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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У словниковому складі української літературної мови термінологічна 

лексика посідає значне місце. Невпинний розвиток науки й техніки, 

дослідження в різних галузях знання, міжнародна співпраця учених, митців, 

суспільно-політичних діячів, технічне й комерційне співробіництво між 
державами спричиняють проникнення термінології майже в усі сфери 

людської діяльності. Особливості термінологічної номінації в українській та 

інших слов’янських мовах досить ґрунтовно досліджено у працях 

А. А. Бурячка, Н. В. Васильєвої, В. П. Даниленко, З. І. Комарової, 

Т. І. Панько, Н. В. Подольської, О. В. Суперанської, А. Є. Супруна та інших 

лінгвістів. 
Серед кращих досліджень структурних та семантичних особливостей 

галузевих терміносистем української мови виділяємо праці І. В. Волкової, 

Т. Р. Кияка, І. М. Кочан, Л. Д. Малевич, Т. В. Михайлової, Л. О. Симоненко, 
О. А. Стишова, Л. В. Туровської, Н. А. Цимбал, О. В. Чуєшкової, 

Я. П. Яремка та ін., у яких вчені приходять до висновку, що в більшості 

терміносистем різних наукових галузей переважну частину становлять 

терміноодиниці-словосполучення, а не терміни-однослови. Саме цей факт є 

визначальним для формування нових термінологічних систем, які нині 

активно поповнюються галузевими терміноодиницями і засвідчують 

повноправність кожної терміносистеми у словниковому складі мови, 

завдячуючи специфіці структури, семантики і функціонуванню 

термінологічних одиниць. 
Розвиток сучасної теорії і практики української термінології й 

термінографії є неможливим без наукового осмислення системних відношень 

між галузевими термінами. Важливе значення для встановлення специфіки 

розвитку галузевих терміносистем та подальшого впорядкування й 

кодифікації термінів у літературній мові має з’ясування особливостей 

системної організації української галузевої термінології, семантичних 

відношень між її терміноодиницями. Дослідження структурно-семантичних 

зв’язків між термінами передбачає нерозривність двох планів, які пов’язані 

між собою: стабільний інваріантний семантичний компонент 

парадигматичного плану системи мови і вираження змінних компонентів із 

синтагматичного плану мовлення, які визначають відповідно різні смисли 

вживання слова-терміна. Такі системні взаємозв’язки між термінами 

розкривають суть “переходу” того самого слова-терміна від одного смислу до 

іншого. 
В українському мовознавстві протягом останніх десятиліть пожвавився 

інтерес до дослідження  терміносистем окремих галузей знань. З’явилися 

наукові праці, в яких ґрунтовно проаналізовано термінології різних наукових 

галузей та сфер діяльності людини, зокрема: бібліотечно-бібліографічної 

(М. В. Сташко), видавничої (М. Р. Процик), генетичної (Т. Г. Соколовська), 

граматичної (О. В. Медведь), громадського харчування (С. М. Руденко), 
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екологічної (С. В. Овсейчик), економічної (Г. В. Чорновол, О. В. Чуєшкова), 

економічно-правової (Г. Ю. Пастернак), електротехнічної (Л. В. Козак), 
конституційного права (П. Є. Луньо), медичної (Н. З. Цісар, Т. В. Лепеха), 

менеджменту (Н. Л. Краснопольська), металургійної (Н. К. Ктитарова), 

науково-технічної (Т. В. Михайлова), обліку та аудиту (Г. К. Барвіцька), 

органічної хімії (Н. А Цимбал), програмування (А. О. Ніколаєва), 

психологічної (Л. М. Веклинець), ринкової (О. А. Покровська), фізичної 

(І. Р. Процик, В. І. Пілецький), фінансової (О. П. Винник) та ін. Поки що поза 

межами наукової уваги дослідників залишається  українська соціологічна 

терміносистема, яка перебуваючи на  етапі свого становлення й унормування, 

є важливою частиною лексичного складу літературної мови. Категорійний 

апарат соціології, як і будь-якої іншої науки, формується і розвивається з 

появою нових реалій, нових понять, здатних пояснити специфіку суспільних 

зв’язків і відносин. 
Актуальність дослідження зумовлена потребою виявлення специфіки 

формування української соціологічної терміносистеми на семантичному, 

словотворчому і функціональному рівнях, що уможливить її кваліфікацію як 

окремої мовної підсистеми, яка фіксує поняття певної галузі наук. Це 

актуалізує необхідність наукового аналізу спеціалізованих понять, якими 

оперує соціологія, зокрема питань встановлення специфіки творення 

соціологічних термінів, їх лексико-семантичних характеристик, ієрархічної 

структури терміносистеми, джерел поповнення української соціологічної 

термінології та ін. Запропоноване наукове дослідження української 

соціологічної термінології дає змогу проаналізувати цю галузеву 

термінолексику і галузеві терміноодиниці як упорядковану систему, що 

відповідає розвитку соціологічної науки в Україні. 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація відповідає профілю науково-дослідних робіт факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини в межах наукової теми “Лексика і граматика в синхронії 

та діахронії” (номер державної реєстрації 0116U000113).  
Мета дисертаційного дослідження – комплексне дослідження 

соціологічної терміносистеми української мови, встановлення особливостей 

її семантики, структури та функціонування. 
Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

− дослідити питання про мовний статус понять “термін”,“термінологія”, 

“терміносистема”, встановивши специфіку класифікаційних ознак терміно

одиниць; 
− з’ясувати шляхи формування української соціологічної терміносистеми 

та джерела її поповнення; 
− визначити лексико-семантичні особливості української соціологічної 

термінології та провести її тематичну класифікацію; 
− виявити засоби та способи творення соціологічних терміноодиниць; 
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− встановити основні словотвірні типи і структурні моделі та продуктивність 

структурних типів соціологічних терміноодиниць. 
Об’єктом дослідження є українська соціологічна термінологія. 
Предмет дослідження – процес формування української соціологічної 

терміносистеми української мови, лексико-семантичні та структурно-
граматичні особливості терміноодиниць. 

