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АНОТАЦІЯ 
Синєгуб Я. В. Формування української соціологічної термінології. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 

2018. 

Дисертація є самостійною й завершеною науковою працею, присвяченою 

дослідженню формування української соціологічної термінології. Наукова 

новизна дослідження визначається тим, що вперше в українському 

мовознавстві об’єктом спеціального лінгвістичного аналізу обрано соціологічну 

термінологію, визначено шляхи й джерела її формування, описано специфіку її 

лексико-семантичних процесів та структурно-граматичних характеристик, 

розглянуто засоби й способи термінотворення, структурні типи та словотвірні 

моделі соціологічних термінів. До аналізу залучено фактичний матеріал, 

переважна частина якого не була предметом спеціального лінгвістичного 

вивчення. 

Визначено шляхи формування української соціологічної термінології, що 

дозволяє з’ясувати специфіку системного зв’язку термінолексики в 

досліджуваному термінологічному просторі, встановити особливості взаємодії 

соціологічної лексики з лексикою інших галузевих терміносистем, що 

розкриває перспективи для подальшої уніфікації терміноодиниць у літературній 

мові. Отримані результати можуть сприяти подальшому уточненню дефініцій 

окремих термінів, а також вирішенню дискусійних питань термінотворення в 

українській мовознавчій науці.  

У дисертації вперше в українському термінознавстві зроблено спробу 

вивчення процесу аспектів формування та функціонування української 

соціологічної термінології. Вибір теми дисертації обґрунтовано невивченістю 

української соціологічної термінології, невпорядкованістю її словникового 
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складу, що зумовлено як екстралінгвістичними чинниками, так і відсутністю в 

українському мовознавстві комплексного лінгвістичного дослідження цієї 

галузевої терміносистеми.  

Запропоноване дисертаційне дослідження української соціологічної 

термінології проведено на основі спеціалізованих текстів та лексикографічних 

праць, які включають до своїх реєстрів аналізовану термінологію.  

У дисертації розкрито теоретичні аспекти вивчення термінології у 

східнослов’янському мовознавстві, визначено поняття ―термін‖, ―термінологія‖, 

―терміносистема‖, встановлено основні класифікаційні ознаки соціологічних 

термінів в українській мові, що вказують на системний характер галузевих 

терміноодиниць.  

На рівні лексико-семантичної організації української соціологічної 

термінології встановлено, що гіперо-гіпонімічні відношення характеризують 

логічну системність термінології, у той час як синонімічні, антонімічні, 

полісемічні та омонімічні відношення свідчать про лінгвістичну системність 

обраного об'єкта вивчення. Визначено тематичні групи термінів соціологічної 

науки, а також значення запозичень у процесі формування аналізованої 

галузевої терміносистеми.  

Аналіз структурно-словотворчих особливостей української соціологічної 

терміносистеми дозволив виділити основні структурні типи та словотвірні 

моделі терміноодиниць, визначити засоби й способи термінологічної деривації, 

характерні для досліджуваної галузевої терміносистеми.  

Встановлено, що вибір способів номінації залежить від поняттєвих 

зв'язків терміноодиниць; основними типами словотворення українських 

соціологічних термінів є всі відомі способи морфологічного словотворення 

літературної мови, а також утворення складених номінативних одиниць.  

Переважають в українській соціологічній терміносистемі терміни-

словосполучення, більшість з яких є двокомпонентними та трикомпонентними. 

Рідше трапляються чотирикомпонентні та п’ятикомпонентні терміноодиниці.  
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Запропонований аналіз української соціологічної термінології відтворює 

картину системної організації не тільки соціологічних терміноодиниць, але й 

усієї термінології в цілому, особливості формування й розвитку соціологічної 

терміносистеми, різні типи взаємозв'язків термінологічних одиниць в її межах. 

Дослідження способів номінації соціологічних понять сприятиме 

нормативному упорядкуванню та системній ієрархізації української 

соціологічної термінології.  

 Матеріали дослідження можуть бути використані під час вивчення 

української наукової термінології, викладання навчального курсу 

―Лексикологія‖ і спецкурсів з термінології на філологічних факультетах вишів 

України, у лексикографічних працях, зокрема для укладання перекладних і 

тлумачних соціологічних словників, для написання наукових праць із 

термінології й термінографії та ін. Результати дослідження знайдуть 

застосування в методичних напрацюваннях із проблеми підготовки фахівців 

соціологічної галузі.   

Ключові слова: термін, терміносистема, термінотворення, соціологічний 

термін, українська соціологічна термінологія. 

 

 

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.  
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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. 

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

the Ukrainian sociological terminology. 
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ВСТУП 
 

У словниковому складі української літературної мови термінологічна 

лексика посідає значне місце. Невпинний розвиток науки й техніки, 

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

діячів суспільно-політичного напряму, технічне й комерційне співробітництво 

та інші форми стосунків між народами й державами сприяють проникненню 

термінології майже в усі сфери людської діяльності. Особливості 

термінологічної номінації в українській та інших слов’янських мовах досить 

ґрунтовно досліджено у наукових працях А. А. Бурячка, Н. В. Васильєвої, 

В. П. Даниленко, З. І. Комарової, Т. І. Панько, Н. В. Подольської, 

А. Є. Супруна, О. В. Суперанської 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 учені 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 й засвідчують повноправність кожної 

терміносистеми в словниковому складі мови, завдячуючи специфіці структури, 

семантики й функціонуванню термінологічних одиниць. 

Розвиток сучасної теорії та практики функціонування української 

термінології й термінографії неможливий без наукового осмислення системних 

відношень між галузевими термінами. З’ясування особливостей системної 

організації української галузевої термінології, семантичних відношень між її 

одиницями має важливе значення для врахування законів семантичного 
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розвитку окремих терміносистем і для подальшого впорядкування та 

кодифікації цього шару спеціальної лексики в літературній мові. 

В українському мовознавстві протягом останніх десятиліть пожвавився 

інтерес до дослідження терміносистем окремих галузей знань. З’явилися 

наукові праці в яких ґрунтовно проаналізовано термінологію 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), 

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. 

Понятійний апарат соціології, як і будь-якої іншої науки, формується й 

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 та 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 
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термінології та ін. Запропоноване наукове дослідження української 

соціологічної термінології дає змогу проаналізувати цю галузеву 

термінолексику та 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 

терміноодиниць; 

− з’ясувати шляхи формування української соціологічної терміносистеми та 

джерела її поповнення; 

− визначити лексико-семантичні особливості української соціологічної 

термінології та здійснити її тематичну класифікацію; 

− виявити засоби та способи творення соціологічних терміноодиниць; 

− встановити основні словотвірні типи й 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 4000 соціологічних термінів, які 

виявлено в лексикографічних працях, зокрема в таких словниках та 

енциклопедіях: Соціологічна енциклопедія / Укладач В. Г. Городяненко – К : 
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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; Англо-український соціологічний словник / 

Укладачі В. Паніотто, Т. Пясковська, Т. Янсон. – К.: Вид. дім ―Києво-

Могилянська академія‖, 2006.– 144 с.; Алан Г. Джонсон Тлумачний словник з 

соціології. / Пер. з англ. за науковою редакцією Всеволода Ісаєва, 

Андрія Хоронжого. – Львів: Видавничий центр Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2003.– 480 с.  

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-
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семантичні відношення; зіставно-порівняльний метод – використано для 

встановлення спільного та відмінного між науково-технічними термінами й 

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 й джерела її формування, 

описано специфіку її лексико-семантичних процесів та структурно-

граматичних характеристик, розглянуто засоби й 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 в досліджуваному 

термінологічному просторі, встановити особливості взаємодії соціологічної 

лексики з лексикою інших галузевих терміносистем, що розкриває перспективи 

для подальшої уніфікації терміноодиниць у 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 у вивченні української наукової термінології, під час 

викладання навчального курсу „Лексикологія‖ і спецкурсів з термінології на 

філологічних факультетах вишів України, у лексикографічних працях, зокрема 

для укладання перекладних і тлумачних соціологічних словників, для 
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написання наукових праць із термінології й термінографії та ін. Матеріали 

дослідження знайдуть застосування у методичних напрацюваннях із проблеми 

підготовки фахівців соціологічної галузі. 

Особистий внесок автора. Усі етапи дослідження (збір, систематизація, 

аналіз матеріалу, формулювання висновків) авторка здійснила самостійно. 

П’ять наукових публікацій з теми дисертації написані без співавторства. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями 

дослідження. 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. 

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, 

висвітлюються 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 свідчить про системний характер аналізованої 

галузевої терміносистеми. 

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) в межах соціологічної 

терміносистеми та з’ясовано характер та роль запозичень у формуванні 

соціологічної термінології. 
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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. 

У висновках узагальнено основні результати праці. 

Апробація роботи. Основні положення та висновки дисертації 

обговорено на засіданнях кафедри практичного мовознавства Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 6 від 

6 грудня 2017 року) та на засіданні кафедри української мови та прикладної 

лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 12 від 15 березня 2018 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 МОН України та одній – у виданні, яке включене до 

міжнародних каталогів наукових видань наукометричних баз і кваліфікується 

як закордонна публікація. 
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РОЗДІЛ I 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ В 

ЛІНГВІСТИЧНІЙ НАУЦІ 
1.1 Сутність понять “термін”, “термінологія”, “терміносистема” в 

сучасному мовознавстві 
 

Сучасний етап дослідження української наукової термінології 

характеризується активним опрацюванням термінологічного фонду різних 

галузей знань, пов’язаних із життям та суспільною діяльністю людини. Зростає 

нагальна потреба подальшої розбудови галузевої української термінології, 

стандартизації наявних у ній одиниць і вивчення умов їх функціонування в 

різних мовних ситуаціях. 

Як засвідчує аналіз значної кількості наукових праць з питань 

розроблення й дослідження теоретичних аспектів термінознавства, серед 

вітчизняних і зарубіжних мовознавців немає єдиної думки щодо визначення  

таких фундаментальних понять, як ―термін‖, ―термінологія‖, ―терміносистема‖ 

та щодо відношень між терміном та загальновживаним словом. 

У лінгвістичній літературі поняття „термін‖ здебільшого визначається з 

урахуванням семантичних ознак, залежно від значення або функцій відповідних 

мовних одиниць [152, с.14]. При цьому на перший план виступає 

співвідношення терміна й поняття. За терміном завжди стоїть предмет думки, 

але не думки загалом, а спеціальної думки, обмеженої певним полем. Термін є 

безпосередньо пов’язаним з науковим поняттям [187, с.47]. На наш погляд, 

саме в цьому полягає найважливіша відмінність термінів від слів 

загальновживаної лексики: спеціальне слово не може бути зрозумілим без 

попереднього знайомства з предметом, який воно позначає. 

На думку Ф. П. Сороколєтова, особливості терміна, які відрізняють його 

від неспеціальних слів, лежать в плані змісту й у функціональній сфері 

[208, с.29]. Термін, на відміну від загальновживаних слів, має зв'язок з 
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науковими поняттями, у ньому відображаються факти, спостережені 

дослідниками, та їхнє теоретичне осмислення. На відміну від 

загальновживаного слова термін більш стилістично регламентований, його 

―нейтральність‖, ―емоційність‖, ―експресивність‖ відрізняються від того, що 

прийнято називати нейтральним, емоційним та експресивним у 

загальновживаній лексиці [199, с.35-36]. 

Зауважимо, що у філософії термін „поняття‖ трактується як ім’я, назва 

предмета, форма мислення, спосіб розуміння та абстрагування шляхом 

визначення суттєвих властивостей об’єктів [58, с.52]. Перші поняття 

стосувались чуттєво пізнаваних предметів і мали наочно-образний характер. Із 

зростанням потреб людства та ускладненням видів його діяльності з’явилися 

поняття дещо іншого характеру, не пов’язані безпосередньо із чуттєвим 

відображенням, але, водночас, які були більш близькими до дійсності у 

значенні відбиття її сутності. Так, наприклад, поняття молекули, атома, 

електрона вибудовувалися не тільки через порівняння наочних образів, але й 

шляхом використання логічних засобів: аналізу, синтезу, абстрагування, 

індукції, аналогії, ідеалізації тощо [НФС, с.533]. 

Будь-яке поняття завжди є елементом системи понять, які описують 

певну галузь знань або діяльності. Відповідно терміни, що виражають систему 

понять, утворюють термінологічну систему. Причому термін – не тільки 

представник поняття, але й своєрідний засіб осмислення особливостей поняття, 

його відношення до інших понять у конкретній системі [71, с.15]. Як зауважує 

Д. С. Лотте, системність термінології ґрунтується на класифікації понять, 

виходячи з якої виділяються необхідні й достатні ознаки терміна, після чого 

добираються слова та їх частини для його утворення [126, с.72-73]. 

Термінологічний статус – це особлива властивість, характерна як для 

окремих слів, так і словосполучень, їх внутрішня сутність. Стаючи терміном, 

слово зазнає спеціалізації, отримує особливу термінологічну морфологію та 

сполучуваність. При цьому і лексичній, і граматичній перебудовам 

термінованого слова сприяє термінологічна система [212, с.19]. 
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Водночас, класифікаційні ознаки терміна – це його системні зв’язки з 

іншими словами (термінами), які допомагають відрізнити термін від 

загальновживаного слова. За їх допомогою можна окреслити ту чи іншу групу 

термінів, що й робить наукову класифікацію диференційною у визначенні 

термінологічності слова [101, с.20]. 

Тому можна погодитися з твердженням, що для такого багатоаспектного 

явища як термін не може бути сформульоване одне визначення, і фактично 

повинні існувати лінгвістичні, технічні та інші визначення терміна, а отже, й 

вимоги до нього [71, с.13]. 

У наукових дослідженнях з термінології виокремлено різні властивості 

(ознаки, вимоги, принципи) терміна. Так, Д. С. Лотте ще в 30-х рр. XX ст. 

розробив основні принципи добору й побудови науково-технічних термінів. 

Основними ознаками терміна він вважав: а) обмежене, чітко зафіксоване 

значення; б) необхідність моносемії термінів, принаймні, в межах однієї 

термінологічної підсистеми; в) небажаність їх синонімії; г) відповідність 

лексичного значення терміна або складових частин (якщо термін є складним) 

конкретному значенню того поняття (предмета, процесу, явища, яке цей термін 

позначає); д) системний характер окремих термінів, тобто визначення місця, 

яке означувані ними поняття займають серед усіх інших понять певної системи 

і залежно від цього вибір ознаки, що має бути покладена в основу терміна. Крім 

того, на думку вченого, термін має бути стислим, компактним (це стосується 

термінів-словосполучень), простим і зрозумілим. У разі потреби впровадження 

нового терміна слід враховувати ступінь уживаності старих термінів, які треба 

замінювати новими [125, с.35]. 

Польський термінолог М. Мазур сформулював чотирнадцять принципів, 

яким повинен відповідати термін-неологізм, адресуючи ці принципи галузевим 

спеціалістам: 1) простота; 2) національна співвіднесеність; 

3) інтернаціональність; 4) гомогенність; 5) логічність; 6) системність; 

7) стислість; 8) оперативність; 9) унівокативність; 10) одноферетність; 

11)  репродуктивність; 12) однотипність; 13) коректність; 14) естетичність 
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[255, с.15-46]. Застосування такого підходу, на нашу думку, дещо ускладнює 

розуміння терміна як мовного знака. 

Автори монографії „Основи термінотворення: Семантичні та 

соціолінгвістичні аспекти‖ А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк та З. Б. Куделько вважають 

найважливішими вимогами до терміна нормативність, системність, 

дефінітивність, відносну незалежність терміна від контексту, точність, 

однозначність, короткість, нейтральність та милозвучність [50, с.12-13]. 

В. П. Даниленко обмежується визначенням трьох основних ознак, які 

відрізняють термін від загальновживаного слова, а саме: 1) термін – мовна 

одиниця (слово або словосполучення) особливого функціонального різновиду 

загальнолітературної мови, тобто мови науки; 2) термін – найменування 

спеціального об’єкта або поняття; 3) терміну необхідна дефініція, за допомогою 

якої можна точніше відобразити зміст відповідного поняття; виділити такі його 

відмінні ознаки, які дають можливість розмежувати одне поняття від іншого і в 

той же час дозволяють поставити це поняття у певний класифікаційний ряд 

[54 с.90]. Підкреслюючи важливість номінативної та дефінітивної функції 

терміна, дослідниця визначає термін як слово (або словосполучення) 

спеціальної сфери вживання, що є назвою спеціального поняття й вимагає 

дефініції. Дослідниця наголошує на тому, що важливу роль у набутті 

семантичної визначеності терміна відіграє також контекст, повторюваність 

якого закріплює за терміном строго визначене його значення [54, с.15, 60]. 

О. О. Реформатський, виділяючи основні ознаки терміна, говорить, що 

моносемію (однозначність) терміна необхідно розуміти у межах 

термінологічного поля, тобто певної термінології [187, с.52]. Учений вказує на 

те, що однозначність терміни отримують не через умови контексту, а через 

належність до певної термінології. Терміни можуть існувати поза контекстом, 

якщо відомо, членами якої термінології вони є. Тому, на відміну від слів-

нетермінів, слова-терміни не залежать від контексту [187, с.51-52]. Тієї ж думки 

і Д. С. Лотте, який вважає моносемічність терміна однією з основних ознак, 
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тобто термін мусить мати обмежений, чітко фіксований зміст, зрозумілий 

кожному поза контекстом [126, с.18]. 

Про вимогу однозначності терміна йдеться в дослідженнях таких 

мовознавців, як Л. Л. Кутіної [110, с.82-94], З. М. Осипенко [162, с.65-69], 

О. М. Толікіної [225, с.53-67] та ін. Так, зокрема, на думку О. М. Толікіної, 

знакова система термінології повинна відтворювати систему предметно-

логічних відношень між поняттями, тому відповідність знака та позначуваного 

у такій системі взаємооднозначні [225, с.58]. 

Значення терміна, з одного боку, зумовлюється об’єктивним змістом 

відповідного поняття, з іншого – свідомим уточненням дослідником меж змісту 

спеціального поняття. Таким чином, інколи один й той самий термін може мати 

різний зміст, який залежить від того, що у ньому бачить той чи інший дослідник 

[101, с.119]. Підкреслюємо, що, визначаючи зміст терміна, обов’язково варто 

враховувати належність терміноодиниці до певної галузевої терміносистеми, 

тому що тільки спеціалісти конкретної галузі здатні у повній мірі зрозуміти 

значення кожного терміна й максимально точно його використати. Термін, на 

відміну від інших мовних одиниць, має залежність від наукових концепцій та 

методологічних підходів. Тому категорії слід опановувати у взаємодії з іншими 

поняттями, враховувати, у межах якої теорії та методології вони 

оформлювалися й яким було їхнє призначення (що за їх допомоги передбачали 

зафіксувати й виразити). 

Підкреслимо, що в деяких працях на перший план виноситься умова 

стилістичної нейтральності терміна [14, с.37-47; 186, с.103-125; 225, с.53-67]. 

Перетворюючись на термін, слово ―струшує‖ конотативні, фонові відтінки 

значення. І, таким чином ―очистившись‖, входить до особливої системи мовних 

знаків, що створена людиною для диференціації явищ науки, техніки, 

мистецтва. Тим самим можна підсумувати, що термін – експресивно й 

конотативно нейтральне слово [14, с.38]. 

Cтислість як важливу характеристику терміна виділяють, зокрема, 

Т. М. Горшкова та В. М. Лейчик, зауважуюючи, що оптимальною може бути 
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така довжина терміна, яка дозволяє з певною точністю передати основні ознаки 

спеціального поняття [45, с.21-25; 114, с.63-73 ]. 

Ми підтримуємо думку Д. С  Лотте, який зазначає, що короткість терміна 

та його відповідність поняттю є позитивними чинниками, які визначають якість 

кожного конкретного терміна, але вони не можуть бути вирішальними. Кожен 

термін належить до певної термінологічної системи, тому оцінювати його слід 

не тільки за індивідуальними властивостями, але й враховуючи показники усієї 

відповідної системи [126, с.15]. Як зауважує дослідник, на точність науково-

технічного терміна впливають три чинники: 1) ознаки поняття, які обрано для 

безпосереднього відображення у терміні; 2) елементи, які є в мові для побудови 

терміна; 3) поєднання елементів у терміні [126, с.112]. 

Як зазначає Т. В. Михайлова, важливою рисою науково-технічних 

терміносистем є взаємозв’язок їхніх одиниць, завдяки якому до цих систем не 

можна додати чи вилучити яку-небудь із їхніх частин, не змінюючи інших 

частин і не перегруповуючи всі терміни. При цьому, підкреслює дослідниця, 

термін існує не ізольовано, а як елемент певної сукупності одиниць, які є 

матеріальним вираженням конкретної теорії (концепції) [143, с.34]. 

Системність терміна, на думку дослідників, має реалізуватися 

двопланово: у плані змісту та плані вираження. У плані змісту відбивається суть 

поняття, у плані вираження системність досягається однотипністю словотвірних 

моделей.  

Термін як системний компонент лексики мови за умови фіксованого 

змісту, моносемічності, що виключає розвиток лексико-семантичних процесів 

всередині терміносистеми, зазнає впливу цих процесів. Як зазначає 

Л. О. Симоненко, наукові поняття часто виникають на основі загальномовних 

значень, а система загальномовних значень збагачується науковими поняттями 

[203, с.26]. 

Відомо, що системність термінів підпорядковується внутрішнім 

закономірностям мовної системи, відбиває структуру понять певної галузі 

знань, яку обслуговують конкретні терміни. Причому терміном може стати 
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будь-яке слово чи словосполучення за умови, що його значення входить до 

конкретної, досить чітко визначеної системи понять, які належать до певної 

систематизованої предметної галузі, що відбиває окрему ділянку об’єктивної 

дійсності [169, с.29]. 

У зв’язку з цим варто відзначити ще одну вимогу до терміна – 

мотивованість, що, на думку О. В. Суперанської, Н. В. Подольської, 

Н. В. Васильєвої, включає в себе ознаки, які покладені в основу терміна й 

утворюють його ―буквальне значення‖, і які не можуть достатньою мірою 

відповідати змісту його поняття, тобто складати його ―справжнє значення‖, 

оскільки значення терміна зумовлюється усією системою понять і 

приписується йому за допомогою дефініції. Тим не менше, не будучи 

основоположним критерієм виділення термінів, мотивованість сприяє 

усталеності та запам’ятовуванню терміна, полегшує зв’язок його з іншими 

термінами в системі [213, с.130]. 

Для нашого дослідження важливим моментом застосування теоретичних 

узагальнень є твердження В. П. Даниленко, яка зазначає, що найбільш 

об’єктивним можна вважати виділення словотвірно-морфологічного, 

синтаксичного і семантичного типів мотивованості, які відповідають трьом 

основним способам термінологічного словотворення (морфологічному, 

синтаксичному і семантичному). Таким чином, усі афіксальні слова-терміни, 

терміни – складні слова, терміни-словосполучення і слова, які є термінами в 

результаті семантичного перенесення, можна вважати мотивованими [53, с.63]. 

При цьому немотивованими термінами, за словами дослідниці, є терміни, для 

яких з синхронної точки зору невідомий мотив їх утворення. Це – непохідні 

утворення, запозичення з інших мов, терміни-кальки та терміни, що виникли 

від власних назв шляхом метонімічного перенесення (ампер, вольт, ват, герц, 

генрі тощо) [54, с.63]. 

За нашими спостереженнями мотивованість властива тільки складним 

утворенням, а непохідні лексичні одиниці можуть бути мотивованими лише 

завдяки семантичному перенесенню або звуконаслідувальним асоціаціям. 
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Мотивованість термінів ми визначаємо як певну структурну оформленість і 

семантичну похідність вторинних словоутворень, а структурну оформленість 

розглядаємо як вибір імені на підставі співвідношення з мовною дійсністю, а 

семантичну похідність – вибір імені на підставі співвідношення з позамовною 

дійсністю [Пор.: 49, с.23]. 

Найбільш узагальненим виглядає енциклопедичне визначення терміна як 

слова або словосполучення, що позначає поняття певної науки, техніки та ін. 

[ЕУМ, с.629].  

Серед інших вживаних визначень терміна вважаємо цілком 

аргументованим твердження, запропоноване І. С. Квітко, за яким термін –це 

слово або словесний комплекс, які співвідносяться з поняттями певної галузі 

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

словами та словесними комплексами і створюють із ними в кожному окремому 

випадку й у певний час замкнуту систему, яка відзначається високою 

інформативністю, однозначністю, точністю й експресивною нейтральністю [70, 

с.21]. 

Водночас вихідним для нашого дослідження є положення, сформульоване 

Г. О. Винокуром про те, що термін – це не особливе слово, а слово в особливій 

функції [28, с.21]. 

Перелік основних ознак терміна свідчить про потребу застосування 

різнопланового підходу до такого складного й багатоаспектного поняття, як 

термін. 

Відзначимо, що в термінознавчій науці побутують різні погляди також і 

на природу понять ―термінологія‖ та ―терміносистема‖. Зокрема, 

В. П. Даниленко констатує, що термінові ―термінологія‖ відповідає два 

поняття: у традиційному визначенні поняття ―термінологія‖ – це сукупність 

термінів однієї галузі знань (науки чи наукового напряму), що відображає 

відповідну сукупність понять; ширше поняттю ―термінологія‖ відповідає 

загальна сукупність термінів усіх сфер діяльності [54, с.15]. К. П. Авербух 
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розглядав термінологію лише як систему знаків спеціальної сфери діяльності, 

ізоморфну системі її понять, що обслуговує її комунікативні потреби [1, с.46]. 

У ―Словаре лингвистических терминов‖ О. С. Ахманової термінологія 

трактується як сукупність термінів певної галузі виробництва, діяльності, 

знання, що утворює особливий сектор (шар) лексики, який найлегше піддається 

підпорядкуванню [7, с.474]. На думку Т.І. Панько, термінологія – це не система 

термінів, а сукупність термінів, що входять у певну термінологічну систему 

[168, с.148]. 

У ―Словнику лінгвістичних термінів‖ Є. В. Кротевича та Н. С. Родзевич 

термінологія тлумачиться як сукупність термінів, що вживаються в будь-якій 

галузі науки, техніки, мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у 

тій чи іншій мові. Тому можна говорити про термінологію певної науки або 

окремої дисципліни, а також про термінологію мови загалом на певному етапі її 

розвитку [100, с.196].  

Автори підручника ―Українське термінознавство‖, аналізуючи ці 

визначення, пропонують не ототожнювати поняття ―термінологія‖ та 

―терміносистема‖, відзначаючи, що термінологія – це не система термінів, а 

сукупність термінів, що входять до певної термінологічної системи [168]. У 

науковій літературі можна зустріти також думку про те, що та чи інша 

сукупність термінів стає терміносистемою лише тоді, коли вона піддається 

впорядкуванню та корекції. Але випадкового скупчення термінів, системно не 

пов’язаних і не організованих, немає жодна галузь науки або техніки. 

Термінологія системна перш за все тому, – наголошують Б. М. Головін та 

Р. Ю.  Кобрін, – що системним є світ, окремі ділянки й сторони якого вона, 

термінологія, відображає та обслуговує. [40, с.78]. 

Тому вважаємо, що можна лише умовно розрізняти термінологію як 

сукупність термінів та терміносистему як упорядковану, кодифіковану 

термінологію. 

Досить часто для з’ясування чіткої дефініції поняття ―терміносистема‖ 

термінологи звертаються до філософського розуміння системи взагалі. Так, 
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―систему‖ в сучасній науці розуміють як поєднання певної розмаїтості в єдине 

та чітко розчленоване ціле, елементи якого стосовно цілого й інших частин 

посідають відповідне місце [ФЕС, с.583]. Тому можна погодитися із 

твердженням, що термінологічну систему можна розглядати як співвіднесену з 

певною галуззю знань, проблемою, темою, науковою школою тощо сукупність 

термінів, пов’язаних один з одним на поняттєвому, лексико-семантичному, 

словотвірному (дериваційному) та граматичному рівнях [40, с.78]. 

За визначенням Л. О. Симоненко, сукупність спеціальних найменувань 

різних галузей науки й техніки, що вживаються у сфері професійного 

спілкування, становлять термінологію, яка існує в двох вимірах: як результат 

фіксації наукового пізнання (термінологічні словники) та функціонування 

(наукова та навчальна література). Найважливішою ознакою термінології є її 

системність. Під системою в термінології розуміють організовану сукупність, 

яка являє собою об’єктивну єдність пов’язаних між собою предметів, явищ або 

дій. Такими об’єктами системи є терміни – одиниці термінології [202, с.68]. 

Якщо розглядати термінологічну лексику як сукупність спеціальних 

найменувань, об’єднаних у терміносистеми, то можна погодитися з думкою 

В. П. Даниленко, що кожна терміносистема відображає категорійний апарат, 

систему понять конкретних наук, наукових напрямків, шкіл [54, с.19]. 

Таким чином, визначаючи місце терміна в лексичній системі мови, треба 

мати на увазі, що термін підпорядковується як термінологічним законам (має 

відповідати класифікаційним ознакам терміна), так і законам мови в цілому, 

оскільки він є знаком спеціальної системи і одиницею лексичного складу мови. 

 

 

1.2 . Питання термінологічної норми та проблема кодифікації термінів 

 

З прийняттям закону про статус української мови як державної постало 

нагальне питання створення і збагачення власного термінологічного фонду. 

Термінологія є складовою частиною лексичної системи загальнолітературної 
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мови, тому унормування термінології тісно пов’язане з унормуванням мови в 

цілому. Слова-терміни повинні відповідати всім нормам літературної мови: 

орфоепічним, орфографічним, акцентологічним, граматичним, лексичним і 

словотвірним. Повноцінне функціонування національної мови як наукової і 

робочої в різних сферах діяльності населення країни має спиратися на 

належним чином опрацьований апарат власне термінології, номенклатури 

найменувань і системи галузевих професіоналізмів [219, с.3]. 

У зв'язку з цим виникає закономірне питання: що ж таке термінологічна 

норма, на яку треба орієнтуватися при впорядкуванні термінологічної системи? 

Питання термінологічної норми розглядали багато вітчизняних і 

зарубіжних мовознавців. Зокрема, Т. Р. Кияк поняття термінологічної норми 

трактує так: виникає трикутник динамічних відповідностей між ―професійним 

варіантом норми‖, ―нормалізаторською діяльністю і вимогами професійної 

комунікації‖. Усередині цього трикутника повинна бути ―термінологічна 

норма‖ [75, с.37]. Отже, для вченого термінологічна норма – це здатність 

терміна відповідати поставленим до нього вимогам системності, точності, 

вмотивованості, однозначності. 

Термінознавці А. В. Крижанівська та Л. О. Симоненко зазначають, що 

процес унормування термінолексики відбувається через контекст, який 

внаслідок багатопланової роботи дає можливість звести всю термінологію в 

певну систему на принципах змістового, логічного й лінгвістичного рівнів [101, 

с. 31]. Саме контекст допомагає розв'язати цілу низку питань, пов'язаних з 

упорядкуванням та уніфікацією соціологічної терміносистеми. 

Більшість дослідників норму в термінології розуміють, з одного боку, як 

нормативність форми терміна, а з другого – як нормативність його змісту. В 

українській лінгвістиці, зокрема, на таку особливість норми в термінології 

вказували Т. Р. Кияк [75], Л. О. Симоненко та А. В. Крижанівська [101], у 

російській – Л. І. Скворцов [204] та ін. У зв’язку з цим у науковій літературі 

поширена думка про існування трьох видів унормовувальної діяльності щодо 

впорядкування термінології: 1) поняттєва нормалізація системи конкретної 
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галузі знань; 2) логічна нормалізація – побудова правильної ієрархії понять; 

3)  лінгвістична нормалізація, тобто правильність утворення та вживання 

термінів [10, с.205-209]. 

Лінгвістичне унормування орієнтується на рекомендації, які розроблено 

логікою й певною науковою дисципліною з урахуванням вимог естетизації та 

евфонії. Основні ознаки терміна як найменування спеціального наукового 

поняття визначаються поняттєвим, логічним і лінгвістичними аспектами його 

нормативності. У свій час І. І. Ковалик зазначав, що проблема нормалізації 

системи термінів включає поняття норми в системі термінів, чіткість, 

системність термінології, нормативність лексичну, граматичну, словотвірну 

[84, с.19-23]. Тому у термінології нормативним є все, що збігається з нормою в 

літературній мові і практично закріпилося в термінологічній системі [51, с.313]. 

Процес унормування галузевої термінології вимагає всебічного вивчення 

джерел і способів її формування, особливостей функціонування в різних 

сферах. З метою упорядкування та уніфікації соціологічної термінології, а 

також для її подальшого лексикографічного опрацювання ми орієнтуємося на 

тексти, в яких ці терміни вживаються за їх безпосереднім призначенням. 

Унормування української соціологічної термінології – складний процес, 

який відбувається на двох рівнях: лексичному й словотвірному. Саме творення 

соціологічних термінів нині становить суттєву проблему. Останнім часом, у 

зв'язку з державним статусом української мови, зросла тенденція до широкого її 

використання. При підготовці перекладу російських термінів українською 

мовою у експертів з соціології існує чимало запитань. Вся суть труднощів 

полягає у тому, що терміни не можуть завжди перекладатися як звичайні слова. 

Оптимальним є такий шлях перекладу термінів: поняття – український термін, з 

якої мови не відбувався б переклад, тобто в основі лежить аналіз властивостей 

нового поняття, і найточніше відображувана властивість стане українською 

назвою певного наукового поняття [147, с. 186]. 

Дослідники зазначають, що за наявності варіантів терміна дати правильні 

лінгвістичні рекомендації можна лише за умови детального вивчення 
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різноманітної спеціальної літератури: державних стандартів, спеціальних 

довідників, навчальних посібників тощо. Хоча через сувору дефінітивність 

термін повинен бути відокремлений від контексту, але саме в контексті він 

зберігає свою спеціалізовану визначеність, а в разі багатозначності – 

можливість розмежування значень [101, с. 92]. 

Термінологічна норма охоплює всі вимоги до термінів, які створювалися 

впродовж довгого часу. 

Найпослідовніше вимоги до термінологічної норми викладено у працях 

відомого українського термінолога І. М. Кочан, яка визначає основними 

ознаками термінологічної норми такі: 

1. Співвіднесення терміна з поняттям. Основним критерієм належності 

тієї чи іншої лексичної одиниці (слова чи словосполучення) до класу термінів є 

входження значення цієї одиниці в певну систему науково-технічних термінів 

або спеціальних понять. 

2. Однозначність терміна в межах певної термінологічної системи. 

Багатозначність вважають суттєвим недоліком термінів, оскільки це ускладнює 

взаєморозуміння спеціалістів.  

3. Точність. Це пов’язано з внутрішньою формою та мотивованістю 

терміна. 

4. Нейтральність. Терміну не притаманні експресивність, емоційне 

забарвлення. 

5. Системність. Термін має бути системним двічі: як елемент 

термінологічної системи і мовної. 

6. Термін повинен мати чітку дефініцію, оскільки дефінітивну функцію 

вважають провідною для терміна поряд із номінативною. 

7. Стислість. Термін повинен бути коротким (стислим) у плані 

вираження. Використання довгих слів порушують термінологічну норму, 

роблять цей термін важким для сприйняття і відтворення. 

8. Відсутність синонімів чи омонімів у межах однієї терміносистеми. 
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9. Милозвучність та мобільність. Термін повинен бути неважким для 

вимовляння та мати здатність до утворення похідних термінів. 

