %; 2) -ifier – 15 %; 3) -ment – 21 % 
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ДОДАТОК Б 

Кількісне співвідношення префіксальних дериватів 

 

1 – заперечно-привативне значення;  

2 – значення інтенсивності;  

3 – просторове (локальне) значення;  

4 – значення кратності одиниць вимірювання; 

5 – зменшувально-збільшувальне значення. 
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ДОДАТОК В 

Види скорочень у фізичній терміносистемі французької мови 
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ДОДАТОК Г 

Алфавітний покажчик однослівних французьких фізичних термінів 

 

absorbance 141 

absorptibilité 160 

absorptiomètre 83 

absorption 11, 93, 121, 159, 161 

accélération 70, 159 

accélérer 70, 162 

accélérocompteur 82 

accepter 57 

accepteur 54, 57 

accouplement 70 

accoupler 70 

accrochage 70, 155 

accrocher 70 

accumulateur 54 

accumuler 57 

acousto-optique 87 

actif 63 

activation 48 

acuimètre 140 

adiabatique 140 

adoucir 78 

affaiblir 78 

agrégation 143 

aimant 143, 144 

aimantation 150 

allumage 57 

allumer 57 

 

amorphisation 161 

ampère 86, 169 

ampère-tour 88 

amplification 129, 159 

anémographe 43 

anion 61 

anionique 61 

annihilation 70 

annihiler 70 

antibaryon 69 

anticorpuscule 69 

antideuteron 129 

antiélectron 69 

antiferromagnétisme 84, 163 

antimagnétique 69 

antimatière 159, 161 

antineutrino 69 

antineutron 69 

antinucléon 69 

antiparticule 69, 164 

antiproton 69, 159, 163 

antiquark 47, 163 

antisymétrique 69 

apériodicité 164 

apériodique 70 

apparition 69 

aridité 162 
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association 69 

astrionique 90 

astronomie 82 

asymétrie 143 

asymétrique 70 

atome 22, 61, 77, 125, 126 

atomique 61 

atténuation 72,159 

auto-émission 126 

auto-irradiation 126 

avomètre 86, 111 

balancement 147 

barographe 43 

barorécepteur 82 

baryon 66 

bêtatron 55, 60 

bimoléculaire 77 

bombé 161 

brachistochrone 47 

branche 78 

brillance 42, 83, 145 

brillancemètre 82, 83 

briller 59 

calme 162 

calorifuge 85 

calorimètre 83 

cationique 61 

cave 59 

cavité 54, 59, 154, 155 

celsius 169 

chaotique 162 

chargé 160 

chimiluminescence 141 

coagulation 45 

coefficient 146 

cohérence 55, 59 

cohérent 59 

collecter 57 

collecteur 57 

concave 161 

condensateur 57 

condenser 57 

conducteur 161 

conductibilité 86 

confinement 45, 129 

congeler 159 

constance 162 

contaminamètre 141 

contamination 141 

contenance 42 

continu 162 

cosmotron 55, 60 

cristal 63 

cristallisation 151, 161 

cristalliser 64, 65 

croissance 68 

cyclotron 55, 66 

cylindre 77 

décélération 159 

déchargé 160 
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décomposition 107 