Матеріалом дослідження стали близько 4 000 соціологічних термінів, 

які виявлено у лексикографічних працях, зокрема у таких словниках та 

енциклопедіях: Соціологічна енциклопедія / Укладач В. Г. Городяненко – К : 

Академвидав, 2008; Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Уклад.: 

В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін..; Під заг. ред. 

В. І. Воловича. – К.: Укр. Центр духовн. культури, 1998; Упорядники: 

Біленький Є. А., Дебой В. М., Козловець М. А., Котвицький А. А., Саух І. В., 

Федоренко В. О., Цибульський В. О., Жаловага В. О. / за заг. ред. 

Біленького  Є. А. і Козловця М. А. / Соціологія: словник термінів і понять. – 
К.: Кондор, 2006; Cоціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний 

словник-довідник. Укладачі: В. М. Піча, Ю. В. Піча, Н. М. Хома та ін. За заг. 

ред. В. М.  Пічі. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий світ - 2000”. 2002; Стислий 

словник соціологічних термінів. Автор-укладач Бухтеєв М. І. – Донецьк: 

“Норд Комп’ютер”, 2007; Соболєв В. О., Рущенко І. П. Словник з 

соціології.  – Харків: Ун-т внутр. справ, 1999; Болотіна Є. В., Мішура В. Б. 

Соціологія: Тематичний глосарій для студентів усіх спеціальностей денної та 

заочної форм навчання. – Краматорськ: ДДМА, 2007; Тематичний словник-
довідник з соціології / За ред. В. В. Кохана; укл.: А. Александровська, 

С.  Буга, Ю.  Ткачук та ін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009.  
Для дослідження було залучено також матеріали фахових 

соціологічних текстів (навчальних посібників і підручників, соціологічних 

конференцій і нарад, статей із відповідних проблем). 
Методи дослідження зумовлені загальною метою та конкретними 

завданнями роботи. Описовий метод використано для виокремлення 

українських соціологічних термінів, їхньої систематизації та аналізу мовних 

одиниць. Метод компонентного аналізу  дав змогу дослідити лексичну 

семантику українських соціологічних термінів, зіставити значення окремих 

термінів усередині української соціологічної термінології, встановити 

лексико-семантичні відношення; зіставно-порівняльний метод – 
використано для встановлення спільного та відмінного між науково-
технічними термінами і власне соціологічними термінами, а також  

загальновживаною лексикою. Використано метод кількісних підрахунків – 
для визначення співвіднесеності кількісних характеристик досліджуваних 

терміноодиниць. 
Наукова новизна дослідження визначається тим, що вперше в 

українському мовознавстві об’єктом спеціального лінгвістичного аналізу 

обрано соціологічну термінологію, визначено шляхи і джерела її 

формування, описано специфіку її лексико-семантичних процесів та 



4 
 

структурно-граматичних характеристик, розглянуто засоби і способи 

термінотворення, структурні типи та словотвірні моделі соціологічних 

термінів. До аналізу залучено фактичний матеріал, переважна частина якого 

не була предметом спеціального лінгвістичного вивчення. 
Теоретичне значення. У дослідженні комплексно розглянуто теорію і 

практику української соціологічної терміносистеми, простежено її зв’язки з 

іншими галузевими терміносистемами, встановлено семантичні та структурні 

характеристики української соціологічної термінології. Визначення шляхів 

формування української соціологічної термінології дозволяє з’ясувати 

специфіку системного зв’язку термінолексики у досліджуваному 

термінологічному просторі, встановити особливості взаємодії соціологічної 

лексики з лексикою інших галузевих терміносистем, що розкриває 

перспективи для подальшої уніфікації терміноодиниць в українській 
літературній мові. Отримані результати можуть сприяти подальшому 

уточненню дефініцій окремих термінів, а також розв’язанню дискусійних 

питань термінотворення в українській мовознавчій науці.  
Практична цінність роботи полягає в тому, що отримані результати 

можуть бути використані при вивченні української наукової термінології, 

при викладанні навчального курсу “Лексикологія” і спецкурсів з термінології 

на філологічних факультетах вишів України, у лексикографічних працях, 

зокрема при укладанні перекладних і тлумачних соціологічних словників, 

для написання наукових праць із термінології й термінографії та ін. 

Матеріали дослідження знайдуть застосування у методичних напрацюваннях 

із проблеми підготовки фахівців соціологічної галузі. 
Апробація матеріалів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри практичного мовознавства 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(протокол № 6 від 6 грудня 2017 року), а також на таких міжнародних та 

всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: 
Всеукраїнський науковий семінар “Актуальні проблеми української 

діалектології й історії мови” (Черкаси, 2010), інтернет-конференція “Megaling 

2012. Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології” (Київ, 2012), 

Міжнародна наукова конференція “Мова як світ світів. Граматика і поетика 

текстових структур” (Київ, 2012), ХХІІ Міжнародна наукова конференція ім. 