10. Термін повинен відповідати нормам літературної мови. Тому дуже 

важливий загальнолінгвістичний аналіз термінів і врахування загальних норм та 

закономірностей мови [93, с.56-58]. 

Російський термінолог В. П. Даниленко, визначаючи лінгвістичний 

критерій оцінки щодо стандартизації термінології, виділяє в цьому комплексі 

загальномовні вимоги і термінологічні вимоги, пов’язані з нормами формування 

термінології. 

І. Загальномовні вимоги. 

1. Граматичні засоби вираження щодо стандартизації термінології. 

2. Відношення до іншомовних, діалектних та просторічних слів, які 

виступають у ролі термінів. 

3. Лексико-семантичні характеристики термінів (синонімія, полісемія). 

4. Коротка форма терміна. 

ІІ. Нормативні вимоги щодо стандартизації термінології. 

5. Відповідність терміна основним способам і моделям 

загальнолітературного словотворення або спеціальним моделям 

термінотворення. 

6. Відношення до словотворчих варіантів терміна з урахуванням 

основних тенденцій розвитку системи словотворення (у тому числі й 

термінотворення): тенденції до регулярності функціонування словотвірних 

моделей, до спеціалізації значення словотворчих афіксів і моделей, до 

гніздового утворення термінів, співвідносних поняттєво і структурно. 

7. Особливості функціонування граматичних категорій у термінології. 

8. Стилістичні вимоги до термінологічних конструкцій (у складеному 

терміні) та їх визначень [54, с.160-161]. 

Зазначимо, що перелік вимог, запропонований дослідницею, передбачає 

звернення до поняття ―норма‖ щодо конкретної галузевої термінології і 

ширше – до мови науки в цілому. 
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Термінологічній нормативності властиві специфічні риси, пов’язані з 

місцем термінології у системі літературної мови. У термінознавстві терміни 

розглядаються, з одного боку, як елементи загальнолітературного словникового 

складу, а з іншого – як одиниці самостійної функціональної мови – мови науки. 

Тобто нормативність термінів – це подвійне явище, оскільки термін має 

відповідати і нормам літературної мови, і термінологічним вимогам [51, с.5-32; 

69, с.29-30]. 

Термінофонд української соціологічної системи на сьогоднішній день в 

основному вже сформований, хоча терміносистема зазначеної галузі постійно 

поповнюється новими поняттями і термінами на їх позначення. На цьому етапі 

база соціологічних термінів потребує впорядкування, стандартизації та 

уніфікації, тому що на позначення одного й того самого поняття в різних 

джерелах можуть вживатися різні терміни, трапляються випадки невдалого 

калькування російських слів, граматичне оформлення деяких терміноодиниць 

порушує норми української літературної мови, деякі терміни через 

багатокомпонентність нечітко називають соціологічні поняття. 

Процес нормалізації термінів соціології потребує чіткого визначення та 

розмежування таких понять, як ―впорядкування‖, ―унормування‖, 

―систематизація‖, ―стандартизація‖, ―кодифікація‖, ―уніфікація‖ та 

―верифікація‖, якими активно користуються вітчизняні та зарубіжні 

термінологи. 

При цьому обов’язково комплексним має бути підхід до упорядкування 

термінів – приведення галузевої термінології в реально можливу систему на 

всіх необхідних рівнях із використанням спеціальних способів і моделей, 

достатніх для створення терміна як засобу однозначного, адекватного 

вираження спеціального поняття [56, с. 79]. 

Погоджуємося з думкою Н. І. Овчаренко, яка наголошує, що 

упорядкування системи термінів повинно починатися з упорядкування системи 

понять, що є багатоступеневим процесом і розпочинається із ґрунтовного 
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ознайомлення зі структурою галузі знань, термінологічна система якої повинна 

бути вдосконаленою [159, с. 6]. 

Процес нормування будь-якої терміносистеми, – вважає 

Л. О. Симоненко, – відбувається на двох рівнях: лексичному та словотворчому, 

зокрема для унормування на лексичному рівні, необхідно: а)  досконало 

вивчити фахову лексику, що склалася в минулому; б) звести до мінімуму 

багатозначність, синонімію, на яку так багата аналізована терміносистема 

[200, с. 134]. 

Встановлено, що унормування термінології передбачає перегляд 

терміносистеми відповідно до норм сучасної літературної мови. Більшість 

дослідників мовною нормою вважають сукупність мовних засобів, що 

відповідають системі мови і сприймаються її носіями як зразок суспільного 

спілкування в певний період розвитку мови й суспільства [ЕУМ, с. 387]. 

Отже, поняття термінологічної норми тісно пов'язане з поняттям норми 

мовної, оскільки фундаментом будь-якої національної термінології є певна 

національна літературна мова. Проте норма термінологічних одиниць має свої 

особливості, зумовлені більшою стабільністю й інформаційною насиченістю 

термінів порівняно зі словами загальнолітературної мови. 

Оскільки, як наголошують Л. О. Симоненко та А. В. Крижанівська, 

термін наділений не тільки лінгвістичною, а й поняттєвою та логічною 

інформативністю, дослідники пропонують ставити до терміна лінгвістичні, 

логічні та необов'язкові (факультативні) вимоги [101, с. 18]. Логічні вимоги – 

постійність семантики термінів у межах терміносистеми, адекватність поняттю, 

логіко-поняттєва системність. Лінгвістичні вимоги – однозначність термінів та 

ліквідація часткових (ідеографічних) синонімів у межах терміносистеми, 

факультативні – усунення омонімії, дублетності, еквівалентності термінів, 

досягнення оптимальної довжини, а також відсутність експресивно-емоційного 

забарвлення, термінологічність [101, с. 36]. Крім того, до вказаних необхідно 

додати вимогу вмотивованості, оскільки саме той термін вважається ―кращим‖, 
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придатнішим для вжитку, який у своїй формі чіткіше й ширше відбиває саму 

суть поняття [76, с. 17]. 

Унормування термінології передбачає систематизацію, уніфікацію й 

стандартизацію наявних термінів. Із поняттям мовної норми пов'язане поняття 

кодифікації. Кодифікація – термін правничої сфери, який з’явився у 80-х роках 

ХХ ст., але останнім часом його почали активно вживати і в інших сферах 

наукового пізнання, зокрема в лінгвістичних дослідженнях. Завдяки 

нормативній кодифікації, тобто письмовим приписам, правилам, указівкам до 

вживання, які фіксують спеціальні довідники, посібники, словники, 

запроваджується така нормативна риса терміна, як загальноприйнятість [204, с. 

61]. Сутність кодифікації полягає в об’єктивній оцінці мовних дублетів, 

варіантів, інновацій, тенденцій розвитку. Існує також думка, за якою 

кодифікація – це письмовий припис, правила, вказівки щодо застосування 

термінів, які фіксують спеціальні довідники, посібники, словники [102, с. 6]. У 

науковій літературі термін ―кодифікація‖ має кілька трактувань. Під 

кодифікацією розуміють: 1) систематизацію норм; 2) різновид нормотворення; 

3) засіб регулювання чогось. Спільним для цих значень є письмова фіксація 

рекомендаційним характером. 

На думку О. В. Суперанської, словокодифікація – синонім до терміна 

стандартизація. Водночас стандартизація – намагання досягти однозначності в 

національних межах або в міжнародному масштабі й закріпити досягнуте 

спеціальними документами. Це прийняття рекомендацій щодо вживання певних 

термінів у відповідних значеннях і формах.  

Стандартизація – це вироблення терміна-еталона, який би відповідав усім 

лінгвістичним та логічним вимогам і використовувався б у межах певної 

терміносистеми й на міжгалузевому рівні [168, с. 156]. 

Стандартизація може бути національна й міжнародна. Вони не повинні 

суперечити одна одній. Цьому сприятиме створення міжнародно співвідносних 

дефініцій у національних та інтернаціональних стандартах. Упорядкування 
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термінологій і номенклатур не повинно торкатися їхніх національних основ 

[93, с. 59]. 

Систематизація термінології проводиться шляхом зведення термінів і 

понять до єдиної термінологічної системи, яка враховує як інтенсіональні та 

екстенсіональні характеристики окремого терміна, так і системні зв'язки між 

різними термінологічними одиницями [76, с. 16]. 

Значна роль у систематизації та стандартизації існуючих терміносистем 

належить галузевим словникам. Справедливою є думка Л. О. Симоненко, яка 

вважає, що, перш ніж проводити впорядкування термінології в масштабах всієї 

терміносистеми, потрібно провести велику роботу щодо її детального 

лексикографічного опису в тому вигляді і стані, як вона історично склалася до 

сьогодення, тобто першим реальним завданням варто вважати 

лексикографічний опис терміносистем окремих галузей знань [202, с. 12]. 

Проблеми стандартизації на сучасному етапі вирішує багато лінгвістів у 

різних країнах світу. В українському термінознавстві цю тему досліджують такі 

вчені, як А. В. Крижанівська, В. С. Моргунюк, Б. М. Рицар, Т. Р. Кияк, 

JI. О.  Симоненко та ін. 

Першим, хто порушив питання про необхідність стандартизації галузевих 

терміносистем, був Є. Вюстер. Він вважав, що стандартизацію можна 

проводити, дотримуючись таких рекомендацій: 

1) пропонування нових термінів; 

2) вибір між синонімами й омонімами, що вживаються в певній 

термінології; 

3) реєстрація та закріплення вже наявного слововживання [33, с. 202]. 

Нині процес стандартизації термінології пов'язаний з наявністю 

державних стандартів на терміни та їх визначення. Лексикограф Т .Р. Кияк 

пропонує враховувати факт існування технічних і мовних стандартів, що мають 

різну природу, і розрізняти лінгвістичні стандарти як для термінології вцілому, 

так і для окремих словотвірних моделей, створення яких є лише одним із 
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попередніх етапів розроблення загального термінологічного стандарту [75, 

с. 16]. 

У виданому в 2000 році ДСТУ (Держстандарт України) ―Термінологія: 

Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять‖ 

указується, що метою стандартизування термінів є встановлювати для різних 

предметних галузей однозначні й несуперечливі терміни для всіх сфер 

застосування та виявляти й усувати вади термінології, вживаної в документації 

та літературі [60, с. 2]. 

На думку Д. С. Лотте, кодифікація повинна відбуватися одночасно в усіх 

суміжних галузях, інакше вона не буде успішною, а стане фікцією [127, с. 5]. 

Уніфікація (лат. unio – єдність + bacere – робити ) – приведення чогось до 

єдиної норми, єдиної форми, до однаковості [НСІС, с. 614]. Процес уніфікації в 

термінології передбачає усунення багатоманіття форм та уніфікування значень 

термінів. Уніфікація може проводитися в межах однієї мови, а може бути 

багатомовною, тобто поширюватися на кілька мов. 

Відомо, що уніфікація терміносистем відбувається на лексико-

семантичному та словотворчому рівнях. Перший рівень передбачає уніфікацію 

та нормалізацію термінології до існуючих мовних норм та моделей, де, в першу 

чергу, орієнтуються на вимоги, які висуваються до наукового терміна, на 

відповідність його змісту відображуваному науковому поняттю. Такі вимоги, з 

одного боку, сприяють семантичній чистоті терміносистеми, а з іншого боку – з 

терміносистеми вилучаються терміни, що не відповідають сучасному рівню 

розвитку суспільних відношень, науки, техніки та ін. [200, с. 14]. На 

словотворчому рівні при творенні нових термінів обов’язковою умовою є 

дотримування словотворчих моделей, які відповідали б структурно-

семантичним особливостям української мови  

Свідоме формування термінологічних систем здійснюється за 

використання погоджених рекомендацій. Стосовно специфічного способу 

творення термінологічних одиниць, вигадування ―штучних‖ слів, то він є 

поодиноким, спорадичним явищем і, як слушно зауважує Р. О.  Будагов, такі 
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слова не можуть змінити загального стану [16, с. 57]. Спроби штучної побудови 

слів-термінів – сумнівне явище, оскільки вони позбавлені вмотивованості, а 

термін обов'язково повинен бути вмотивованим. А запозичувати доцільно те, – 

зазначає Т. І. Панько, – що відповідає національним потребам і, узвичаюючись, 

не порушує національної специфіки [167, с. 15]. 

Дослідники небезпідставно вважають, що всі терміни повинні бути 

лінгвістично обґрунтовані з погляду їхньої однозначності, смислової 

прозорості, виваженості в ракурсі співвідносності національного та 

міжнародного, традиційності, яка не відкидає еволюції й розбудови 

термінологічних систем [164, с. 131]. 

Заслуговує на особливу увагу той факт, що до найважливіших завдань су-

часної термінології належить верифікація (перевірка істини) змісту термінів, 

зокрема виявлення термінів із деформованою або віддаленою онтологічною 

семантикою та виведення зі сфери функціонування термінів, утворених 

унаслідок калькування без урахування мотивації рідномовної стихії [93, с. 59]. 

Важливим аспектом проблеми нормалізації термінології є теорія 

варіативності терміна. Варіативність – одна з іманентних характеристик мови, її 

фундаментальна властивість. Характерна вона і для термінології. Актуальність 

проблем вивчення термінології зумовлена тим, що їх вирішення сприятиме 

глибшому розумінню багатьох аспектів діахронного розвитку і синхронного 

функціонування терміносистем, оскільки варіантні відношення – важливий 

системотворчий, структурно значущий чинник у кожній мові, який наявністю 

інваріанта і варіантів організовує множину лексичних одиниць у систему, 

моделює варіантно-інваріантну будову світу [132 с. 75]. Існують, однак, і 

протилежні думки, зокрема твердження, що це недолік мови [41, с.19]. 

Варіативність мовних засобів виявляється в певному виборі однозначних 

елементів, які співіснують у мові. У деяких термінологічних дослідженнях 

явище варіативності ототожнюється із синонімією. Проте не слід забувати, що 

синоніми, на відміну від варіантів, мають різну субстанцію; вони генетично не 

однорідні, не тотожні одиниці з неоднаковою словотвірною структурою і 
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складом словотвірних морфем. Варіанти слова, навпаки, мають єдину генетичну 

субстанцію, їх неформальні розбіжності не виходять за межі фонетичних чи 

інших змін всередині певного слова [Пор. 149, с.19]. 

Варто зазначити, що у російському термінознавстві варіантність одним із 

перших у своїх роботах почав розглядати Д. С. Лотте. Щоправда, випадки 

варіантності термінів дослідник називав термінами-синонімами [123, с.139]. 

О. О. Реформатський зазначав, що, крім власне синонімів (різних слів, які 

називають одну й ту саму річ або одне й те саме явище), у термінології можуть 

існувати різноманітні варіанти того самого слова, тобто морфологічні, 

фонетичні та орфографічні модифікації тієї самої основи [185, с.192]. 

Ми вважаємо, що варіанти терміноодиниць – це паралельні форми 

існування мовної одиниці, що мають певні відмінності на рівні наголосу, 

фонеми, морфеми та ін. 

Синоніми, або терміни зі спільним денотатом, але різною формою 

вираження, що мають тотожні або майже тотожні значення, у науковій 

літературі нерідко ще називають дублетами. Існує думка, що в межах 

терміносистем ми маємо справу лише із дублетами. Дублетність передбачає 

співвідношення синонімів із одним денотатом. Однак В. М. Лейчик стверджує: 

по-перше, синоніми можуть позначати як одне й те саме поняття, так і декілька 

близьких понять, які частково перетинаються чи накладаються, по-друге, навіть 

якщо синоніми позначають одне поняття, семантична структура їх може бути 

цілком різною. При розкладанні її методом компонентного аналізу на 

елементарні смисли, спільними повинні бути лише основні компоненти змісту. 

Дослідник упевнений, що ми маємо справу з дублетами лише у тому випадку, 

якщо збігаються усі без винятку компоненти значень синонімів [115, с. 103-

107]. 

Існування двох чи кількох термінів на позначення одного поняття 

приховує небезпеку, один із цих термінів може звузити або розширити свою 

семантичну структуру і почати позначати цілком інше поняття [93, с.66]. На 
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думку Д. С. Лотте, допустимою може бути лише синонімія, що містить два 

терміни, один із яких є короткою формою іншого [124, с.10]. 

А. П. Коваль переконана, що в науковій мові насиченість науково- 

технічними термінами-синонімами пояснюється тим, що переважна більшість 

термінів є порівняно недавніми утвореннями. Поява нового поняття викликає 

звичайну появу відразу кількох термінів, створених у різних місцях різними 

людьми. З часом зміст і обсяг нового поняття уточнюється, з’являється 

можливість виділити найбільш характерні ознаки поняття і створити або 

вибрати з числа наявних термін, який відповідає поставленим вимогам. Решта 

синонімів до цього поняття  поступово виходить з ужитку. Таким чином, 

наявність синонімічних термінів у науковому стилі мови є хоч і небажаним, але 

неминучим наслідком бурхливого розвитку науки і техніки [85, с. 158]. 

Дослідженню проблеми варіантності присвячена відома монографія 

К. С. Горбачевича, в якій проаналізовано питання онтології, варіантності, 

взаємозв’язки варіантності і норми, подано класифікацію варіантів слова тощо. 

За словами вченого, варіантність – це не тільки породження нестійкості мовних 

норм (швидше, навпаки, нестійкість норми – наслідок варіювання), а й 

природний стан мови як конкретно-історичного явища, один із внутрішніх 

виявів літературної мови [41, с.9]. 

Досить точно визначає сутність варіантності терміна В. М. Молодець, 

який розглядає варіанти терміна як тотожні за значенням фонетичні, 

морфологічні та орфографічні модифікації однокореневих слів, а також повні та 

короткі форми слів і словосполучень [146, с.14]. 

В українському мовознавстві М. А. Жовтобрюх звертав увагу на те, що 

чимало наукових термінів того самого кореня мають різний граматичний рід, а 

також різне орфографічне та словотворче оформлення [62, с.6]. Побіжно 

розглядали деякі варіанти термінів А. В. Лагутіна [112, с.189-207] та 

Л. О. Родніна [190, с.52-61]. З цього питання найґрунтовнішим вважаємо 

дисертаційне дослідження О. І. Радченко ―Мовна норма і варіантність в 

українській науковій термінології‖, в якому дослідниця зазначає, що варіантами 



42 

 

терміна треба вважати ті одиниці, у знаковій формі яких використовується той 

самий мовний матеріал, але дещо видозмінений [183, с.9]. 

На нашу думку, на ранніх етапах формування галузевих терміносистем, 

зокрема й соціологічної, терміни-варіанти корисні, бо надлишковість форми 

допомагає обрати адекватний спосіб вираження конкретного наукового 

поняття, тому ці одиниці з рекомендаціями мають право фіксуватися у 

лексикографічних працях. 

Якщо ж говорити про принципи відбору того чи іншого варіанта, то ми 

погоджуємося з думкою В. П. Даниленко, яка наголошує, що перевагу краще 

надавати тим варіантам, які більше відбивають основні тенденції розвитку 

термінотворення (регулярність, спеціалізація, гніздові співвідносні утворення 

близьких за значенням слів-термінів) [51, с.32]. 

Отже, відповідність терміна нормам літературної мови є однією з 

основних вимог, які ставить до нього більшість як вітчизняних, так і 

зарубіжних мовознавців, а поняття мовної норми є вихідним при оцінюванні 

термінів. У широкому розумінні мовною нормою в термінології вважають 

правильність утворення і вживання термінів. 

 
 

1.3. Соціологічний термін як одиниця галузевої терміносистеми 

У складі спеціальної лексики (у термінології в широкому розумінні) 

виділяються галузеві терміносистеми, організація яких ґрунтується не на 

мовному принципі, а на предметно-логічних зв’язках відповідних понять, які 

відображають структури об’єкта (―відрізка дійсності‖), що вивчається певною 

галуззю знань [54, с.57]. 

Вивчення галузевих терміносистем, з одного боку, дають можливість 

простежити історію їхнього розвитку, процес номінації спеціальних понять, 

який проходить кілька стадій (період початкового визначення понять, етап 

термінологізації, залучення загальновживаних слів до складу термінолексики); 

виявити як лінгвальні, так і позалінгвальні чинники, що впливають на побудову 
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термінів, розвиток і становлення терміносистем; сприяють процесові 

систематизації, упорядкуванню та кодифікації терміноодиниць, уможливленню 

прогнозування тенденцій подальшого розвитку як окремих терміносистем, так і 

всієї національної терміносистеми; а з іншого – багатий фактичний матеріал є 

підґрунтям для створення лексикографічних праць [201, с.19]. 

Як зазначають дослідники, незважаючи на той факт, що у світі 

нараховується понад 2000 мов, розвинута наукова термінологія існує лише в 60 

мовах і охоплює близько 300 професійно-предметних полів, при цьому у 

кожній окремій мові термінологічно розроблених полів небагато. 

Термінологічна активність у кожному полі залежить від продуктивності галузі, 

у якій створюються нові поняття і назви, від учених, які беруть участь у цьому 

процесі, і від успіхів міжнародного співтовариства [213, с.4]. 

Кожна наука має певну сукупність понять, які вона використовує, 

виконуючи дослідницькі завдання. Призначення понять – фіксувати різні 

істотні властивості досліджуваної дійсності, а також зв’язки й відносини між 

властивостями, процеси, які відбуваються, зміну властивостей і відносин. 

Кожна галузь знань розвиненої національної мови повинна мати власну 

терміносистему. Ґрунтовно проаналізовані терміносистеми та професійна 

лексика таких галузей, як економічна, юридична, біологічна, медична, 

нафтогазова, ботанічна, педагогічна та ін. 

Важливо підкреслити, що системи понять і сукупності термінів, які їх 

виражають, формуються по-різному. У поодиноких випадках система понять 

створюється одночасно з вивченням та описом якогось-небудь аспекту, 

―ділянки‖ (дійсності). У таких умовах сукупність термінів, які виражають певну 

систему понять, відразу ж становить собою терміносистему. Проте в багатьох 

випадках система понять утворюється в процесі пізнання тієї чи іншої галузі 

знань, причому цей процес може продовжуватися не одне століття, а значить, 

терміни, які позначають і виражають відповідні поняття, також виникають 

поступово [71, с.15]. 
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Значна роль у творенні соціологічних термінів відводиться 

екстралінгвальним чинникам: зародженню певної галузі знань, часу її появи, 

що, в свою чергу, передбачає визначення джерела базової термінологічної 

лексики, основних моделей творення термінів [Пор. 201, с.18]. 

Нагадаємо, що у світовому обширі категорії соціології вводились в обіг 

мірою поширення й розвитку соціології. На 1920 рік, якщо взяти тільки 

найзагальніші соціологічні поняття, – як пише американський соціолог Алвін 

Босков, – мав місце доволі повний концептуальний набір: суспільство, 

соціальна група, соціальна інституція, соціальний процес, соціальні відносини, 

соціальна взаємодія, соціальні мотиви, соціальний поділ праці, соціальна 

стратифікація, соціальний контроль і соціальна зміна [176, с.135-136]. 

Термін “соціологія” походить від латинського слова “societas” 

(суспільство) і грецького “logos” (вчення). У цьому розумінні соціологія 

трактується як наука про суспільство. Останнє видання Вебстерівського 

словника подає визначення соціології як розвитку, організації і проблем 

сумісного життя людей як представників соціальних груп [170, с.8]. 

Запропонував термін “соціологія” і вперше використав у своїх листах у 1824 

році французький вчений Огюст Конт. Але широко відомим цей термін став 

після публікації О. Контом четвертого тому свого ―Курсу позитивістської 

філософії‖ (1838р.). Хоча воно ототожнювалось ним із суспільствознавством, 

термін “соціологія” з того часу став активним каталізатором для пошуків 

предмету й методів нової науки [170, с.6]. 

О. Конт досліджував соціальну роль соціальних інститутів (таких як 

сім’я, власність, держава) в підтриманні цілісності соціального порядку і став 

засновником не лише нової науки, але й справжнього соціологічного підходу до 

аналізу соціальних явищ і процесів. З появою його наукових праць соціальна 

теорія набуває інституціонального статусу, одержує права громадянства у 

світовій науці. З плином часу це поняття змінювалось і поповнювалось новим 

експериментальним та фактичним матеріалом (праці Дж. С. Мілля, 

Т. Спенсера). З 30-х років ХІХ ст. і до початку ХХ ст. формуються різноманітні 
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соціологічні школи: географічна, расово-антропологічна, біоорганічна, соціал-

дарвіністська (Ф. Ратцель, К. Ріттер, Х. С. Чемберлен, Ж. Де Ляпуж, 

А. Шеффле, Р. Ворм, Л. Гумплович, Г. Ратценхофер), визначається предмет 

соціології (Е. Дюркгейм), виникає ―розуміюча‖ соціологія і теорія соціальної дії 

(М. Вебер), розробляється структура соціології, механізм і шляхи соціального 

розвитку (П.  Сорокін). 

Сучасна соціологія вивчає не тільки закономірності виникнення, 

функціонування та розвитку соціальних утворень, а й рушійні сили свідомості і 

поведінки людей як членів громадянського суспільства. Розбіжності у поглядах 

на соціологію існують і донині, свідченням чого є майже 100 її визначень. 

Той факт, що соціологія відокремилась від інших наук – від філософії (у 

Франції), економічної теорії (в Німеччині), соціальної психології (в США) 

тощо, передбачав потребу появи і розвитку спеціальної термінології, щоб 

обслуговувати цю галузь знань як самостійну науку суспільства. Формування 

соціологічної терміносистеми зумовлюється взаємодією соціології як певної 

системи знань з іншими науками (історією, філософією, економічною наукою, 

політологією, правознавством, психологією, етикою, технічними науками). Ця 

взаємодія призвела до появи нових знань, що виникали на стику дисциплін 

(екосоціологія, політична соціологія, економічна соціологія). 

Відзначимо, що в українській термінологічній науці теорією і практикою 

структури і складу, функціонування і тенденцій унормування в окремих 

суміжних з соціологічною галузях займалися Л. М. Веклинець [25], 

О. П. Винник [26], Н. Л. Краснопольська [96], Г. В. Чорновол [243], 

О. В. Чуєшкова [244] та ін. 

За нашими спостереженнями, соціологічна термінологія – ділянка 

лексико-семантичної системи мови, в якій дуже виразно виявляють себе 

міжмовні контакти, що є характерним для більшості галузевих терміносистем 

української мови. Причому важливим елементом формування соціологічних 

термінів є використання міжгалузевих терміноодиниць, зокрема соціологія 

послуговується термінами, які функціонують і в інших природничих чи 
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гуманітарних науках. Пор., наприклад: омніцид (від лат. omnis – всякий, 

кожен) – соціальне явище, яке вивчають екосоціологи, що означає вимирання 

людей як зоологічного виду  [Волович, с.257], соціальна інфраструктура (від 

лат. infra – нижче, під + structura – будова, розташування) – усталена 

сукупність матеріально-уречевлених елементів, що забезпечують загальні 

умови для нормального втілення і раціональної організації діяльності людей в 

усіх сферах суспільного життя [БКС, с.130], габітус (лат. habitus – вигляд, 

зовнішність, склад) – регулярність практик агента, що відтворюється, 

повторюється і є відносно стійкими у часі [СЕ, с.76]. А також космополітизм 

(від гр. kosmopolites – громадянин світу) – тип світогляду, що ґрунтується на 

запереченні расових, етнічних, та ін. меж національної, культурної 

самобутності, державного суверенітету, патріотизму, стверджуючи ідеї 

загальнолюдського братерства та єдиного світового суспільства [СЕ, с.198], 

апатриди (від гр. apatridos – позбавлений батьківщини, вітчизни) – індивіди, 

які не мають громадянства (підданства) [СТПП, с.13], соціальна статика (від 

гр. statike - рівновага) – розділ соціології, який вивчає умови існування і закони 

функціонування суспільної системи, теорію суспільного порядку, організації, 

гармонійної взаємодії всіх частин суспільства як цілісного організму, які 

зберігаються при всіх історичних умовах  [БКС, с.260] та ін. 

У термінознавстві досить поширена думка про стилістичну нейтральність 

терміна, хоча цієї точки зору дотримуються не всі мовознавці. Так, 

В. М. Прохорова підкреслює, що термін далеко не завжди зберігає необхідні 

йому властивості, – емоційну та експресивну нейтральність – і вказує, що це 

відбувається внаслідок двох причин: 1) метафоричності чи метонімічності; 

2)  коли термін утворюється від емоційних слів активного словникового запасу 

[180, с.154-155]. 

Аналізуючи соціологічний термін як одиницю окремої галузі наук, 

розглянемо, які класифікаційні ознаки терміна є для нього пріоритетними. 

Наші спостереження показують, що в соціологічній терміносистемі 

говорити про експресивність термінів можна тільки враховуючи стилістичну 
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маркованість деяких мовних одиниць. Пор., наприклад: “нові бідні” – категорія 

людей, яка утворилася внаслідок структурної перебудови економіки під 

впливом науково-технічної революції: кваліфіковані робітники, які не 

знаходять застосування в умовах структурної перебудови, випускники 

навчальних закладів, пенсіонери, соціальні виплати яким не забезпечують 

прожиткового мінімуму [БКС, с.193]. А також “холодна” війна – конфлікт між 

капіталістичним і соціалістичним таборами у другій половині ХХ ст. [СЕ, с.66]; 

“хворе” суспільство – суспільство, яке не може позитивно вирішувати 

проблеми людського існування [БКС, с.325]; “теорія “ярликів” – підхід до 

дослідження відхилень, згідно з якими люди стають ―девіантними‖ через певні 

―ярлики‖, начеплені на їхню поведінку органами політичної влади та іншими 

особами [Кохан, с.82]; “третій світ” – слаборозвинуті країни, в яких 

промислове виробництво або фактично не існує, або розвинуте лише деякою 

мірою [БКС, с.307] та ін. 

Графічна позначка лапки (― ‖), що використовується в таких термінах, 

вказує на конотативну маркованість виділених соціологічних терміноодиниць. 

Як зазначають О. А Покровська та М. І. Філон, проблему термінологічності 

одиниць, які подаються в лапках, не можна вирішувати, покладаючись лише на 

лінгвістичну компетенцію й мовне чуття авторів та укладачів словників. Треба 

виходити зі специфіки лексико-семантичної системи мови, а можливо, навіть і 

ширше: зважати на образну картину світу, виражену мовними засобами. 

Поділяємо думку цих дослідників про те, що недоцільно виділяти лапками одну 

з частин складеного терміна, а також експресивної метафори в науковому 

тексті; тож професійні жаргонізми можна подавати в лапках [173, с.191-192]. 

Тому, так званий ідеальний термін не потребує лапок, найбільш доцільним є 

виділення лапками професійної лексики. 

На нашу думку, така особливість мовлення автора, як експресивність, що 

є характерною  для терміна на початковому етапі творення, втрачається 

терміном при входженні ним до певної терміносистеми. Погоджуємося із 

твердженням Л. О. Симоненко, яка зауважує, що термін, на відміну від 



48 

 

загальновживаного слова, стилістично більш регламентований, його 

―нейтральність‖, ―емоційність‖, ―експресивність‖ відрізняються від того, що 

прийнято називати нейтральним, емоційним і експресивним у 

загальновживаній лексиці [203, с.15]. 

Ще раз нагадаємо, що така характеристика терміна, як однозначність, 

визначається деякими дослідниками в науковій літературі як обов’язкова. Про 

те, що терміни належать здебільшого до однозначних слів, говорить 

В. М. Русанівський [194, с.169]. Однак частіше в мовознавчій літературі 

висловлюються думки про те, що термін має лише тенденцію до однозначності 

[ 110, с.82-94; 213, с.129]. 

Досліджувана нами українська соціологічна термінологія містить значну 

частину багатозначних термінів. Пор., наприклад: гегемонія – 1) влада, яка 

здійснюється однією соціальною групою над іншою; 2) ідеологічно-культурне 

панування одного класу над іншим, досягнуте за допомогою ―техніки 

консенсусу‖ через управління змістом культурних форм і головних установ 

[СТПП, с.52]. Або соціальна технологія – 1) спеціально організована галузь 

знань про способи та процедури оптимізації життєдіяльності людини в умовах 

взаємозалежності, динаміки та оновлення суспільних процесів; 2) спосіб 

діяльності, що базується на основі її раціонального розподілу на процедури та 

операції з їх наступною координацією та синхронізацією і вибором 

оптимальних засобів та методів їх виконання; 3) метод управління соціальними 

процесами, який забезпечує систему їх відтворення в певних параметрах – 

якість, обсяги, цілісність діяльності тощо [БКС, с.260]. 

Багатозначність соціологічних термінів зумовлюється як 

внутрішньосистемним розвитком значень шляхом метафоричного перенесення, 

тобто на основі подібності за формою, функцією та ін., так і на основі 

метонімічного перенесення. Детальний аналіз багатозначності соціологічних 

термінів подано у підрозділі 2.4. нашого дослідження. 

Терміноодиниця у мовній системі має дефініцію, а загальновживане 

слово – лексичне значення. Пор., зокрема, лексичне значення слова 
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структура  – взаєморозміщення та взаємозв’язок складових частин цілого; 

будова [СУМ, ІХ, с.789] та дефініцію соціологічного терміна структура 

(сім’ї)  – сукупність відносин між її членами, включаючи, окрім відносин 

спорідненості, систему духовних, етичних відносин, у тому числі відносин 

влади, авторитету [Кохан, с.65]. По-іншому співвідноситься значення слова 

здоров’я  – стан організму, при якому нормально функціонують усі його органи 

[СУМ, ІІІ, с.547], – у загальномовному словнику та його визначення в 

соціологічній сфері, де слово здоров’я позначає комплексний соціальний, 

гігієнічний, демографічний і економічний феномен, що інтегрує біологічні, 

демографічні і соціальні процеси, властиві людському суспільству, відображає 

рівень його економічного й культурного розвитку, стан медичної практики 

[СЕ, с.142]. 

Наші спостереження показують, що значення наведених лексем у 

загальновживаній мові і термінології дещо різняться, тому що терміни 

називають соціологічні явища, вимагаючи їх пояснення з наукового погляду, а 

загальновживані лексеми, які називають явища, передбачають їх пояснення 

звичайним мовцем для звичайного співрозмовника. 

Дефініцію як еквівалент визначення поняття можуть і повинні мати усі 

терміни, оскільки вона подає мінімум відомостей, необхідних для розуміння, 

сприйняття й розмежування окремих понять, для встановлення їхньої ієрархії 

[143, с.28]. Саме чітка дефініція терміна робить його членом певної 

терміносистеми. Пор., наприклад: аутсайдер – 1) соціол. член якої-небудь 

соціальної групи, який перебуває в ній на останній сходинці; 2) спорт. команда 

або спортсмен, які займають останні місця у турнірних таблицях змагань; 

3)  політ. політичні партії, що перебувають на периферії політичних сил; 

4) екон. підприємство, що на входить до монополістичних об’єднань і веде з 

ними конкурентну боротьбу [НСЗ, с.26]. Відсутність чіткої дефініції свідчить 

про належність слова до загальновживаної лексики. 

Вважаємо, що однією з найголовніших характеристик терміна, що 

відображається саме в дефініції, є точність. Незважаючи на те, що лаконічна 
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форма терміна робить простішим оперування поняттям у процесі наукової та 

практичної діяльності, точність дефініції є важливішою за компактність 

терміна. Кількість компонентів терміна допомагає якомога точніше позначити 

кожне поняття та виділити його з низки суміжних. Зважаючи на цей факт, 

зауважимо, що не можна вважати недоліком терміна його довжину. 