decompression 159 

découplage 68 

découpler 68 

décroissance 68 

défaut 149 

déflexion 140 

déformer 78 

délimiteur 77 

délocalisabilité 161 

démagnétisation 68 

démagnétiser 68 

demi-vie 107 

dense 59 

densité 54, 59, 151 

dépassement 68 

dépasser 68 

dépassivation 42 

déphasage 68 

déphaser 68 

déplacement 145 

déplacer 78 

dépolarisation 68 

dépolariser 68 

dépression 77 

désensibilisation 68 

désensibiliser 68 

désexcitation 164 

désintégration 68, 114 

désordre 68 

desorption 161 

détecter 56, 57 

détecteur 54, 57 

détection 54, 56 

deuton 55 

diélectrique 161 

diffracter 63 

diffractif 62, 63 

diffraction 69, 125 

diffractomètre 140 

diffuser 56 

diffusiomètre 82 

diffusion 54, 56, 69, 75, 125, 140 

dilatation 53, 56 

dilater 56 

discret 162 

disparition 69 

disperser 56, 63 

dispersif 62, 63 

dispersion 22, 54, 56, 69, 140, 152 

dissipation 69 

dissociation 69 

dissolution 69 

distribution 69 

divergence 55, 59 

diverger 59 

dopage 54, 57 

doper 57 

dureté 162 

dynamique 39, 49, 61, 114 
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dynamo-électrique 88 

échauffer 159 

éclairer 78 

écrémer 78 

élasticité 83, 86, 162 

électrique 61, 65 

électriquement 64, 65 

électrisation 54, 56 

électriser 56 

électroconductibilité 141 

électromagnétique 85 

électromètre 111 

électron 60, 61, 86, 90, 140 

électronique 61 

électron-volt 88, 107 

électro-osmose 87 

électrophotoluminescence 84, 86 

élément 62 

élémentaire 62 

ellipsoïde 25 

elliptique 61 

élongation 156 

embrancher 78 

embraser 159 

embryon 22 

émetteur 54, 57 

émettre 57 

émissif 63 

émission 58, 150 

énergétique 61 

énergie 107 

enregistrement 77 

entraver 162 

entrecoupé 162 

entropie 144 

équilibre 149 

excitation 55, 147, 164 

excitatrice 147 

excite 162 

exciter 55 

exploser 63 

explosif 63 

extinction 159 

facteur 146 

faible 78 

faiblesse 162 

fatiguemètre 42 

fenêtre 155 

ferromagnétisme 163 

filerie 155 

filtre 77 

fluctuation 147 

focalisation 54 

focomètre 82 

fondamental 162 

force 150, 162 

forme 77 

fraction 69 

frange 155 

fréquence 22, 59 
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fréquent 59 

fuser 56 

fusion 54, 56, 69 

fusionnement 54, 58 

fusionner 58 

gainage 146 

galvanoplastie 42 

gazéiforme 42 

génération 159 

gigacycle 74 

granule 77 

gravitation 22, 151 

gravité 162 

graviton 144 

guidage 57 

guider 57 

hadron 66, 129 

hauteur 58 

hélicoïde 62 

hélicoїdal 62 

hermétisation 146 

hexapôle 84 

hexatomique 87 

humidité 162 

hypercompression 72 

hyperfiltration 77 

hyperfocal 72 

hyperfréquence 72 

hypermicroscope 72, 126 

hyperpression 73 

hypersonique 77 

hypothèse 22 

impédance 42 

imperméabilisation 146 

impulsion 114, 122, 125 

inactif 77 

inactivation 70 

incohérente 70 

incorporation 70 

indice 146 

inductance 151, 152 

inélastique 70 

inertie 125, 126 

inflexibilité 162 

inhomogène 70 

injection 70, 156 

insensibilité 161 

intégration 68 

intense 59 

intensité 59 

interaction 71 

interatomique 71, 77 

interchangeabilité 71 

intercristallin 70 

interdiffusion 71, 75, 143 

interférence 59, 71, 75 

interférer 59 

interféromètre 84 

intermoléculaire 71 

interphase 71 
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interstice 71 