проф. Сергія Бураго (Київ, 2013), Міжнародна наукова конференція “Мова як 

світ світів. Граматика і поетика текстових структур” (Київ, 2016), VII 

Міжнародна наукова конференція “Мова, культура і соціум в гуманітарній 

парадигмі” (Кам’янець-Подільський, 2017), Міжнародна наукова 
конференція “Ідеї харківської філологічної школи в парадигмах сучасного 

гуманітарного знання: традиції і новаторство” (Харків, 2017). 
Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 

чотирьох статтях, надрукованих у вітчизняних фахових виданнях, 

затверджених ДАКом України та одній – у виданні, яке включене до 
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міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз і 

кваліфікується як закордонна публікація. 
Структура та обсяг дисертаційної праці. Дисертація складається з 

переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаної літератури (257 позицій), списку джерел фактичного матеріалу 

(34 позиції). Загальний обсяг роботи становить 227 сторінок, з них 199 
сторінок основного тексту. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність і новизну теми дисертації, 

сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт, предмет та основні 

проблеми дослідження, методи вивчення матеріалу, вказано джерельну базу, 

окреслено теоретичне і практичне значення роботи.  
У першому розділі “Теоретичні засади вивчення термінології у 

лінгвістичній науці” розглядаються теоретичні аспекти дослідження 

термінології у сучасному, зокрема східнослов’янському мовознавстві, 

обґрунтовується  поняття “термін” та встановлюється  його місце в лексичній 

системі мови, з’ясовуються поняття “термінологія”, “терміносистема”, 

питання мовної норми в термінології, визначаються класифікаційні ознаки 

соціологічного терміна, що підтверджують системний характер аналізованої 

галузевої терміносистеми. 
Поняття “термін” у дисертаційній праці кваліфікується як слово або 

словесний комплекс, які співвідносяться з поняттями певної галузі пізнання 

(науки, техніки), що вступають у системні відношення з іншими словами та 

словесними комплексами, створюючи з ними в кожному окремому випадку й 

у певний час замкнуту систему, яка відзначається високою інформативністю, 

однозначністю, точністю й експресивною нейтральністю.  
Соціологічний термін визначаємо як слово чи словосполучення, що є 

елементом соціологічної терміносистеми, називає спеціальне галузеве 

поняття і має чітку дефініцію, пов’язану з соціологічним значенням. 
Соціологічний термін як позначення відповідного наукового поняття 

має такі основні ознаки: 1) номінативність; 2) наявність визначення 

(дефініції); 3) залежність від контексту, в першу чергу, коли йдеться про 

терміни інших суспільних та природничих наук; 4) системні відношення та 

зв’язки у межах соціологічної терміносистеми, суміжних з нею галузевих 

терміносистем та загальновживаної лексики; 5) тенденцію до моносемії в 

межах терміносистеми соціологічної галузі; 6) точність позначення 

соціологічного поняття; 7) стилістичну нейтральність; 8) відсутність 

експресивних значень; 9) чітко визначене місце в соціологічній 

терміносистемі; 10) мотивованість, що реалізується у трьох типах, які 

відповідають трьом основним способам термінологічного словотворення 

(морфологічному, синтаксичному і семантичному). Визначальними для 

терміна вважаємо номінативно-дефінітивну функцію та системність. 
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 Поняття “термінологія” вживається на позначення сукупності 

терміноодиниць певної галузі науки, діяльності чи виробництва, а також 

позначає суму всіх термінів, що функціонують у певній мові. Соціологічну 

термінологію визначаємо як галузеву сукупність термінів, що обслуговує 

соціологію як науку.  
Поняття “терміносистема” обґрунтовується у дисертаційній праці як 

упорядкована єдність термінів будь-якої галузі, що набуває ознак 

системності у процесі розвитку науки й техніки, терміноодиниці якої 

перебувають у системних зв’язках на поняттєвому, лексико-семантичному, 

словотвірному та граматичному рівнях. Соціологічну терміносистему 

визначаємо як систему впорядкованих, взаємопов’язаних, корельованих та 

узгоджених між собою терміноодиниць, що позначають різноманітні поняття 

науки про суспільство.  
Унормування української соціологічної терміносистеми відбувається у 

процесі функціонування терміноодиниць. Соціологічний термін 

підпорядковується як термінологічним вимогам, так і нормам літературної 

мови, оскільки він є знаком спеціальної системи і одиницею 

загальнолітературного словникового складу мови.  
Семантичне ядро соціологічної термінології формують терміни-слова 

(особистість, соціалізація, соціальний, соціологічний, соціологія, статус, 
суспільство). Пояснюється це тим, що соціологія як наука суспільного циклу 

часто користується простими за структурою термінами, які обслуговують 

термінологічні поля суміжних наук. За відсутності відповідної теоретичної 

дисципліни головні елементи соціологічної науки формувалися у складі 

найрізноманітніших гуманітарних дисциплін: етики і моральної філософії, 

правознавства і теорії держави, історії і політекономії. До складу 

соціологічних термінів-словосполучень можуть входити терміни з медицини 

(гігієна, діагноз, імунітет, патологія та ін.), терміни з фізики (атом, 
динаміка, ентропія, інерція та ін.) фінансово-економічні терміни (банк, 

менеджмент, ринок та ін.), тому для соціологічної терміносистеми більш 

характерні терміни-словосполучення, що вказують на власне соціологічну 

семантику.  
Структурно-семантична системність термінів на позначення 

соціологічних понять формується шляхом утворення горизонтальних 

термінологічних рядів, що групуються навколо стрижневого терміна або 

терміноелемента, який є виразником родового поняття. Наприклад: 

аристократія, бюрократія, демократія, інфократія, меритократія, 
плутократія, теократія, технократія – горизонтальний ряд, в якому 

класифікаційну функцію виконує міжнародний терміноелемент грецького 

походження кратія- що є компонентом складних слів, що у соціологічних 

термінах відповідає поняттю “влада”. Найбільш систематизувальні 

властивості виявляють терміни-словосполучення, до складу яких входить 

термін – виразник родового поняття: посткомуністичне суспільство, 
постіндустріальне суспільство, суспільство ризику, просте суспільство, 
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плюралістичне суспільство, первісне суспільство , технотронне суспільство, 
сегментарне суспільство, суспільство споживання.  