З. М. Осипенко зазначає, точне відтворення поняттєвого наповнення іноді 

вимагає не скорочення, а розширення терміна [162, с.69]. З цього можна 

зробити висновок, що у випадках позначення поняття за допомогою 

багатокомпонентного словосполучення, що складається з пов’язаних між собою 

слів, це має забезпечувати і системність терміна, і визначати зв’язок цього 

поняття з іншими поняттями галузі, зокрема й у сфері соціології. 

Звідси думка, що лаконічність не повинна бути основним критерієм 

оцінки терміна, для якого визначальним є точність. При цьому вирішальним 

чинником, що визначає оптимальну довжину та оптимальну структуру терміна, 

виступає лінгвістичний: довжина і структура терміна визначається довжиною і 

структурою лексичних одиниць, що переважають у певній мові в певну епоху 

[114, с.67]. Зауважимо, що одночасно потрібно враховувати особливості 

наукової галузі, яку обслуговує певна термінологія. 

Ще раз нагадаємо, що соціологія сьогодення – це масштабна наука, яка 

послуговується як поняттями власне соціологічного змісту, так і суміжних 

дисциплін, зокрема поняттями як з історії, філософії, економічної науки, 

політології, правознавства, психології, етики, так і медицини, фізики, технічних 

наук та ін., тому для соціологічної терміносистеми більш характерні терміни-

словосполучення, що вказують на власне соціологічну семантику. Пор., 

наприклад: банк соціологічної інформації – спеціально організований архів 

зібраних результатів соціологічних досліджень, підсумків їх емпіричного і 

теоретичного аналізу, що використовується з метою збереження і накопичення 

інформації [СТПП, с.17] та термін банк в економічній термінології, що 

позначає особливе фінансово-кредитне підприємство, яке виконує комплекс 

базових функцій та операцій, а також виконує діяльність з приводу 
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привласнення наявних у нього активів [ЕЕ, т. I с.41]; шлюбний ринок – термін, 

що використовується в соціології для умовного позначення системи 

співвідношення чисельності різних груп шлюбоздатного населення [СТПП, 

с.432] та термін ринок в економіці функціонує на позначення сфери товарного 

обміну, де виникають і реалізовуються відносини купівлі-продажу та 

здійснюється конкретна господарська діяльність щодо просування товарів і 

послуг від їх виробників до споживачів [ФІНЕКС, с.791]; соціальний атом – 

усереднена соціальна людина, яка має тіло і свідомість [Бухтеєв, с.4] та термін 

атом у фізиці, що позначає частинку прозорої речовини, яка є найменшим 

носієм хімічних властивостей певного елемента [ФС, с.17]. 

Як бачимо, з наведених вище прикладів, до складу соціологічних 

термінів-словосполучень можуть входити терміни з медицини (типу діагноз, 

імунітет, патологія, хвороба), терміни з фізики (типу атом, динаміка, інерція, 

поляризація), фінансово-економічні терміни (типу банк, менеджмент, ринок) 

та ін. 

Українська терміносистема соціології часто послуговується термінами, 

якими користуються інші науки, причому значна кількість таких слів є 

узагальнено-абстрактними (вибірка, група, дослідження, змінна, коєфіцієнт, 

метод, питання, структура, шкала та ін.) і лише у складі термінів-

словосполучень, що позначають соціологічні явища, така лексика стає 

частиною соціологічної терміносистеми, пор.: стратифікована вибірка, 

районована вибірка [БКС, с.46]; номінальна шкала, шкала вимірювання 

[Волович, с.687]; коефіцієнт інтелекту, коефіцієнт відповіді [СТПП, с.167]; 

соціальна структура [СТПП, с.346], вікова структура населення [СТПП, с.44]; 

незалежна змінна, неперевна змінна [БКС, с.115]; метод вивчення преференцій 

[Волович, с.317]; усталені групи, нестійкі групи [Примуш, с.288]; прожективне 

питання, контактне питання [БКС, с.212]; електоральні дослідження, 

дослідження майбутнього [СЕ, с.112] та ін. 

Проведений нами аналіз засвідчує, що приклади досліджуваних термінів 

є спільними як для соціології, так і для деяких інших наукових галузей. 
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Багатьма термінами одночасно послуговуються й соціологи, і політологи, і 

економісти та фахівці інших наукових дисциплін. Тісний зв'язок соціологічної 

науки із суміжними галузями знань сприяє використанню понять та категорій 

інших дисциплін, як суспільних, так і природничих. Пор., наприклад: 

соціологічний діагноз (медицина) [СЕ, с.107], групова інтеграція (математика) 

[СТПП, с.148], соціальна інфраструктура (економіка) [МЗ, с.37], просоціальна 

поведінка (психологія) [СТПП, с.303], суспільний устрій (історія) [БКС, с.290], 

суспільна клітина (біологія) [Бухтеєв, с.15], культурний ареал (географія) 

[БМ, с.19], соціальна реформа (політологія) [МСБ, с.421], теорія групової 

динаміки (фізика) [СЕ, с.92], двоякий соціальний ефект економічної свободи 

(економіка) [Білоус, с.121]. 

Зауважимо, що на відміну від інших суспільних наук, кожна з яких має 

справу лише з однією сферою соціокультурного простору: історія – з 

історичними відносинами, економіка – з економічними, політологія – з 

політичними, право – з правовими, соціологія має справу за своїми 

спеціальними напрямами одночасно з усіма сферами цього простору (фірма, 

церква, держава, клуб, сім’я та ін.) [Сорокін, с.162]. Саме генералізувальна 

характеристика соціології зумовлює здатність її категорійного складу 

синтезувати історичну, економічну, політичну і правову сфери. А тому до її 

базових понять входять як терміни, що породжені власне соціологією 

(акомодація [БКС, с.14], анойя [Танчин, с.41], аномія [Волович, с.25], андерклас 

[СЕ, с.28], маргінальність [Танчин, с.344], соціум [Бухтеєв, с.28] та ін.), так і ті, 

що дають можливість семантично визначити певні вияви людської діяльності 

(імміграційний контроль [СЕ, с.151], духовне виробництво [СЕ, с.117], виборча 

кампанія [СЕ, с.60], оброблення даних [СЕ, с.253], впровадження соціальних 

технологій [СЕ, с.75] та ін.). 

Значна кількість явищ, процесів суспільства та їхніх характеристик 

належать одночасно як до соціології, так і до медицини, психології, фізики, 

математики та інших наук: адаптація, ареал, динаміка, ерозія, клітина, 

настрій, патологія, хвороба та ін. Тому чітку межу між поняттями соціології та 
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інших наук природничого чи суспільного циклу сьогодні встановити майже 

неможливо, що ускладнює проведення розмежування відповідних понять у 

різних терміносистемах. 

Тому галузеві терміносистеми, взаємодіючи між собою, нерідко мають 

частину елементів спільного термінологічного фонду. Ізольованих 

терміносистем немає. Вони містять уніфіковані щодо норм сучасної мови 

терміни на міжгалузевому рівні [168, с.148]. 

Загальнонауковий клас слів є суттєвим і має тенденцію до постійного 

зростання в результаті сучасних процесів інтеграції і диференціації наук та 

їхніх термінологій, а також внаслідок проникнення методів одних наук в інші. 

При цьому спостерігається тенденція до інтернаціоналізації термінологій, яка 

більшою мірою стосується термінологій нових сучасних наук, що посилює 

потік мотивованих номінацій шляхом утворення і визнання доцільності 

термінів, створених на основі греко-латинських морфем [54, с.64]. 

Підтримуючи думку Н. І. Овчаренко, яка вважає, що формальне 

вираження мотивованості залежить від типу номінації [159, с.8], виділяємо три 

типи мотивованості соціологічних термінів, пов’язаних з особливостями 

термінологічної номінації: 

1. Словотвірний, який вказує на зв’язок значення слова із 

мотивувальними основами чи словотвірними формантами: антропологізм – 

антропоморфізм [БКС, с.22] – антропоцентризм [СЕ, с.34]; гетерономія –

гетерогамія [БКС, с.57]; антропосоціогенез [БКС, с.22] – етногенез 

[БКС, с.102] – націогенез [Черниш, с.470] –онтогенез [БКС, с.197] – соціогенез 

[БКС, с.268]; аристократія [БКС, с.24] – бюрократія [СЕ, с.52] – демократія 

[СЕ, с.97] – ідеократія [СЕ, с.97] – інфократія [БКС, с.130] – меритократія 

[БКС, с.173] – плутократія [БКС, с.215] – теократія [СЕ, с.393] – технократія 

[СЕ, с.399] та ін. 

2. Семантичний, за якого значення термінів виникає внаслідок 

переосмислення з урахуванням чіткої нормативної галузевої характеристики 

одиниці: фертильність як здатність здорового організму давати життєздатне 
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потомство – фертильність як репродуктивна здатність жінки, тобто здатність 

до дітонародження [БКС, с.315]; деградація як занепад, рух від вищого до 

нижчого, зменшення або втрата позитивних якостей – деградація як втрата 

індивідом або групою свого соціального статусу й спроможності відновлювати 

себе в попередньому образі – деградація як втрата значимих соціальних якостей 

індивідом чи соціальною групою [БКС, с.70]. Такі ж відношення спостерігаємо 

в термінах гласність як публічне обговорення актуальних проблем 

громадського життя, спосіб виявлення політичних свобод – і гласність як 

соціально-політична характеристика стану суспільства, яка виражається у 

відкритості  соціально-політичних процесів, інформованості населення, у 

широкому доступі наукових кіл і громадськості до джерел інформації, в 

наявності вільних і незалежних засобів масової інформації, в активності, 

мобільності і сприйнятті масової суспільної свідомості [БКС, с.58]; імітація як 

наслідування чого-небудь або кого-небудь; відтворення – імітація як більш-

менш точне копіювання індивідом поведінки інших людей або груп, що є 

одним з механізмів соціалізації [БКС, с.118-119]та ін. 

3. Лексико-синтаксичний, за якого стрижневе і залежне слово реалізують 

відповідно мотиваційну та класифікаційну ознаки, що зумовлено особливістю 

компонування складених термінів: позиція особистості [Кохан, с.54] – типи 

особистості – рольова структура особистості [Кохан, с.55]; молода сім’я – 

сім’я соціального ризику [Кохан, с.64] – криза сім’ї [СЕ, с.199] – сім’я подвійної 

кар’єри [БКС, с.252] та ін. 

Варто зауважити, що лексико-синтаксичний тип мотивованості, 

характерний для складених термінів, визнають не всі термінологи. Так, у праці 

В. М. Овчаренко висловлено думку про те, що мотивовані словосполучення не 

варто відносити до термінів [158, с.95]. Нам видається аргументованішою 

позиція Д. С. Шелова, який, досліджуючи математичну термінологію російської 

мови, зазначає, що смисл багатьох термінів створюється, виводиться за 

логічними і семантико-синтаксичними правилами з уже пояснених термінів, які 

є синтаксичними і семантичними складниками нових складених 
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термінологічних утворень. Якщо значення терміна виводиться зі значення його 

складників, то такий термін можна назвати мотивованим терміном [247, с.12]. 

Проведене дослідження соціологічної терміносистеми в українській мові 

дозволяє стверджувати, що для цієї групи галузевих термінів саме 

найхарактернішим є лексико-синтаксичний тип мотивованості. Наприклад: 

групова динаміка [СТПП, с.75], соціальна динаміка [СЕ, с.339], теорія групової 

динаміки [СЕ, с.92] та ін. Саме такі словосполучення дають можливість 

точніше пояснити суть певного наукового поняття, побачити його місце у 

системі гіперо-гіпонімічних  відношень. 

Зауважимо, що у досліджуваній нами галузевій термінології зафіксовані 

випадки, коли кількома термінами може позначатися одне й те саме 

соціологічне поняття, наприклад, терміни пара, двійка, діада – 

найелементарніша спільність, це форма спільного життя  чи діяльності з 

найменшим числом елементів [Сірий, с.71]; самогубство, суїцид – добровільне 

і навмисне припинення свого життя [БКС, с.245] та ін. Явище синонімії 

соціологічних термінів проаналізовано в підрозділі 2.3. нашого дослідження. 

Однією з характерних рис терміносистеми соціологічної науки вважаємо 

її постійний розвиток, здатність до генералізації і, як наслідок, поповнення 

новими термінами. Ця особливість відрізняє досліджену термінологію від 

багатьох інших, наприклад, від юридичної, яка, за словами В. М. Русанівського, 

зазнає порівняно мало змін [194, с.173]. 

Соціологічні терміни, як і терміни інших галузей знань, стають 

своєрідною базою поповнення лексичного складу української мови. Зв’язок між 

словниковим складом мови та соціологічною термінологією двобічний: остання 

не лише використовує загальновживані слова, але й сама є одним із джерел 

поповнення загальновживаної лексики. Так, загальновживані слова безробіття 

(структурне безробіття, фрикційне безробіття [Кохан, с.75]), бідність (поріг 

бідності [СТПП, с.288], абсолютна бідність, відносна бідність [Кохан, с.75]), 

праця (культура праці [Кохан, с.95], зміст праці, вертикальний поділ праці 

[Кохан, с.94]), ефективність (соціальна ефективність, ефективність 
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соціальних технологій, ефективність соціального управління [СЕ, с.135]), 

поведінка (шлюбна поведінка [Кохан, с.66], соціальна поведінка, поведінка, що 

відхиляється [СТПП, с.276]), організація (людина організації [СТПП, с.254], 

теорія організації [СТПП, с.255], організація соціологічного дослідження 

[СТПП, с.257]) є соціологічними термінами. Відповідно до загальновживаної 

лексики потрапили колишні вузькофахові терміни гендерна роль, глобалізація 

культури, шлюбний ринок, відкрите суспільство, соціальна інфраструктура та 

ін. 

Щодо залежності/незалежності термінів соціології від контексту, можна 

зробити висновок: чим менш усталена терміносистема, тим важливішими для 

неї є вживання конкретних термінів у контексті і тому для соціологічної 

термінології контекстуальний чинник сьогодні є одним з визначальних, бо саме 

він дозволяє в межах наук суспільного циклу виокремити соціологічну лексику. 

Пор.: зокрема, такі уривки з соціологічної періодики: 

1. Біологи дедалі частіше вивчають загальні та спеціальні соціокультурні 

чинники, досліджують і соціологічно інтерпретують багато які із своїх 

специфічних проблем, особливо в царині вивчення й лікування хвороб. У 

психіатрії залежність від соціології стала більш звичною; в інших медичних 

галузях терміни ―cоціологія венеричних захворювань‖, ―соціологія пошестей‖, 

―соціологія хвороб серця‖ тощо, недвозначно демонструють глибину цього 

впливу [176, с.97]. Вживання таких медичних термінів, як ―венеричне 

захворювання‖, ―пошесть‖, ―хвороба серця‖, ―лікування‖ разом із терміном 

―соціологія‖ дозволяє зарахувати їх до соціологічних, оскільки вони спрямовані 

на те, щоб розкрити суть саме соціологічного явища, у цьому випадку – поняття 

―соціологія‖. 

2. Соціологія у тенденції розглядається як розділ фізичної науки, який 

утворює ―соціальну фізику‖, її завдання зводиться до інтерпретації явищ 

соціального світу з точки зору універсальних фізичних законів. Представники 

цього підходу (А. Кетле, Г. Кері, Дж. Ст. Мілль, В. Парето) висунули 

механістичну модель суспільства, де людський індивід уподібнений 
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соціальному атому, а соціальні організації та інститути – фізичним механізмам 

[176, с.178]. З наведеного уривка можна побачити, що фізичні терміни ―атом‖, 

―фізичний закон‖, ―фізичний механізм‖, та психологічний термін ―індивід‖ у 

контексті з термінами ―соціальний світ‖, ―соціальні організації‖ та ―соціальні 

інститути‖ та у складі термінів-словосполучень (―соціальний атом‖, 

―механістична модель суспільства‖) набувають соціологічного значення і 

мають право вживатися у словниках з ремаркою соціологічний. 

3. Класовий конфлікт виникає тому, що люди поділені на різні класи 

відповідно до їхнього становища в економічній системі. З точки зору 

К. Маркса, головними класами буржуазного суспільства є капіталісти та 

наймані робітники. Ці два класи не мають спільних цінностей, понад те 

капіталісти прагнуть панувати та експлуатувати робітників. Маркс вважав, що 

класова боротьба є джерелом більшості політичних конфліктів. Він передбачав, 

що експлуатований клас повстане й революція перетворить суспільство. 

Р. Дорендорф заперечує ідею Маркса про те, що головні конфліктуючі групи у 

суспільстві – це класи, утворені за економічною ознакою. На думку 

Дорендорфа, головною причиною конфлікту є той факт, що одні люди мають 

владу над іншими [176, с.185]. Даний контекст дозволяє говорити, що такі 

терміни суміжних з соціологією суспільних наук, як: ―політичний конфлікт‖, 

―економічна система‖, ―революція‖, ―рушійна сила історії‖, ―влада‖, – можна 

розглядати як ―соціологічні‖, оскільки вони вживаються поряд із власне 

соціологічними термінами ―теорія конфлікту‖, ―буржуазне суспільство‖, 

―класовий конфлікт‖, ―класи‖ і підпорядковані розкриттю змісту з погляду 

соціології. 

Отже, у нашому дослідженні 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); 
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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. 

 

 

1.4. Системна організація соціологічної термінолексики 
 

У сучасній українській літературній мові, як і в будь-якій іншій мові, 

терміни належать до спеціальної лексики і обов’язково утворюють систему. 

Рівень системної організації окремих ланок мови науки, тобто галузевих 

терміносистем, є вищим порівняно з системною організацією 

загальнолітературної лексики, що зумовлюється, з одного боку, наявністю 

класифікацій за певним критерієм відповідних понять, а з іншого – більш 

―оперативним‖ втручанням носіїв мови науки в організацію терміносистем 

[54, с.57]. 

Наукова мова складається з шару загальнонаукової лексики та лексики 

спеціальних підмов. Національна мова має стільки підмов, скільки існує 

галузей знань. Наприклад, це підмови з медицини, мистецтва, хімії, астрономії, 

географії, математики, фізики та ін. В середині галузевих терміносистем 

спеціальну лексику поділяють на термінологічні поля та мікрополя, де окремі 

слова пов’язані одне з одним тематично, поняттєво та лінгвістично. 

Тематичний зв’язок відбувається завдяки предметним знанням, на підставі яких 
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і для точнішого викладу яких створюються одиниці спеціальної лексики. 

Поняттєвий зв’язок особливо необхідний для термінів, за допомогою яких 

членується і стає доступною для сприйняття певна галузь знань. Лінгвістичний 

зв’язок супроводжує тематичний і поняттєвий, тому що, не називаючи поняття, 

неможливо пояснити, що це таке, і зробити явище, відкрите одним ученим, 

надбанням усього людства [212, с.9]. 

Системність термінології ґрунтується переважно на теорії поля. Теорію 

термінологічного поля висунув О.О. Реформатський, який вказував, що поле 

терміна – це конкретна термінологія, поза якою слово втрачає свою 

характеристику терміна. За цією теорією, кожному поняттєвому полю повинно 

відповідати певне знакове поле. Тобто система мови розмежовується на два 

паралельні типи полів: поняттєві й словесні, між якими не може бути 

абсолютного паралелізму. Релевантною ознакою співвідношення терміна з 

поняттям є його визначення в межах певного термінологічного поля. Словесне 

визначення терміна охоплює суттєві семантичні компоненти, де є головні 

ознаки конкретного наукового поняття. Дефініція окреслює значення терміна, 

формулюючи в стислій формі основний зміст поняття [184, с.51]. 

У свою чергу, Л. В. Морозова визначає термінологічне поле як строгу 

послідовну ієрархію зв’язків між термінами на основі їхніх семантичних 

показників – обов’язкових наукових дефініцій, які відображають логіко-

поняттєві відношення в певній галузі знань [148, с.224]. 

Треба відзначити, що всередині кожного поля формуються свої 

термінологічні ряди, де реалізуються опозиції з іншими членами 

термінологічної системи. Назви, які не узгоджуються з основною масою 

одиниць, які функціонують у тій чи іншій галузі знань, відчужуються як ті, що 

не відповідають системі [212, с.9]. 

Як відзначають А. В. Крижанівська та Л. О. Симоненко, термінологічна 

система є системою знаків-термінів певної галузі знань. Причому одні 

терміносистеми мають певну віддаленість, наприклад, лінгвістична і 

математична, інші ж, навпаки, настільки близькі, що утворюються спільні 
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―нашарування‖. А поява і функціонування тих чи інших термінів зумовлена 

концептуальним апаратом наук, які вони обслуговують, закономірностями й 

процесами розвитку саме цих наук [101, с.120]. 

Певна галузева термінологія, зокрема й соціологічна, охоплює цілу низку 

термінологічних полів, пов’язаних між собою як у значеннєвому плані, так і в 

плані вираження. У плані змісту відбивається суть поняття, зумовленого місцем 

останнього серед інших понять, забезпечується його точність, однозначність, 

лаконічність; у плані вираження системність досягається однотипністю 

словотворчих моделей [203, с.15]. 

Відзначимо, що термінологічні поля можна досліджувати також, 

вивчаючи парадигматичні та синтагматичні відношення між термінами, про що 

детальніше йтиметься в 2 розділі дисертації. 

Поняття парадигми, яке сформувалося в морфології як зразок, схема 

словозміни, сукупність форм словозміни тієї чи іншої одиниці, згодом знайшло 

своє втілення у фонології, лексикології, дериватології, синтаксисі. Його поява 

підготовлена об'єктивним розвитком сучасного мовознавства, ґрунтованого на 

принципах структурно-системного аналізу. В. В. Ґрещук вважає, що пошуки 

вияву системності мови на всіх структурних рівнях спонукали до уточнення, 

конкретизації об'єкта лінгвістики, виділення комплексних одиниць, наділених 

системоутворювальною функцією, обґрунтування її ролі в системній організації 

мови, розробки нових методик дослідження. Однак сучасна лінгвістика, 

використовуючи поняття парадигми для всіх ярусів мови, далека ще від 

однозначності його не тільки в загальному аспекті, а й стосовно якогось одного 

рівня [48, с. 21]. 

На думку Ф. де Соссюра, елементи мовної структури можуть перебувати 

в парадигматичних (асоціативних) відношеннях за різними ознаками 

(спільність кореня, спільність суфікса, спільність значення тощо), тобто 

створювати стільки парадигматичних рядів, скільки є різних відношень. Як 

зразки груп дослідник наводить також сукупності спільнокореневих слів, ряди 
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різнокореневих слів із одним і тим самим суфіксом, ряди синонімів, навіть 

асоціації слів за акустичними образами [209, с.159-161]. 

Термін парадигма – багатозначний. Він позначає: 1) у широкому ро-

зумінні – ряд протиставлених мовних одиниць, кожна з яких визначається 

відношеннями до інших, групування мовних одиниць однієї системи чи 

підсистеми в класи на основі їхніх опозицій і водночас об'єднаних за наявністю 

в них спільної ознаки чи на основі спільних асоціацій; найчастіше така 

сукупність мовних одиниць пов'язана парадигматичними відношеннями; 

2)  модель або схему організації такого класу чи сукупності; 3) у вузькому –

систему словоформ однієї лексеми; 4) таблицю схеми словозміни, виражену за 

допомогою флексій [93 с.19]. 

Зазначимо, що парадигматичні відношення наявні між певними класами. 

Вони охоплюють тематичні групи, синоніми, антоніми, словотвірні парадигми 

тощо. Синтагматичні відношення – це відношення сполучуваності у певну 

синтагму за законами лексики та граматики. 

Якщо відношення лінійної сполучуваності (комбінації) утворюють 

синтагматику терміноелементів, то відношення нелінійної заміни (альтернації) 

утворюють їхню парадигму. Ці відношення чітко простежуються у 

термінологічних рядах [212, с.178]. Наприклад, низка соціологічних термінів, 

побудованих за допомогою терміноелемента – -генез, дає змогу виділити 

сукупність елементів, які стосовно цього елемента є антецедентами (тобто 

заповнювачами моделі ―елемент + -генез”). До них належать компоненти 

онто- (онтогенез [БКС, с.197]), етно- (етногенез [БКС, с.102]), соціо- 

(соціогенез [БКС, с.268]), антропо- (антропосоціогенез [БКС, с.22]) та ін. 

Кожен із цих компонентів пов’язаний з елементом -генез синтагматичними 

відношеннями комбінації, а разом вони утворюють синтагматичне поле 

терміноелемента -генез. Водночас зазначені елементи-заповнювачі перебувають 

між собою в парадигматичному відношенні альтернації, тобто утворюють 

асоціативну парадигму. Сам елемент -генез, в свою чергу, входить, наприклад, 

у синтагматичне поле елемента антропо-, де представлено також елементи           
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-логізм та -морфізм (антропосоціогенез [БКС, с.22], антропологізм, 

антропоморфізм [БКС, с.22]), що разом з ним утворюють іншу асоціативну 

парадигму. 

Дослідники термінологічних одиниць вирізняють вертикальні й 

горизонтальні термінологічні ряди. Вертикальні ряди об’єднують терміни, що 

належать до різних поняттєвих категорій: процесів, предметів, приладів, 

матеріалів. Горизонтальні ряди об’єднують терміни, що виражають одне 

поняття та мають спільні ознаки – компоненти, що відіграють роль 

класифікаторів цього поняття. На структурному рівні таку функцію можуть 

виконувати суфікси, міжнародні терміноелементи, окремі слова 

словосполучення та ін. [91, с.20]. Пор., наприклад: етногенез [БКС, с.102], 

етнографізм [БКС, с.102], етноклас [БКС, с.102], етноконфесія [БКС, с.102], 

етносоціологія [БКС, с.104], етноцентризм [БКС, с.104] етноцид [БКС, 

с.104] – горизонтальний ряд, в якому класифікаційну функцію виконує 

міжнародний терміноелемент грецького походження  етно-, що у складних 

соціологічних термінах вказує на зв’язок з поняттям ―народ‖. 

Як засвідчує проведений аналіз, при визначенні соціологічної специфіки, 

пов’язаної із процесом номінації соціологічних понять, функцію класифікатора 

поняття найчастіше виконують суфікси, блоки (терміноелементи), окремі слова 

у словосполученні. Наприклад: на позначення соціологічних напрямків, вчень 

та абстрактних якостей активно використовується запозичений суфікс –изм/       

-ізм: елітаризм [СЕ, с.125], ейджизм [БКС, с.92], ескапізм [БКС, с.99], 

космополітизм [СЕ, с.198], манкуртизм [БКС, с.166], функціоналізм [СР, 

с.104]. В інших випадках фігурують терміни, утворені за допомогою блоків       

-кратія: автократія [БКС, с.8], адхократія [БКС, с.13], аристократія [БКС, 

с.24], бюрократія [БКС, с.52], демократія СЕ, с.97], інфократія [БКС, с.130], 

меритократія [БКС, с.173],охлократія [БКС, с.202], партократія [БКС, с.209] 

плутократія [БКС, с.315], теократія [СЕ, с.393], технократія [СЕ, с.399] – за 

участю якого утворюються назви форм правління, правлячої верхівки та 

соціологічних концепцій або -гамія, що в складних словах відповідає поняттю 
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‖шлюбність‖, причому в термінах переважає значення ―процес‖ з уточненням 

способу і типу: гетерогамія [БКС, с.57], гомогамія [БКС, с.61], ендогамія, 

екзогамія [Танчин, с.342], моногамія [Черниш, с.469], полігамія 

[Черниш,  с.471]. 

Активно творяться терміни на позначення назв соціологічних дій та 

процесів за допомогою національного суфікса -нн(я) (анкетування [СЕ, с.29], 

вимірювання [БМ, с.44], навчання [СР, с.74], ранжирування [СР, с.87], 

шкалування [Сірий, с.137]) та запозиченого суфікса -аці(я) (інтеріоризація [СЕ, 

с.161], маргіналізація [СЕ, с.215], соціалізація [СЕ, с.337], урбанізація [СЕ, 

с.415], ювентизація [СЕ, с.443]). 

Назви властивостей, характеристик, здатностей в соціології позначаються 

термінами на -ість: анонімність [БКС, с.21], бідність [Сірий, с.106], валідність 

[Сірий, с.138], зайнятість [Примуш, с.434], маргінальність [СЕ, с.216], 

надійність [БКС, с.186], фертильність [БКС, с.315] та ін. 

Класифікатором соціологічного поняття може виступати й окреме слово, 

пор., наприклад: суспільство [БКС, с.291] – cуспільство достатку [БКС, с.293], 

суспільство масове [БКС, с.293], суспільство класове [БКС, с.293], суспільство 

дозвілля [БКС, с.293], суспільство посткомуністичне [БКС, с.294], суспільство 

постіндустріальне [БКС, с.294], суспільство ризику [БКС, с.294], суспільство 

просте [БКС, с.294], суспільство плюралістичне [БКС, с.294], суспільство 

первісне [БКС, с.294] та ін. Тобто конкретизатори вводять у сигніфікат нові дані 

про родове поняття, зокрема, Л. О. Симоненко такі терміни-словосполучення 

називає ―вищим ступенем системної родо-видової ієрархії‖ [203, с.16]. 

Говорячи про системність соціологічної термінології, беремо до уваги 

ядро та периферію, рівневу організацію, вертикальні та горизонтальні ряди, які 

утворюють соціологічні терміни. При цьому зважаємо на те, що поняттєва 

системність не завжди співвідносна із системністю виражальною. Для плану 

вираження характерна системність словесного позначення, тісно пов’язана з 

процесами термінотворення й зумовлена цілою низкою структурних моделей на 

різних ієрархічних рівнях. На відміну від загальновживаних слів, терміни 
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мають більш чітку будову і їх логічні ряди парадигматичної організації 

залежать, насамперед, від логічної організації поняттєвого апарата науки. 

Проведений аналіз виявив, що семантичне ядро соціологічної 

термінології формують терміни-слова (особистість, суспільство, соціалізація, 

соціальний, соціологічний, соціологія, статус), кількість яких є незначною. 

Пояснюється це тим, що соціологія як наука суспільного циклу часто 

користується простими за структурою термінами, які обслуговують також 

термінологічні поля суміжних наук, наприклад: ареал, адаптація, динаміка, 

ерозія, клітина, настрій, патологія, ринок, хвороба. Відповідно, належність до 

соціологічної терміносистеми переважно визначається складеними за 

структурою термінами, які комплексно виражають власне соціологічну 

семантику: Пор., наприклад: суспільна клітина – таке об’єднання людей, яке 

має певну спеціалізацію як ціле і в рамках цієї спеціалізації діє як ціле [Бухтеєв, 

с.15], ринок праці – система суспільних відносин, завдяки яким узгоджуються 

інтереси роботодавців і найманих працівників [СЕ, с.317] та ін. 

Будь-яка термінологія, яка не використовує метод прямого запозичення 

іншомовних термінів, може розвиватися в основному двома шляхами: 

змінювати значення в слів та термінів, що вже існують в мові, чи створювати 

нові словосполучення та складні слова. Перший спосіб можна застосовувати, 

якщо до терміна пред’являти лише умову його номінативності, тобто 

намагатися, щоб він був однозначним. А при усвідомленні іншої функції 

терміна – функції класифікаційно-систематизувальної – використовувати 

способи ―ускладнень‖. Тому головною причиною збільшення кількості 

―ускладнень‖ і розвитку їхніх конструкцій є збільшення та розвиток понять, що 

спонукає до ускладнення науково-технічного лексикону [125, с.87]. 

Стрижневе ―слово-термін‖ [166, с.134] соціологічних термінів-

словосполучень пояснюється допоміжним (залежним) компонентом, що 

комплексно окреслює власне соціологічну семантику. Серед таких складених 

соціологічних термінів фіксуються одиниці, що розрізняються за допомогою 

залежного компонента, який дозволяє зарахувати весь комплекс до аналізованої 
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галузевої терміносистеми. Пор., наприклад: вроджений (природний) статус 

[БКС, с.283], віковий статус [БКС, с.283], інтегральний (базовий) статус 

[БКС, с.283], змішаний статус [БКС, с.283], досягнутий статус [БКС, с.283] 

та ін. 

У досліджуваній соціологічній терміносистемі української мови 

парадигматичні та синтагматичні відношення утворюють комплексні 

термінологічні поля, що є рядами соціологічних термінів, охоплюючи як слова 

так і словосполучення. 

 

 

Висновки до Розділу І 
 

Галузева терміносистема – упорядкована єдність термінів будь-якої 

галузі, що набуває ознак системності в процесі розвитку науки і техніки, і 

терміни якої пов’язані один з одним на поняттєвому, лексико-семантичному, 

словотвірному та граматичному рівнях.  

Термін – це слово або словесний комплекс, які співвідносяться з 

поняттями певної галузі пізнання (науки, техніки), що вступають у системні 

відношення з іншими словами та словесними комплексами й створюють із 

ними в кожному окремому випадку й у певний час замкнуту систему, яка 

відзначається високою інформативністю, однозначністю, точністю й 

експресивною нейтральністю.  

Соціологічним терміном є одиниця даного шару лексики (слово чи 

словосполучення), що відображає поняття на позначення явищ та процесів 

суспільного життя.  

Термінологія – сукупність терміноодиниць на позначення понять певної 

галузі науки, діяльності чи виробництва, а також сума усіх термінів, що 

функціонують у певній мові. Соціологічну термінологію визначено як галузеву 

сукупність термінів, яка обслуговує соціологію і пов’язана з нею як з наукою, 

фахом і галуззю професійної діяльності. 
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Поняття ―терміносистема‖ розуміємо як упорядковану єдність термінів 

будь-якої галузі, що набуває ознак системності в процесі розвитку науки й 

техніки і терміни якої пов’язані між собою 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. 

Термінологія певної наукової галузі, зокрема й соціології, формується на 

ґрунті національної літературної мови, яка є унормованою і впорядкованою. 

Особливості мовної норми в термінології виявляються, головним чином, 

у термінотворенні, тоді як орфографічні, орфоепічні, акцентуаційні, лексичні та 

граматичні характеристики є загальномовними. Для термінології властивою є 

тенденція використання максимально спеціалізованих словотвірних моделей і 

терміноелементів, які співвідносяться з відповідними значеннями. Словотвірні 

моделі і терміноелементи у термінології беруться із фонду загальнолітературної 

мови, з інтернаціонального арсеналу або створюються штучно.  

Соціологічний термін – це слово чи словосполучення, що є елементом 

соціологічної терміносистеми, яке називає спеціальне поняття і має чітку 

дефініцію. Як позначення наукового поняття соціологічний термін має такі 

основні ознаки: 1) номінативність; 2) наявність визначення (дефініції); 

3) тенденцію до однозначності в межах терміносистеми соціологічної галузі; 

4)  чітко визначене місце в соціологічній терміносистемі; 5) залежність від 

контексту; 6) точність позначення соціологічного поняття; 7) стилістичну 

нейтральність; 8) відсутність експресивних значень; 9) системні відношення та 

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

терміносистем та загальновживаної лексики; 10) мотивованість, що 

реалізується у трьох типах, які відповідають трьом основним способам 

термінологічного словотворення (морфологічному, синтаксичному й 

семантичному). 
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Як наука суспільного циклу соціологія часто користується простими за 

структурою термінами, які обслуговують термінологічні поля суміжних 

суспільних наук: медицини – патологія, хвороба, гігієна, діагноз; економіки – 

банк, баланс, ринок; психології – настрій, пам'ять, мотивація та ін. 

Відповідно, в соціологічній терміносистемі української мови переважають 

складені за структурою терміни, які комплексно виражають власне 

соціологічну семантику: банк даних, ринок шлюбу, ринок праці, баланс 

трудових ресурсів, соціальна гігієна, соціальна патологіята ін. 