intracristallin 71 

intragranulaire 77 

intramoléculaire 71 

ion 63 

ionique 61 

ionisation 54, 164 

ioniser 63, 64, 65 

ionoluminescence 82, 83 

irradiation 151 

isotopique 61 

kilogramme 74, 108, 121 

largeur 58, 114 

légèreté 162 

limite 77 

limpidité 42 

liquidité 159 

localisabilité 161 

longueur 54, 58 

lumière 41, 162 

lumière-matière 88 

luminescence 55, 59, 83, 86 

luminescent 59 

luminogène 85 

luminosité 145 

macrocristallin 164 

macromolécule 73 

macroparticule 73 

magnétisation 42 

magnétique 85, 90, 143 

magnétiser 68 

magnétocalorique 85 

magnétodynamique 85 

magnéto-élasticité 87 

magnéto-électrique 88 

magnétohydrodynamique 141 

magnéto-ionique 88 

magnéto-optique 87 

magnétorésistance 141 

magnétron 55, 90 

masse 107 

massif 63 

matière 159, 161 

mécanique 65 

mécaniquement 65 

mécanorécepteur 82 

mégawatt 74 

méson 55, 60 

mètre 82, 83, 84, 86 

métrer 141 

micro-ampère 126 

microcourant 73 

microcristal 73 

microcristallin 164 

microfaisceau 73 

micromètre 74 

micronique 61  

micro-onde 126 

microvolt 73 

milliampère 74 
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mobile 59 

mobilité 59 

mode 64 

moderateur 57 

modérer 57 

modifier 64 

modulation 53, 56  

moduler 56 

moléculaire 62 

molécule 62  

molécule-cation 88 

molécule-donateur 88 

molécule-sonde 88 

moment 107 

monoatomique 77 

monochromateur 139 

monodispersé 126 

monopôle 126 

muon 47, 60  

nanoélectronique 74 

nanofarad 126 

nanohenry 74 

nanomatériau 74 

nanomètre 126 

nanoprocesseur 74 

nanorobot 74 

nanosystème 74 

nanotechnologie 74 

négatif 63 

négaton 140 

neutron 60 

normal 64 

normaliser 64 

noyau 143 

 nucléaire 62, 85, 143  

nucléon 55, 60, 61 

nucléonique 61 

nullivalence 84 

obscurité 162 

ohm 111, 169 

oléopneumatique 42 

onde-objet 88 

onde-référence 88 

onduler 57 

optique 65, 90 

optiquement 65  

optoélectronique 85 

opto-électronique 87 

opto-isolation 87 

optron 90 

ordonné 162 

ordre 68 

oscillateur 57 

oscillation 22, 53, 55, 140, 147 

osciller 55  

oscillographe 83 

parabolique 61 

paramètre 146 

particule 164 

pascal 121, 169 
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passer 68 

pentacyclique 87 

pentamètre 84 

périodicité 164 

périodique 61 

permittivité 140 

phasotron 66 

phonométrique 85 

phonon 144 

photochromographie 84 

photoconductibilité 86 

photoélasticimétrie 84 

photo-élasticité 126 

photoélasticité 86 

photo-injection 126 

photo-ionisation 144 

photoluminescence 86 

photomètre 86 

photon 55  

photopolarographie 86 

photoréaction 86 

photos(é)ismographe 84 

photothermoplaste 84 

physico-chimique 88 

picoseconde 74 

pion 47, 60 

plasticité 42 

poids-frein 88 

polarisation 53, 56 

polariser 56, 68 

polarographie 86 

polaron 86 

polychromateur 140 

polycylindrique 77 

pompage 54, 57 

pomper 57 

positif 63 

positonium 47 

positron 60 

potentialiser 64 

potentiel 64 

presse 77 

presser 56 

pression 56, 108 

pressurisation 146, 159 

proton 159, 163 

pseudogap 129 

puissance 54 

puissant 59 

pur 64 

purifier 64 

Q-mètre 140 

quantifier 64, 65 

quantique 61 

quantum 64, 121 

quark 128, 163 

radarastronomie 82 

radiatif 62, 63 

radiation 53, 58, 63, 124, 152, 153, 167 

radiochirurgie 152 
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radioélectronique 90 