Cтатус і стан української соціологічної термінології визначається її 

системністю та упорядкованістю відповідно до теоретичних засад 

формування галузевих терміносистем, які функціонують у літературних 

мовах.  
У другому розділі  “Лексико-семантичні особливості української 

соціологічної термінології” виділено окремі тематичні групи соціологічних 

термінів, визначено специфіку лексико-семантичних відношень (гіперо-
гіпонімія, синонімія, антонімія, полісемія, омонімія) та з’ясовано характер та 

роль запозичень у формуванні соціологічної термінології. 
З огляду на семантику проаналізованих українських соціологічних 

термінів та їх функціональне призначення у складі досліджуваної 

терміносистеми виділено дев’ять тематичних груп: “Назви соціально-
філософських та загальнометодологічних категорій соціології” (базис, влада, 
держава, потреби та ін.), ”Назви соціальних явищ та станів” (соціальна 

напруженість, соціальна розбалансованість, соціальний міф та ін.), “Назви 

соціальних спільнот, відносин та соціальної структури” (соціальна система, 
соціальний інститут, соціальний контроль та ін.), “Назви, що розкривають 

сутність соціальних процесів та соціального розвитку” (соціалізація, 

соціальна інтеграція, соціальний конфлікт та ін.), “Назви соціальних 

характеристик, властивостей, здатностей” (соціальна активність, соціальний 

вік, соціальний екстремізм та ін.), “Назви галузей соціології, суміжних 

дисциплін” (промислова соціологія, соціальна статистика, соціологія 

культури та ін.), Назви, що відображають особливості дослідження 

соціологічних явищ” (питання-фільтр, дисперсійний аналіз, інтервальна 

змінна та ін.), “Назви понять, що розкривають характер використання 

соціологічних знань” (соціальна експертиза, соціальна технологія, соціальне 

передбачення, соціальне планування та ін.), “Назви на позначення наукових 

напрямів, концепцій та шкіл в соціології” (макросоціологія, мікросоціологія, 
соціометрія та ін.).  

В українській  соціологічній термінології залежно від кількості ознак, 

за якими відбувається конкретизація родового терміна, розрізняємо гіперо-
гіпонімічні групи за такими структурними типами: 1) просте ієрархічне 

дерево; 2) складне (розгалужене) ієрархічне дерево; 3) комбіноване 

ієрархічне дерево. Прості ієрархічні дерева утворюються лише з основних 

ярусів: гіперонімічних та підпорядкованих ним гіпонімічних (клас – 
найвищий клас, вищий клас, середній клас, найнижчий клас). Елементами 

розгалужених ієрархічних дерев між гіперонімічними та гіпонімічними 

ярусами є додаткові яруси класифікаційних ознак, наприклад: група за 

способом організації (зовнішьоорганізована група, внутрішньоорганізована 
група, формальна група, неформальна група); за основними сферами 

функціонування (виробнича група, навчальна група, родинна група, дружня 
група); за терміном функціонування (короткочасна група, постійна група), 
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за складом (елементарна група, складна група, складена група); за груповою 

атмосферою (демократична група, авторитарна група, стихійна група). У 
структурі комбінованого типу між основними гіперонімічними та 

гіпонімічними ярусами є додаткові яруси ознак, а між іншими ярусами 

проміжні яруси відсутні, а саме сім’я за структурними ознаками (нуклеарна 

сім’я, багатопоколінна сім’я, повна сім’я, багатодітна сім’я, неповна сім’я), 
неповна сім’я  поділяється на осиротілу сім’ю, позашлюбну сім’ю та 
розлучену сім’ю; за характером відносин подружжя (авторитарна сім’я, 

демократична сім’я, ліберальна сім’я, конфліктна сім’я); за рівнем 

матеріального становища (заможна сім’я, сім’я з середнім рівнем доходів, 
малозабезпечена сім’я). 

Вивчення соціологічних терміноодиниць на семантичному рівні 

виявило регулярність використання двох лексико-семантичних явищ – 
синонімії та антонімії. Найпоширенішим семантичним явищем у 

соціологічній терміносистемі є синонімія. До термінів-синонімів належать як 

питомі, так і запозичені лексеми, що вступають у синонімічні відношення у 

таких терміноодиницях: 1) терміни-слова з паралельним вживанням власне 

українського і запозиченого термінів: керівник – менеджер, пара, двійка – 
діада, покоління – генерація; 2) терміни-слова, обидва поняття яких належать 

до власне української лексики: натовп – юрба, праця – труд, стан – 
верства; 3) терміни-словосполучення, у складі яких один із структурних 

компонентів є іншомовним: розвідувальне дослідження – пілотажне 
дослідження, соціальний чинник – соціальний фактор, суспільна думка – 
суспільна опінія; 4) терміни-словосполучення, де обидва компоненти є 

національними: клас роботодавців – клас наймачів, невипадковий відбір – 
спрямований відбір, природний експеримент – польовий експеримент. 
Враховуючи специфіку структурної організації у соціологічній 

терміносистемі можна виділити синоніми: 1) на фонетичному рівні, що 

різняються звуковим складом: екзитпол – екзитпул, первесії – первезії, 
зондальне дослідження – зондажне дослідження, пілотне дослідження – 
пілотажне дослідження; 2) на словотвірному рівні, що торкаються не лише 