Системність соціологічних термінів підпорядковується, з одного боку, 

внутрішнім закономірностям мовної системи, а з другого – відбиває специфіку 

структури понять соціологічної галузі знань, описаних цими термінами. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ 

СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
 

Для сучасної теорії і практики українського термінознавства та 

термінографії необхідним є наукове осмислення системних відношень між 

галузевими термінами. З’ясування особливостей системної організації 

української соціологічної термінології, семантичних відношень між її 

одиницями має важливе значення для врахування законів семантичного 

розвитку галузевих терміносистем в цілому та для подальшого впорядкування 

та кодифікації цього шару спеціальної лексики. 

Відомо, що системний характер лексики виявляється передусім у 

системних зв’язках лексичних значень слів, які утворюють різні семантичні 

підсистеми. Останні за ознакою співвіднесеності лексем із позамовною 

дійсністю теж класифікують на певні тематичні групи, які далі поділяються на 

підгрупи, мікрогрупи й окремі номінації тих або інших об’єктів, а за 

характером зв’язків між самими лексичними одиницями – на лексико-

семантичні групи (ряди синонімів, пари антонімів, гіперо-гіпонімічні побудови 

тощо) [21, с.41]. 

Питання полісемії, омонімії, синонімії та антонімії в українській науковій 

термінології розглянуто у працях І. В. Волкової [31], Т. В. Михайлової [143], 

Т. І. Панько [166], Л. О. Симоненко [203] та інших вітчизняних мовознавців, які 

зробили вагомий внесок в опрацювання цієї проблематики. 

Терміни, як і інші лексичні одиниці української літературної мови, мають 

семантичну структуру, до складу якої належать зміст (власне значення) і 

внутрішня форма (смисл, мотивованість, тобто спосіб, яким репрезентується 

зміст, значення) [113, с.165]. Такий аналіз часто застосовується українськими та 

зарубіжними вченими і під час вивчення термінології, зокрема Л. Д. Малевич 

[135, с.75-76], С. Л. Руденко [193, с.32-38], Р. С. Цаголовою [236, с. 106] та ін. 
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Компонентний аналіз значення терміна дозволяє виділити у ньому 

сукупність сем (елементарних смислів), які передають ознаки поняття 

конкретної галузі наукового знання, у цьому разі – соціологічної сфери. 

Е. Б. Фігон та Т. О. Широкова підкреслюють, що кожен компонент значення 

галузевого терміна – це відбиття у свідомості носіїв певної мови 

розрізнювальних ознак, що об’єктивно властиві денотату або приписувані цим 

мовним середовищем і, отже, є об’єктивним стосовно кожного мовця [232, с.26-

35]. 

Зазначимо, що, аналізуючи семантику соціологічних термінів, ми 

розрізняємо поняття – ―термінологічне значення‖ та ―значення терміна‖, – як це 

роблять деякі вчені [113 с.155; 143, с.22]. Термінологічним значенням вважаємо 

значення лексичної одиниці конкретної природної мови, коли ця одиниця 

починає функціонувати в терміносистемі і, крім звичайних, побутових значень 

(нетермінологічних), у неї з’являється ще одне – спеціальне. У свою чергу, 

значенням терміна називаємо вербальне висловлювання, що передає деякі 

істотні ознаки наукового поняття спеціальної галузі. У нашому дослідженні 

синонімом до ―значення терміна‖ виступає термін ―семема‖. 

 

 

2.1. Тематична класифікація української соціологічної термінології 
 

Упродовж останніх років в українській лінгвістичній науці переважає 

думка про необхідність системного вивчення термінології як складника 

словникового фонду загальнонародної мови. Системність лексики закладена в 

лінгвістичній природі слова, оскільки словесний знак, що є основним типом 

номінативних знаків, поєднує дві основні семіологічні функції – уподібнення й 

розрізнення, передаючи в мові не лише відмінності, але й тотожності, на 

підставі яких у системі мови виформовуються окремі класи, угруповання та 

ряди слів [195 с.10]. На думку А. П. Критенка, система мови складається, 

принаймні, з трьох окремих великих систем – фонетичної, граматичної і 
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лексичної, з яких найбільшою, найголовнішою і найскладнішою є лексична 

система [99, с.198]. Остання існує за певними законами, характерними для 

будь-якої природної терміносистеми: вона є відкритою і поповнюється на всіх 

етапах свого розвитку. Лексична системність виявляється в сукупності слів, 

об’єднаних у тематичні групи на основі спільності означуваних словами реалій 

[171, с.223]. Одним із показників системності галузевої термінолексики 

виступає наявність тематичних чи лексико-семантичних груп. 

Класифікаційні ознаки українських галузевих терміносистем докладно 

розглядалися у дисертаційних дослідженнях: Н. П. Книшенко (термінологія 

дорожнього будівництва) [81], Г. К. Барвіцької (термінологія обліку і аудиту) 

[8], Т. В. Лепехи (судово-медична термінологія) [116], О. В Чорної (податкова 

термінологія) [241] та інших лінгвістів. 

У сучасному мовознавстві нерідко поняття ―тематична група‖ та 

―лексико-семантична група‖ максимально зближують. Так, у ―Словнику 

лінгвістичних термінів‖ Д. І. Ганича та І. С. Олійника, семантична група 

кваліфікується як підгрупа слів у межах однієї частини мови, які об’єднані 

спільністю значень, а тематична група як ряд слів, які об’єднуються 

спільністю родових значень, тобто слова, які називають різновиди того самого 

ряду предметів: назви птахів, квітів, мінералів [37, с.55]. 

Тематичне групування лексики ґрунтується на внутрішніх зв’язках між 

предметами і явищами дійсності й зумовлене, насамперед, предметно-

логічними ознаками. Водночас тематичні об’єднання в галузевій 

терміносистемі можуть мати у своєму складі по кілька ядерних (основних) 

лексико-семантичних груп, а їхні одиниці характеризуються чіткою 

диференціацією ознак [235, с.177]. 

Тематичне групування слів випливає з усвідомленого групування явищ 

об’єктивної дійсності, у складі яких виділяються логічно окреслені ширші або 

вужчі їх кола, поєднані між собою спільними ознаками. Кожна група таких слів 

пов’язана спільними значеннєвими прикметами, за якими ці слова 

співвідносяться як складники тематичної цілісності [8, с.55]. 
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Ф. П. Філін, розрізняючи поняття лексико-семантичні і тематичні групи, 

зазначає, що останнім часом словниковий склад мови вважають системою 

різних лексико-семантичних груп, але під цими групами розуміють зовсім інші 

явища: об’єднання слів на основі спільності граматично-семантичних значень, 

спільності значень словотвірних засобів і т.ін. [232, с.227]. Лексико-семантичні 

групи слів, на його думку, – власне мовні одиниці, продукт історичного 

розвитку тієї чи іншої мови. Слова, виражаючи свої власні значення, у рамках 

однієї лексико-семантичної групи в той же час стають зв’язаними між собою 

відношеннями, які не байдужі для їхніх власних значень. Це відношення 

синонімії, антонімії, різних уточнень тощо [234, с.237-238]. 

Тематичні групи – це об’єднання слів, в основу яких покладена 

класифікація самих предметів і явищ. Виходячи з такого твердження, 

Ф. П. Філін виділив два типи тематичних груп: 

1) тематико-мовні (тематико-семантичні) – на підставі предметно-

поняттєвого взаємозв’язку за родовим поняттям; 

2) тематико-мовленнєві (ситуативні) – на підставі взаємозв’язку зі 

сферами застосування мови [234, с.232]. 

У словнику О. С. Ахманової семантична група це – 1) слова в межах 

певної частини мови, об’єднані спільним значенням: любов, ненависть, довір’я, 

недовір’я, доброзичливість, заздрість; 2) слова, об’єднані спільністю значення, 

безвідносно до частини мови. Тематична група –1) те саме, що й лексична 

серія: тематична група предметів домашнього вжитку; тематична група 

кольору; 2) ряд слів, який за своїм основним (стрижневим) значенням належить 

до того самого семантичного поля: хоробрий, сміливий, відважний, мужній, 

безстрашний тощо [7, с.113]. 

В енциклопедії ―Українська мова‖ йдеться лише про лексико-семантичну 

групу. Вона виводиться із лексико-семантичного поля – групи слів зі спільною 

гіперсемою: лексико-семантичні поля розпадаються семантично на ще тісніші 

об’єднання – лексико-семантичні групи. Так, у темпоральному лексико-

семантичному полі можна виділити назви точних (секунда, хвилина, година, 
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доба, тиждень, рік, століття) і неточних (час, пора, епоха, ера і т.п.) відтінків 

часу, назви частин доби, пір року, місяців, днів тижня тощо. У межах лексико-

семантичних груп виділяють мінімальні семантичні об’єднання, побудовані на 

відношеннях синонімії, антонімії, конверсії і гіпонімії [ЕУМ, с.283]. 

Л. М. Васильєв вважає, що терміном ―лексико-семантична група‖ можна 

позначати будь-який семантичний клас слів (лексем), об’єднаних хоча б однією 

спільною лексичною парадигматичною семою (або хоча б одним спільним 

семантичним множником). Водночас до тематичної групи, як зазначає 

дослідник, слід відносити лише такі класи слів, які поєднуються однією 

типовoю ситуацією чи темою (пор. такі теми, як ―транспорт‖, ―спорт‖, 

―магазин‖, ―театр‖ тощо), але спільна (ядерна) сема для них є не обов’язковою 

[23, с.110]. 

О. О. Реформатський виводить поняття лексико-семантичної групи з 

поняття ―термінологічного поля‖. Під термінологічним полем дослідник 

розуміє семантичне поле, одержане на поняттєвій, а не на лінгвістичній основі, 

що забезпечує той чи інший склад лексико-семантичної групи у певній 

синхронії розвитку суспільства та мови [187, с.51]. 

Д. М. Шмельов підкреслює, що, відображаючи ті чи інші відрізки 

дійсності, слова дійсно, пов’язані між собою, як взаємопов’язані і явища самої 

дійсності, що ними відображаються. Завдяки цим ―позамовним‖ зв’язкам слова 

об’єднуються в групи, котрі можна назвати тематичними [249, с.13].  

Відповідно до сучасної теорії розвитку східнослов’янського 

термінознавства українські соціологічні терміни можна проаналізувати за 

тематичними та лексико-семантичними ознаками, виділивши спеціальні 

розряди термінів чи відповідні групи. Ми виходимо з твердження, що 

відмінність між тематичними та лексико-семантичними групами полягає в 

тому, що тематичні групи співвідносяться із зовнішнім світом (зумовлені 

предметно-логічними факторами), а лексико-семантичні – із семантичною 

системою мови (зумовлені власне мовними факторами). Найістотнішою 

ознакою лексико-семантичних об’єднань слів вважається однорідність усіх 
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елементів, які входять до складу лексико-семантичної групи на основі спільної 

семантичної ознаки. Диференційні ознаки таких одиниць протиставляються 

саме в межах кожної з таких груп. Найчисельніші тематичні групи нараховують 

у своєму складі по кілька лексико-семантичних груп. Вивчення таких 

угруповань слів допомагає визначити, яким способом у лексичних одиницях 

проходить опредмечення матеріального світу, як членується досвід певного 

народу за допомогою лексики [245, с.19]. 

У європейській лінгвістиці тлумачення понять семантичної системи 

пов’язано з іменами Т. Остгоффа, В. Порцига, Й. Тріра. Предметом 

дослідження останнього були, зокрема, поняттєві і словесні поля. Поняттєвому 

(концептуальному) полю, за Й. Тріром, у мові відповідає лексичне поле, мовне 

поле знаків. Словесне поле, на його думку, покриває поняттєве. Й. Трір 

досліджує питання від поняття до слова й аналізує групу слів через поняття, 

тотожне значенню, тобто вчений уперше диференціював поняття семантичного 

та поняттєвого полів. Автор передбачав повний паралелізм між планом змісту і 

планом вираження, що стало його основною помилкою [256, с.5]. 

Найґрунтовніше теорію лексико-семантичної групи розглядав 

Л. Вайсгебер, який взяв за основу не значення самих слів, а поняття, яким 

відповідають ті чи інші поля. Він називає лексико-семантичну групу мовним 

полем, що співвідноситься із семантичною системою мови, а тематичні групи 

узгоджуються з поняттями зовнішнього світу. При цьому Л. Вайсгебер виходив 

не з мовного матеріалу, а з абстрактного членування мови на поняттєві сфери, 

на які, стверджував він, накладається вся лексика. Мовні поля, тобто лексико-

семантичні групи, дослідник відмежував від тематичних предметних груп. 

Перші, на його переконання, співвідносяться із семантичною системою мови, а 

другі – зі зовнішнім світом [257, с.185]. 

Ми виходимо з розуміння тематичної групи як сукупності терміноодиниць, 

об’єднаних однією темою. У соціологічній термінології терміни позначають 

елементи, відношення та особливості відповідної терміносистеми. Їх можна 

поділити на ряд тематичних найменувань загальних категорійних наукових 
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понять: явищ, процесів, ознак, властивостей, здатностей. У зв’язку з тим, що 

базовою категорійною тріадою соціології є людина – спільнота – суспільство, 

виділяємо такі тематичні групи соціологічних термінів: 

1. Назви соціально-філософських та загальнометодологічних категорій 

соціології: базис [СЕ, с.39], соціалізм [Примуш, с.142], цивілізація [Волович 

с.676], влада [Бухтеєв, с.5], держава [Ржепец., с.31], потреби [СЕ, с. 297], 

реформа [Бухтеєв, с.25], мета [БКС, с.174], культура [СР, с.60], ідеологія [БМ, 

с.9], мораль  [Ржепец., с.36], народ [Сірий, с.80], праця [Примуш, с.431], людина 

[СР, с.63], діяльність [СР, с.27], комунізм [Бухтеєв, с.15] та ін. 

2. Назви соціальних явищ та станів: соціальна розбалансованість [СЕ, 

с.318], соціальне самопочуття [СЕ, с.349], соціальні цінності [БКС, с.330], 

соціальна напруженість [БКС, с.258], соціальний час [БКС, с.266], соціальний 

міф [СЕ, с.235], соціальний ризик [БКС, с.266], соціальний настрій [СЕ, с.247], 

соціальна атомізація [БКС, с.27], соціальна безпека [БКС, с.30], соціальний 

агрегат [Волович, с.5], соціальна аномія [Волович, с.25], соціальне ексклюзія 

[СЕ, с.340], соціальна мімікрія [СЕ, с.341], соціальна інтеграція [Волович, 

с.206-207], соціальна катастрофа [Волович, с.228-229], соціальна утопія [БКС, 

с.312] та ін. 

3. Назви соціальних спільнот, відносин та соціальної структури: соціальна 

система [БКС, с.250-251], соціальний інститут [Волович, с.204], соціальна 

організація [СЕ, с.261], соціальний контроль [БКС, с.263-264], соціальні дії 

[БКС, с.256], соціальні відносини [БКС, с.267], соціальна сфера [БКС, с.296-

297], соціальний зв'язок [СР, с.37], соціальний факт [БКС, с.266], соціальна 

спільнота [Волович, с.591], соціальна група [СЕ, с.91], суспільство [Волович, 

с.620-621], соціальний прошарок [Кохан, с.46], соціальний шар [Бухтеєв, с.34], 

особистість [Волович, с.373], соціальна страта [БКС, с.285] та ін. 

4. Назви, що розкривають сутність соціальних процесів та соціального 

розвитку: соціальний процес [СЕ, с.309], соціалізація [Волович, с.479], 

соціальна мобільність [БКС, с.258], соціальна інтеграція [СР, с.44], соціальний 

конфлікт  [БКС, с.251], соціальна дезорганізація [БКС, с.71], соціальний 
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прогрес [СЕ, с.304], соціальна дія [БКС, с.256], соціальний рух [СЕ, с.320], 

соціальна самоорганізація [БКС, с.245], соціальний розвиток [БКС, с.266], 

соціальна інновація [СЕ, с.157], соціальне відчуження [Волович, с.72-73], 

соціальний протест [СЕ, с.306], соціальна комунікація [СЕ, с.142]та ін. 

5. Назви соціальних характеристик, властивостей, здатностей: соціальний 

ідеал [СЕ, с.147], соціальний імунітет [СЕ, с.153], соціальна нерівність [СЕ, 

с.251], соціальна патологія [БКС, с.209-210], соціальна амбівалентність [БКС, 

с.16], соціальна безпека [Волович, с.42-43], соціальна властивість [Волович, 

с.83], соціальна культура [Волович, с.275-276] та ін. 

6. Назви галузей соціології, суміжних дисциплін: промислова соціологія 

[СЕ, с.305], соціальна статистика [БКС, с.260], соціологія культури [БКС, 

с.273], соціологія села [БКС, с.275], соціологія міста [БКС, с.273], соціологія 

праці [БКС, с.274], соціологія молоді [БКС, с.273-274], соціологія книги 

[Волович, с.538], соціологія політики [БКС, с.274], екосоціологія [Волович, 

с.150], соціологія українознавства [БКС, с.276], соціологія спорту [СЕ, с.372], 

вікова соціологія [Волович, с.528], соціологія професій [Примуш, с. 439], 

соціологія науки [Волович, с.559], лінгвістична соціологія [Ржепец., с.35-36] та 

ін. 

7. Назви, що відображають особливості дослідження соціологічних явищ: 

питання-фільтр [Кохан, с.101], дисперсійний аналіз [БКС, с.17], пошукове 

спостереження [Городян., с.551], інтервальна змінна [Волович, с.190], 

номінальна шкала [БКС, с.332], вторинний аналіз [СЕ, с.23], поштове 

анкетування [СЕ, с.30], вибірковий метод [СЕ, с.59], описове дослідження 

[Білоус, с.33], нестандартизоване інтерв’ю [Кохан, с.102], телефонне 

опитування [Волович, с.365], оперативне соціологічне дослідження (ОСД) [СЕ, 

с. 255], лонгітюдне дослідження [Примуш, с.563], порівняльний метод [Танчин, 

с.346], соціометричний метод [Сірий, с.156], валідність соціологічної 

інформації [Волович, с.52] та ін. 

8. Назви понять, що розкривають характер використання соціологічних 

знань: соціальне проектування [СР, с.85], соціальне прогнозування [СЕ, с.349], 
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соціальне планування [СЕ, с.279], соціальна технологія [СЕ, с.348], 

соціологічний діагноз [СЕ, с.107], соціальна експертиза [СЕ, с.121], соціальне 

передбачення [СЕ, с.273], соціальне програмування [СЕ, с.303], соціальне 

замовлення [СЕ, с.348], соціальне управління [СЕ, с.349], соціальний захист 

[БКС, с.263], соціальні послуги [СЕ, с.353], соціальні програми [Волович, с.506], 

соціальні гарантії [Волович, с.91], соціальна карта [БКС, с.258], державні 

соціальні стандарти [СЕ, с. 101] та ін. 

9. Назви на позначення наукових напрямів, концепцій та шкіл в соціології: 

географічна школа в соціології [Сірий, с.214], теорія соціального обміну 

[Волович, с.632], макросоціологія [БКС, с.163], мікросоціологія [БКС, с.178], 

соціальний дарвінізм [Волович, с.493], теорія раціонального вибору [Волович, 

с.631], соціометрія [Волович, с.583], феноменологічна соціологія [БКС, с.314], 

постмодерністська соціальна теорія [Волович, с.407], франкфуртська школа 

[БКС, с.319-320], етнометодологія [Волович, с.165], соціобіологія [Волович, 

с.507], доктрина людських відносин [БКС, с.86], теорія соціальної установки 

[Черниш, с.479], спеціальні соціологічні теорії середнього рівня [БМ, с.6], 

мезосоціологія [Кохан, с.7] та ін. 

Зауважимо, що тематичні групи розрізняються між собою не лише за 

денотативною співвіднесеністю. Вони також дозволяють побачити 

різноструктурність соціологічних термінів, їх кількісну та якісну 

неоднорідність. 

Відношення всередині виділених тематичних груп можуть бути 

доповнювальними, уточнювальними, а зв’язок між ними здійснюється шляхом 

перетину всього кола значень однієї групи з колом значень інших груп або за 

посередництвом різноманітних семантичних зв’язків одного члена групи з 

термінами, що не входять до даної групи. 

Деякі з досліджуваних соціологічних термінів полісемічні, наприклад: 

соціальний інтерес – 1) особлива форма існування та вияву суспільного 

інтересу; 2) вираження соціальних потреб суб’єкта (індивіда, групи, класу, 

нації, народу), через його місце (статус) у системі соціальних відносин та 
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взаємодій з приводу умов та засобів задоволення цих потреб [Волович, с.217-

218]. А також соціальне життя – 1) компонент суспільного життя; 

2)  сукупність різноманітних форм спільної діяльності людей, спрямованої на 

забезпечення умов і засобів їх існування, реалізації потреб, інтересів, 

цінностей; вияв, відтворення та утвердженння соціальних характеристик 

індивідів і спільнот [Волович, с.174]. Полісемічними є і терміни 

декласованість – 1) втрата індивідом чи соціальною групою основних класових 

ознак, своєї попередньої соціальної позиції; 2) переміщення індивіда чи 

соціальної групи на нижчий щабель соціально-класової структури суспільства 

[БКС, с.72]; аристократія – 1) форма державного правління, за якої влада 

належить представникам родової знаті; 2) вищий прошарок привілейованого 

стану у рабовласницьких чи феодальних суспільствах [БКС, с.25] та ін. 

Докладний аналіз реалізації полісемії в соціологічній терміносистемі 

здійснено в підрозділі 2.5. наукової праці. 

Отже, українська соціологічна термінологія це сукупність 

взаємопов’язаних терміноелементів, організованих на основі мовних і 

позамовних зв’язків у тематичні групи. Виділені тематичні групи досліджених 

термінів є найбільш типовими репрезентантами системного упорядкування 

українських соціологічних терміноодиниць, значеннєва категоризація яких 

підпорядкована загальним законам мови. Українська соціологічна 

терміносистема, як і будь-яка інша галузева терміносистема, є відкритою та 

динамічною, про що свідчить активність виникнення нових терміноназв на 

позначення відповідних галузевих понять. 

 

 

2.2. Гіперо-гіпонімічні відношення в українській соціологічній 

терміносистемі 
 

Оскільки мова є певною системою, то і її підмовам також властива систем-

ність, що виявляється, передусім, у різноманітних зв'язках лексичних значень 
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слів, які утворюють різні семантичні підсистеми. Підсистеми за ознакою 

співвіднесеності лексем із позамовною дійсністю поділяють на певні тематичні 

групи, а ті – на підгрупи, мікрогрупи й окремі номінації тих або інших об'єктів, 

а за характером зв'язків між самими лексичними одиницями – на лексико-

семантичні групи (ряди синонімів, пари антонімів, гіперо-гіпонімічні побудови 

тощо) [21, с. 41]. 

У сучасних дослідженнях терміносистем різних галузей наук об’єктом 

уваги мовознавців є такі лексико-семантичні явища, як синонімія, антонімія, 

полісемія. Натомість, такі парадигматичні відношення, як гіперо-гіпонімічні 

(об’єднання лексичних одиниць у певні групи, класи) вивчені недостатньо. 

Відомо, що галузеві терміносистеми, так само, як і лексичні системи 

національних мов, характеризуються родо-видовими відношеннями. У 

лінгвістичній літературі існує кілька назв на позначення родо-видових 

відношень: гіпонімічні (Л .А. Новиков) [155, с. 241-242], (А. В. Крижанівська, 

Л. О. Симоненко, Т. І. Панько) [205, с. 91-92]; гіперо-гіпонімічні (С. М. Кіршо) 

[73, с. 18], (О. А. Коновалова) [89, с. 79]; категоріально-специфікаційні та 

інклюзивно-ексклюзивні (М. В. Нікітін) [153, с. 29]. 

Питання, пов’язані з гіперо-гіпонімічними відношеннями у галузевих 

терміносистемах, неодноразово привертали увагу науковців. Особливості вияву 

родо-видових відношень досліджено у працях: С. З. Булик-Верхоли [20], 

Н. Л. Краснопольської [95], О. В. Чорної [242], С. М. Дорошенко [59] та ін. 

Деякі науковці зауважують, що застосовувати поняття гіперо-гіпонімії 

стосовно лексики не є доцільним [198, с. 76]. Інші вважають, що гіперо-

гіпонімія має свою мовну специфіку і може розглядатися як самостійна 

лексико-семантична категорія. Гіпонімія як самостійна лексико-семантична 

категорія, відіграє дуже важливу роль як для лексичної системи національних 

мов узагалі, так і для галузевих термінологічних систем зокрема. Гіпонімія 

разом із несполучуваністю, відзначає Л. О. Новиков, є фундаментальними 

парадигматичними смисловими відношеннями, за допомогою яких 

структурується словниковий склад мови [155, с. 241-242]. Г. А. Матліна 
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зауважує, що, на відміну від антонімічних та синонімічних відношень, які 

охоплюють лише певну частину слів, родо-видові охоплюють усю лексику 

[137, с. 86]. Е. В. Кузнецова пояснює це паралельним існуванням тенденцій до 

узагальнення і конкретизації у людському мисленні [109, с. 66]. 

Варто підкреслити, що в термінознавстві гіпонімія виражає підрядність і 

супідрядність та побудову на їх основі ієрархічної системи термінів, при якій 

термін ширшого змісту, тобто родовий (гіперонім), включає в себе термін 

вужчого змісту, тобто видовий (гіпонім) [155, с. 241]. 

В основі будь-якої термінологічної системи лежить родо-видовий принцип. 

Сам принцип родо-видової структуралізації, який використовується для 

побудови логічних класифікацій реалій зовнішнього світу, запозичений з 

логіки. Філософськими засадами такої класифікації є відношення окремого і 

загального, які чітко простежуються в гіперо-гіпонімічних структурах, де 

гіпероніми виражають дещо загальне, а гіпоніми – одиничне, окреме. Наукове 

пізнання, піднімаючись від одиничного до абстрактного – загального, 

відтворює об’єкт дослідження у всій різноманітності його сторін, зв’язків та 

відношень [89, с. 79]. 

Нині процес термінотворення в українській мові потребує уточнення 

понять, що обумовлено динамікою розвитку науки саме через розширення 

гіперо-гіпонімічних відношень. Під час вивчення терміносистеми кожний її 

мінімальний чи максимальний елемент виявляється взаємозв’язаним по лінії 

рід-вид з багатьма іншими елементами. Специфіка такого розгортання кожного 

гіперо-гіпонімічного блока показує ступінь складності і роздробленості 

відображуваних ділянок дійсності: чим складніша і чим більше вивчена певна 

сфера, тим більше рівнів узагальнення і, відповідно, ярусів у блоці. Розгортання 

демонструє родо-видові зв’язки між об’єктами і вказує місце кожного елемента 

в ієрархічній системі, оскільки немає родових і видових явищ як таких, вони 

стають такими у певних системах [224, с. 14]. 

Зауважимо, що при розгляді соціологічних терміноодиниць в українській 

мові родо-видові відношення характеризують терміни, які виражають ту саму 
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семантичну ознаку, але відрізняються ступенем конкретизації. Наприклад: 

шкала – шкала метрична (інтервальна), шкала номінальна, шкала порядкова 

(рангова) [БКС, с. 332]; інформація [СЕ, с. 163] – інформація соціальна, 

інформація соціологічна, інформація первинна, інформація вторинна [СЕ, с. 

164]; анкетування – анкетування групове, анкетування індивідуальне, 

анкетування поштове, анкетування пресове [СЕ, с. 29] та ін. 

Гіпонімічні відношення в українських терміносистемах різних галузей 

знань, як і в соціологічній терміносистемі зокрема, пов’язані із синонімічними 

й антонімічними відношеннями. Таким чином, гіпероніми й гіпоніми можуть 

перебувати у парадигматичних відношеннях. Синонімізація родових і видових 

найменувань, як зазначає А. А. Брагіна, явище природне і типове для мовного 

процесу [15, с. 58-59]. У нашому дослідженні, наприклад, на позначення 

поняття частини політичної соціології, яка вивчає поведінку виборців, механізм 

виборів, виборчих кампаній та ін. зафіксовано терміни соціологія виборів та 

електоральна соціологія [СЕ, с. 360]. А також, наприклад, в іншому випадку 

терміни соціології розвідувальне дослідження, пілотажне дослідження і 

зондажне дослідження використовуються на позначення поняття 

найпростішого виду соціологічного дослідження, дослідження-проби 

методичного характеру, яке дозволяє розв’язувати обмежені завдання: 

апробацію інструментарію, тобто методичних документів (анкети, бланка 

інтерв’ю, опитувального листа, карток спостереження тощо) [БКС, с. 88]. Або 

соціологічні терміноодиниці наративне інтерв’ю і розповідне інтерв’ю 

виражають поняття на позначення своєрідного виду вільного інтерв’ю, яке не є 

сумою відповідей, а являє собою імпровізовану цілісну розповідь респондента 

про власний життєвий досвід, яка реєструється на магнітну плівку, дослівно 

транскрибується і в такому вигляді становить матеріал для аналізу із 

застосуванням логіки якісного дослідження [Волович, с. 216]. 

Гіпоніми можуть перебувати також і в антонімічних відношеннях. 

Наприклад, в українській соціологічній терміносистемі гіпоніми: класова 

система відкрита [БКС, с. 138] – класова система закрита [БКС, с. 138], 
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соціальний контроль зовнішній [БКС, с. 264] – соціальний контроль внутрішній 

[БКС, с. 264], моногамний шлюб [Кохан, с. 65] – полігамний шлюб [Кохан, с. 65] 

можуть розглядатися як антоніми. Однак, частіше вони виступають як 

субпідрядні найменування, які об’єднуються загальним родовим поняттям [88, 

с. 81-82]. 

Головними функціями гіпонімів у термінологічних системах різних 

галузей науки і техніки, на думку М. В. Лисякової, є систематизація термінів та 

тлумачення значень. Ці функції реалізуються в термінології у двох прийомах, 

таких, як узагальнення і конкретизація [129, с. 17]. 

Поняття кожної галузі знань, поєднуючись різноманітними зв’язками, 

утворюють поняттєву систему цієї галузі знань. Терміни ж як спеціально 

створені номінативні одиниці призначені не тільки виражати суть поняття, а й 

передавати зв’язки між ними [168, с. 191]. Наявність родо-видових відношень 

між поняттями зумовлює існування таких же відношень і між термінами, що 

виражають ці поняття [67, с. 14]. 

За нашими спостереженнями, у гіперо-гіпонімічні групи об’єднуються 

термінологічні одиниці, які виражають ту саму семантичну ознаку з різним 

ступенем конкретизації: гіперонім позначає загальне родове поняття, гіпонім – 

конкретні видові поняття. Наприклад, термін запитання зі значенням – 

звертання до респондента з метою одержання від нього інформації за темою 

дослідження [Волович, с.182] виступає гіперонімом до гіпонімів запитання 

програмно-тематичні [Волович, с.182], запитання процедурні (функціональні) 

[Волович, с.182], запитання прямі [Волович, с.182], запитання непрямі 

[Волович, с.182], запитання закриті (запитання-кафетерій) [Волович, с.182], 

запитання напівзакриті [Волович, с.182], запитання відкриті [Волович, с.182], 

запитання дихотомічні [Волович, с.182], запитання поліваріантні [Волович, 

с.182], запитання шкальні [Волович, с.182], запитання-фільтри [Волович, 

с.182], запитання-діалоги [Волович, с.182], запитання контрольні (допоміжні) 

[Волович, с.182], запитання прості [Волович, с.182], запитання складні 

[Волович, с.182], запитання основні [СЕ, с.257], запитання трюкові 
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(запитання-пастки) [СЕ, с.257], запитання прожективні [СЕ, с.257], 

запитання про факти [СЕ, с.257], запитання про знання [СЕ, с.257], запитання 

про статус респондента (запитання демографічні) [СЕ, с.257] та ін. 

Українські соціологічні терміни неоднорідні за обсягом понять, які вони 

виражають. Це обґрунтовується специфікою гіперо-гіпонімічних відношень 

між досліджуваними термінами. 

Так, гіперонім статус [БКС, с. 283], наприклад, контактує з такими 

гіпонімами: статус вроджений (природний) [БКС, с. 283], статус віковий 

[БКС, с. 283], статус інтегральний (базовий) [БКС, с. 283], статус змішаний 

[БКС, с. 283], статус досягнутий [БКС, с. 283], статус-кво [БКС, с. 283], 

статус особистий [БКС, с. 284], статус приписуваний [БКС, с. 284], статус 

соціальний [БКС, с. 284], статус запропонований [БМ, с. 16], статус головний 

[СР, с.98], статус неформальний, статус формальний [Кохан, с. 48]. 

Гіперонім змінна [БКС, с. 114] має такі гіпоніми: змінна дихотомічна 

[БКС, с. 114], змінна дискретна [БКС, с. 114], змінна незалежна [БКС, с. 115], 

змінна начеревна [БКС, с. 115], змінна якісна [БКС, с. 115], змінна порядкова 

(рангова) [БКС, с. 115], змінна номінальна [Волович, с. 190], змінна 

категоріальна [Волович, с. 190], змінна інтервальна [Волович, с. 190], змінна 

кількісна [Волович, с. 190] та ін. 

Гіперонім вибірка [БКС, с. 45] поєднує такі гіпоніми: вибірка 

багатоступенева [БКС, с. 45], вибірка випадкова (ймовірна) [БКС, с. 45], 

вибірка районована [БКС, с. 45], вибірка стратифікована [БКС, с. 45], вибірка 

цільова [БКС, с. 45], вибірка серійна (гніздова) [БКС, с. 45], вибірка стихійна 

[БКС, с. 45], вибірка диспропорційна [БКС, с. 45], вибірка пропорційна (квотна) 

[БКС, с. 45], вибірка систематична (ймовірна) [БКС, с. 45], вибірка 

одноступенева [Волович, с. 58] та ін. 

Гіперонім опитування [СЕ, с. 257] включає такі гіпоніми: опитування 

анкетне [СЕ, с. 257], опитування експертне [СЕ, с. 258], опитування поштове 

[СЕ, с. 258], опитування ролінгове (хвильове) [СЕ, с. 259], опитування пресове 

[Волович, с. 364], опитування телефонне [Волович, с. 365], опитування 
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громадської думки [БКС, с. 197], опитування панельне [БКС, с. 197], 

опитування репрезентативне [БКС, с. 198], опитування соціометричне [БКС, 

с. 198], опитування суцільне [БКС, с. 198] та ін. 

Гіперонім безробіття [Кохан, с. 93] охоплює такі гіпоніми: безробіття 

добровільне [Кохан, с. 93], безробіття застійне [Кохан, с. 93], безробіття 

інституціональне [Кохан, с. 94], безробіття класичне [Кохан, с. 94], 

безробіття приховане [Кохан, с. 94], безробіття сезонне Кохан, с. 94], 

безробіття структурне [Кохан, с. 94], безробіття фрикційне [Кохан, с. 94], 

безробіття циклічне [Кохан, с. 94] та ін. 

Як бачимо, поняття, об’єднані між собою родо-видовими відношеннями, 

утворюють групи різної структури. Так, Н. П. Романова, М. І. Чемерисіна та 

С. М. Дорошенко виділяють такі структурні типи гіперо-гіпонімічних груп: 

1) група у формі ―дериваційного дерева‖, де кожен наступний елемент 

послідовно ―розгалужує‖ свої зв’язки за певною спільною семою; 

2) у формі ―ялинки‖, коли родо-видові відношення формуються з 

декількома ознаками водночас [192, с.93 ]. 

Н. О. Яценко відповідні структури називає ―послідовними‖ та 

―паралельними‖ [254, с. 39].  