radioélément 141 

radiohygiène 152 

radio-isotope 126 

radiophotoluminescence 126 

raffinage 54, 57 

raffiner 57 

rapide 65 

rapidement 65 

rapidité 59 

rayon 55, 154 

rayonnement 58, 167  

rayonner 58 

réaction 86 

recombinaison 164 

réflectoscope 84 

réflexibilité 160 

réflexion 23 

réfraction 114 

réfrigérer 159 

registre 77 

relative 65 

relativement 65  

réseau 146 

résistance 54, 59, 124 

résister 59 

résorption 147 

retarder 162 

rigide 59 

rigidité 58, 59 

rœntgénogramme 145 

roentgenomètre 82 

rotatif 62, 63 

rotation 63 

scellage 146 

séchage 57 

sécher 59 

ségrégation 151 

sensibiliser 68 

sensibilité 161 

shutdown 129 

site 100 

solution 69 

son 77, 149 

sonore 64 

sonoriser 65, 66 

sorption 147 

spectral 62, 65 

spectralement 64, 65 

spectre 62  

spectrographe 82 

spectrométrie 140 

spectrophotomètre 84, 139 

spectroscope 140 

spin 105 

spinorbitale 82 

structural 62 

subcritique 72 

superconductivité 45 

supercritique 72 
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superproton 66, 126 

superstructure 72,143 

suppression 77 

surcritique 72 

surexcitation 72 

surstructure 72, 143 

surtension 72 

synchrone 64 

synchronisation 42 

synchroniser 64 

synchrophasotron 47 

téléportation 129 

ténacité 145 

tension 125 

thermal 62 

thermalisation 150 

thermique 61, 62 

thermodésorption 84 

thermo-élastique 88 

thermographie 43, 82 

thermomagnétisme 82 

thermonucléaire 85 

torique 61 

traitement 54, 58 

traiter 58 

transcoder 71 

transformateur 54, 57 

transformation 71 

transformer 57 

transitif 63 

transition 63 

transmissibilité 151 

transmission 71 

transmittance 71 

transposition 71 

transvaser 71 

tricoordiné 87 

tripartition 81 

ultraacoustique 73 

ultrafractionnement 73 

ultramicroscopie 126 

ultra-pression 126 

ultrapression 73 

ultravide 73 

unipolarité 84 

vapodéposition 84 

vaporisateur-condenseur 88 

variabilité 162 

variance 155 

variation 56 

varier 55 

vibration 55, 140 

vibrer 55 

vibrodoseur 83 

viscosimètre 82, 83 

viscosité 145 

vitrocéramique 85 

volt 169 

voltammètre 89 

voltampèremètre 89 
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voltmètre-ampèremètre 89 

voltmètre-phasemètre 89 

volt-ohm-ampèremètre 89 

wattmètre 82 

μ-méson 140 
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ДОДАТОК Д 

Алфавітний покажчик французьких фізичних термінів-словосполучень 

ablation laser pour la croissance de 

couches minces 104 

ablation par laser 99 

absorption à l'interface 98 

absorption acoustique 93, 94 

absorption adiabatique 93, 94 

absorption anisotropique 94 

absorption avec l'excitation de 

vibrations du réseau 146, 147 

absorption capillaire 93, 94 

absorption cohérente 92, 94 

absorption de la lumière 98 

absorption de particules 101 

absorption de particules 

électrisées101 

absorption de réseau cristallin 147 

absorption diélectrique 93 

absorption dipolaire 92, 94 

absorption du rayonnement 147 

absorption électrisées 102 

absorption globale 93 

absorption induite 94 

absorption isothermique 93, 94 

absorption moléculaire 92, 94 

absorption nucléaire 92, 94 

absorption optique 94, 150 

absorption par résonance 98 

absorption paramagnétique 94 

absorption photochimique 93, 94 

absorption photoélectrique 94 

absorption quantique 94 

absorption radiative 92, 94 

absorption résonnante 94 

absorption sélective 94 

absorption spectrale 92, 94 

absorption spontanée 94 

absorption volumétrique 94 

accélérateur couplé à la cavité 

optique 103 

accélérateur de neutrons 165 

accélérateur d'ions 97 

accélérateur laser-plasma 88 

accélération centrifuge 160 

accélération centripète 160 

accroissement de volume 165 

action des photons 141 

action destructive 169 

activation des oscillations 

du pendule 147 

agitation brownienne 95 

aimant compensateur 144 

aimant de convergence 144 

amortissement coulombien 95 

amplification laser 96 

analyse spectrale 140 

appareil d'alimentation 145 
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appareil thermoélectrique 145 