фонематичної, а й частково морфемної структури терміна: індивід – 
індивідуум, модернізація – модерн, мотиви – мотивація, особистість – 
особа; 3) на морфолого-синтаксичному рівні – видозміни термінологічних 

одиниць, що виявляються в модифікаціях їхнього компонентного складу та 

синтаксичної структури, які представлено термінами-словосполученнями – 
короткий варіант терміна (у тому числі й абревіатури): віртуальна 

реальність – віртуальність, соціальний дарвінізм – соціал-дарвінізм, 
оперативне соціологічне дослідження – ОСД, Cоціологічна асоціація 

України  – САУ.  
У межах лексичного типу антонімії виділено антонімічні відношення 

однокореневих термінів, які виникли внаслідок чергування префікса у 

лексемі з його відсутністю (префіксальний термін – безафіксний термін): 

ресоціалізація – соціалізація, соціальна дезорганізація – соціальна 
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організація. У складних термінах функцію антонімізації може виконувати 

один із терміноелементів: гіпергамія – гіпогамія, ендогамія – екзогамія. У 

складених терміноодиницях спостерігаємо різні типи протиставлення 

окремих складових частин (тих, що передають значення диференційної 

семи): а) наявність – відсутність ознаки (включене спостереження – 
невключене спостереження, формальна група – неформальна група); 
б) більший ступінь вияву ознаки – меншу кількість або ступінь ознаки 

(велика група – мала група, проста праця – складна праця); в) місце 

розташування у системі або місце протікання процесу: вертикальна 
мобільність – горизонтальна мобільність, вищий клас – нижчий клас; 
г) особливості форми, розміру та характеру (одноступенева вибірка – 
багатоступенева вибірка, факторний аналіз – багатофакторний аналіз). 

З погляду семантики у складі аналізованої термінології 

спостерігається комплементарна (респондент – анкетер, безробіття 

населення – зайнятість населення) та контрарна антонімія (закрите 
питання – напівзакрите питання – відкрите питання; моногамний шлюб – 
бігамний шлюб – полігамний шлюб). 

Явище полісемії в українській соціологічній терміносистемі 

реалізується у двох типах: 1) через активне поповнення терміносистеми 

соціології назвами нових понять, які пов’язані з семантикою уже наявних 

терміноодиниць (безпритульність, групова динаміка, соціальна карта та ін.); 
2) унаслідок використання загальнонаукових термінів для потреб 

соціологічної науки (агресія, адаптація, конфлікт та ін.). Більшість 

полісемічних соціологічних термінів утворено внаслідок перенесення 

значення на основі метонімії (аудиторія (“місце дії → суб’єкт дії”), 
координація (“дія → інструмент або засіб реалізації дії”), релаксація (“дія → 

результат дії” та ін.). Процес метонімізації зумовлює розвиток значень як 

простих за структурою, так і складених соціологічних термінів. 
В українській соціологічній терміносистемі можна виділити три типи 

термінів-омонімів: міжгалузеві, міжфункційностильові 
та внутрішньогалузеві. Характерною особливістю міжгалузевих омонімів є 

різні дефініції у різних термінологічних системах як от: генофонд в соціології 

та біології; корпорація в соціології, юриспруденції, економіці; клас у 

соціології, біології, математиці, статистиці). Наявність внутрішньогалузевої 

омонімії засвідчена окремими випадками як от: аутсайдер (1) – (соц.) – 
індивід або група, які в силу власного вибору (цигани, хіппі), чи внаслідок 

суспільних чинників витіснені за межі характерних для даного суспільства 

соціальних інститутів – аутсайдер (2) – (у соціометрії) – індивід з нульової 

кількістю виборців. 
За нашими спостереженнями, терміносистема української соціологічної 

галузі формується як з питомої української лексики, так і шляхом прямих та 

опосередкованих лексичних запозичень з інших мов. Мовами-джерелами 

запозичень в досліджуваній термінології виступають: латинська (абориген, 
адаптація, інтелігенція, клас та ін.); грецька (автохтон, антисцієнтизм, 
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аполітичність, атеїзм, демографія та ін.); англійська (андер-клас, аут-
група, аутсайдер, бойкот, брейн-дрейн та ін.); французька (ангажування, 
анкета, еліта, етатизм та ін.); німецька (вундеркінд, путч, штрейкбрехер 
та ін.); італійська (банда, іредентизм та ін.).  

У третьому розділі “Структурно-граматичні особливості 

української соціологічної термінології” досліджено структурно-
граматичну специфіку аналізованої галузевої термінології, визначено основні 

структурні типи та способи творення соціологічних термінів, виділено 

продуктивні словотвірні моделі, притаманні аналізованій галузевій 

терміносистемі.  
Творення соціологічних термінів відбувається за допомогою 

традиційних способів словотворення в українській літературній мові і 

зумовлює поділ термінів за структурними особливостями на терміни-слова 
(45%) і терміни-словосполучення (55%). Терміни-слова диференційовано на 

непохідні (відносини, стан, статус та ін.), похідні (маргінальність, 
ментальність, усуспільнення та ін.), складні (антропосоціогенез, 
космополітизм, крос-табуляція, суспільство-гезельшафт та ін.) та 

абревіатури (МСД – Медико-соціальна експертиза, НРСП – Націанальна 

рада соціального партнерства та ін.). Залежно від кількості компонентів, які 

беруть участь у творенні терміна-словосполучення, розрізняємо 

двокомпонентні (40%) (агенти соціалізації, акупунктура суспільства та ін.) 
та багатокомпонентні терміноодиниці (15%) (програма соціологічного 

дослідження, історичні системи соціальної стратифікації та ін.). Терміни-
слова переважно утворюються за допомогою морфологічного способу 
(афіксація, осново- та словоскладання), терміни-словосполучення – 
синтаксичного способу.  