В українській соціологічній термінології залежно від кількості ознак, за 

якими відбувається конкретизація родового терміна, розрізняють 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. Наприклад, структура 

родо-видової групи, утвореної соціологічним терміном клас – найвищий клас, 

вищий клас, середній клас, найнижчий клас. 

Елементами розгалужених ієрархічних дерев між гіперонімічними та 

гіпонімічними ярусами є додаткові яруси класифікаційних ознак. Наприклад, 

родове поняття група конкретизують видові поняття за певними ознаками: за 

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

функціонування (виробнича група, навчальна група, родинна група, дружня 

група); за терміном функціонування (короткочасна група, постійна група ); за 

складом (елементарна група, складна група, складена група); за груповою 

атмосферою (демократична група, авторитарна група, стихійна група). Тому 

гіперонімічний та гіпонімічний яруси у даному ієрархічному дереві розділяє 

проміжний ярус ознак. 

Проведений аналіз засвідчує, що переважна більшість гіперо-гіпонімічних 

груп в українській соціологічній термінології мають структуру комбінованого 

типу, у якій між певними основними гіперонімічними та гіпонімічними 

ярусами є додаткові яруси ознак, а між іншими основними ярусами проміжні 

яруси відсутні. Наприклад, ієрархічна структура комбінованого типу утворена 

соціологічним терміном сім’я характеризується: 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). 

Гіперо-гіпонімічні відношення між термінами інших галузей і 

соціологічними термінами виникають двома шляхами: 

1) внаслідок розвитку синтагматичних значень гіперонімів, 

2) актуалізацією парадигматичних значень. 

У першому випадку співгіпоніми мають стійкий експліцитний характер, 

вони ілюструють з’єднання попередньо розчленованих образів сприйняття в 

певні семантичні сутності, що відтворюють зміст видового поняття і тим самим 

формують семантику гіпоніма [168, с.192]. Оскільки для найменування нового 

значення, тобто видового поняття, одного тільки родового терміна недостатньо, 

номінація відбувається завдяки актуалізації мовною одиницею її 

синтагматичних властивостей – з опорою на значення лексичного 
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конкретизатора. Реалізація синтагматичних значень відбувається внаслідок 

лінійних контактів між мовними одиницями: ―родовий термін‖ – ―видовий 

термін‖. Дослідники відзначають той факт, що нові конкретизатори вносять у 

сигніфікат сформованої складеної номінації, в якій актуалізовано родо-видові 

відношення між поняттями певної науки, нові дані про родове поняття. 

Співгіпоніми в цьому випадку мають не лише спільність на рівні значення, а й 

спільні терміноелементи, такі, як слова, корені або основи, словосполуки. 

Відношення, які мають названі ознаки, називаються формально-семантично 

вираженими [91, с.14]. 

У досліджуваній соціологічній терміносистемі співгіпоніми з формально 

вираженими відношеннями за структурою можуть бути атрибутивними 

сполуками. Пор.: аудиторія [СЕ, с.38] – актуальна аудиторія [СЕ, с.38], 

потенційна аудиторія [СЕ, с.38], регулярна аудиторія [СЕ, с.38], нерегулярна 

аудиторія [СЕ, с.38], цільова аудиторія [СЕ, с.38], периферична аудиторія [СЕ, 

с.38], спеціалізована аудиторія [СЕ, с.38], масова аудиторія [СЕ, с.38]. 

Гіпоніми з формально-вираженими відношеннями також можуть бути 

композитами: соціологія [СЕ, с.358] – протосоціологія [СЕ, с.308], 

геронтосоціологія [Сірий, с.92], етносоціологія [СЕ, с.132], екосоціологія 

[Волович, с.105], метасоціологія [СЕ, с.223], мікросоціологія [Волович, с.324], 

мікросоціологія [Волович, с.294], мезосоціологія [Кохан, с.7] та ін. 

За нашими спостереженнями, гіперо-гіпонімічні відношення, утворені 

через актуалізацію парадигматичних значень, мають імпліцитний характер і 

лише семантичне вираження: умови праці [СЕ, с.414] - тривалість робочого 

дня [СЕ, с.414], робочий стаж [СЕ, с.414], форми оплати [СЕ, с.414], 

забезпечення спецодягом [СЕ, с.414]. 

Описуючи гіперо-гіпонімічні відношення у галузевих терміносистемах, 

дослідники використовують поняття ―правильні‖ та ―неправильні‖ родо-видові 

групи. [190, с.68]. У дослідженій соціологічній терміносистемі правильними 

вважаються такі, до складу яких входять два гіпоніми. Неправильні – це групи 

із трьома та більше гіпонімами. Правильні структури утворюються 
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протиставленням за наявністю/відсутністю певної ознаки (сукупність 

генеральна [Черниш, с.463] – сукупність вибіркова [Черниш, с.463], 

диференціація горизонтальна [Примуш, с.291] – диференціація вертикальна 

[Примуш, с.291], контроль формальний [Танчин, с.349] – контроль 

неформальний [Танчин, с.345]) та ін. 

Отже, гіперо-гіпонімічні відношення є важливим чинником системної 

організації української соціологічної термінології. Вони відображають 

взаємозумовленість та ієрархічність понять соціологічної науки. 

У складі української соціологічної термінології переважно функціонують 

неправильні родо-видові групи, до складу яких входять більше двох гіпонімів, 

що обумовлюється багатоаспектністю соціологічної термінології та складністю 

поняттєвого апарату, які відображаються в ній. Так, гіперонім соціологія 

охоплюєблизько 80 гіпонімів, що поєднуються зв’язками у формі 

комбінованого ієрархічного дерева, гіперонім суспільство співвідноситься із 

близько 40 спорідненими гіпонімами різними видами зв’язку. 

 

 

2.3. Синонімія в соціологічній терміносистемі 
 

Синонімічні відношення представлено в соціологічній термінології досить 

широко, хоча явище синонімії є небажаним в термінологічному номінуванні. 

Серед інших тверджень існує думка, що термінологічні системи 

характеризуються динамічністю, відкритістю, природно-штучним характером 

утворення, то, очевидно, синонімію в них слід вважати явищем закономірним 

[223, с.328]. 

У загальнолітературній мові синонімія сприймається як збіг мовних 

одиниць (морфем, слів, фразеологічних зворотів, синтаксичних конструкцій) у 

їхньому основному значенні і збереження різниці між ними в значеннєвих 

відтінках і стилістичному забарвленні [УМ-КТСЛТ, с.154]. Для 

загальнолітературної мови найбільш характерні стилістичні синоніми, які 
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називають одну й ту саму річ, але через співвідношення її з різними поняттями 

розкривають різні властивості даної речі [184, с.97]. 

На думку Н. В. Місник, у загальнолітературній мові варіантність плану 

вираження спрямована на виконання функцій семантичного чи стилістичного 

добору слова з ряду можливих назв з метою адекватного позначення поняття 

або функції заміни, зумовленої прагненням до уникнення повторів в одному 

контексті тих самих одиниць [144, с.91]. 

Відомо, що у термінології синоніми співвідносяться з одним і тим самим 

поняттям і об’єктом, проте вони не характеризують різні його властивості. На 

відміну від загальнолітературної мови, у терміносистемах терміни-синоніми, 

виражаючи певне поняття, як правило, не характеризують його з різних сторін, 

а є дублетними найменуваннями, що ввійшли в термінологічну систему 

внаслідок різноманітних мовних контактів і різноспрямованих тенденцій у 

процесі її формування [54, с.73]. Однак, на думку деяких науковців, термін 

―дублет‖ не доцільно вживати під час аналізу терміносистем через, по-перше, 

багатозначність цього терміна у лінгвістиці, а по-друге, однозначне його 

розуміння як різновиду окремої мовної одиниці, тобто через називання ним 

варіантів слів [13, с.60-62]. 

Тому в своєму дослідженні користуємося номінацією ―термін-синонім‖ 

або ―синонімічний термін‖. 

Синонімічні відношення як у науковій термінології загалом, так і в 

соціологічній, – це відношення значень, що виражені різними термінами, які 

передають істотні ознаки одного поняття і мають семантичний інваріант. 

Семантична спільність (тотожність або близькість значень) синонімічних 

термінів виявляється шляхом компонентного аналізу їхніх структур, які 

закріплені в дефініції [пор.: 143, с.22]. Сьогодні вчені ведуть мову про широке й 

вузьке значення поняття ―варіант‖. У вузькому розумінні – це часткова 

модифікація того самого мовного знака, яка характеризується тотожністю 

значень і не порушує тотожності знака самому собі. Тому розрізняють 

фонетичні, граматичні та орфографічні модифікації тієї самої термінологічної 
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одиниці. Вони можуть відрізнятися за часом виникнення та частотністю 

вживання. Це формальні варіанти. Інваріант у такому випадку перебуває у 

плані вираження терміна. При такому підході синоніми перебувають поза 

рамками варіантності, оскільки їх можна виявити лише на основі формального 

інваріанта. У широкому розумінні – це множинність засобів вираження того 

самого значення. У такому випадку синоніми також можна вважати варіантами 

терміна [93, с.62]. 

Зазначимо, що дискусійним у лексикології залишається питання критеріїв 

виділення термінів-синонімів. Українські мовознавці визначають синоніми на 

основі семантичної спільності – синоніми виступають носіями однієї чи кількох 

тотожних семем [194, с.78]. Тобто основою їх виділення є власне семантичний 

критерій, який ґрунтується на тому, що синоніми обов’язково повинні мати 

інваріантні одиниці плану змісту (спільні семи або сему). Відомим у 

лексикології є також такий критерій виокремлення синонімів як 

взаємозамінюваність слів у певних контекстах. Його пріоритетність свого часу 

підкреслював Л. А. Булаховський [17, 38], але сучасні дослідники вважають цей 

критерій допоміжним [120; 218, с.48-54]. 

На наш погляд, визначальним у термінології, як і в загальновживаній 

лексиці, є семантичний критерій виділення термінів-синонімів. Їхня 

взаємозамінюваність – це вторинний засіб визначення синонімічних відношень 

між терміноодиницями, оскільки взаємодія термінів у науковому тексті може 

відбуватися лише за умови повної тотожності їхньої семантики. Синонімічні 

відношення між соціологічними термінами виявляємо за допомогою 

компонентного аналізу їхніх структур, а також шляхом зіставлення їхніх 

дефініцій у словниках. Критерій взаємозамінюваності не був для нас основним, 

оскільки синонімічні відношення в українській соціологічній термінології 

вивчалися переважно на матеріалі лексикографічних праць. 

Питання синонімії стає особливо актуальним для соціологічної 

термінології, адже як відзначає В. П. Даниленко, синонімія особливо 

характерна для початкових етапів формування термінологічних систем, коли 
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ще не відбувся природний (і штучний) відбір кращого терміна і співіснують 

багато варіантів [54, с.73]. Тобто, варіанти соціологічних термінів існують саме 

тому, що на сьогодні відсутні єдині засоби найменування багатьох 

соціологічних понять і відбувається пошук, відбір найбільш аргументованих з 

них. 

Відзначимо, що питання співвідношення синонімії та варіантності у 

літературній мові є дискусійним як в українському, так і зарубіжному 

мовознавстві [47; 120]. Складною і неоднозначною є ця проблема й у 

термінології, зокрема можна виділити три основні погляди на це питання: 

С. З. Булик-Верхола [19, с.264-267], Л. О. Коновалова [90, с.32-35], 

І. М.  Кочан [92, с.32-34], Т. В. Лепеха [116, с.141-145 ], Г. В. Наконечна [151, 

с.143-145 ] вважають, що варіантність – це вияв синонімії. 

В. Г. Гак [35, с.47-57], В. М. Лейчик [113, с.180], Л. Д. Малевич [131,с.74-

77], Т. С. Пристайко [179, с.17-23] стверджують, що синонімія – це вияв 

варіантності, тому синонімами називають лексичні варіанти поряд із 

фонетичними, словотвірними та іншими варіантами. В. М. Молодець [146, с.11-

21], О. М Мороховський [149, с.16-24] розглядають варіантність і синонімію 

окремо. 

При цьому всі дослідники виходять із твердження, що асиметрія між 

знаком і поняттям (варіантність позначення одного поняття) є природною для 

системи мови взагалі, і, зокрема, для термінології, оскільки варіантність засобів 

вираження є однією з найважливіших особливостей функціонування мови. 

Якщо розуміти всі випадки позначення того самого поняття різними 

мовними засобами як варіантність у широкому значенні цього слова, то можна 

назвати синонімами всі варіанти вихідного поняття. Однак ми дотримуємося 

вужчого погляду на термінологічну варіантність, підтримуючи визначення, що 

варіанти терміна – це тотожні за значенням спільнокореневі термінологічні 

одиниці, що розрізняються деякими розбіжностями знакової форми в межах 

того самого номінанта: місцем наголосу, фонемами, афіксами або їхнім 

поєднанням [183, с.76-80]. 
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Для нас неприйнятними є погляди тих лінгвістів, які стверджують, що 

спільнокореневі термінологічні одиниці слід розглядати як синоніми, а не як 

варіанти, адже вони виникли внаслідок словотвору і функціонують як 

самостійні слова [161, с.74]. Водночас погоджуємося з думкою 

О. С. Ахманової, яка до синонімів відносить лише різнокореневі лексеми; 

словотворчі ж синоніми дослідниця вважає межею варіювання слова [6, с.232]. 

Виходячи з класифікацій, запропонованих О. І. Радченко та 

Т. В. Михайловою, серед соціологічних термінів виділяємо варіанти, поділяючи 

їх на такі групи: 

1) на фонетичному рівні, що розрізняються звуковим складом: первесії 

[БКС, с.210-211]– первезії [БКС, с.210-211], зондальне дослідження [Примуш, 

с.561] – зондажне дослідження [БКС, с.88], пілотне дослідження [Білоус, 

с.33] – пілотажне дослідження [Примуш, с.561], екзитпол [НСЗ, с.74] – 

екзитпул [НСЗ, с.74] та ін. 

2) на словотвірному рівні, що стосуються не лише фонематичної, а й 

частково морфемної структури терміна: мотиви [Сірий, с.36] – мотивація 

[Сірий, с.36], особистість [Білоус, с.57] - особа [Білоус, с.57], модернізація 

[СР, с.71-72] – модерн [СР, с.71-72], індивід [СР, с.41] – індивідуум [СР, с.41], 

тест [БКС, с.303] – тестування [БКС, с.303], спільність [БКС, с.279] – 

спільнота [БКС, с.279], декаденція [БКС, с.70] – декаданс [БКС, с.70], 

легітимація [СЕ, с.209] – легітимність [СЕ, с.209], конформізм [Ржепец., с.35]- 

конфомність [Ржепец., с.35] та ін. 

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): соціальний дарвінізм 

[Волович, с.493-494] – соціал-дарвінізм [Волович, с.493-494], віртуальна 

реальність [СЕ, с.71] – віртуальність [СЕ, с.71], соціологія екології [Сірий, 

с.384]– екосоціологія [Сірий, с.384], оперативне соціологічне дослідження – 
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ОСД [СЕ, с.255], Cоціологічна асоціація України – САУ [СЕ, с.357], 

Національна рада соціального партнерства – НРСП [СЕ, с.248] та ін. 

Досліджуючи синоніми в українській соціологічній термінології, 

враховуємо, насамперед, співвіднесеність кожного терміна з поняттям. 

Безперечно, назва ―терміни-синоніми‖ свідчить про їхню схожість із 

загальномовними синонімами. Проте терміни називають наукові поняття, які 

виникають унаслідок глибокого вивчення природи і сутності явищ, належать до 

сфери наукового знання, тобто перебувають на вищому рівні абстрагування; 

загальномовні слова здебільшого називають побутові поняття, уявлення, що є 

узагальненням нижчого типу, пов’язані з щоденною діяльністю людини і 

фіксують лише деякі з істотних ознак предметів та явищ дійсності. При цьому, 

термінологічні синоніми, як і загальномовні, називають одне поняття, але 

різняться від останніх типом поняттєвого змісту [143, с.114-115]. 

В аспекті співвідношення інтернаціонального й національного в 

соціологічній терміносистемі української мови цікавим є паралельне вживання 

власне українського і запозиченого термінів: пара, двійка [Сірий, с.71] – діада 

[Сірий, с.71], керівник [Бухтеєв, с.14] – менеджер [Бухтеєв, с.14], покоління 

[БКС, с.218] – генерація [БКС, с.218], визначення [БКС, с.48] – дефініція 

[БКС, с.48], самогубство [БКС, с.245] – суїцид [БКС, с.245], нововведення 

[Волович, с.351] – інновація, новація [Волович, с.351], обертання 

[Волович, с.353] – ротація [Волович, с.353] та ін. 

За нашими спостереженнями, до термінів-синонімів належать 

різноструктурні слова і словосполучення питомі й запозичені, що різняться 

одним компонентом [92, с.32-34]. В cоціологічній термінології прикладом 

таких синонімічних відношень виступають синонімічні пари термінів-

однословів, обидва поняття яких належать до власне української лексики: 

натовп [Сірий, с.83] – юрба [Сірий, с.83], праця [Білоус, с.71] – труд, [Білоус, 

с.71], стан [Бухтеєв, с.29] – верства [Бухтеєв, с.29], сім’я [СЕ, с.33] – родина 

[СЕ, с.33] та ін. Функціонують терміни-словосполучення, у складі яких 

синонімічними є компоненти – виразники видових понять. Серед них фіксуємо 
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такі, де обидва компоненти є іншомовними: організаційний ефект [Примуш, 

с.407] – кооперативний ефект [Примуш, с.407], традиційне суспільство 

[Танчин, с.349] – доіндустріальне суспільство [Танчин, с.349], метрична 

шкала [БКС, с.332] – інтервальна шкала [БКС, с.332], інтегральний статус 

[БКС, с.283] – базовий статус [БКС, с.283], пропорційна вибірка [БКС, с.46] – 

квотна вибірка [БКС, с.46], соціальна гігієна [Волович, с.100] – соціальна 

санітарія [Волович, с.100] та ін. 

Засвідчено і такі сполучення, де один компонент є національним, а 

другий  – іншомовним: розвідувальне дослідження [Примуш, с.561] – 

пілотажне дослідження [Примуш, с.561], суспільна думка [Бухтеєв, с.8] – 

суспільна опінія [Бухтеєв, с.8], соціальний чинник [БКС, с.331 – соціальний 

фактор [БКС, с.331], розповідне інтерв’ю [Волович, с.216] – наративне 

інтерв’ю [Волович, с.216], проміжна особа [Волович, с.370-371] – маргінальна 

особа [Волович, с.370-371], зовнішня група [Кохан, с.40] – аут-группа 

[Кохан, с.40], внутрішня група [Кохан, с.40] – ін-група [Кохан, с.40], 

обґрунтованість інформації [Городян., с.546] – валідність інформації 

[Городян., с.546], життєві можливості [БКС, с.107] – життєві шанси 

[БКС, с.107], хвильове опитування [СЕ, с.259] – ролінгове опитування 

[СЕ, с.259] та ін. 

Серед синонімічних термінів-словосполучень є такі, де обидва 

компоненти є національними: приписуваний статус [Танчин, с.347] – 

природжений статус [Танчин, с.347], природний експеримент [БМ, с.37] – 

польовий експеримент [БМ, с.37], клас роботодавців Бухтеєв, с.14]– клас 

наймачів [Бухтеєв, с.14], невипадковий відбір [Волович, с.71] – спрямований 

відбір [Волович, с.71], соціальна наука [Городян., с.554] – соціальне знання 

[Городян., с.554], адміністративне правопорушення [СЕ, с.16] – 

адміністративний проступок [СЕ, с.16], польове дослідження [СЕ, с.115] – 

польове обстеження [СЕ, с.115] та ін. 

На рівні синонімічних відношень у соціологічній терміносистемі 

спостерігаємо активність паралельного вживання: термінів-слів, які виникли на 
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іншомовній основі або за іншомовними моделями і термінів-словосполучень 

власне українського походження. Пор., наприклад: експектації [БКС, с.94] – 

рольові очікування [БКС, с.94], синергетика [БКС, с.250] – теорія 

саморганізацїі [БКС, с.250], футурологія [Волович, с.139] – дослідження 

майбутього [Волович, с.139] та ін. 

Також для досліджуваної терміносистеми характерні синонімічні 

відношення, що вживаються на позначення назв наук і наукових напрямів: 

електоральна соціологія [СЕ, с.360] – соціологія виборів [СЕ, с.360], 

протосоціологія [Бухтеєв, с.24] – ретроспективна соціологія [Бухтеєв, с.24], 

соціологія відхилення [Волович, с.522-523] – соціологія девіантної поведінки 

[Волович, с.522-523]. 

Не можна не погодитися з думкою Л. О. Симоненко, що функціональна 

цінність паралельно вживаних синонімічних пар є різною. Національні 

терміни-словосполучення є більш характерними для навчального процесу 

(вживання їх переважно обмежене шкільними підручниками, науково-

популярною та методичною літературою), а запозичені терміни-однослови – 

для власне наукових досліджень [203, с.38]. 

Відзначаємо той факт, що у синонімічні відношення вступають не тільки 

терміни-слова, але й терміни-словосполучення, причому в соціологічній 

терміносистемі можливі випадки синонімії між окремими компонентами 

словосполучення, які у загальнолітературній мові не є синонімами, пор.: 

відхилення [Городян., с.546] – негативний вибір [Городян., с.546], традиційне 

суспільство [Танчин, с.349] – доіндустріальне суспільство [Танчин, с.349], 

інституціональні норми [Примуш, с.407] – внутрішньоорганізаційні норми 

[Примуш, с.407] та ін. 

Окремо можна виділити синонімічні ряди, до складу яких входять як 

соціологічні терміни-слова, так і терміни-словосполучення: володарювання, 

публічна влада [Примуш, с.238], ресоціалізація, вторинна соціалізація 

[Примуш, с. 267], культура, культурна еволюція [Примуш,с. 111], 

геронтосоціологія, соціологія молоді та соціологія старіння [Сірий, с. 92], 
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вибірка, вибіркова сукупність [Сірий, с.134], протосоціологія, прасоціологія, 

ретроспективна соціологія [Бухтеєв, с.24] та ін. 

У наведених випадках складно говорити про кращий відповідник того чи 

іншого соціологічного терміна, оскільки поняттєвий апарат соціології 

продовжує формуватися, а тому природно, що в соціологічній терміносистемі 

функціонують як іншомовні лексеми, так і національні, або їх структурне 

поєднання. 

Якщо ж розглядати синонімічні відношення на рівні полісемічних 

одиниць, то тут слід говорити про синонімію не лексем, а їхніх значень, 

оскільки кожний синонімічний ряд є рядом значень різних слів: полісемічне 

слово входить у різні синонімічні ряди саме завдяки своїй багатозначності, 

наявності у нього лексико-семантичних варіантів [150, с.29]. Це явище свідчить 

про тісний зв’язок синонімії з полісемією, тобто про системний характер 

семантичних відношень між термінами. Пор., зокрема, терміни-синоніми 

протосоціологія, прасоціологія, ретроспективна соціологія, які позначають 

етап розвитку соціологічної думки, що охоплює донауковий період – від 

античності до початку XIX cтоліття [СЕ, с.308] та передтечу соціологічного 

знання, елементи якої існують у мистецтві та суспільствознавстві до 

виникнення класичної соціології [Бухтеєв, с.24]. У даному випадку для точної 

реалізації першого значення терміна краще вживати перші два відповідники, а 

для другого – третій, оскільки тут підкреслюється диференціація і спеціалізація 

соціології як окремої науки. 

Отже, синонімічні відношення властиві для української соціологічної 

термінології, як і для терміноодиниць будь-якої галузевої терміносистеми. 

 
 

2.4. Антонімія у соціологічній терміносистемі 
 

Антонімію розглядаємо як один із способів систематизації 

термінологічних одиниць. Протиставлення лексичних значень одиниць – один 
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із важливих виявів системних відношень у соціологічній терміносистемі. В 

антонімічних відношеннях набуває свого вираження в мові протилежність 

понять, якими оперує наука. Тобто, в основі виділення антонімів лежить ознака 

семантичної поляризації, яка діє в межах спільного семантичного поля 

[203, с.41]. 

Відомо, що явище антонімії тісно пов’язане з явищем синонімії, оскільки 

антоніми, як і синоніми, є семантично близькими між собою, бо їх семантична 

близькість проявляється у співвідношенні значень. З погляду логіки смислових 

відношень антонімічні відношення – це такі протиставлення в системі лексики 

слів за їх значенням, як і синонімічні [203, с.42]. 

У кожній термінологічній системі антоніми творять елементарні 

мікрополя, в межах яких реалізуються відношення протилежності як однієї із 

суттєвих ознак системності термінології. Поняття завжди виникають парами. 

Кожне з понять містить свою протилежність, яка ґрунтується на відмінності 

всередині одного й того самого явища, властивості, стану тощо [168, с.186]. 

Українські термінологи підкреслюють доцільність функціонування 

термінів-антонімів у науковій термінології, оскільки вони сприяють 

поглибленому усвідомленню понять, допомагають точніше окреслити місце 

термінів у терміносистемі та їхні взаємозв’язки [165, с.74-75; 237, с.188-192]. 

Для будь-якої терміносистеми антонімічними є такі відношення двох 

значень, що виражені різними термінами і передають істотні ознаки 

протилежних або суперечливих видових понять стосовно одного родового, 

тобто мають спільну семантичну основу, а відмінні семи цих значень 

замінюють одна одну або одна з них виключає іншу [143, с.22]. Осмислення 

цих процесів дає змогу точніше визначити місце терміна в конкретній 

терміносистемі, простежити його зв’язки з іншими її компонентами. 

Aнтонімія в цій частині спеціалізованої лексики є досить поширеним 

явищем тому, що фахівці досліджуваної галузі вивчають явища, процеси, 

властивості, які існують в об’єктивній навколишній дійсності, а одним із типів 
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відношень між речами, процесами, явищами тощо є відношення полярності [61; 

140; 227].  

На відміну від загальновживаної лексики, де антонімами стають зазвичай 

лексеми з абстрактним значенням, в соціологічній термінології антонімічні 

відношення досить часто виникають між одиницями конкретної семантики. 

За нашими спостереженнями, під час опису соціологічних явищ часто 

простежується фіксація наявності/відсутності тієї чи іншої ознаки, визначається 

ступінь її вияву (максимум – мінімум): одноступенева вибірка [Волович, с.57-

58] – багатоступенева вибірка [Волович, с.57-58]. Часто соціологи, 

користуючись термінами, вивчають явища, які мають такі ознаки, що можуть 

переходити у граничні протилежності: егоїзм [Ржепец., с.32] – альтруїзм 

[Ржепец., с.28], мікросоціологія [Танчин, с.345] – мікросоціологія [Танчин, 

с.345], соціальна рівність [Кохан, с.45-46] – соціальна нерівність [Кохан, с.45-

46] та ін. 

У процесі дослідження встановлено, що антонімічні відношення в 

українській соціологічній терміносистемі виникають за ознаками, які 

виражаються чотирма відмінними семами. Перш за все, це наявність – 

відсутність ознаки, які найчастіше підтверджуються моделями складених 

термінів переважно з атрибутивним компонентом: включене спостереження 

[Кохан, с.104] – невключене спостереження [Кохан, с.104], формальна група 

[СР, с.21] – неформальна група [СР, с.19], формальний контроль [Танчин, 

с.349] – неформальний контроль [Танчин, с.345], відкрите суспільство 

[Примуш, с.298] – закрите суспільство [Примуш, с.298], усталені групи 

[Примуш, с.288] – нестійкі групи [Примуш, с.288], активні бідні [БКС, с.14]  – 

пасивні бідні [БКС, с.209], офіційні відносини в колективі [Волович, с.376] – 

неофіційні відносини в колективі [Волович, с.376], класова система відкрита 

[БКС, с.138] – класова система закрита [БКС, с.138], соціальна рівність 

[Кохан, с.45-46] – соціальна нерівність [Кохан, с.45-46], повна сім’я [БКС, 

с.252] – неповна сім’я [БКС, с.252] та ін. 
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Друга відмінна сема називає більший ступінь вияву ознаки – меншу 

кількість або ступінь ознаки: макросоціологія [Танчин, с.245] – мікросоціологія 

[Танчин, с.245], велика група [СР, с.19] – мала група [СР, с.19], висхідна 

соціальна мобільність [Танчин, с.341] – низхідна соціальна мобільність 

[Танчин, с.346], проста праця [Кохан, с.96] – складна праця [Кохан, с.96] та ін. 

3) місце розташування у системі або місце протікання процесу: вертикальна 

мобільність [Білоус, с.52] – горизонтальна мобільність [Білоус, с.52], вищий 

клас [Кохан, с.43-44] – нижчий клас [Кохан, с.43-44], зовнішня група [Кохан, 

с.40] – внутрішня група [Кохан, с.40], аут-група [Кохан, с.40] – ін-група 

[Кохан, с.40], соціальний контроль зовнішній [БКС, с.264] – соціальний 

контроль внутрішній [БКС, с.264] та ін. 4) особливості форми, розміру та 

характеру: одноступенева вибірка [Волович, с.57] – багатоступенева вибірка 

[Волович, с.57], факторний аналіз [БКС, с.17-18] – багатофакторний аналіз 

[БКС, с.17-18], велика соціальна група [Городян., с.546] – мала соціальна група 

[Городян., с.549], моногамний шлюб [Кохан, с.65] – полігамний шлюб [Кохан, 

с.65]та ін. 

В соціологічній термінології антонімія переважає у двох типах: 

лексичному (вибіркова сукупність [Черниш, с.453] – генеральна сукупність 

[Черниш, с.453], нуклеарна сім’я [Городян., с.550] – складна сім’я [Городян., 

с.553], соціальна динаміка [БМ, с.10] – соціальна статика [БМ, с.10], клас 

роботодавців [Бухтеєв, с.14] – клас найманих [Бухтеєв, с.14]) та словотворчому 

(повна сім’я [БКС, с.252] – неповна сім’я [БКС, с.252], формальний статус 

[Кохан, с.48] – неформальний статус [Кохан, с.48], альтернативне питання 

[БКС, с.212] – неальтернативне питання [БКС, с.212] та ін.).  

У межах словотворчого типу антонімії виділяємо антонімічні відношення 

однокореневих термінів, які виникли внаслідок чергування префікса у лексемі з 

його відсутністю (безафіксний термін – префіксальний термін): соціальна 

організація [Городян., с.553-554] – соціальна дезорганізація [Городян., с.553-

554], соціалізація [Сірий, с.25] – ресоціалізація [Сірий, с.27], конформізм 

[Черниш, с.467] – нонконформізм [Черниш, с.480], формальний лідер [БКС, 
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с.159] – неформальний лідер [БКС, с.159], стандартизоване інтерв’ю [Кохан, 

с.102] – нестандартизоване інтерв’ю [Кохан, с.102] та ін. 

У творенні антонімічних пар зазначеного типу засвідчено префікси анти-, 

де-, дез-, диз- (дис-), не-. Пор., наприклад: соціалізація – процес становлення 

особистості, освоєння індивідом певної системи знань і цінностей, ролей, норм 

і зразків поведінки, притаманних певному суспільству, соціальній спільності, 

групі, які дають змогу функціонувати як повноцінному членові суспільства 

[БКС, с.254-255] та десоціалізація – протилежний соціалізації процес, який 

означає втрату індивідом певних соціальних цінностей та норм та 

супроводжується відчуженням індивіда від певної групи [БКС, с.87]. Іншою 

парою є терміни інформація – відомості про світ, його об’єкти, суб’єкти, 

процеси, явища, діяльність тощо, які збираються, зберігаються, передаються і 

поширюються усно, письмово чи в інший спосіб [СЕ, с.163] та дезінформація – 

процес впливу на громадську думку через неадекватну інформацію, яка 

видається за достовірну і сприймається як істинна [Волович, с.120]. 

Продуктивність наведених префіксів розглянуто у підрозділі 3.2.1. нашого 

дослідження. 

Протиставлення коренів протилежного значення спостерігаємо в 

соціологічних термінах-композитах, де функцію антонімізації виконує один із 

компонентів складного слова, тобто в антонімічні відношення вступають перші 

компоненти складних слів за однакових других, наприклад: мікросоціологія 

[Черниш, с.468] – макросоціологія [Черниш, с.468], макрорівень аналізу [БКС, 

с.163] – мікрорівень аналізу [БКС, с.178], макросоціологічні теорії [СР, с.65] – 

мікросоціологічні теорії [СР, с.70] та ін. Таким чином, терміноелементи макро-, 

мікро- вказують на ознаку протилежності розміру. 

Зафіксовано також випадки, де функцію антонімізації виконує той чи 

інший терміноелемент, наприклад: полігамія – шлюб між кількома людьми 

(багатоженство, або багатомужжя) [Черниш, с. 471], моногамія – шлюб між 

одним чоловіком і однією жінкою [Черниш, с.469], ендогамія – це правила, за 

яких подружнього партнера варто обирати всередині певних суспільних груп 
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(клас, раса, каста, віровизнання, національність, плем’я), екзогамія – це 

правила, які забороняють укладення шлюбу всередині певної суспільної групи 

(забороняється вступати в подружні зв’язки з членами своєї родини) [Танчин, 

с.342], гетерогамія – шлюб між людьми, які різняться між собою за соціально 

значимими ознаками (соціальне походження, національність, раса, релігія 

тощо) [БКС, с.57]; гомогамія – шлюб між людьми із подібними соціальними 

характеристиками [БКС, с.61], гіпергамія – шлюб жінки з чоловіком вищого 

соціального становища [БКС, с.57], гіпогамія – шлюб жінки з чоловіком 

нижчого соціального становища [БКС, с.57], аут-група – зовнішня група 

(―група, члени якої розглядаються як аутсайдери або винятки з власної групи‖) 

[Кохан, с.40] – ін-група – внутрішня група (―група, яка характеризується сильно 

вираженою груповою орієнтацією ‖) [Кохан, с.40]. 

У наведених прикладах терміноелементи гомо-, гетеро- вказують на 

однорідність/неоднорідність, гіпо-, гіпер- – зниження, нестачу/підвищення, 

надлишок, а моно-, полі- – єдиний/численний, ендо-, екзо- – на характер 

перебігу процесу, ін-, аут- –зовні, поза чимось/в чомусь. 

Прикладом антонімічних відношень між другими компонентами складних 

соціологічних термінів за однакових перших є такі терміноодиниці, як полігінія 

(―шлюб між одним чоловіком і кількома жінками‖) [Кохан, с.66] – поліандрія 

(―шлюб між однією жінкою і кількома чоловіками‖) [Кохан, с.66], де 

терміноелемент -гінія має семантику ―жінка‖, а -андрія позначає ―чоловік, 

мужчина‖. 

Антонімія у термінах-словосполученнях фіксує протиставлення окремих 

складових частин, які передають значення диференційної семи. Пор., 

наприклад: білий піар [Кохан, с.91] – чорний піар [Кохан, с.91], відкрите 

суспільство [Волович, с.622] – закрите суспільство [Волович, с.622], 

індивідуальне анкетування [СЕ, с.29] – групове анкетування [СЕ, с.29], 

вертикальна мобільність [Примуш, с.161] – горизонтальна мобільність 

[Примуш, с.161] та ін. 
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У подібних конструкціях в антонімічні відношення вступають 

прикметники, які виконуючи функцію атрибутивного означення виражають 

протилежні видові ознаки всередині родового поняття.  Наприклад: соціальна 

поведінка – форми людської активності в суспільних системах і організаціях 

різних рівнів, типів, якості тощо [СЕ, с.282] та антисоціальна поведінка – тип 

поведінки, який характеризується запереченням соціальних норм, цінностей, 

прийнятих у даному суспільстві [БКС, с.216]. Формальний контроль – 

ґрунтується на схваленні або засудженні дій людини з боку офіційних органів 

влади і адміністрації [Танчин, с.349] та неформальний контроль – ґрунтується 

на схваленні або засудженні дій людини з боку її родичів, друзів, колег, 

знайомих, а також збоку громадської думки, яке висловлюється через звичаї і 

традиції або через засоби масової інформації [Танчин, с.345] та ін. 