atome accepteur 96 

atome au repos 159 

atome excité 159 

atome marqué 46  

attraction magnétique 144 

augmentation de la fréquence 163 

augmentation de l'inversion 

de population 164 

bande de vibration-rotation 88 

bloc d'alimentation 145 

boîte d'alimentation 145 

bruit de fond 164 

canne thermoélectrique 146 

capacité de polarisation 151 

caractéristique amplitude-

fréquence 88 

cavité capable de supporter un grand 

nombre de modes 104 

cavité multimode 104 

centre de gravité 169 

centre excite 93 

centre profond 93 

chambre de tourbillonnement 46 

charge négative 164 

charge positive 164 

circuit à déclenchement 133 

coefficient de dispersion axiale 101 

cohérence de la lumière de laser 102 

cohérence de phase 94 

collimateur à neutrons 97 

colonne de plasma 133 

combustible nucléaire irradié 101 

compression adiabatique 160 

compteur de chaleur 141 

concentration à la saturation 98 

concentration à postaccélération 97 

concrétion en cristaux 25 

condensateur avec une capacité 

reversible 141 

condenseur-réservoir 141 

conducteur de lumière 132 

conductibilité électrique 141 

configuration à trous 97 

constante de propagation 146 

constantes de Planck 107 

constitution en isotopes 98 

contraction du volume 165 

contraction transversale 160 

convertisseur thermoélectrique 145 

corps noir 46 

couche complete 158 

couche ouverte 158 

couple thermoélectrique 145 

courant alternatif 159 

courant continu 159 

courant d'air 169 

courant de seuil 97 

courant instable 160 

courbe adiabatique 140 
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cristal à contrainte 46 

cristal photonique 96 

diffractomètre à haut flux pour la 

diffusion de neutrons aux petits 

angles 104 

déflecteur pour laser 98 

degradation de l'inversion 

de population 164 

déplacement avec la pression 98 

dérivation en courant 140 

désintégration atomique 158 

détecteur à résonance 97 

diagramme à rayons X 145 

diagramme amplitude-fréquence 88 

diffusion à échange 98 

diffusion mutuelle 143 

diffusion par sauts 100 

dilatation adiabatique 160 

dilatation de volume 165 

discontinuité énergétique 46 

discriminateur de l'amplitude 

d'impulsions 101 

dislocation coin 96 

dispersion de la lumière 25 

distance focale 115 

distorsion introduite par la voie de 

transmission 103 

domaine spectral 146 

dynamique magnétique 

des fluides 141 

dynamique newtonienne 95 

dynamique quark 128 

échange tunnel 46 

échelle absolue de température 145 

échelle Kelvin 145 

écoulement irrotationnel 160 

écoulement laminaire 160 

écoulement monodimensionnel 165 

écoulement multidimensionnel 165 

écoulement turbulent 160 

édifice réticulaire 147 

effet tunnel 132 

effluve en couronne 98 

élargissement de raie 160 

électrode de postaccélération 145 

électrode laser 96 

électrode postaccélératrice 145 

élément actif 63 

élément léger 163 

élément lourd 163 

élément radioactif 141 

émission thermique 145 

émissivité spectrale 140 

énergie électrique 169 

énergie féminine 168 

énergie renouvelable 168 

équilibre instable 159 

équilibre metastable 46 

équilibre stable 159 

état gazeux 159 
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état magnétique 144 