У словотворі cоціологічних термінів переважає афіксація. У межах 

афіксального типу термінотворення визначено й описано 14 моделей 

суфіксального (45%) та 8 моделей префіксального різновидів словотвору 

(25%). Префіксально-суфіксальний різновид використовується обмежено. 
Серед суфіксальних формантів у термінах-однословах виділяємо як 

українські суфікси: -нн(я)/-анн(я),-енн(я), -ість, -ство/-цтво так і суфікси 

іншомовного походження: -аці(я), -изаці(я)/-ізаці(я), -і(я), -изм/-ізм,-ітет,-
итет,-їтет, -ент, -ер, -ор, ,-тер/-тор, -ат та ін. Наприклад: анкетування, 
спостереження, бідність, маргінальність, аномія, ідентифікація, 

маргіналізація, аболіціонізм, елітаризм, авторитет, васалітет, 
проміскуїтет, деліквент, респондент, аутсайдер, комунікатор, електорат, 
когнітанітаріат, громадянство, підприємництво та ін. У соціологічній 

терміносистемі, як і в інших галузевих терміносистемах української мови, 

функціонують моделі складених термінів, де якісну характеристику понять 

визначають прикметники, рідше – дієприкметники, за допомогою яких 

позначаються характерні ознаки соціологічних явищ, предметів та об’єктів. У 

межах таких моделей для продукування термінів-прикметників найактивніше 

використовуються суфікси -н(ий), -ичн(ий)/-ічн(ий), -ов(ий), -ев(ий),-альн(ий), 
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-ськ(ий): панельне опитування, вульгарний соціологізм, одинична дія, 
демографічна піраміда, вікова група, місцеве самоврядування, електоральна 

активність, маргінальна особа, громадська думка, студентська родина та 

ін.  
Серед українських соціологічних термінів, утворених префіксальним 

способом, найпоширенішими є 8 продуктивних словотвірних реалізацій. 

Найбільш активними виступають такі національні та інтернаціональні 
префікси: не-, між-, анти-, де-, дез-, дис-, диз-, інтер-, ре-, пост- та ін.: 
нелінійність, неблагополучна сім’я, міжетнічна взаємодія, 
міжфункціональні зв’язки, антисцієнтизм, антисоціальна поведінка, 
деідеологізація, соціальна деізоляція, соціальна дезінтеграція, соціальна 

дезорганізація, диспозиції особистості, дисфункція соціального інституту, 
інтеракція, інтергенераційна мобільність, реорганізація, ресоціалізація, 
постімпіризм, постдефіцитне суспільство та ін. 

Поодинокими випадками у складі соціологічної термінології засвідчено 

такі префіксально-суфіксальні утворення: акультурація, репатріація. Серед 

складених термінів такі: безконтактні вимірювання, декласовані елементи. 
Способи творення складних і складноскорочених похідних в 

українській соціологічній терміносистемі менш продуктивні, ніж афіксальні. 

Це термінологічні назви утворені основоскладанням, словоскладанням та 

абревіацією. Причому серед соціологічних термінів–складних слів найбільшу 

групу (27%) складають терміни-композити. За структурно-генетичним 

аналізом серед соціологічних термінів-композитів виділяємо такі групи: 
1) терміни, утворені шляхом поєднання двох національних (питомих) твірних 

основ (взаєморозуміння, багатовимірне шкалування); 2) терміни, що виникли 

за допомогою інтернаціональних (непитомих) терміноелементів чи основ 

(валеологія, соціальний стереотип); 3) терміни утворені шляхом поєднання 

національного (питомого) твірного елемента з інтернаціональним 

(непитомим) терміноелементом чи основою (квазіпотреба, світосистемний 
аналіз). 

Cпосіб творення соціологічних термінів словоскладанням, порівняно з 

основоскладанням, є мало продуктивним (1,5%). Компонентами таких 

термінів є слова, що на письмі поєднуються за допомогою дефіса, 

визначаючи одне поняття: андер-клас, запитання-діалог, суспільство-
гемайншафт, хоум-тест. 

Іншу малочисельну групу (1%) в соціологічній терміносистемі 

формують абревіатури, що реалізуються у дво-, три- та чотиричленних 

термінах-словосполученнях. Серед термінів такого типу в аналізованій 

термінології поодиноко зустрічаються ініціальні абревіатури, які 

функціонують паралельно із симетричними словосполученнями: коефіцієнт 

інтелекту (КІ), соціально-трудові відносини (СТВ), Індекс розвитку 

людського потенціалу (ІРЛП). 
У межах лексико-семантичного способу творення визначаємо також 

соціологічні терміни-слова, що входять до складу двокомпонентних 
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конструкцій, які вказують на звуження значення загальновживаних слів 

(пор. слово настрій у складі соціологічного терміна соціальний настрій), 
метафоризацією як загальновживаних слів (слово виробництво у 

соціологічному терміні гнучке виробництво), так і галузевих термінів 

(термін піраміда в математиці та у соціологічному терміні демографічна 

піраміда, термін імунітет у медицині та у соціологічному терміні 
соціальний імунітет) чи перенесення значення за суміжністю (метонімією): 