З погляду семантики аналізований матеріал засвідчує як контрарну (лат. 

contrarius – протилежний, розташований напроти), так і комплементарну (лат. 

complementum – доповнення, довершення) протилежність соціологічних 

значень. Суть контрарної протилежності полягає в тому, що вона виражається 

видовими максимально протилежними поняттями, ―значеннєвий‖ простір між 

якими може заповнюватись одним або кількома проміжними членами. Ці 

проміжні члени виражають різні ступені переходу між симетрично 

розташованими абсолютно протилежними значеннями [СУЛМ, с.164]. 

У соціологічній терміносистемі української мови зафіксовано контрарні 

антонімічні відношення які спостерігаються у термінах-композитах, де 

функцію антонімізації виконують словотворчі терміноелементи. Пор., 

наприклад: термінологічні словосполучення моногамний шлюб – союз між 

одним чоловіком і однією жінкою [Кохан, с.65], бігамний шлюб – шлюбний 

союз одного чоловіка з двома жінками, або однієї жінки з двома чоловіками 

[Кохан, с.65], полігамний шлюб – шлюб між кількома партнерами (одним 

чоловіком і кількома жінками чи однією жінкою і кількома чоловіками) [Кохан, 

с.65]. 
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Такі ж антонімічні відношення спостерігаємо у термінологічних 

словосполучення з основним компонентом клас: вищий клас – група людей, які 

зосередили в своїх руках контроль над основними соціальними ресурсами: 

землею, засобами виробництва, фінансами, політичними та інформаційними 

сферами [Кохан, с.42-43], середній клас – клас, який займає проміжне 

становище між основними класами в системі соціальної стратифікації і 

характеризується неоднорідністю статусу, суперечностями інтересів, знань та 

політичної сил [Кохан, с.43], нижчий клас – об’єднання осіб і сім’ї, чий статус 

недотягує до середнього; спосіб життя та стандарти цього класу залежать від 

економічного ситуації в країні, але вони не є престижними та об’єктом 

заздрості (виконавці, люди які зайняті фізичною працею, пенсіонери) [Кохан, 

с.43-44], найнижчий клас (андерклас) – клас, яким позначаються прошарки, що 

лишаються ―за бортом‖ індустріального суспільства [Кохан, с.44] та з основним 

компонентом запитання: відкрите запитання – форма питань, які 

характеризуються відсутністю варіантів відповідей уміщених в анкеті [БКС, 

с.212] напівзакрите запитання – запитання, в якому респондент може не тільки 

вибирати відповіді з набору підготовлених відповідей, але й запропонувати свій 

варіант, якщо його не влаштовують відповіді з підготовленого набору [Кохан, 

с.105], закрите запитання – питання, яке передбачає вибір із запропонованого 

переліку відповідей [БКС, с.212]. 

Цікавими випадками вважаємо вираження антонімічних відношень у 

термінах, утворених словоскладанням. Пор., наприклад терміни з кореневим 

компонентом -гамія: моногамія – шлюб між одним чоловіком та однією 

жінкою [Черниш, с.469], бігамія – форма шлюбу чоловіка з двома жінками або 

жінки з двома чоловіками [БКС, с.32], полігамія – шлюб між кількома людьми 

(багатоженство або багатомужжя) [Черниш, с.471], екзогамія – правила, які 

вимагають, щоб шлюби укладалися з тими, хто не входить до певних групп 

[Черниш, с.465], ендогамія – правила, які вимагають, щоби шлюби укладалися в 

середині певних груп [Черниш, с.465], гетерогамія – шлюб між людьми, які 

різняться між собою за соціально значимими ознаками (соціальне походження, 
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національність, релігія тощо) [БКС, с.57], гіпергамія – звичай, який забороняє 

жінками певної соціальної групи (страти) виходити заміж за чоловіка нижчого 

становища; шлюб жінки з чоловіком вищого соціального становища [БКС, 

с.57], гомогамія – шлюб між людьми із подібними соціальними 

характеристиками [БКС, с.61]. 

Специфічну контрарну парадигму утворюють соціологічні терміни-

словосполучення, до складу яких входить та чи інша назва кольору і які, 

вживаючись самостійно у складі загальновживаної лексики, не вступають в 

антонімічні відношення. Так, завдяки поєднанню стрижневого слова – терміна-

іменника комірці із прикметниками – назвами кольорів розглядаємо їх в 

соціологічній термінології як антоніми. Пор., наприклад: білі комірці – у 

західній соціології службовці, чиновники, працівники, які зайняті розумовою 

працею і входять до складу т. зв. ―невиробничого персоналу‖ підприємств, 

організацій, фірм [БКС, с.33], сині комірці – працівники фізичної праці [БКС, 

с.33], коричневі комірці – працівники сфери обслуговування, [БКС, с.33], сірі 

комірці – працівники галузей соціальної інфраструктури [БКС, с.33], рожеві 

комірці – секретарки, друкарки, телефоністки та ін. [БКС, с.33], золоті 

комірці – висококваліфіковані вчені та спеціалісти, які можуть як підприємці 

використовувати свої професійні знання [БКС, с.33].  

Контрарне протиставлення значень спостерігаємо також у термінологічних 

словосполученнях з основним компонентом піар: чорний піар – використання 

чорних технологій для того, щоб очорнити, спаплюжити імідж конкуруючої 

партії або групи [Кохан, с.90], жовтий піар – використовується з метою 

залучення уваги, образливих для більшості населення слів в назвах, в 

зображеннях – застосування сексуального змісту – з використанням еротики та 

порнографії, звинувачень в гомосексуалізмі, використання расистських 

висловів, ксенофобських заяв та ін. [Кохан, с.90-91], сірий піар – реклама 

(позитивна або негативна), яка приховує своє джерело [Кохан, с.91], білий 

піар – дії протилежні по відношенню до чорного піару, тобто використання 

відкритої реклами від свого власного імені [Кохан, с.91], коричневий піар – 
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просування неофашистської і націоналістичної пропаганди [Кохан, с.91], 

зелений піар – соціально відповідальний піар [Кохан, с.91]. 

Комплементарна протилежність ґрунтується на відношенні між поняттями, 

які взаємодоповнюють одне одного, але не характеризуються будь-якими 

проміжними членами зі значенням ступенів градацій відповідних ознак 

[СУЛМ, с.164]. У дослідженій соціологічній терміносистемі такими 

прикладами є терміни: респондент [СР, с.88] – анкетер [СР, с.7], безробіття 

населення [БКС, с.30] – зайнятість населення [БКС, с.111], соціальна динаміка 

[БМ, с.10]– соціальна статика [БМ, с.10], соціальний прогресс [БМ, с. 13] – 

соціальний регрес [БМ, с. 13], матріархальна система [Черниш, с.468] – 

патріархальна система [Черниш, с.470], праця [СЕ, с.299] – дозвілля [СЕ, с. 

110], місто [СР, с.70] – село [СР, с.91], релігія [БКС, с. 238] - атеїзм [СЕ, с. 38] 

та ін. 

Отже, антонімічні відношення допомагають систематизувати поняття 

соціологічної науки, з’ясовувати і розмежовувати значення термінів та окремі 

семеми полісемічних одиниць соціологічної термінолексики, пояснювати 

наукові поняття через протиставлення їм інших понять. 

 

 

2.5. Полісемія в соціологічній терміносистемі 
 

Незважаючи на те, що однією з найважливіших ознак терміна 

соціологічної термінології, як і будь-якої іншої галузевої терміносистеми, є 

однозначність в межах свого термінополя, полісемія в термінології – явище 

досить розповсюджене. Дослідники стверджують, що на рівні термінологічної 

лексики полісемія є проявом загальномовної закономірності, відповідно до того 

як одна знакова форма (звукова або графічна послідовність) здатна містити в 

собі цілу низку сутностей [229, с.64]. 

Однозначність, на думку авторів монографії ―Общая терминология. 

Вопросы теории‖, є не властивістю терміна, а вимогою, яка до нього ставиться 
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[213, с.44]. Тому у термінознавчій літературі часто наголошують на 

неможливості у термінології, як і в літературній мові, тривалий час зберігати 

однозначність того чи іншого терміна. Адже людські знання про навколишній 

світ весь час поповнюються, в процесі пізнання поглиблюються уявлення про 

поняття, ці уявлення потребують нового словесного вираження, що 

позначається і на значенні слова, зокрема сприяючи його багатозначності 

[203, с.27]. 

Традиційно під полісемією розуміють здатність слова мати одночасно 

кілька значень [УМ-КТСЛТ, с.21]. На розвиток цього тлумачення треба додати, 

що кожне значення багатозначного слова обов’язково так чи інакше пов’язане з 

його первинним значенням, оскільки розвинулось воно внаслідок певної 

подібності позначуваних понять. Розвиток багатозначності зумовлює рухомість 

лексичної одиниці, завдяки якій мовний знак набуває нового змісту на основі 

подібності (метафора) чи суміжності (метонімія) одного предмета з іншим. 

При полісемії значення слів взаємопов’язані й взаємозумовлені. В 

українській соціологічній термінології, як і в літературній мові, полісемія є 

однією з форм економії мовних засобів. Для соціологічної терміносистеми мало 

характерним є внутрішньосистемний розвиток значень шляхом метафоричного 

перенесення значення загальновживаних слів. Пор., наприклад, термін чорний 

піар, що вживається на позначення використання чорних технологій для того, 

щоб очорнити, спаплюжити імідж конкуруючої партії або групи [Кохан, с.90]. 

Йдеться про випадок внутрішньосистемного розвитку значень на основі 

подібності за кольором. 

Науковці зауважують, що використання загальновживаних слів у ролі 

термінів, є результатом двоступеневої та триступеневої номінації. На думку 

Н. В. Місник, термінологічне значення може набувати не будь-яке слово, а те, 

що вже реалізувало свою номінативну функцію і позначає у мовній практиці 

певне поняття, що має асоціативну подібність із поняттям, яке потребує 

найменування. Тобто утворений на основі загальновживаного слова термін 

можна кваліфікувати як семантично мотивований знак [144, с.29]. Це 
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підтверджується і прикладами досліджуваних соціологічних терміноодиниць. 

Так загальновживане слово життя – існування всього живого [СУМ, ІІ, 

с.535], – у складі соціологічного терміна-словосполучення соціальне життя 

набуває нового значення на основі метафоричного перенесення за функцією: 

сукупність різноманітних форм спільної діяльності людей, спрямованих на 

забезпечення умов і засобів їх існування, реалізації потреб, інтересів, 

цінностей; вияв, відтворення та утвердження характеристик індивідів та 

спільнот [Волович, с.174]. 

За нашими спостереженнями, більшість полісемічних соціологічних 

термінів утворено внаслідок перенесення значення на основі метонімії 

(позначення результату, процесу, дії через назву дії та ін.). Метонімічні 

транспозиції можуть відбуватися у таких напрямках: пор., наприклад, дефініції 

таких соціологічних термінів: релаксація – 1) процес поступового повернення у 

стан рівноваги; 2) загальний стан спокою, розслаблення після сильних 

переживань чи фізичних зусиль, а також повне чи часткове розслаблення 

м’язів, що настає в наслідок довільних зусиль напр., аутогенного тренування 

[БКС, с.238] (―дія → результат дії‖). А ще координація – 1) взаємозв’язок, 

узгодженість, упорядкування; 2) узгодження, встановлення функціональної 

взаємозалежності дій і засобів досягнення мети; 3) форма соціальної взаємодії 

(в групі, колективі, організації і т. ін.), учасники якої займають однакове 

становище, де відсутні відносини підпорядкування або переваги, на відміну від 

субординації [БКС, с.148] (―дія → інструмент або засіб реалізації дії‖). І 

аудиторія – 1) приміщення для проведення занять у вищих навчальних 

закладах; 2) соціальна спільність людей, об’єднаних взаємодією з 

комунікатором (індивідом або групую, які володіють інформацією 

повідомляють її спільноті) [БКС, с.27-28] (―місце дії → суб’єкт дії‖). 

Детальніше моделювання метонімічної деривації соціологічних термінів 

подано у підрозділі 3.2.2 нашого дослідження. Відзначимо лише, що процес 

метонімізації зумовлює розвиток значень як простих за структурою, так і 

складених соціологічних термінів. Пор., наприклад: однослівні терміни 
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асоціація – 1) група, організована для досягнення специфічних цілей, яка має 

чітку організаційну структуру, формалізовану систему лідерства, спільний 

інтерес серед її членів; 2) всі типи соціальної взаємодії, які ведуть до інтеграції 

суспільства, на відміну від дисоціації, результатом якої є суспільна 

диференціація [БКС, с.27], гласність – 1) публічне обговорення актуальних 

проблем громадського життя, спосіб виявлення політичних свобод; 

2) соціально-політична характеристика стану суспільства, яка виражається у 

відкритості соціально-політичних процесів, інформованості населення, у 

широкому доступі наукових кіл і громадськості до джерел інформації, в 

наявності вільних і незалежних засобів масової інформації, в активності, 

мобільності і сприйнятті масової суспільної свідомості [БКС, с.27] чи терміни-

словосполучення соціальний протест – 1) спростування, заперечення всієї 

соціальної дійсності, безпосереднього принципу суспільного ладу; 2) виступи 

проти певних тенденцій у політиці [СЕ, с.178], статусна поляризація – 1) стан 

суспільства, при якому різні статус-групи при високій їх внутрішній 

солідарності займають взаємно антагоністичні позиції; 2) соціальні процеси, які 

ведуть до стану поляризації [БКС, с.220]. 

Проведений аналіз соціологічних термінів української мови дає змогу 

обґрунтувати доцільність використання багатозначності у процесі 

термінотворення: 1) розвитком соціології як науки, а, отже, розвитком 

первинних значень термінів; 2) використанням у поняттєвому апараті соціології 

загальнонаукових термінів латинського походження із вужчим значенням 

(тобто пристосування загальнонаукових термінів для вираження специфічних 

явищ та процесів соціології). 

Перший тип полісемії виникає через те, що розвиток соціології як науки 

постійно викликає потребу називати нові поняття, які так чи інакше уточнюють 

семантику введених раніше термінів. Так, соціологічний термін соціальна 

карта, що спочатку позначав соціальну технологію, яка дає змогу подати 

науково обґрунтовану цілісну характеристику регіону, сьогодні вживається 

також на позначення аналізу стану соціальних процесів на певній території [СЕ, 
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с.171]. Друге значення терміна безпритульність – стійкий тривалий стан 

побутової невлаштованості, що не дає змоги людині задовольнити власні 

потреби, – розвинулося на основі суміжності із первинним значенням 

відсутність у індивідів або сімей постійного житла, що унеможливлює ведення 

осілого способу життя і повноцінне соціальне функціонування [СЕ; с.42]. 

Цікавим є шлях розвитку значень терміна групова динаміка, який спочатку 

позначав сукупність динамічних процесів, які одночасно відбуваються у 

соціальній групі протягом певної одиниці часу, а згодом почав називати також 

напрям дослідження малих соціальних груп у межах мікросоціології, який 

утвердився під впливом праць К. Левіна, а пізніше – Дж. Хоманса, Р. Бейлса, 

А. Зандера та ін.) [БКС, с.67]. 

В інших випадках термін соціологія культури позначає напрям розвитку 

соціологічної теорії, за якого культура стає головним елементом пояснення 

сучасних соціальних трансформацій (культурний аналіз, культурна соціологія) 

та міждисциплінарну проблемну сферу соціального знання, що досліджує 

процеси виробництва, розповсюдження та споживання символічних форм, 

значень та смислів, течію ―розуміючої‖ соціології, що виникла, як 

методологічна альтернатива позитивістській соціології і галузь соціології, що 

вивчає соціальні аспекти виробництва розповсюдження та зберігання 

культурних цінностей [СЕ, с.363]. Термін соціологія праці вживається на 

позначення галузі соціології, що вивчає працю, як основну сферу формування, 

розвитку і задоволення матеріальних і соціальних потреб, інтересів працівників 

(груп, працівників), основу соціально-економічного становища (статусу) у 

суспільстві, важливий критерій соціальної диференціації та на позначення 

науки, що вивчає закономірності взаємодії людей із засобами і предметами 

праці, їх механізми дії і форму вияву, діяльності трудових колективів і 

особистості [СЕ, с.369]. 

Зафіксовано випадки, коли соціологічний термін має більше ніж два 

значення, які об’єднуються у словниковій статті за наявності спільної семи для 

всіх виділених значень. Так термін соціальні зміни, що входить до тематичної 
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групи ―Назви соціальних процесів та соціального розвитку‖, позначає: 

1) перетворення, що відбуваються в організації суспільства, способах мислення, 

зразках поведінки; 2) відмінності, які спостерігаються протягом певного 

періоду у відносинах між індивідами, групами, організаціями, культурами і 

суспільствами; 3) зміни суспільно-економічної формації, суттєва модифікація 

соціальних взаємозв’язків, інститутів і соціальних структур [СЕ, с.144]. Для 

всіх виділених значень терміна визначальною є сема ―зміни в організації 

суспільства‖. 

Три значення виділено при лексикографуванні соціологічного терміна 

соціальна організація, який позначає: 1) певну діяльність щодо вироблення 

нових норм, формування стійких зв’язків, координації зусиль окремих членів 

соціальної групи, яка характеризується терміном ―організованість‖; 

2) характеристику рівня впорядкованості об’єкта, яка стосується певної 

структури побудови і типу зв’язків як способу поєднання частин у ціле; 

3) соціальну спільноту, сформовану на досягнення певних цілей на основі 

формалізації внутрішньої структури [СЕ, с.261]. Спільною семою для всіх 

виділених значень є ―організованість, упорядкованість певного соціального 

об’єкта‖. 

Таку ж полісемію спостерігаємо і в соціологічному терміносполученні 

трудовий колектив, щопозначає поняття:1) соціальний інститут – організовану 

спільність людей, об’єднаних конкретним видом діяльності, здійснюваної в 

межах певної форми власності, і відносинами співробітництва і взаємної 

відповідальності, що формуються в процесі цієї діяльності, інтересами, 

ціннісними орієнтаціями, установками і нормами поведінки; 2) соціальну 

спільність – довготривалу і стабільно існуючу соціальну групу, в межах якої у її 

членів формується спільні соціальні інтереси, внаслідок чого така група стає 

самостійним соціальним суб’єктом і відображає соціальну систему суспільства; 

3) соціальну організацію підприємства, його соціальну підсистему, тобто 

об’єднання працівників, що спільно реалізують цілі виробництва [СЕ, с.174].  
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Зазначимо, що причиною полісемії в наведених багатозначних 

терміноодиницях є пов’язаність з уведенням до нових семантичних відношень 

раніше утворених терміноодиниць. При цьому відбувається уточнення і 

подальша структуризація семантичних відношень соціологічного терміна з 

іншими членами терміносистеми. Пор., наприклад: іграїзація суспільства – 

1) упровадження принципів гри, евристичних елементів у прагматичній 

життєвій стратегії, що дає змогу індивідам за допомогою самоорганізації 

ефективно виконувати основні соціальні ролі, адаптуватися до нерівноваги, 

інновацій випадковостей, ризиків; 2) гібридний тип раціональності, що 

припускає руйнування фіксованого змісту в комунікаціях людей через 

присутність у них у зростаючих масштабах несказаного і квазісказаного; 

3) фактор конструювання, підтримки соціальної реальності, яка розвивається 

нелінійно, тобто її нинішні якості нееквівалентні історичному минулому; 

4) соціологічна парадигма з теоретико-методологічним інструментарієм, що 

допомагає аналізувати порядок і хаос у динамічних сучасних соціальних 

системах [СЕ, с.145]. 

Термін соціальне відчуження – 1) процес перетворення діяльності людини 

на ворожу стосовно неї силу, яка придушує і руйнує соціально-біологічну та 

морально-психічну цілісність індивіда; 2) соціальні результати цього процесу, 

передусім відсторонення у будь-яких формах індивідів, людських груп від 

явищ, процесів, подій, які відбуваються у суспільстві; 3) відчуття індивідом 

відстороненості, ізоляції від ситуації, групи, культури тощо; один із суспільно 

значущих елементів і результатів соціальної взаємодії індивідів, який виступає 

як протилежність соціального освоєння, присвоєння і привласнення; 4) процес 

втрати соціальним об’єктом можливості освоювати необхідні для соціального 

життя компоненти реальних явищ, процесів, подій, які відбуваються у 

суспільстві, контролювати ці компоненти, володіти ними, внаслідок чого 

соціальна реальність стає чужою для людини [СЕ, с.65]. 

Другий тип полісемії соціологічних термінів виникає внаслідок 

використання загальнонаукових термінів для потреб соціологічної науки. Цей 
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процес багатозначності характеризується семантичним звуженням загального 

значення із збереженням гіперсеми та формальної структури терміна. Важливо 

відзначити, що цей тип полісемії стосується однослівних термінів, тоді як 

перший тип є характерним переважно для термінологічних словосполучень. 

Так, термін адаптація (від лат. adaptatio – пристосування) вживається в 

соціології зі значенням ―пристосування до умов середовища і результат цього 

процесу‖. Крім того, адаптацією називають і сам процес вироблення 

пристосувань. У фізіології медицини адаптація позначає процес звикання 

[УРЕТС, с.13]. У свою чергу, психологія розглядає термін адаптація як 

пристосування живого організму до динамічних умов зовнішнього і 

внутрішнього середовища [ПЕ, с.10]. 

Зауважимо, що термін адаптація виник у біології на позначення 

пристосування організмів до умов існування. Пізніше його почали 

використовувати також при аналізуванні систем людина – машина. 

Враховуючи, що соціологія є наукою, що досліджує соціальні форми, закони та 

закономірності функціонування і розвитку суспільства через взаємодію 

індивідів і її груп спільностей, термін адаптація в соціологічній терміносистемі 

вживається переважно на позначення виду взаємодії окремої особи, соціальної 

спільноти із середовищем, спрямованої на узгодження вимог та сподівань її 

учасників, реалізації системи заходів, щодо приведення індивідуальної чи 

колективної соціальної поведінки індивідів відповідно до загальновизнаних 

норм, правил, а також пристосування їх до безпечних соціальних та 

екологічних умов життєдіяльності [БКС, с.11], що певним чином синтезує 

значення термінів біології і психології. 

Так само можна говорити і про термін аутсайдер (англ. outsider – 

сторонній), який в соціологічному словнику подається як багатозначний термін, 

пор.: 1) індивід або група, які в силу власного вибору (цигани, хіпі) чи 

внаслідок суспільних чинників, витіснені за межі характерних для даного 

суспільства соціальних інститутів; 2) член групи, який у силу специфіки своєї 

зовнішності ―особливої‖ думки, якої він дотримується і котра відрізняється від 
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загальноприйнятих групових норм поведінки і т. ін., став винятком у 

нормальному плинні внутрішньогрупових взаємодій; 3) індивід з нульовою 

кількістю виборців [БКС, с.28].У термінологічному словнику зі спортивних ігор 

термін аутсайдер позначає команду, що займає одне з останніх місць у 

турнірній таблиці [ТССІ, с.56], а у словнику з політології використовується на 

позначення політичного кандидата або учасника з найменшими шансами на 

перемогу [ПОЛІТС, с.650]. 

В іншому випадку, зберігаючи загальнонаукове значення ―зіткнення 

протилежних інтересів‖, лексема конфлікт в соціологічній науці 

використовується у кількох значеннях 1) процес розвитку і подолання 

суперечностей (реальних або уявних) інтересів, цілей, потреб, цінностей у 

станах, стосунках, діях соціальних суб’єктів (індивідів, груп, соціальних 

інститутів, класів), здійснення між ними взаємних протидій, боротьби за 

досягнення своїх цілей, освоєння соціально значущих ресурсів; 2) відкрита 

боротьба між індивідами та групами суспільства, націями тощо [СЕ, с.191], 

причому цей термін вживається переважно в науках гуманітарного циклу. Так, 

у психології термін конфлікт позначає зіткнення різних цілей, інтересів, 

позицій, думок та поглядів окремих індивідів чи груп [ПЕ, с.176], у 

політології – надмірне загострення взаємовідносин сторін у політиці або їх 

зіткнення, пов’язане з відмінностями їх становища в суспільстві [ПОЛІТС, 

с.412]. 

Цікавим є шлях розвитку значень терміна агресія (від лат. аggressio – 

напад), що у соціології позначає: 1) дію, поведінку, спрямовану на заподіяння 

шкоди або збитку іншому (як морально, так і фізично), аж до повного знищення 

іншої особи або об’єкта; 2) насильницьке втручання, вторгнення в кордони, 

межі іншої держави, а у міжнародному праві – будь-яке незаконне застосування 

збройної сили однієї держави проти суверенітету, територіальної 

недоторканості чи політичної незалежності іншої, а у психології тлумачиться як 

наслідок внутрішньо притаманній людині агресивності, або як наслідок 

фрустрації, або як продукт процесу навчання або як наслідок недостатньої чи 
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невдалої соціалізації, ворожа внутрішня установка чи ворожий тип дій індивіда 

або групи щодо інших індивідів чи груп [БКС, с.11].  

За нашими спостереженнями, в соціологічній термінології є низка термінів 

з широкою семантикою, значення яких модифікується в галузевих 

терміносистемах. Ми погоджуємося з думкою Н. В. Місник, яка, досліджуючи 

формування української медичної клінічної термінології, говорить, що 

зіставлення вживання подібних термінів у різних терміносистемах дає 

можливість розцінювати даний процес як полісемію, оскільки значення цієї 

групи термінів дуже схожі, незважаючи на їхню належність до різних 

терміносистем [144, с.33]. 

Отже, явище полісемії притаманне українській соціологічній термінології і 

реалізується у двох названих вище типах з перевагою внутрішньосистемного 

розвитку значень соціологічних термінів шляхом метонімічного перенесення. 

 
 

2.6. Омонімія в соціологічній терміносистемі 
 

Під час вивчення семантичних відношень мовних одиниць у будь-якій 

підсистемі загальнонаціональної мови, в тому числі й у термінології, разом з 

полісемією традиційно розглядається омонімія. Розмежування полісемії й 

омонімії і нині становить певну проблему для науковців через різне розуміння 

вченими названих явищ та їх специфічність, що полягає в складності 

встановлення точних меж між полісемією й омонімією, адже смислові ниточки, 

що з’єднують в одній лексичній системі кілька значень в один пучок, можуть 

бути різної сили [57, с.39]. 

Як полісемія, так і омонімія, з погляду історичної семантики та системи 

мови, відбивають різні ступені розвитку багатозначності слова, яка є одним із 

шляхів появи омонімів. За цих умов омоніми утворюються у мові переважно 

через розпад полісемії [248, с.46]. 
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В енциклопедичному словнику ―Українська мова‖ полісемія трактується як 

тотожність слова за наявності у нього двох або більше виразних відмінних 

значень, а омонімія – зовнішній збіг за звуковою оболонкою двох або більше 

різних слів [УМ, с.502]. Л .О. Симоненко наголошує на тому, що полісемія 

впорядковує терміни всередині терміносистеми, тобто формує її ядро, а 

лексична омонімія належить до тих процесів, які впорядковують номінативні 

терміносистеми і цим зв’язують її з іншими науковими системами [199, с.46]. 

Українські лінгвісти розглядаючи омонімію в термінології, подають її на 

рівні омонімів загальновживаних слів як явище, пояснюючи власні думки про 

термінологічну омонімію [121; 135; 139, с.151-154]. Так Т. В. Михайлова 

розглядає омонімію як наслідок розходження значень полісемічного слова, чи 

випадковий збіг лексем за їхнім формальним вираженням [143, с.90]. 

Серед учених немає єдиного критерію щодо принципів розмежування і 

виділення омонімів як в літературній мові, так і в термінології. Зокрема, 

М. М. Фалькович об’єктивний критерій виділення омонімів убачає у творенні 

самостійних словотворчих центрів, самостійних словотворчих рядів [230, с.85-

88]. А. П.  Критенко омонімічність термінів визначає за належністю їх до різних 

тематичних груп та терміносистем, де вони функціонують як рівноправні 

[98, с.29]. Ми вважаємо таке трактування вченим омонімів переконливо 

обґрунтованим і визначаємо омонімічність термінів в українській соціологічній 

терміносистемі однією з релевантних ознак виділення термінів-омонімів через 

належність їх до різних тематичних термінологічних об’єднань [див. також 

праці: 111, с.74-76; 144, с.36; 203, с.30]. 

Водночас погоджуємося з думкою тих науковців, які вважають найбільш 

істотною ознакою омонімії в термінології  наявність дефініції. Так 

В. М. Лейчик вказує на той факт, що семантична омонімія – це позначення 

однаковим за формою ―терміном‖ понять в одній або декількох системах 

понять спеціальних галузей знань чи діяльності при тому, що у значеннях цього 

―терміна‖ немає спеціальних сем. Як бачимо, учений визначає, що 

омонімічними такі терміни, у значенні яких немає саме спеціальних сем. 



114 

 

Обґрунтовуючи цю тезу, В. М. Лейчик відзначає, що коли лексична одиниця 

загальнонародної мови термінологізується й починає функціонувати у кількох 

різних терміносистемах, то в усіх цих омонімів можуть бути однаковими семи 

найзагальнішого, неспеціалізованого характеру. Так дослідник виділяє сему 

―одноразова дія‖ в омонімічних, на його думку, термінах із планом вираження 

операція (у математиці, фінансовій справі, хірургії, військовій справі та ін.) 

[113, с.165]. 

Відсутність чітких засад розмежування полісемії та омонімії 

спостерігається як на теоретичному рівні, так і при лексикографічному 

опрацювання таких одиниць. Зауважимо, що значення мовних одиниць, які 

мають спільні семи загального та спеціалізованого характеру, подаються у 

словниках, зокрема й соціологічних, як правило, у семантичній структурі 

одного полісемічного слова. Важко заперечити Т. В. Михайловій, яка визначає 

термінологічну омонімію як синхронічне явище в термінології, яке ґрунтується 

на відсутності спільних сем у значенні однакових за планом вираження 

термінів і загальновживаних слів, термінів однієї чи кількох споріднених або 

неспоріднених галузей пізнання та діяльності людини [143, с.92]. 

Наші спостереження над аналізованими термінодиницями дають підстави 

зробити висновок про те, що в українській соціологічній терміносистемі можна 

виділити явище омонімії. Традиційно можна простежити три типи термінів-

омонімів: міжгалузеві, міжфункційно-стильові та внутрішньогалузеві. 

Як показують досліджувані терміноодиниці, явище омонімії в українській 

соціологічній терміносистемі переважно простежується на міжгалузевому рівні. 

Йдеться про випадки, коли один і той самий термін може входити у різні 

терміносистеми даної мови з різними дефініціями наприклад: реакція: 1) у хімії; 

2) у фізіології; 3) у політиці; редукція: 1) у філософії; 2) в юриспруденції; 3) у 

фонетиці; асиміляція: 1) в етнографії; 2) у фонетиці та ін. [184, с.88]. 

Характерною особливістю таких термінів є те, що вони мають різні дефініції і 

функціонують у різних термінологічних системах [54, с.71]. Причому 
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найчастіше міжгалузева омонімія є наслідком повного розходження значень 

лексико-семантичних варіантів полісемантичного слова. 

До міжгалузевих омонімів належать терміни: нуклеарний
1 
(соц. „основний, 

монолітний, повноцінний‖) – нуклеарний
2 

(фіз. „який стосується атомної 

енергії; ядерний‖) [НСЗ, с. 168] та  асоціація
1 

(соц. „всі типи соціальної 

взаємодії, які ведуть до інтеграції суспільства)‖ – асоціація
2 

(псих. „зв'язок, що 

виникає за певних умов між двома і більше психічними утвореннями – 

відчуттями сприйняттями ідеями тощо‖) [БКС, с.27] та маскулінізація
1 

(соц. 

―процес зміни ролі жінки в суспільному житті й виконання нею традиційно 

чоловічих ролей, яке супроводжується запозиченням жінками специфічно 

чоловічих рис поведінки (паління, чоловічий одяг тощо)‖) – маскулінізація
2 

(мед. ―поява у жінок чоловічих вторинних статевих ознак, викликаних дією 

чоловічих гормонів‖) [БКС, с.168]. 

До міжгалузевих термінів-омонімів можна віднести також: корпорація
1 

(соц. ―замкнена група осіб, об’єднана вузькофаховими, становими та іншими 

інтересами‖) [БКС, с. 148] у зіставленні з термінами корпорація
2 
(юр. ―договірні 

об’єднання, створенні на основі поєднання виробничих наукових та 

комерційних інтересів, із делегуванням окремих повноважень централізованого 

регулювання діяльності кожного з учасників‖) та корпорація
3 

(ек. ―товариство, 

спілка, група осіб, об’єднаних на основі цехових, кастових, комерційних 

інтересів‖) [НСЗ, с.123], клас
1 (соц. ―будь-яка страта в сучасному суспільстві, 

яка відрізняється від інших прибутком, освітою владою і престижем‖) – клас
2 

(біол. ―одна з найхарактерніших категорій, систематично об’єднуючих родинні 

групи тварин чи порядки рослин‖) – клас
3
(лог., мат. ―множинна; довільна 

(скінченна або нескінченна) сукупність предметів, які виділяються за якоюсь 

ознакою‖) – клас
4 (стат. ―довільний підрозділ кількісної змінної‖) [БКС, с.136-

137].  

До цієї ж групи можна зарахувати і омонімічний термін мотив
1 

(соц. 

―усвідомлене спонукання до діяльності сформоване в процесі реальної участі 

людини у соціальній практиці, включення її в певну систему відносин‖) [СЕ, 
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с.244] – мотив
2 

(біол. ―активні стани мозкових структур, які спонукають 

людину і вищих тварин здійснювати успадковані чи набуті досвідом дії, 

спрямовані на задоволення першооснов них індивідуальних (голод, спрага, хіть 

тощо) або групових (турбота про потомство напр.) потреб‖) – мотив
3 

(муз. 

―найдрібніший структурний елемент твору‖) – мотив
4 (естет. ―комплекс ідей 

або почуттів митця‖) [МТІП, с.47-48] – мотив
5 

(юр. ―внутрішні процеси, що 

відображаються у свідомості особи та спонукають її до скоєння 

правопорушення‖) [ТДІП, с.490]. 

Як зазначалося вище, більшість вітчизняних і зарубіжних дослідників 

визначають омонімію в термінології  як міжгалузеве явище. 

Внутрішньогалузева омонімія – наявність співзвучних термінів, що позначають 

різні поняття однієї галузі знань. В українській соціологічній термінології 

простежуються поодинокі випадки внутрішньогалузевої омонімії, що 

спостерігається між термінами окремих напрямів соціології. Таким є, зокрема, 

соціологічний термін сегрегація
1 

(соц. ―соціальна ізоляція, яка є наслідком 

дискримінації у становищі і правах окремих людей, спільнот і народів, 

найчастіше на расовій, класовій чи релігійній основі‖) – сегрегація
2 
(у соціології 

міста (―спеціалізоване використання різних міських зон за функціями (торгова 

зона, житлова, промислова), характеристиками населення, за типом житла 

(райони вілл, нетрів, гетто тощо)‖) [БКС, с.247]. Або термін економізм
1 (соц. 