état solide 159 

excitation élémentaire du champ 

gravitationnel 144 

excitation élémentaire 

du réseau cristallin 144 

extension latérale 160 

facteur spectral d'émission 140 

faible liaison 163 

faisceau de plasma 133 

fission atomique 97 

fission de l'atome 97 

fission en chaîne 98 

fluxmètre thermique 141 

fonction thermodynamique d'état 

du macrosystème 144 

force centrifuge 158 

force centripète 158 

force constante 159 

force d'attraction 160 

force répulsive 160 

force variable 159 

forces interatomiques 95 

forces nucléaires 144 

forte liaison 163 

fréquence de résonance 99 

fuite quantique 143 

gamme de fréquences 145 

hauteur de la raie d‟emission 58 

hétérogénéité d'un faisceau laser 163 

holographie par réflexion totale 

interne 103 

homogénéité d'un faisceau laser 163 

horloge atomique 93 

hypéron étrange 95 

idée fixe 120 

indice d'absorption 141 

intensité de la lumière 25 

interaction coulombienne 95, 145 

interaction électrostatique 145 

interdiction de la transition 71 

inversion de population 103 

ion chargé négativement 144 

ionisation d'atomes (molécules) sous 

l'action des photons 144 

isotope stable 164 

krypton à éclairs 99 

largeur spectrale des impulsions 58 

laser continu 165 

laser impulsionnel 165 

laser pulse 165 

laser thermonucléaire 133 

le noyau massif 63 

liaison insaturée 158 

liaison saturée 158 

loi de Wien 145 

loi du rayonnement du corps noir 145 

longueur d‟onde 107 

longueur de diffusion 58 

lumière dépolarisée 145 
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lumière diffuse 145 

lumière du flash 169 

lumière infrarouge 145 

lumière naturelle 145 

luminescence chimique 141 

magnetomètre à résonance 

magnétique nucléaire 103 

magnéton de Bohr 107 

magnéton de Bohr nucléaire 107 

maille cristalline 147 

maximum de diffraction 159 

maximum de la bande de valence 163 

mesureur de radiation 141 

microscope à fluorescence 97 

microscope laser 96 

minimum de diffraction 159 

minimum de la bande 

de conduction 163 

modèle de l'électron libre 46 

modérateur de neutrons 160, 165 

modulation croisée 143 

modulation d‟amplitude 160 

modulation de fréquence 159 

moitié du champ 100 

moment magnétique 107 

mouvement retardé 169 

neutrino muonique 95 

neutrons accélérateur 160 

nombre d'onde 146 

nombre magique 46 

noyau atomique 144 

noyau carboné 144 

n-p transition 140 

onde broglienne 95 

onde de choc 46 

optique laser 96 

orbitale perturbée 46 

orbitales orthogonales 95 

oscillations cohérentes 95 

particule subatomique 72 

particule subnucléaire 72 

perméabilité absolue de vide 140 

perméabilité diélectrique 140 

perméabilité du vide 140 

phénomène d'autofocalisation 97 

photocathode à élevé rendement 

quantique 164 

photocathode à faible rendement 

quantique 164 

photodiode à pointe 97 

poids spécifique 25, 114 

point focal 127 

potentiel quark 128 

pouvoir convergent 164 

procédé de décomposition 

thermique 102 

procédé irréversible 164 

procédé reversible 164 

processus de photolyse 99 

processus irréversible 159 
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processus reversible 159 