термін ресоціалізація як явище і процес, термін соціальні рухи як спосіб і 

процес. 
Метафоричні моделі соціологічних термінів переважно представлено 

двокомпонентними конструкціями, в яких одне слово стосовно іншого 

завжди перебуває у позиції семантичного підпорядкування. Встановлено, що 

у таких конструкціях значення одного з елементів може реалізуватися: за 

зовнішньою подібністю (бар’єри комунікації, плинність кадрів); за функцією 

(польове спостереження, соціальний паразитизм); за кольором (золоті 

комірці,  рожеві комірці та ін.). 
Як засвідчує матеріал соціологічної термінології, метонімічні 

транспозиції можуть відбуватися у таких напрямках: 1) процес, дія → 

наслідок/результат процесу, дії  (деградація, соціальний протест, досягнення 

соціальної справедливості); 2) властивість, якість, здатність → процес, дія 
(гласність, легітимація (легітимність), соціальна солідарність); 3) метод, 

спосіб, форма → процес, дія (акомодація, обструкція, соціальна мімікрія); 
4)  стан, явище → процес, дія (модифікація, статусна поляризація). 

Одним з основних способів термінологічної номінації, який набув 

значного поширення в українській соціологічній термінології є синтаксична 

деривація. Незалежно від лінійної довжини та лексико-граматичного 

категорійного складу, термінологічне словосполучення виражає 
функціонально одне термінологічне значення, одне комплексне поняття і 

виступає типовим мовним засобом систематизації термінів. 
Серед досліджених  двокомпонентних термінологічних сполучень 

продуктивними виступають дві структурно-семантичні моделі (40%): А + N 
(сімейний цикл, соціометричний метод, структурний функціоналізм та ін.) та 

N + N (біржа праці, запитання анкети, коефіцієнт розлучень та ін.). 
Як показує проведений аналіз, соціологічні терміноодиниці, що мають 

у своєму складі три й більше компонентів, є наслідком розширення й 

уточнення значення двокомпонентних термінів. Трикомпонентні соціологічні 

конструкції, складаюючи (12% від загального числа складених термінів), 
представлені такими словотвірними моделями: N+А+N (план соціологічного 

дослідження, система соціального захисту та ін.); А+N+N (соціометричний 

метод опитування, цілераціональна дія індивіда та ін.); А+А+N (спеціальні 

соціологічні теорії, фокусоване групове інтерв’ю та ін.); N+N+N (вибірка 

одиниць дослідження, закон циркуляції еліт та ін.). 
Частотність вживання чотирикомпонентних та п’ятикомпонентних 

терміноодиниць в досліджуваній термінології є низькою. Чотирикомпонентні 
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соціологічні терміни презентовано трьома продуктивними моделями (2%): 

А+ N+/Р/+А+N (двоступеневий потік масової інформації, підсумковий 

документ соціологічного дослідження); N+N+А+N (індекс розвитку 

людського потенціалу, методи аналізу соціометричної інформації); 
N+N+N+N (випадковий відбір одиниць сукупності, технічні засоби збору 

інформації,). П’ятикомпонентні терміни аналізованої сфери засвідчено двома 

продуктивними моделями (1%): N+A+N/Р/+А+N (методи статистичного 

аналізу соціологічної інформації, типи індивідуального пристосування до 

соціальної норми); А+A+N+А+N (двоякий соціальний ефект економічної 

свободи, спеціальні соціологічні теорії середнього рівня).  
У висновках узагальнено результати наукового дослідження. 
Детальний аналіз лінгвістичних праць вітчизняних та зарубіжних 

лінгвістів, проведений у нашому науковому дослідженні, дав можливість 

встановити мовний статус понять “термін”, “термінологія”, 
“терміносистема”, урахувавши лінгвістичні особливості їхніх дефініцій. Так, 

“термін” визначаємо як слово або словесний комплекс, що співвідноситься з 

поняттям певної галузі (науки, техніки), перебуває в системних відношеннях 
з іншими словами та словесними комплексами, виформовуючи відносно 

замкнену систему, що вирізняється інформативністю, однозначністю, 

точністю й експресивною нейтральністю. Поняття “термінологія” вживаємо 
на позначення сукупності терміноодиниць певної галузі науки, діяльності чи 

виробництва, що функціонують у національній мові, а “термінологічну 

систему” відповідно розглядаємо як сукупність термінів, пов’язаних один із 

одним на поняттєвому, лексико-семантичному, словотвірному 

(дериваційному) та граматичному рівнях, що співвіднесені з певною галуззю 

знань, науковою школою, темою чи проблемою певного дослідження та ін. 
Терміносистема української соціологічної галузі складається з питомої 

української лексики та запозичень, які можуть бути прямими й 

опосередкованими. За нашими спостереженнями, найбільшу кількість 

запозичених термінів у складі української соціологічної термінології 

становлять латинізми (55%) та грецизми (35%); найнижчу частотність 

виявляють іншомовні терміни з англійської (5%), французької (3,5%), 
німецької (1%) та італійської (0,5%) мов. 

Українська соціологічна термінологія є цілісною, ієрархічно 

впорядкованою системою спеціальних найменувань дев’яти тематичних 

груп, що є номінаціями: 1) соціально-філософських та 

загальнометодологічних категорій, 2) соціальних явищ та станів; 
3)  соціальних спільнот, відносин та соціальної структури, 4) понять, які 
розкривають сутність соціальних процесів, 5) соціальних характеристик, 

властивостей, здатностей, 6) галузей соціології, 7) номінації особливостей 

дослідження соціологічних явищ, 8) понять, які розкривають спосіб 
використання соціологічних знань, 9) категорій на позначення наукових 

напрямів, концепцій та шкіл в соціології.  
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Семантичне ядро досліджуваної термінології формують терміни-слова: 