―економічний редукціонізм, який пояснює будь-яку соціальну, політичну і 

культурну діяльність крізь призму існуючого економічного базису при 

заперечені будь-якою мірою незалежної ролі надбудови‖) – економізм
2 

(в 

індустріальній соціології ―характеристика класової свідомості і соціальної 

поведінки робітничого класу, коли їх соціальна активність спрямовується на 

покращення матеріальних умов життя при капіталізмі, а не на його знищення‖) 

[БКС, с.93]. 

Прикладами внутрішньогалузевої омонімії також можуть бути такі 

соціологічні терміноодиниці: теорія груп
1 (cоц. ―сукупність теорій ―групової 

поведінки‖ (Ч. Кулі й Е. Мейо)‖) – теорія груп
2 

(у політичній соціології 
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―концепції про неінституційні сфери політичного процесу, що перебувають 

поза політичним і правовим простором‖) [БКС, с.67], аутсайдер
1 
(соц. ―індивід 

або група, які в силу власного вибору (цигани, хіпі), чи внаслідок суспільних 

чинників витіснені за межі характерних для даного суспільства соціальних 

інститутів‖) – аутсайдер
2 

(у соціометрії ―індивід з нульової кількістю 

виборців‖) [БКС, с.28]. 

Наявність внутрішньогалузевої омонімії зумовлена обсягом соціології, яка 

складається з багатьох напрямків, галузей і підрозділів. Проте кількість 

внутрішньогалузевих омонімів обмежена, бо їх намагаються уникати, оскільки 

загальновизнаним фактом є негативна роль омонімів в одній терміносистемі. 

Прикладом внутрішньогалузевої омонімії є термін санація. Пор., напр.: 

санація
1 (соц. ―оздоровлення, поліпшення відносин у будь-якій організації, 

спільноті, суспільстві‖) [БКС, с.246] – санація
2 

(господар. право ―система 

заходів відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати 

власник майна боржника, інвестор з метою запобігання банкрутству боржника 

шляхом реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, 

інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно 

до законодавства до початку порушення провадження у справі про 

банкрутство‖) [ГП, с.307-308] – санація
3 

(у соціології міста ―програма міського 

будівництва, спрямована на поліпшення умов життя у необлаштованих 

будинках і районах‖) [БКС, с.246]. 

Реалізацію міжфункційно-стильової омонімії, за якої слово із 

загальновживаної лексики потрапляє в мову науки, зберігаючи лише звукову 

оболонку втрачаючи семантичну спільність [94, с.9], в українській 

соціологічній терміносистемі ілюструють такі терміни, як: склад
1 

(всезаг. 

―відповідно обладнане місце, будівля або приміщення для зберігання чого-

небудь (продуктів, матеріалів і т.ін.)‖) [СУМ, IX, с. 272] – склад
2 

(соц. ―набір 

елементів, які складають дану структуру‖) [Сірий, с. 86], поле
1 
(всезаг. ―безліса 

рівнина, рівний великий простір‖) [СУМ, XII, с. 61] – поле
2 

(соц. ―cоціальний 

простір, середовище у якому здійснюється різна взаємодія людей, що включає 
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цілий ряд різних полів – політичних, економічних, культурних, наукових, 

релігійних та ін.‖) [Примуш, с. 80], межа
1 

(всезаг. ―лінія поділу якої-небудь 

території, границя‖) [СУМ, IV, с. 666] – межа
2 

(соц. ―межа соціальних 

можливостей будь-якого суспільства, врахування якої веде до стабілізації 

суспільства, а порушення – до його розладів‖) [Бухтеєв, с. 18] та коло
1 

(всезаг. 

―замкнена крива, всі точки якої однаково віддалені одна від одної‖) [СУМ, 

IV, с. 226] – коло
2 

(соціол. ―соціальні спільноти створені з метою обміну 

інформацією між його членами‖) [Кохан, с. 33]. 

На думку А. В. Крижанівської, Л. О. Симоненко та Т. І. Панько таке 

смислове розрізнення цих слів-омонімів залежить від функцій, які визначає та 

чи інша мовна підсистема. Терміни, на відміну від загальновживаних слів, 

утворюються свідомо, вони характеризуються точністю і належністю до 

денотата, чого не можна сказати про загальновживані слова [205, с. 106]. У 

таких випадках формально однакові слова мають абсолютно різну семантику і 

вживаються у різних підсистемах мови. 

Узагальнюючи сказане, можна констатувати, що терміни-омоніми у 

соціологічній науці є переважно міжгалузевим явищем, хоча в ній засвідчено й 

поодинокі випадки внутрішньогалузевої мотивації. 

 

 

2.7. Запозичення в українській соціологічній термінології 
 

Терміносистема української соціологічної галузі складається з  питомої 

української лексики та запозичень з інших мов. Відомо, що жодна природно 

мова не може забезпечити  процес термінотворення власними мовними 

ресурсами без залучення лексичних і словотвірних засобів інших мов.  

Проблема термінологічних запозичень привертає увагу широкого кола 

вітчизняних та зарубіжних мовознавців. Питання запозичення та 

впорядкування термінів іншомовного походження досліджували: С. В. Гриньов, 
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А. С. Д’яков, І. М. Кочан, Д. С. Лотте, Г. П. Мацюк, Г. С. Онуфрієнко, 

Т. І. Панько, Л. О. Симоненко та ін.  

На кінець XX століття в Україні чимало класичних наук (математика, 

фізика, хімія, медицина, географія, біологія та ін.) уже мали національну основу 

фахової мови, тому в цих галузях вона активно відроджувалась й 

удосконалювалась. Водночас у багатьох галузях української науки 

активізувався процес формування самостійних терміносистем, які 

підтверджують досконалість і функціональну потужність української 

літературної мови. У кожній галузі знань з’являються нові поняття, що 

потребують своєї номінації, відтак – і нових термінів, творених на 

національному мовному ґрунті або запозичених з інших мов разом із поняттям, 

яке позначають. Окрім того, з’явилося чимало нових наукових галузей, 

наприклад, комп’ютерна техніка, оптоелектроніка, космічна біологія, екологія 

довкілля, психолінгвістика та ін., сформованих на перетині різних наук або й 

покликаних до життя науково-технічним прогресом. 

У науковій літературі розглядаються три види мовного використання 

запозиченої лексики: ксеноманія (заохочення запозичень), утилітаризм 

(вибирати лише те, що не піддається заміні) та пуризм (заміна іншомовних слів 

своїми, автохтонними). Різні мови по-різному вбирають у себе і адаптують 

іншомовні слова. Одні намагаються не завдавати собі клопоту і запозичують 

чужі лексеми у готовому вигляді, але в національній транслітерації 

(ксеноманія) [251, с.7]. 

На думку О. В. Ісаченка, інші слов’янські мови (зокрема чеська, польська, 

хорватська) та мови прибалтійських народів (литовська, латиська, естонська) 

боролися за автохтонну термінологію, тому вони намагалися калькувати 

терміни класичних мов за допомогою національних морфем або підбирати до 

них національні описові звороти. [66, с.22]. 

Існують також мови, які запозичують лише ті іншомовні терміни, що не 

мають національних відповідників, серед яких і українська. Процес 

запозичення термінологічної лексики в українську мову істотно не 
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відрізняється від запозичення слів загальновживаних, хоча деякі відмінності 

існують. Запозичені термінологічні одиниці проникають в мову і поширюються 

через писемні джерела, активно впливаючи на формування галузевих 

терміносистем. 

Відомо, що термінологія – це той лексичний пласт, в якому найбільш 

виразно виявляють себе міжмовні контакти. Найчастіше запозичення термінів 

зумовлюють об’єктивні обставини науково-технічного і суспільного розвитку, 

коли у певному мовному середовищі виникає нове слово в результаті появи там 

нового винаходу чи відкриття. Не маючи відповідного термінологічного 

аналога, інше мовне середовище, до часу виникнення власного терміна, 

використовує запозичення. Це є об’єктивний процес, бо формування 

термінологічних одиниць вимагає врахування їхніх основних функцій, зокрема 

тих, які покликані чітко фіксувати наукові поняття, а через поняття – 

передавати результати пізнавальної діяльності людини в стислих, лаконічних, 

моносемічних вираженнях [105, с.142]. У Словнику лінгвістичних термінів 

Д. І. Ганича та І. С. Олійника подано два значення поняття ―запозичення‖ – 

1)  звернення до лексичного фонду інших мов для визначення нових понять і 

предметів, причому часто самі ці поняття і предмети разом з їх назвами 

засвоюються від інших народів. 2) слова, словотворчі афікси, конструкції, що 

ввійшли в мову внаслідок запозичення [37, с.82]. 

Лінгвісти зауважують, що у науковій лексиці співіснують чуже й питоме, 

інтернаціональне й національне. Перший складник єднає її з міжнародними 

стандартами, другий виявляє її самобутність, зберігає народний характер. Для 

повноцінного розвитку термінології важливо дотримуватися рівноваги, 

оптимального співвідношення цих двох складових, тобто враховувати 

однаковою мірою як зарубіжні, так і національні традиції [196, с.3]. 

Значна кількість запозичень потребує належної нормативної оцінки, 

адаптації іншомовних елементів до структури української мови, адже 

перенасиченість запозиченими термінами порушує рівновагу в системі мови й 

вона втрачає можливість бути універсальним засобом наукового спілкування. 
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На думку дослідників, при оцінюванні запозичень важливо дотримуватися 

критерію правильності та доцільності [130, с.161]. Нині актуальним 

залишається твердження В. В. Виноградова про те, що все нове, що 

розвивається, все, що підпорядковане внутрішнім законам мовного розвитку; 

все, що відповідає мовній структурі, спирається на живі тенденції, на активні 

процеси в галузі граматики, семантики, слововживання, словотвору, а отже, є 

виправданим [27, с.29]. 

Запозичення термінів – багатоаспектний процес, який передбачає високий 

ступінь розвитку й самобутності мови-реципієнта, оскільки пов’язаний не 

тільки з кількісними, а й якісними змінами в терміносистемі. Запозичений 

термін, як правило, характеризується однозначністю, відсутністю емоційно-

експресивних конотацій навіть на початковому етапі функціонування у 

терміносистемі: якщо слово рідної мови повинне ще стати терміном, то слово 

іншомовне – готовий термін; воно є знаком більше, ніж слово рідної мови 

[110, с.89]. 

Як слушно зазначає Л. Д. Малевич, використання запозичених термінів 

часто зумовлено їх здатністю передавати розчленоване поняття однослівним 

терміном, що відповідає вимогам стислості терміна [133, с.57]. В українській 

соціологічній терміносистемі зразками термінів, які підтверджують думку 

дослідниці можуть бути такі: екзитпол (англ. exit poll) – підрахунок голосів, які 

проводять опитуванням виборців на виході з виборчих дільниць відразу після 

голосування [НСЗ, с.74], валідність (фр. validе – законний, дійсний) 

[НСІС, с.111], основний показник якості надійності виміру в соціологічному 

дослідженні, який віддзеркалює ступінь відповідності даних виміру об’єкту 

виміру [БКС, с.41], етатизм (фр. etatisme, від etat – держава) [НСІС, с.241], 

соціологічна теорія, що обґрунтовує необхідність активного втручання держави 

в економічне і політичне життя суспільства, розглядає її як найвище досягнення 

і мету суспільного розвитку [БКС, с.101], авторитет (нім. Аutoritat, від лат. 

аuctoritas – вплив, значущість) [НСІС, с.15], загальновизнане становище, вплив 

особи або організації в різних сферах суспільного життя, що ґрунтується на 
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знаннях, високому професіоналізмі, організаторських здібностях, моральних 

цінностях, впливових психологічних рисах тощо [БКС, с.9]. Такі запозичення, 

як правило, не мають національних відповідників і характеризуються високою 

точністю номінації. 

Враховуючи специфіку процесу запозичення іншомовних термінів в 

українську соціологічну терміносистему, виділяємо: 1) прямі запозичення; 

2)  опосередковані запозичення. 

До прямих запозичень відносимо ті терміноодиниці, які проникли 

безпосередньо в українську соціологічну терміносистему з іншої мови. Напр: 

укр. пабліситі [БКС, с.204] → англ. рublicity – гласність, реклама [НСІС, с.442], 

укр. паблік рилейшенз [БКС, с.203] → англ. рublic – публічний, громадський + 

relation – ставлення, зв'язок [НСІС, с.442], укр. кейс-стаді [СЕ, с.128] → англ. 

case study [АУСС, с.21], укр. кліка [БКС, с.138] → фр. clique – шайка, банда 

[СІС, с.301],укр. атитюд [БКС, с.27] → фр. attitude – поза [НСІС, с.71], укр. 

путч [БКС, с.233] → нім. Рutsch – державний переворот [НСІС, с.510], укр. 

штрейкбрехер [БКС, с.333] → нім. Streikbrecher, від Streik – страйк + brechen– 

ламати, зривати [НСІС, с.665], укр. люмпен [БКС, с.162] → нім. Lumpen – 

лахміття [НСІС, с.357], укр. кар’єра [СЕ, с.171] → іт. сarriera –біг, життєвий 

шлях [НСІС, с.286], укр. банда [БКС, с.29] → іт. banda – загін [ССІС, с.76] та ін. 

До опосередкованих запозичень належать лексеми, які потрапили до 

української соціологічної терміносистеми з інших наук у межах національної 

мови. Так, наприклад, зі сфери біології у соціологічній терміносистемі 

функціонують терміни морфогенез (соціологічний аспект) – процес 

формування, становлення та розвитку суспільства (спільноти) через поєднання 

різних соціальних елементів, які знаходяться в певних залежностях та зв’язках 

[СЕ, с.154], соціальна мімікрія (англ. mimicry – наслідування) – спосіб 

життєдіяльності, сутність якого полягає в опосередкованості дії, свідомому 

намірі людини (групи) вибірково уподібнюватися навколишньому середовищу 

з метою виживання або поліпшення свого становища через приховування 

істинної системи ціннісних орієнтацій та справжніх намірів [СЕ, с.341] та 
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соціальний організм (фр. organisme від лат.organismus) – конкретне суспільство, 

що функціонує як цілісність в межах якого відбувається відтворення 

матеріальних засобів існування і самої людини [БКС, с.200]. 

До опосередкованих належать також вживані в дослідженій соціологічній 

терміносистемі загальнонаукові терміни типу: аналіз (гр. analysis) [СТПП, с.10], 

базис (гр. basis) [СЕ, с.39], догма (гр. dogma) [БКС, с.86], доктрина (лат. 

doctrina) [БКС, с.86], індекс (лат. index) [СЕ, с.154], категорія (гр. kategoria) 

[СЕ, с.171], клас (лат. clasis) [СЕ, с.173], метод (гр. methodos) [СЕ, с.224], 

теорія (гр. theoria) [СТПП, с.389] та ін. 

Описуючи сучасний стан будь-якої галузі знань, досліджуючи 

терміносистеми чи групи термінів, науковці звичайно звертаються до історії 

науки, до слів грецької, латинської мов, оскільки кожна, в тому числі 

найсучасніша теорія ґрунтується на багатовікових традиціях [92, с.12]. Греко-

латинські морфеми є своєрідним будівельним матеріалом міжнародних 

терміноелементів, крім того, саме вони забезпечують такі вимоги до терміна, як 

однозначність, лаконічність, точність. 

Найбільше запозичень в українській соціологічній термінології з 

латинської мови (55%), наприклад: абориген [СЕ, с.7], адаптація [СЕ, с.14], 

активність [СЕ, с.19], верифікація [БКС, с.44], закон [БКС, с.111], інтелігенція 

[СЕ, с.159], квазігрупа [БКС, с.135], клас [СЕ, с.173], нація [СЕ, с.249], омнібус 

[СЕ, с.255], соціум [БКС, с.277], статус [БКС, с.283], урбанізація [БКС, с.311] 

та ін. грецизми складають (35%), наприклад: автохтон [СЕ, с.11], 

антисцієнтизм [СЕ, с.32], аполітичність [СЕ, с.35], атеїзм [СЕ, с.38], 

демографія [СЕ, с.96], демократія [СЕ, с.97], демоскопія [СЕ, с.97], 

космополітизм [СЕ, с.198], психодрама [СЕ, с.310], синергетика [СЕ, с.329], 

система [СЕ, с.329] та ін. 

В останні десятиліття в українській соціологічній терміносистемі 

активізувалися запозичення з англійської мови кількість яких нині складає (5%) 

андер-клас [БКС, с.19], аут-група [БКС, с.28], аутсайдер [БКС, с.28], бойкот 

[БКС, с.37], брейн-дрейн [БКС, с.39], валідність [БКС, с.41], вестернізація 
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[БКС, с.44], гендер [БКС, с.54], ейджизм [БКС, с.101], інтерв’ю [БКС, с.121], 

коабітація [БКС, с.139], лідер [БКС, с.159] та ін. та французької мови (3,5%) 

ангажування [БКС, с.19], анкета [СЕ, с.28], богема [БКС, с.36], еліта [БКС, 

с.96], етатизм [БКС, с.101], престиж [БКС, с.226], ранг [БКС, с.234], раса 

[БКС, с.235], релевантність [БКС, с.238], репрезентативність [БКС, с.239], 

форс-мажор [БКС, с.318] та ін. 

Зафіксовано також і запозичення з німецької мови (1%) авторитет [БКС, 

с.9], вербування [БКС, с.43], вундеркінд [БКС, с.52], путч [БКС, с.233], 

штрейкбрехер [БКС, с. 333] та ін. та італійської мови (0,5%) банда [БКС, с.29], 

іредентизм [БКС, с.131], кар’єра [БКС, с.133], контрабанда [БКС, с.145], 

мафія [БКС, с.171], фашизм [БКС, с.313] та ін. 

Значно менше поширеними в аналізованій соціологічній терміносистемі є 

давньоєврейські талмуд [БКС, с.297], месіанство [БКС, с.174], з арабської 

мови іслам [БКС, с.131], коран [БКС, с.148], іспанські хунта [БКС, с.328] 

португальські каста [БКС, с.133], шведські омбудсмен [БКС, с.196] 

запозичення. 

Вимагає доопрацювання у термінознавстві проблема інтернаціоналізмів, 

яка все ще залишається дискусійною в науці. Погляди науковців розходяться 

щодо кількості мов, залучених до процесу інтернаціоналізації, ступеня 

асиміляції інтернаціоналізмів у національних мовах, джерел їх появи, 

принципів класифікації та сфери функціонування [2, с.148-167; 64, с.16-17; 231, 

с.112-115]. Так, Д. Е. Розенталь та М. А. Теленкова у ―Словнику-довіднику 

лінгвістичних термінів‖ визначають інтернаціоналізми як слова загального 

походження, що існують у багатьох мовах з одним і тим же значенням, але 

зазвичай оформляються відповідно до фонетичних та морфологічних принципів 

даної мови. Цей особливий прошарок слів позначає поняття у сфері суспільного 

та політичного життя, науки, техніки, культури та ін.: atom – атом, proton – 

протон, diameter – діаметр і ін. [189, с.225] Для нас найпереконливішим 

видається твердження В. В. Акуленка, який зазначає, що інтернаціональність 

мовних знаків являє собою особливого роду феномен, який існує в 
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синхронічній площині у сфері міжмовних відношень. Це означає, що вона не 

може бути встановленою з середини однієї мови ані шляхом етимолого-

діахронічного аналізу, ні під час розгляду будь-яких характеристик мови у 

плані функціонування [2, с.149]. 

Принагідно зауважимо, що, входячи до терміносистеми, запозичення 

проходять відповідну графічну, фонетичну, морфологічну та семантичну 

адаптацію. Причому важливим показником глибини лексичної асиміляції 

запозиченого терміна у новому середовищі, поза сумнівом, є його словотвірна 

активність [11, с.91; 135, с.14]. 

За нашими спостереженнями, творення соціологічних термінів, похідних 

від іншомовних лексем, відбувається з урахуванням особливостей їхньої 

фонетичної, морфологічної та семантичної адаптації. При цьому іншомовні 

складники беруть основну участь у творенні похідних термінів, як-от: 

глобалізація [БКС, с.58-59], глобалістика [БКС, с.58-59], глобальний [БКС, с.58-

59]; гуманізм [СТПП, с.77], гуманність [БКС, с.68], гуманізація суспільних 

відносин [СТПП, с.77]; маргінал [НСЗ, с.142] маргіналізація [СЕ, с.215], 

маргінальність [СЕ, с.216], соціальна адаптація [СТПП, с.7], адаптивний 

підхід [СТПП, с.7], адаптаційний потенціал [СТПП, с.7] та ін. А також у 

творенні соціологічних термінів – складних слів: альтерглобалізм [СЕ, с.20], 

антропосоціогенез [БКС, с.22], мезосоціологія [Кохан, с.7], ресоціалізація [БКС, 

с.239], соціобіологія [СЕ, с.355], соціограма [СЕ, с. 355], соціоматриця [БКС, 

с.276], соціополіс [БКС, с.277] та ін. 

Варто зауважити, що науковці висловлюють побоювання з приводу 

надмірного вживання слів іншомовного походження в сучасній українській 

мові і витіснення питомої лексики запозиченнями. Зокрема, О. В. Федорова 

зазначає, що акумулювання українською мовою англомовних ресурсів 

становить нині актуальну проблему для науковців [229, с.36]. Ця теза 

стосується і термінологічних запозичень. Сучасні наукові публікації, стверджує 

П. О Селігей, – переобтяжено невиправданими термінологічними 
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запозиченнями. Інтернаціональна складова в них надмірно переважає, а то й 

витісняє національну [195, с.20]. 

На думку Н. В. Зелінської, варто говорити про вербально-термінологічний 

снобізм – свідоме, навмисне ускладнювання стилю мови науки [63, с.13]. У 

зв’язку з цим на сучасному етапі розвитку української науково-технічної 

термінології актуальним є вивчення і поглиблення теорії термінозапозичень: 

необхідно з’ясувати, які типи й обсяги зовнішніх впливів є корисними для 

української мови, а які – руйнівними, оскільки штучне насадження запозичень 

завжди невмотивоване, робить науковий текст незрозумілим, нечитабельним 

[194, с.28]. 

Зважаючи на активний розвиток міжнародного співробітництва у науковій 

сфері й активізацію термінів-інтернаціоналізмів проблема термінологічного 

запозичення набуває особливого звучання і привертає увагу багатьох 

мовознавців. Запозичення залишаються основним джерелом поповнення складу 

української соціологічної термінології, адже соціологія як наука розвивається в 

умовах міжнародної інтеграції. Зазнавши графічної, фонетичної, морфологічної 

та семантичної адаптації, іншомовні соціологічні терміноодиниці, виявляють 

високу словотвірну активність, про яку детальніше йтиметься у підрозділі 3.2.1. 

нашої роботи. 

 
 

Висновки до Розділу ІІ 
 

Соціологічна терміносистема сучасної української мови є організованою, 

семантично і структурно впорядкованою цілісністю взаємопов’язаних 

терміноодиниць.  

У складі соціологічної термінології виділено дев’ять тематичних груп з 

відповідним найменуванням понять, пов’язаних з різними аспектами 

термінологічного поля соціології: 1) назви соціально-філософських та 

загальнометодологічних категорій соціології, 2) назви соціальних явищ та 
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станів; 3) назви соціальних спільнот, відносин та соціальної структури, 

4) назви, які розкривають сутність соціальних процесів та соціального 

розвитку, 5) назви соціальних характеристик, властивостей, здатностей, 

6) назви галузей соціології, суміжних дисциплін, 7) назви, що відображають 

особливості дослідження соціологічних явищ, 8) назви понять, які розкривають 

спосіб використання соціологічних знань, 9) назви на позначення наукових 

напрямів, концепцій та шкіл в соціології. 

Одним з основних способів організації соціологічної терміносистеми є 

гіперо-гіпонімічна парадигма, завдяки якій встановлюється структурна й 

семантична ієрархія галузевих терміноодиниць. В українській соціологічній 

терміносистемі виявлено 3 структурні типи гіперо-гіпонімічних груп: 1) просте 

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

ієрархічне дерево. Крім того, у аналізованій терміносистемі виявлені 

―правильні‖ та ―неправильні‖ гіперо-гіпонімічні групи. 

Системні зв’язки в соціологічній терміносистемі представлені синонімією, 

антонімією, полісемією, омонімією. До термінів-синонімів належать як питомі, 

так і запозичені лексеми. У межах термінологічної синонімії розмежовуємо 

поняття синонімії й варіантності і за допомогою семантичного критерію, 

виділяємо фонетичні, словотвірні та морфолого-синтаксичні варіанти 

соціологічних термінів. 

Антонімічні терміноодиниці вказують на протилежність галузевих понять. 

З погляду семантики у складі аналізованої термінології спостерігається 

комплементарна та контрарна антонімія. Антонімія є одним із способів 

систематизації термінологічних одиниць. 

Використання полісемії в українській соціологічній термінології 

обґрунтовується динамікою соціологічної науки, необхідністю семантичних 

змін у загальнонаукових термінах і розвитком первинних значень термінів. В 

українській соціологічній термінології, як і в літературній мові, полісемія є 

однією з форм економії мовних засобів. 
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Омонімія не властива соціологічній терміносистемі у чистому вигляді, 

вона спостерігається або в межах окремих соціологічних напрямів, або різних 

галузей знань, яку в дослідженні називаємо міжгалузевою омонімією.  

Міжфункційно-стильові омоніми в досліджуваній терміносистемі 

представлені малочисельними прикладами і реалізуються за рахунок слів 

загальновживаної лексики, що мають різну семантику і вживаються у різних 

підсистемах мови. 

Важливим шляхом поповнення термінофонду соціологічної сфери є 

запозичення іншомовних терміноодиниць. Мовами-джерелами прямих та 

опосередкованих запозичень у досліджуваній терміносистемі є латинська, 

грецька, англійська, французька, німецька та італійська.  
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РОЗДІЛ ІІІ 
СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ 

СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
 

1.1. Структурні типи соціологічних терміноодиниць 
 

У сучасному українському мовознавстві поки що відсутні наукові праці, в 

яких українська соціологічна термінологія аналізується з погляду належності 

відповідних термінів до певної лексико-граматичної групи слів, визначення 

основних їх структурних моделей, опису переліку словотворчих засобів, за 

допомогою яких утворено соціологічні терміни, та характеристики 

словотвірних моделей і ролі базових термінів у побудові похідних від них 

термінів нижчого порядку для називання споріднених або видових 

соціологічних понять. Водночас опрацювання наукової літератури з вивчення 

специфіки галузевих термінологій засвідчує наявність ґрунтовно розробленої 

методики дослідження структурної організації термінів. Так, у працях 

Л. М Веклинець [25], Н. В. Місник [144], Л. О. Симоненко [203], 

Т. Г  Соколовської [207], О. В. Чуєшкової [244] та інших дослідників, 

структурно-граматична характеристика галузевої термінології передбачає 

детальний аналіз термінів-афіксальних дериватів та складних і складених 

термінів. У розв’язанні цих проблем ми спираємося на традиційну методику 

подібних досліджень у термінології [див. 54; 126; 166; 168]. 

На структурному рівні український термінолог Л. О. Симоненко, 

досліджуючи біологічну термінологію, розрізняє ―терміни-однослови‖, 

―терміни-композити‖ та ―терміни-словосполучення‖ [203, с.93]. У свою чергу, 

російська дослідниця В. П. Даниленко виділяє: 1) терміни-слова, представлені 

непохідними, похідними та складними термінами й абревіатурою; 2) терміни-

словосполучення, що поділяються на ―розкладні‖ (вільні та невільні) та 

―нерозкладні‖ (фразеологічні) словосполучення; 3) слова-символи, які 
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становлять особливий комбінований структурний тип термінологічної 

номінації, у складі якої, поряд зі словесними знаками, входять символи (літери, 

цифри, графічні знаки) [54, с.37]. 

Відповідно до наведених вище класифікацій структурних типів термінів, у 

складі української соціологічної термінології виділяємо терміни-слова та 

терміни-словосполучення. Терміни-слова диференціюємо на непохідні, похідні, 

складні (терміни-композити, терміни-юкстапозити) та абревіатури. Прикладами 

непохідних назв є такі соціологічні терміни: стан [Танчин, с.349], статус 

[Сірий, с.88], відносини [БМ, с.23], аномія [Городян., с.546], суспільство 

[Черниш, с.478], праця [БКС с.121], шлюб [БКС, с.333], гарантії [СЕ, с.76], 

громада [СЕ, с.86], еліта [СЕ, с.124], село [СЕ, с.323] та ін. 

Прикладами простих похідних термінів-слів можуть бути: маргінальність 

[СР, с.65], усуспільнення [Примуш, с.104], ментальність [Волович, с.310], 

громадянство [Городян., с.29-30], анкетування [Кохан, с.99], індивідуальність 

[Білоус, с.57], анархізм [СЕ, с.28], особистість [СЕ, с.256], селянство [Бухтеєв, 

с.26], анкетер [БКС, с.20], материнство [БКС, с.170] та ін. Тоді як до складних 

відносимо: антропосоціогенез [БКС, с.22], космополітизм [СЕ, с.198], 

етносоціологія [СЕ, с.132], крос-табуляція [БКС, с.150], суспільство-

гезельшафт [Черниш, с.478], світогляд [БМ, с.9], деідеологізація [СЕ с.95], 

антиклерикалізм [СЕ с.31], питання-фільтр [БКС, с.212], місто-супутник 

[Примуш, с.344], виклик-відповідь [Волович, с.61] та ін. 

В окрему групу виділяємо терміни-абревіатури: СТВ – соціально-трудові 

відносини [СЕ, с.354], ОСД – оперативне соціологічне дослідження [СЕ, с.255], 

НРСП – Національна рада соціального партнерства [СЕ, с.248], САУ – 

Соціологічна асоціація України [БКС, с.268-269], МДС – медико-соціальна 

експертиза [СЕ, с.220], ІРЛП– Індекс розвитку людського потенціалу [СЕ, 

с.154], ЗМІ – засоби масової інформації [СЕ, с.141], КІ – коефіцієнт інтелекту 

[СПТТ, с.167] та ін. 

До термінів-словосполучень належать такі соціологічні терміноодиниці: 

двокомпонентні (агенти соціалізації [БМ, с.32], акупунктура суспільства [БКС, 



131 

 

с.81], теорії стратифікації [Бухтеєв, с.32], соціальність особи [Ржепец., с.38], 

соціальна диференціація [СР, с.26], соціологія релігії [Сірий, с.293], соціологічне 

спостереження [Городян., с.557], життєві можливості [БКС, с.107], 

люмпенізовані прошарки [СР, с.64], моніторингове дослідження [Кохан, с.105], 

суспільні рухи [БКС, с.290]). А також багатокомпонентні (соціальна структура 

суспільства [Білоус, с.47], програма соціологічного дослідження [Бухтеєв, 

с.24], історичні системи соціальної стратифікації [СР, с.51], соціальний 

механізм розвитку економіки [Городян., с.556], жіноча домінанта в соціальній 

сфері [Білоус, с.122], вибіркова сукупність одиниць дослідження [БМ, с.39], 

рівні функціонування громадської думки [Кохан, с.91], технічні засоби збору 

інформації [Волович, с.636], концепції соціального сіткового аналізу [Волович, 

с.261]) одиниці. 

Відповідно до смислової зв’язаності компонентів між собою у складі 

соціологічних термінів-словосполучень виділяємо дві основні групи: 1) вільні 

словосполучення, де кожен з компонентів може вільно сполучатися з іншими 

термінами всередині системи, наприклад: трудова адаптація [Городян., с.55], 

соціологічне дослідження [БКС, с.269], соціальний клас [БКС, с.234], соціологія 

сім’ї [БКС, с.245], суспільні стани [БКС, с.290-291], культурний конфлікт 

[Черниш, с.467], рольова поведінка [Кохан, с.54], культура молоді [БМ, с.33], 

суспільство ризику [СЕ, с.390], трудова поведінка [СЕ, с.407], експертні 

методи [СЕ, с.121]). 2) невільні словосполучення, у складі яких окремі 

компоненти, взяті ізольовано, можуть і не бути термінами (закрите 

суспільство [Примуш, с.298], поріг бідності [БКС, с.222], гнучке виробництво 

[СТПП, с.62], вільний час [СЕ, с.68], громадянська непокора [СТПП, с.67], 

домашня праця [СТПП, с.95], спосіб життя [СЕ, с.378], бар’єри комунікації 

[СЕ, с.41], рухливість населення [СТПП, с.323], людський фактор [СР, с.64], 

ідеальний тип [Черниш, с.465]). 

У процесі дослідження зафіксовано словосполучення фразеологічного 

характеру, які є результатом термінологізацїї літературних фразеологізмів або 

становлять власне термінологічні фразеологізми, об’єднані тим, що 
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відображають тільки деякі зовнішні ознаки понять, які вони називають. 

Наприклад, ―жовта преса” – узагальнена назва легковажних, надто 

нерозбірливих у виборі засобів друкованих видань, що полюбляють і активно 

подають дешеві сенсації [БКС, с.108]; ―круглий стіл” – форма публічного 

обговорення (нарада, конференція, бесіда, зустріч), котра характеризується 

певним порядком, черговістю виступів його учасників, що сидять за столом і 

який має умовно круглу форму, підкреслюючи цим рівність усіх учасників 

[БКС, с.150]; ―білі комірці” – у західній соціології – службовці, чиновники, 

працівники, які зайняті розумовою працею і входять до складу т. зв. 

―невиробничого персоналу‖ підприємств, організацій, фірм [БКС, с.33]; 

‖джентльменська угода‖ – угода, що укладається між соціальними суб’єктами 

(напр., підприємцями) в усній формі і спрямована на забезпечення спільних 

інтересів. Домовленості не фіксуються жодним документом, оскільки вони не 

відповідають чинному законодавству або скеровані проти третіх осіб 

[БКС, с.79]; “шок майбутнього” – шоковий стан людини внаслідок її зіткнення 

з майбутнім, зумовлений змінами в усіх сферах життєдіяльності – економічній, 

політичній, соціальній, культурній [СЕ, с.441]; ―гомоекономікус‖ – людина з 

високою економічною інтуїцією і знаннями, яка приймає оптимальні варіанти 

економічних рішень; людина, яка прагне до безмежного збагачення 

[БКС, с.61]; “нові бідні” – категорія людей, яка утворилася внаслідок 

структурної перебудови економіки під впливом науково-технічної революції: 

кваліфіковані робітники, які не знаходять застосування в умовах структурної 

перебудови, випускники навчальних закладів, пенсіонери, соціальні виплати 

яким не забезпечують прожиткового мінімуму [БКС, с.193] та ін. 

Аналіз термінів-слів у системі української соціологічної термінології 

показує, що вони становлять близько 45% від загальної кількості аналізованих 

слів і є неоднорідними за своєю будовою. Ми визначили такі непохідні 

терміни: аномія [Городян., с.546], анкета [СР, с.6], статус [Сірий, с.88], 

індивід [Білоус, с.57], адаптація [СЕ, с.12] та ін. Тоді як похідні терміни-

деривати (безробіття [Примуш, с.434], суспільство [Черниш, с.478], 
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опитування [СЕ, с.257], анкетування [Бухтеєв, с.3], спостереження [Волович, 

с.594], ресоціалізація [Сірий, с.27]), маргінальність [Танчин, с.344] та ін. 

Прикладами термінів-складних слів соціологічної терміносистеми є 

наступні: соціополіс [БКС, с.271], світогляд [БМ, с.93], етносоціологія 

[Танчин, с.342], запитання-фільтр [Кохан, с.101], експерт-опитування [БМ, 

с.36] та ін. 