produit radioactif 93 

quantification de signal 97 

quark-hadron dualité 128 

quark-lepton symétrie 128 

radiation calorifique 152 

radiation de freinage 127 

radiation diffusée 165 

radiation dirigée 165 

radiation solaire 152 

raffinage de cuivre 25 

ralentisseur de neutrons 165 

rayon axial 154 

rayon covalent 154 

rayon d'action 154 

rayon de convergence 154 

rayon de noyau 154 

rayon d'enroulement 154 

rayon d'exploration 154 

rayon laser 154 

rayon moléculaire 154 

rayon monochromatique 154 

rayon vecteur 154 

rayon visual 154 

rayonnement diffuse 165 

rayonnement disperse 165 

réaction nucléaire 144 

réduction de la fréquence 163 

réflexion incomplète 159 

réflexion totale 159 

refraction de l'onde 98 

région spectrale 142, 146 

relaxation sans collision 99 

répartition de la densiée 103 

répartition de la densité d‟inversion 

de population 103 

réseau cristallin 147 

réseau cristallographique 147 

résistance à chaud 151 

résistance magnétique 141 

résonance magnétique 

nucléaire 113, 140, 142 

rétrécissement de raie 160 

semi-conducteur dégénéré 46 

signal utile 164 

sommet de potentiel 46 

source lambertienne 95 

spectre de corrélation 97 

spectre de vibration-rotation 88 

spectrographe sans fente 99 

spins opposés 95 

structure en fonction 100 

structure fine 46 

synthèse atomique 155 

temps de vie 107 

transformation isotherme 164 

transformation polytherme 164 

transformation radioactive 150 

transition électron-trou 140 

transmittance thermique 71 
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trappe pour les neutrons 98 

tube collimateur 96 

tube électrisé 25 

un milliardième de mètre 100 

vecteur d‟onde 107 

vibrations de réseau 147 

volume collecteur 96 
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ДОДАТОК Е 

Алфавітний покажчик скорочень французьких фізичних термінів

A → absorption 108, 121 

Å → angström 121 

A.D.D. → analyseur différentiel 

digital 116 

A.E. → accumulateur 

électrique 109, 115 

A.F. → audiofréquence 108 

A.I.E.A. → Agence Internationale 

pour l'Energie Atomique 110 

A.U. → attraction 

universelle 115, 121 

A/m (A·m
-1

) → ampère 

par mètre 108 

AEE → Absorption dans 

l'Etat Excité 116 

anti-g → antigravitation 114 

Atm. → atmosphère, 

atmosphérique 114 

Barom. → baromètre 114 

BEC → condensats                

de Bose-Einstein 109 

bi → bel 112 

BV → bande de valence 109 

C → capacité 108, 121 

C.E.R.С.A. → Centre d'Etude 

et de Réalisation de Combustible 

Atomique 110 

C.I.S.P.R. → Comité International 

Spécial des Perturbations 

Radioélectriques 110 

C.I.U.R. → Commission 

Internationale pour les Unités 

Radiologiques 110 

c.m.p. → concentration maximum 

permise 121 

C.T.P. → coefficient de température 

positif 109 

C.V. → condensateur variable 109 

CAD → convertisseur       

analogique-digital 115 

CAN → convertisseur analogique-

numerique 115 

cd → candela 121 

CDR → couplage dipolaire 

residuel 116 

CERN → Conseil Européen pour 

la Recherche Nucleaire 122 

ciném → cinématique 122 

cint → candela internationale 114 

CRESU → Cinétique de Réaction en 

Ecoulement Supersonique 

Uniforme 122 

D.E.M. → détection 

électromagnétique 115 

D.F. → distance focale 115 
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D.А. → décharge autonome 121 