особистість, соціалізація, соціальний, соціологічний, соціологія, статус, 

суспільство. 
На парадигматичному рівні в українській соціологічній термінології 

найпоширенішими є синонімія та антонімія. Серед соціологічних термінів-
синонімів виділяємо такі групи: фонетичні варіанти, словотвірні варіанти 
та морфолого-синтаксичні варіанти. Антонімічні відношення в українській 

соціологічній терміносистемі виникають за ознаками, які виражаються 

чотирма відмінними семами: 1) наявність – відсутність ознаки; 2) більший чи 
менший ступінь вияву ознаки; 3) розташування в системі або місце 

протікання процесу; 4) особливості форми, розміру та характеру. З погляду 

семантики у складі аналізованої термінології спостерігається 

комплементарна та контрарна антонімія. На рівні ж омонімії виділено три 

типи термінів-омонімів: міжгалузеві; міжфункційно-стильові та 

внутрішньогалузеві омоніми.  
В українській соціологічній термінології виділяються різні гіперо-

гіпонімічні групи за такими структурними типами: просте ієрархічне дерево; 

складне (розгалужене) ієрархічне дерево; комбіноване ієрархічне дерево. 

Переважна більшість гіперо-гіпонімічних груп в українській соціологічній 

термінології мають структуру комбінованого типу, в якій між основними 

гіперонімічними та гіпонімічними ярусами є додаткові яруси ознак.  
За структурою українські соціологічні терміни поділяємо на терміни-

слова (непохідні, похідні, складні, зокрема терміни-композити, терміни-
юкстапозити, абревіатури) та терміни-словосполучення. В українській 

соціологічній термінології активними і продуктивними є морфологічний 

(афіксація, осново- та словоскладання, абревіація), лексико-семантичний та 

синтаксичний способи словотвору. У творенні соціологічних термінів 

переважає афіксація, зокрема суфіксальне і префіксальне словотворення.  
Лексико-семантичний спосіб характерний як для творення 

соціологічних термінів-слів, так і для окремих компонентів термінів-
словосполучень. Смислові трансформації у процесі звуження значення слова, 

його метафоризації та метонімізації базуються на поняттєвих зв’язках, 

розглядаються як своєрідний спосіб відображення за допомогою одиниць 

вторинної термінологічної номінації системності соціологічних термінів, 

їхніх зв’язків на рівні мікрополів у межах терміносистеми (метонімія) та на 

рівні побутово-наукових понять (метафора, звуження значення). 
Одним із найпродуктивніших в українській соціологічній 

терміносистемі є синтаксичний спосіб творення. Так, двокомпонентні 

конструкції представлено двома продуктивними моделями субстантивно-
ад’єктивних та субстантивно-субстантивних словосполучень, наприклад, 

сімейний цикл, структурний функціоналізм, коефіцієнт розлучень, біржа 

праці. Серед трикомпонентних найчастотнішими є субстантивно-
субстантивно-ад’єктивні та субстантивно-субстантивно-субстантивні 

словосполучення (спеціальні соціологічні теорії, закон циркуляції еліт). 
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Чотирикомпонентні терміни реалізуються в моделях типових структурних 

схем: двоступеневий потік масової інформації, індекс розвитку людського 

потенціалу, випадковий відбір одиниць сукупності). П’ятикомпонентні 

соціологічні терміноодиниці є структурно гомогенними, проте найменш 

частотними, наприклад, методи статистичного аналізу соціологічної 

інформації, спеціальні соціологічні теорії середнього рівня). 
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SUMMARY 
Siniegub Y. V. The formation of Ukrainian sociological terminology. – 

The manuscript.  
Thesis for the degree of a candidate of philological sciences on the specialty 

10.02.01 – Ukrainian language. – Kyiv National Taras Shevchenko University 
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

In this work are described the basic stages of formation in Ukrainian 
sociological terminology. This investigation is the first attempt in the Ukrainian 
literary language to study semantic and structural peculiarities of sociological 
terminology.  

The main tendencies of its word-formation and productive structural types of 
Ukrainian sociological terms are described. The many-sided consideration of the 
terminological materials has allowed to find out regularities of formation of the 
Ukrainian sociological terminology and ways of enriching the analysed 
terminology. 
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In the dissertation the theoretical aspects of study of terminology are 
exposed іn the Eastern Slavonic linguistics. Such basic concepts “term”, 
“terminology” and “terminological system” are certain. 

The section of dissertation highlights and analyzes nine semantic groups for 
the designation of sociological names.The notion of lexical-semantic and sematic 
is distinguished. The sociological terms denote elements, attitudes and features. 
They can be divided into a number of generalized thematic names of categorical 
scientific concepts: phenomena, processes, attributes, properties and abilities. The 
selectic thematic groups of te studied terms are the most typical representatives of 
systematic ordering Ukrainian terminological units, whose meaningful 
categorization is subordinated to the general laws of the language.  

The hyponymy, synonymity, antonymy, polysemy and homonomy as 
lexical-semantic categories are described in the work, which perfoms an important 
systematizing function in lexical systems of national languages in general and  
terminological sybsystems in particular. 

The specific formation of two-component and multi-compound structural-
semantic models in the sociological terminology of the Ukrainian language are 
analyzed in the dissertation. 

The work is devoted to the analysis of lexical-semantic method of creation 
in terminology of sociology, сreation of terms is described on the basis of 
metaphorical transfer, specialization of meanings of common words, rethinking of 
terms of other sciences. 

The complex analysis of the Ukrainian sociological terminology gives a 
clear explanation of system organization not only of sociological terms, determines 
the different types relationships between them in its limits but also terminology in 
general.  

Key words: term, term-system, terminological formation, sociological term, 
the Ukrainian sociological terminology. 
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