DEIN → Département d'Électronique 

et d'Instrumentation Nucléaire 117, 121 

désint. → désintégration 114 

DNPA → diffusion de neutrons aux 

petits angles 112, 121 

dyn → dynamique 114 

é. ex. → écart extrême 114 

E.E.S. → élimination des échos 

de sol 116 

EDQ → efficacité de détection 

quantique 109 

EOD → Elément Optique 

Diffractif 113 

F → focale 108 

F.C.E.M. → force contre-

électromotrice 122 

F.E.M. → force électromotrice 115 

FAG → Fluctuation Axiale 

Gaussienne 116 

g → gain 108 

G. R. T. → gradient radial 

de température 109 

G.V.T. → gain variable dans 

le temps 121 

g/cc (g·cm
-3

) → grammes 

par centimètre cube 108 

GPE → équation                   

de Gross-Pitaevskii 112 

I.M. → induction magnétique 115 

IdeFIX → imagerie de fluorescence 

induite de rayonnement X 120 

imp. → impulsion 114, 122 

int → intersection 114 

IOTA → Institut d‟Optique 

Théorique et Appliquée 118 

IR → infrarouge 112 

J → joule 108, 121 

kg → kilogramme 108, 121 

L. Isoth. → lignes isothermes 114 

L.P.С.D. → lumière polarisée 

circulaire droite 110 

LAR → ligne à retard 116 

Larg. → largeur 114 

Laser → Light, Amplification, 

Stimulated, Emission, Radiation 124 

LASIR → Laboratoire de 

Spectrochimie Infrarouge 

et Raman 119 

LCSR → Laboratoire de Combustion 

et Systèmes Réactifs 121 

LIS → structures induites 

par laser 119 

LISA → antenne spatiale à 

interférométrie laser 117 

M.D.F. → manipulation par 

déplacement de fréquence 121 

M.R.U.V. → mouvement rectiligne 

uniformément varié 110 
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m/s (m·c
-1

) → mètre 

par seconde 108 

MAPLE → évaporation laser assistée 

par la matrice 118 

MAPS → modulation d'amplitude à 

porteuse supprimée 117 

MDP → modulation par déplacement 

de phase 109 

MIS → metal-isolant-semi-

conducteur 122 

nbre → nombre 108 

O.C.E. → oscillateur à couplage 

électronique 116, 122 

O.L. → ondes longues 115 

OLED → diodes 

électroluminescentes organiques 117 

OPHELIE → Onduleur 

Plan/Hélicoïdal du Lure à Induction 

Electromagnétique 119 

p → pression 108 

P. Atm. → pression 

atmosphérique 114 

P.S. → polarisation spontanée 115 

P.spec → poids spécifique 114 

P.Ε.B. → puissance équivalente 

de bruit 122 

P.В.F.U. → la plus basse fréquence 

utilisable 110 

Pa → pascal 121 

PDF → fonction densité 

de probabilité 113 

PLFA → Plate-Forme Laser 

Femtoseconde Accordable 124 

POA → procédé d'oxydation 

avancée 115 

Pot. → potentiomètre 114, 122 

q → quantum 121 

R.L. → rayons lumineux 109 

RA → radioactivité 108 

Raz → remise à zéro 116 

RDN → résistance différentielle 

negative 121 

Réfr → réfraction 114, 122 

rés. → résistance 122 

RMN → Résonance Magnétique 

Nucléaire 112, 113, 140, 142 

RNLP → rotation nonlinéaire 

de la polarisation 122 

RSE → résonance de spin 

électronique 110 

Rt → rendement 108 

RUV → rayons ultraviolets 115 

S.P. → synchrotron à protons 109 

S.V. → spectre visible 109 

SE → ellipsométrie 

spectroscopique 118 

Sect. → section 122 

SOF → Système Officiel 

Français 116 
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SPER → recristallisation 

en phase solide 118 

SС, S.С., S.-c., sc. →            

semi-conducteur 109 

T.M. → télémétrie 108, 121 

T.O.S.T. → taux d'onde stationnaire 

en tension 122 

T.P.O.M. → tube à propagation 

d'onde magnétique 117 

TL → thermoluminescence 108 

TQC → théorie quantique 

de champ 116 

UEM → unité électromagnétique 115 

uma → unité de masse 

atomique 108 

UV → ultraviolet 108, 112 

V → volt 121 

V.U. → vitesse uniforme 109 

VASE → ellipsométrie 

spectroscopique à angle 

d‟incidence variable 118 

Wb → weber 121 
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