Залучення абревіатур до класу однослівних термінів пояснюється їхнім 

графічним поданням у вигляді безперервної послідовності літер, хоча, 

безперечно, вони представляють скорочений запис багатокомпонентного 

соціологічного терміна. Прикладами соціологічних термінів-абревіатур є такі: 

КСД – конкретно-соціологічне дослідження [Примуш, с.559], НРСП – 

Національна рада соціального партнерства [СЕ, с.248], ОСД – оперативне 

соціологічне дослідження [СЕ, с.255], ІРЛП – Індекс розвитку людського 

потенціалу [СЕ, с.154] та ін. 

 
 

3.2. Деривація соціологічних термінів 
 

Кожен з названих структурних типів соціологічних термінів 

співвідноситься з певними способами творення, зокрема терміни-слова 

утворюються за допомогою морфологічного способу, а терміни-

словосполучення – синтаксичного способу. Лексико-семантичний спосіб 

характерний як для творення термінів-слів, так і для окремих компонентів 

термінів-словосполучень. 

Відомо, що в термінології активними і продуктивними виступають ті ж 

самі способи словотвору, що й у загальнолітературній мові, але, 

використовуючи загальномовні засоби словотворення, термінологічне 

словотворення на відміну від загальномовного, виявляє деякі специфічні 

особливості, пов’язані насамперед з самою специфікою терміна як лексичної 

одиниці спеціальної сфери вживання [205, с.130]. Як зазначає Л. О. Симоненко, 
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у мові науки термінологія порівняно з неспеціалізованою лексикою самостійна 

в основних лінгвістичних характеристиках і тенденціях розвитку: у ній 

максимально спеціалізовані та відрегульовані словотворчі морфеми і моделі. 

Вони можуть бути взяті з арсеналу загальнолітературного словотворення, з 

інтернаціонального фонду, можуть створюватися штучно [101, с.18]. 

У зв’язку з тим, що для термінотворення характерне логіко-поняттєве 

спрямування, цей процес перебуває у тісному взаємозв’язку з класифікацією 

понять. Також слід враховувати, що термін не тільки називає поняття (є його 

назвою), але й відображає певною мірою зміст поняття. Можливо, що остання 

якість терміна призводить до необхідності творення складених термінів, тобто 

термінів-словосполучень, які здатні повніше відобразити ознаки поняття. У 

терміні-слові ця роль належить словотворчим морфемам, вибір яких є 

надзвичайно відповідальним [54, с.95]. Усвідомлення важливості 

термінологічної деривації як одного з основних засобів номінації в спеціальній 

лексиці може стати запорукою успішної кодифікації та стандартизації будь-якої 

термінології [52, с.76-85; 97, с.12-18], зокрема й соціологічної. 

 

 

3.2.1. Морфологічний спосіб творення 
 

Більшість похідних слів у системі української соціологічної термінології 

утворено за допомогою морфологічного способу. У творенні соціологічних 

термінів переважає афіксація. Афіксальне термінотворення – це одним із 

провідних і продуктивних способів утворення спеціальних назв різних галузей 

науки і техніки в різних національних мовах, що набуває все більшого значення 

у зв’язку із швидким розвитком словникового складу сучасних національних 

мов і термінологічної лексики як його найбільш важливої частини. При 

творенні термінів шляхом афіксації одна чи більше афіксальних морфем 

приєднується до кореневої морфеми. Особливістю афіксального 

термінотворення є використання не готових лексем, а різних структурних 
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словотворчих елементів, комбінації яких різноманітні й практично невичерпні 

[163, с.137]. 

До афіксальних способів словотвору належать префіксальний, 

суфіксальний, постфіксальний, змішані – суфіксально-префіксальний, 

префіксально-постфіксальний, суфіксально-постфіксальний, суфіксально-

префіксально-постфіксальний та флексійний [216, с.160]. 

Як зазначає Т. І. Панько, у морфологічній структурі термінів, утворених 

шляхом афіксації, органічно закладені основи структурної систематизації, що 

має першочергове значення для термінології [166, с.120]. Смислове значення 

термінів, утворених морфологічним способом словотвору, виражене, як 

правило, мотивуючою основою, афікси ж мають переважно значення 

узагальнюючого характеру [203, с.93]. 

Для термінології, з одного боку, характерне широке використання 

продуктивних афіксів загальнолітературного словотвору, з іншого – 

формування фонду власне термінологічних словотворчих засобів [54, с.110-

111]. 

Дослідниця В. П. Даниленко виділяє ряд специфічних особливостей, які 

характеризують у цілому морфологічне термінотворення в індоєвропейських 

мовах, у тому числі англійській, французькій, російській, українській. Серед 

них, наприклад: 1) зростання продуктивності низки словотвірних моделей, які 

обслуговують основні категорії соціально-професійних назв: явища, дії, 

процеси, предмети, речі, властивості, особи тощо; 2) тенденція до регулярності 

функціонування словотвірних моделей; 3) підсилення спеціалізації 

терміноутворювальних засобів на вираження певного значення; 4) тенденція до 

гніздового термінотворення, до створення комплексів спеціальних номінацій, 

які пов’язані загальною твірною основою; 5) посилення у певних ситуаціях 

взаємообумовленості продуктивності словотвірної моделі та вживаності 

найменувань, створених за цією моделлю [54, с. 85]. 

У сучасній мовознавчій науці використовується кілька визначень поняття 

―спосіб словотворення‖. Найприйнятнішою для нас є дефініція, запропонована 
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І. І. Коваликом, який визначає способи словотворення як структурно різні 

шляхи та прийоми творення нових слів у результаті використання усіх наявних 

у певній мові словотвірних ресурсів. Для вченого способи словотворення є 

також комплексною системою використання різних структурних словотворчих 

засобів і способів утворення дериватів з їхніми словотвірними значеннями на 

всіх етапах розвитку мови [82, с. 26]. Існує також думка, за якою дослідники 

важають спосіб словотворення більшою, ніж словотвірний тип, одиницею 

класифікації, що об’єднує ряд типів, які характеризуються одним і тим же 

видом форманта (префікс, суфікс, постфікс і та ін.) в абстрагуванні від 

конкретних матеріальних втілень цього форманта в різних типах [46, с. 41]. 

Відомо, що морфологічний спосіб творення слів полягає у поєднанні 

афіксальних морфем з кореневою частиною слова за певними словотворчими 

моделями, правилами, тенденціями, що існують у певній на різних етапах її 

розвитку [248, с. 28]. Така чітка семантична спеціалізація морфем і моделей у 

сфері національної термінології приводить до створення повторювальних 

стандартних терміноелементів у класифікаційній низці термінів, що сприяє 

класифікаційній упорядкованості термінів, яка відіграє важливу роль під час 

формування галузевих термінологій [118, с. 54]. 

Переважна більшість термінів сучасних галузевих термінологій 

утворюються за словотвірними можливостями національної мови. У галузевому 

термінотворенні активними та продуктивними є ті ж самі способи 

найменування, за допомогою яких поповнюється лексичний запас 

загальнолітературної мови: семантичний (з його лексико- і морфолого-

синтаксичнимим різновидами) та морфологічний (афіксальний та 

словоскладання) [54, с. 90]. Проте мова науки на основі системи словотворення 

загальнолітературної мови створює свою словотвірну підсистему, у складі якої 

відпрацьовуються та відбираються прийоми та ресурси, що дають можливість 

забезпечити словотвірно-функціональну якість термінологічної лексики [54, 

с.  16]. 
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Виходячи з розуміння термінотворення як джерела не тільки готових 

номінацій, а й правил їхнього творення за певними моделями і схемами, 

визначаємо продуктивні словотвірні моделі для різних категорійних 

(тематичних груп), виділених нами у складі української соціологічної 

термінології. Модель вважаємо продуктивною тоді, коли за її зразком активно 

творяться терміни, тобто проявляється її словотворча продуктивність у дії. 

Суфіксальний спосіб творення. Проведений аналіз засвідчує, що 

найпродуктивнішим (45%) у системі української соціологічної термінології є 

суфіксальне словотворення. Серед суфіксальних формантів виділяємо як 

українські суфікси (-нн(я), -анн(я), -енн(я), -уванн(я), -юванн(я), -ість, -ство), 

так і суфікси іншомовного походження (-аці(я), -яці(я), -кці(я), -изм/-ізм,-ітет,-

итет,-їтет, -ент, -ер, -ор, -тор,-тер, -ат) та ін. 

В українській соціологічній терміносистемі виділяємо такі словотворчі 

суфікси: 

а) суфікс -нн(я) зі своїми варіантами:-нн(я) /-анн(я), -енн(я): анкетування 

[СЕ, с.29], балотування [БКС, с.29], вимірювання [БМ, с.44], відчуження 

[Черниш, с.462], голосування [БКС, с.60], маніпулювання [БКС, с.165], 

опитування [СЕ, с.257], пристосування [БКС, с.227], сегментування [СЕ, 

с.322], спостереження [СЕ, с.378], шкалування [Сірий, с.137] та ін. 

Терміни цього типу становлять основну кількість віддієслівних іменників 

із загальним значенням опредмеченої дії, стану, процесу. Утворені за 

допомогою цих суфіксів терміни-деривати позначають різноманітні 

соціологічні процеси, явища та дії: ангажування (від фр. engager – залучати, 

втягувати) – процес витребування інститутами і структурами влади соціальної, 

політичної активності громадян [БКС, с.19], ранжування (від нім. rangieren – 

ставити в ряд) – розміщення значень ознаки, що змінюється, в порядку 

зростання або зменшення [БКС, с.235], сегментування (від лат. segmentum – 

відрізок) – виокремлення різних груп населення, споживачів товарів та послуг 

за низкою їх сталих ознак [СЕ, с.322] та ін. 
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б) суфікс -ість: анонімність [БКС, с.21], бідність [Сірий, с.106], 

валідність [Сірий, с.138], гласність [СЕ, с.83], зайнятість [Примуш, с.434], 

маргінальність [СЕ, с.216], ментальність [СЕ, с.222], надійність [БКС, с.186], 

солідарність [БКС, с.254], спонтанність [Волович, с.501], фертильність 

[БКС,  с.315], юність [БКС, с.334] та ін. 

За свідченням В.П. Даниленко висока продуктивність та використання 

зазначеної словотвірної моделі цілком відповідає спеціалізації деяких 

продуктивних словотвірних моделей для вираження певних категорій, у даному 

випадку – абстрактних понять ознаки [54, с.134]. 

Українські соціологічні терміни із суфіксом –ість можуть позначати: 

1)  властивості соціологічних понять та явищ. Наприклад, віктимність (від фр. 

victime – жертва) – соціально-психологічна сукупність рис особи, що зумовлює 

велику ймовірність стати об’єктом злочинного посягання [СЕ, с.67]. 2) якості, 

характерні для соціологічних процесів та явищ: глобальність (від лат. globus – 

куля) – якісна характеристика сучасного світу, яка розкриває його рух до 

інтегрованості і цілісності, проявляється в усіх вимірах його буття та виявах 

людської свідомості, означає формування спільності соціальних, економічних, 

політичних, правових відносин, які набули планетарних масштабів і неможуть 

інтегруватися у національно-державну практику [СЕ, с.84], взаємність – 

необхідна основа соціальної взаємодії індивідів [СТПП, с.34] та ін. 

Терміни-деривати утворюються за допомогою суфіксів іншомовного 

походження, зокрема з використанням суфіксів -аці(я), -і(я); -изм/-ізм, які 

потрапляють в українську мову найчастіше у готовому вигляді. 

в) суфікси -аці(я), -изаці(я)/ізаці(я), -і(я): агітація [СЕ, с.11], аномія 

[СР, с.8], аудиторія [Сірий, с.84], глобалізація [СЕ, с.83], гуманізація [СЕ, с.92], 

ідеалізація [БКС, с.116], ідентифікація [СЕ, с.147], консолідація [СЕ, с.186], 

легітимація [СЕ, с.209], маргіналізація [СЕ, с.215], мафія [СР, с.67], міграція 

[СЕ, с.229], пенсія [СЕ, с.272], релігія [Примуш, с.419], урбанізація [СЕ, с.415], 

ювентизація [СЕ, с.443] та ін. Терміноодниниці з суфіксом -ація існують 

практично в усіх терміносистемах, вони переважно латинського походження і 
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позначають процес, результат дії, напрям, метод, явище. Пор., наприклад: 

типологізація (від гр. typos – форма, зразок + logos – слово, поняття, вчення) – 

метод соціологічного дослідження, який ґрунтується на виявленні схожості і 

відмінності множини соціальних об’єктів, на пошуку надійних способів їх 

ідентифікації, стійких поєднань властивостей соціальних явищ у системі 

змінних, їх групування за допомогою узагальнень ідеалізованої системи [БКС, 

с.304], стратифікація (від лат. stratum – настил, шар + лат. ficatio, від лат. 

facio – роблю) – соціологічне поняття, що позначає соціальну структуру 

суспільства й окремих його шарів [БМ, с.16], пенсія (від лат. pension – виплата, 

платіж) – грошове забезпечення, яке отримують громадяни з суспільних фондів 

споживання в старості, при втраті працездатності, у разі втрати годувальника 

тощо [СЕ, с.272] та ін. 

г) суфікс -изм/-ізм: аболіціанізм [БКС, с.6], анархізм [СЕ, с.28], 

егалітаризм [Волович, с.147], ейджизм [БКС, с.92], елітаризм [СЕ, с.125], 

ескапізм [БКС, с.99], етатизм [БКС, с.101], інстинктивізм [БКС, с.123], 

манкуритизм [БКС, с.166], номіналізм [БКС, с.193], позитивізм [БКС, с.216], 

функціоналізм [СР, с.104] та ін. Такі соціологічні терміни називають переважно 

соціологічні напрями, суспільно-політичні течії, вчення та абстрактні якості, 

процеси, принципи, явища. Пор., наприклад: анархізм (від. гр. anarhia – 

безладдя) – теоретичний напрям у філософії і соціології, основною тезою якого 

є абсолютна свобода і рівність громадян, які не повинна обмежувати державна 

влада [СЕ, с.28], аболіціонізм (від лат. abolitio – скасування, знищення) – 

суспільний рух, спрямований на припинення дії якихось законів, відміну або 

скасування певного урядового рішення, усунення когось із керівної державної 

посади [БКС, с.6], ескапізм (від англ. escape – рятуватися) – соціальне явище в 

сучасному світі, суть якого полягає у прагненні індивіда або частини соціальної 

групи відійти від соціальної дійсності загальноприйнятих стандартів і норм 

суспільного життя у світ соціальних ілюзій або у сферу псевдодіяльності 

[БКС,  99] та ін. 
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ґ) суфікси -ітет, -итет, -їтет: авторитет [БКС, с.9], васалітет 

[СЕ, с.54], імунітет [БКС, с.120], менталітет [Бухтеєв, с.18], паритет 

[БКС, с.206], пріоритет [БКС, с.120], проміскуїтет [БКС, с.230], суверенітет 

[Волович, с.614] та ін. Пор. наприклад: васалітет (франц. vassalite, від 

лат.vassus – слуга) – система відносин особистої залежності одних 

представників феодальної верстви (васалів) від інших (сеньйорів) у середні віки 

[СЕ, с.54], проміскуїтет (від лат. promiscuous – змішаний, спільний) – за 

Л. Морганом, стадія неупорядкованих статевих відносин у первісному 

суспільстві, що передувала виникненню шлюбу і сім’ї [БКС, с.230], 

менталітет (нім. mentalitat, від лат. mens, -ntis – розум, мислення) – відносно 

сталий якісний рівень колективної та індивідуальної свідомості, сукупність 

установок і спонукань соціальних індивідів діяти, мислити і сприймати світ 

особливим чином [Бухтеєв, с.18] та ін. 

д) суфікс -ент: деліквент [БКС, с.72], дисидент [БКС, с.80], імпічмент 

[БКС, с.119], парламент [БКС, с.207], президент [БКС, с.226], респондент 

[Черниш, с.473], референт [БКС, с.240] та ін. Терміни з цим суфіксом 

означають особу чи предмет (явище), маючи безпосереднє відношення до 

предмета (явища, процесу), названого мотивувальним словом. Пор., наприклад: 

істеблішмент (від англ. establishment – установа, установлення) – сукупність 

людей, які посідають ключові позиції в соціальний системі (держави, 

організації, підприємства, партії та ін.), і сукупність інститутів, за допомогою 

яких ці люди підтримують існуючий порядок і здійснюють вирішальний вплив 

на розвиток суспільства БКС, с.132], респондент (від англ. respond – 

відповідати) – особа, яка є джерелом, комунікатором соціальної інформації під 

час опитування [БКС, с.239], контингент (від лат. contingens – те, що 

достається на пай) – сукупність людей, які створюють однорідну в будь-якому 

відношенні групу (напр. К. студентів, військовий К.) [БКС, с.145] та ін. 

е) суфікси -ер/-ор, -тер/-тор: агресор [БКС, с.11], аутсайдер [БКС, с.28], 

гастарбайтер [БКС, с.53], гендер [СТПП, с.54], диктатор [БКС, с.80], 

індикатор [БКС, с.121], інтерв’юер [СТПП, с.150], комунікатор [Бухтеєв, с.16], 
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лідер [БКС, с.159], менеджер [БКС, с.172], тендер [БКС, с.298] та ін. У 

соціологічній термінології за допомогою формантів -ер/-ор, -тор утворюються 

терміни чоловічого роду на позначення осіб за родом їх занять і діяльності та 

соціологічних характеристик: комунікатор (від лат. communicator – який 

приймає участь) – посередник між адресантом і адресатом у комунікаційному 

процесі [Бухтеєв, с.16], гендер (від англ. gender – рід, стать) – відмінність між 

чоловіками і жінками за анатомічною статтю [СТПП, с.54], штрейкбрехер (від 

нім. streikbrecher, від streik – страйк + brecher – ламати) – особи з робітничого 

середовища чи інших прошарків населення, котрі порушують прийняті рішення 

трудящих і ухиляються від участі у страйках або спеціально наймані 

підприємцями робітники для роботи на підприємствах замість страйкуючих 

[БКС, с.333] та ін. 

є) суфікс -ат: агрегат [БКС, с.10], депутат [СЕ, с.98], матріархат [БКС, 

с.171], меценат [БКС, с.176], патріархат [БКС, с.210], пролетаріат [БКС, 

с.230], ренегат [БКС, с.238], сорорат [БКС, с.254], субстрат [БКС, с.254] та 

ін. Терміни з цим суфіксом означають предмет (істоту/неістоту), який є 

об’єктом дії або виникає в результаті дії, названого мотивувальним словом. 

Пор., напр.: електорат (англ. electorat, від лат. elector – той, хто обирає) – 

громадяни країни, які відповідно до законодавства мають право обирати певних 

осіб чи партії у різні законодавчі чи представницькі організації і беруть участь 

у виборах [СЕ, с.124], когнітаріат (від лат. cognitio – знання, пізнання) – 

інтелігенція і наймані працівники, які зайняті винятково розумовою працею 

(термін Д. Белла) [БКС, с.139], конкубінат (від лат. сon – разом і cubo – жити 

разом, співжиття) – неузаконена форма тривалих шлюбних відносин [БКС, 

с.254] та ін. 

ж) суфікс -ств(о)/-цтв(о): громадянство [Ржепец., с.29], мальтузіанство 

[БКС, с.164], материнство [БКС, с.170], месіанство [БКС, с.170], 

підприємництво [СЕ, с.278], рабство [Сірий, с.98], самогубство [Примуш, 

с.152], селянство [Бухтеєв, с.26], суспільство [Волович, с.620], юродство [БКС, 

с.334] та ін. Описаний словотвірний тип характерний для творення збірних 
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іменників, що позначають сукупність осіб та абстрактних назв, процесів, що 

виражають опредмечену ознаку, пов’язаних зі сферою соціології. Пор., 

наприклад: лідерство – складова соціально-психологічного механізму 

інтеграції групової діяльності, завдяки якому особа або кілька осіб, виконуючи 

провідну роль, спрямовують діяльність групи як у виробничій, так і поза 

виробничій сферах [Волович, с.289], суперництво – соціальний процес, який 

полягає у зіткненні протилежних інтересів індивідів, груп або прагнення до 

задоволення однакових інтересів за допомогою засобів, якими інші групи чи 

індивіди хочуть реалізувати власні інтереси [Городян., с.558], студентство – 

соціальна група, що складається з молоді, яка навчається у вищих навчальних 

закладах [СЕ, с.386] та ін. 

У соціологічній терміносистемі, як і в інших галузевих терміносистемах 

української мови, функціонують моделі складених термінів, у яких якісну 

характеристику понять визначають прикметники, рідше – дієприкметники, за 

допомогою яких позначаються характерні ознаки соціологічних явищ, 

предметів та об’єктів. При аналізі таких структурних моделей атрибутивний 

компонент є таким же важливим, як і субстантивний. У межах таких моделей 

для продукування термінів-прикметників найактивніше використовуються 

суфікси -н(ий) та -ев(ий)/-ов(ий). 

Модель 1. прикметник з суфіксом -н(ий)+іменник: вульгарний 

соціологізм [СЕ, с.76], гендерна ідентичність [СЕ, с.148], кластерний аналіз 

[СЕ, с.24], культурна традиція [СЕ, с.307], моральна норма [СЕ, с.243], 

панельне опитування [БКС, с.137], приватне життя [СЕ, с.137], проблемна 

ситуація [Черниш, с.472], протестний рух [СЕ, с.307], референтні групи 

[Танчин, с.347], cтруктурний функціоналізм [Черниш, с.477] та ін. Такі 

прикметники термінологізуються у складені конструкціях, називаючи ознаки за 

відношенням до предмета чи явища в соціологічній сфері. За нашими 

спостереженнями, в соціологічній терміносистемі суфікс -н(ий) приєднується 

переважно до запозичених твірних основ. 
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Модель 2. прикметник з суфіксами -ичн(ий)/ічн(ий)+іменник: 

географічна школа [СР, с.17], демографічна піраміда [СР, с.23], економічна 

стратифікація [СЕ, с.120], методологічний індивідуалізм [БКС, 

с.121],одинична дія [СЕ, с.254], типологічний метод [Танчин, с.349], юридична 

особа [СЕ, с.264] та ін. Такі деривати вказують на ознаку предмета за його 

призначенням чи походженням. 

Модель 3. прикметник з суфіксами -ов(ий), -ев(ий)+іменник: вибіркова 

сукупність [Сірий, с.134], вікова група [БКС, с.51], групова спільнота [СТПП, 

с.76], життєвий досвід [БКС, с.106], класова боротьба [БКС, с.137], масова 

поведінка [Танчин, с.344], місцеве самоврядування [СЕ, с.233], польове 

дослідження [Черниш, с.477], пресове анкетування [СЕ, с.30], расова група 

[СТПП, с.73], рольовий конфлікт [СР, с.57] та ін. Зазначені суфікси вказують на 

ознаку за відношенням до предмета. 
Модель 4. прикметник з суфіксом -альн(ий)+іменник: глобальне 

суспільство [БКС, с.292], електоральна активність [СЕ, с.19], індустріальне 

суспільство [СЕ, с.155], інтелектуальна власність [БКС, с.176], 

інституціональний підхід [СЕ, с.278], маргінальна особа [СЕ, с.263], 

формальний контроль [Танчин, с.179] та ін. 

Модель 5. прикметник з суфіксом -ськ(ий)+іменник: громадська думка 

[Танчин, с.342], громадянське суспільство [Кохан, с.38], дельфійський метод 

[СТПП, с.83], людський фактор [СЕ, с.418], материнська депривація [СТПП, 

с.207], міський менеджеризм [СТПП, с.225], студентська родина [БМ, с.35], 

українська протосоціологія [СЕ, с.418] та ін. 

Проаналізований матеріал свідчить про те, що основою терміноодиниць 

соціологічної галузі є іменникові найменування на позначення конкретних груп 

понять, в яких переважно виступають іменники, рідше використовуються – 

прикметники. 

Для утворення дериватів морфологічним способом здебільшого 

використовуються чужомовні суфікси, хоча трапляються й випадки утворення 

дериватів на основі питомих суфіксів. 
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Структура соціологічних термінів, утворених префіксальним способом, 

відрізняється від структури суфіксальних дериватів, оскільки префікс не 

стільки класифікує, скільки уточнює вихідний знак, обмежуючи його в 

локативному або часовому відношенні, поширюючи його оцінювальні 

характеристики [107, с.280]. 

Відомо, що в мовній структурі префіксальний спосіб словотвору 

кваліфікується як творення похідних слів за допомогою приєднання префікса: 

казати – розказати, звичайний – надзвичайний, зелень – прозелень. 

Особливістю префіксації є те, що префікс приєднується не до основи, а до 

граматично оформленого слова, тому похідні слова, утворені префіксальним 

способом, належать до однієї й тієї самої частини мови, що й мотивуючі 

[216, с.160]. 

У літературній мові, на відміну від суфіксальних морфем, які 

функціонують здебільшого в межах однієї частини мови, префіксальні можуть 

поєднуватися з іменниками і з прикметниками, зберігаючи тотожне інваріантне 

значення. На цій основі іменникові і прикметникові префікси можна об’єднати 

в групу іменних префіксів. Серед дериватів іменників у слов’янських мовах 

тільки незначна частина утворена префіксальним різновидом морфологічного 

способу, бо, як відомо, тут переважає суфіксальний [5, с.516]. 

Серед українських соціологічних термінів, утворених префіксальним 

способом, найпоширенішими є 8 продуктивних словотвірних моделей. 

Найбільш активними (25%) виступають такі національні та інтернаціональні 

префікси: не-, між-, анти-, де-, дез-, дис-, диз-, -інтер-, ре-, пост-. 

1) префікс не- + іменник/прикметник зі значенням заперечення ознаки 

предмета або протилежної дії чи процесу, що названі словом-мотиватором: 

нелінійність [Білоус, с.123], неблагополучна сім’я [Кохан, с.64], невипадковий 

відбір [Волович, с.77], незаконна міграція [СЕ, с.250], нелегальна міграція [СЕ, 

с.250], незалежна змінна [БКС, с.115], неперервна змінна [БКС, с.115], непряме 

питання [БКС, с.212], нестійкі групи [Примуш, с.288], неформальний статус 
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[Кохан, с.48], соціальне неблагополуччя [БКС, 261], соціальна нерівність [СЕ, 

с.251] та ін. 

2) префікс де-/дез-+іменник/прикметник: деградація [БКС, с.71], 

дегуманізація [БКС, с.71], деідеологізація [СТПП, с.83], деіндустріалізація 

[СТПП, с.83], дезінтеграція [СТПП, с.83], дезінформація [СТПП, с.83], 

декваліфікація [СТПП, с.83], деномінація [СТПП, с.84], деполітизація [Черниш, 

с.463], соціальна деізоляція [СТПП, с.83], соціальна дезорганізація [БКС, с.71] 

та ін. Терміни з цим префіксом називають дію, протилежну тій, що названа 

мотивувальним терміном. 

3) префікс пост- + іменник/прикметник: постімпіризм [СТПП, с.288], 

посткомунізм [СТПП, с.289], постмодерн [СТПП, с.289], постпозитивізм 

[Кохан, с.12], постструктуралізм [СТПП, с.289], постдефіцитне суспільство 

[СТПП, с.288], постіндустріальне суспільство [СТПП, с.288], 

посткапіталістичне суспільство [СТПП, с.289], постмодерністська соціологія 

[СЕ, с.296] та ін. Соціологічні терміни з цим префіксом вказують на 

наступність ознаки за значенням мотивувального терміна. 

4) префікс між- + прикметник: міжетнічна взаємодія [СТПП, с.220], 

міжнародні відносини [СТПП, с.84], міжнаціональні відносини [БКС, с.177] 

міжособистісні стосунки [Волович с.601], міжфункціональні зв’язки [БКС, 

с.178] та ін. Терміни соціологічної галузі з цим префіксом позначають певні 

параметри розташування чого-небудь. 

5) префікс ре- + іменник/прикметник: реорганізація [БКС, с.238], 

ретритизм [СТПП, с.314], ресоціалізація [СТПП, с.314], репрезентативне 

опитування [БКС, с.198], репродуктивний мотив [Кохан, с.63] та ін. 

Соціологічні терміноодиниці з цим префіксом можуть позначати: 

1) повторюваність дії, явища названого мотивуючим терміном; 

2) протилежність тому, що назване мотивувальним терміном. 

6) префікс анти- + іменник/прикметник: антиклерикалізм [СТПП, с.84], 

антикомунізм [СТПП, с.84], антисцієнтизм [СЕ, с.32], антигромадські 

субкультури [БМ, с.34], антисоціальна поведінка [БКС, с.216] тощо. 
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Соціологічні терміноодиниці з префіксом анти- вказують на заперечення або 

протилежність чого-небудь. 

7) префікс інтер- + іменник/прикметник: інтеракція [СТПП, с.150], 

інтерналізація [СТПП, с.150], інтерсуб’єктивність [СТПП, с.152], 

інтергенераційна мобільність [СТПП, с.151] та ін. Термінологічні одиниці з 

цим префіксом позначають перебування поміж, періодичність дії, пов’язані із 

соціологічним поняттям. 

8) префікс дис-(диз-) + іменник/прикметник: диспозиції [СР, с.25] 

диспропорційна вибірка [БКС, с.46], дисфункція соціального інституту [СЕ, 

с.106] тощо. Терміни з цим префіксом надають соціологічному поняттю 

негативного або протилежного змісту. 

Префіксально-суфіксальний спосіб творення полягає в двобічному 

ускладненні основи, одночасному приєднанні префікса та суфікса, які 

виконують у словах різні функції: префікс має семантичне навантаження, як 

правило, значення уточнюючого характеру; суфіксу властивий високий ступінь 

узагальнення він оформлює похідні основи. В.О. Горпинич зазначає, що в таких 

випадках формантом виступає суфікс з префіксом [44, с.122]. 

Префіксально-суфіксальний спосіб як різновид творення соціологічних 

термінів кількісно поступається перед суфіксальними та префіксальними 

утвореннями. Серед аналізованих термінів соціології виявлено небагато 

терміноодиниць, утворених префіксально-суфіксальним способом, переважно 

це іменники та прикметники. 

Поодинокими випадками у складі соціологічної термінології засвідчено 

такі префіксально-суфіксальні терміни-іменники: аперцепція [СТПП, с.13], 

інкультурація [Волович, с.204], репатриація [СТПП, с.76]. Серед складених 

термінів: безконтактні вимірювання [СТПП, с.19], декласовані елементи 

[СТПП, с.83]. 

У морфемній будові соціологічних термінів, утворених засобами афіксації, 

оптимально закладені основи для структурної систематизації української 

соціологічної терміносистеми. 
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До морфологічного способу словотвору належать також основоскладання, 

словоскладання та абревіація, за допомогою яких відбувається побудова 

складних і складноскорочених терміноодиниць. 

Нагадаємо, що в українській мові, як і в інших слов’янських, складне слово 

є похідним словом, утвореним способом основоскладання чи словоскладання, 

що має не менше ніж дві основи [ЕУМ, с.555]. Такий результат 

підтверджується і в межах українських соціологічних термінів-cкладних слів, 

які також творяться шляхом поєднання основ (віросповідання [Кохан, с.83], 

нововведення [Волович, с.351], меритократія [БКС, с.173], правотворчість 

[Кохан с.81]) і через словоскладання (піар-кампанія [СЕ, с.276], світ-

системний аналіз [СЕ, с.321], фокус-група [СЕ, с.421] та ін.). Такі 

термінологічні конструкції служать для точного називання складних 

соціологічних понять, явищ чи реалій за кількома ознаками, що виражають 

родо-видові відношення між ними. 

Характеризуючи терміни-складні слова, Г. О. Винокур звертав увагу на 

той факт, що складні слова потрібні не тільки для задоволення вимог у нових 

словах, а й для того, що дуже часто існує необхідність висловити дві ідеї в 

одному слові [28, с.46]. 

За частиномовною належністю серед соціологічних термінів-складних слів 

визначаються терміни-іменники (державознавство [Волович, с.687-688], 

народонаселення [БКС, с.181], персоніфікація [БКС, с.212], першоджерело 

[БКС, с.212], політемігрант [БКС, с.218], працездатність [БКС, с.224], 

футурологія [Волович, с.183]) і терміни-прикметники, які функціонують у 

складі термінів-словосполучень (автобіографічний метод [СЕ, с.8], 

експериментально-аналітичне дослідження [Білоус, с.33], етнократична 

держава [СЕ, с.130], соціоінженерна діяльність [Сірий, с.269], суспільно-

економічна формація [БКС, с.317-318] та ін.). 

При аналізі термінотворення української соціологічної лексики ми 

визначили, що тут малопродуктивними є іншомовні ―префікси‖ (адхо-, 

геронто-, гомо-, гетеро-, онто-, професіо- та ін.). З огляду на те, що більшість 
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словників такі елементи подають як частину складного слова, а також беручи 

до уваги твердження Є. А. Карпіловської [67] та Н. Ф. Клименко [79] про 

належність таких лексем до термінів-композитів, ми також вважаємо іх 

композитами. Наприклад: адхогіпотеза [БКС, с.12], адхократія [БКС, с.13], 

геронтократія [БКС, с.56], геронтосоціологія [БКС, с.57], гомогамія [БКС, 

с.61], гетерономія [БКС, с.57], онтогенез [БКС, с.197], професіограма [БКС, 

с.231], професіографія [БКС, с.232] та ін. При цьому варто відзначити, якщо 

іншомовний терміноелемент характеризується конкретністю значення, то 

ступінь його десемантизації дуже низький. Тому компоненти такого типу є 

морфемами кореневого статусу. Вони є носіями конкретного змісту слова, а 

деякі, що позбавлені повноцінного лексичного значення (анти-, ін-, бі-, інтер-, 

пост- та ін.), можна кваліфікувати як афіксальні. 

Більшість складних соціологічних термінів (близько 27%) становлять 

терміни-композити (від лат. compositus – складений, складний) – похідні 

складні слова, утворювані способом основоскладання [ЕУМ, с.244]. Такі 

терміни, як і складні слова загальновживаної лексики, утворено об’єднанням в 

одне ціле кореневих морфем (основ) за допомогою інтерфіксів -о-, -е- або без 

них. 

Варто зауважити, що в сучасній лінгвістичній науці поняття композита 

залишається дискусійним. У широкому розумінні  композитами вважають 

складні слова, що утворені з двох або кількох слів, основ чи коренів, 

об’єднаних в одну лексичну одиницю, яка набула формально-граматичних і 

семантичних ознак окремого слова [37, с.259].  

Услід за Н. Ф. Клименко дотримуємося вузького розуміння композита, 

згідно з яким композити є словами, утвореними основоскладанням. Дослідниця 

вважає, що 10% словникового складу української мови становлять складні 

слова, причому, на її думку, спочатку виникло словоскладання, а вже потім, на 

його ґрунті сформувалося основоскладання, якому властивий більший ступінь 

зв’язку між компонентами [80, с.9]. 
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За нашими спостереженнями, в українській соціологічній терміносистемі 

функціонує значна кількість термінів-композитів, утворених основоскладанням. 

Терміни-композити є вищим ступенем конкретизації, оскільки об’єднання в 

одному слові по кілька основ дає можливість точно схарактеризувати предмети, 

явища за кількома ознаками [203, с.111]. 

Терміни-композити досліджували такі українські мовознавці, як 

А. А. Бурячок [22], Е. І. Огар [160], Л. Д. Малевич [134] та ін. Серед 

спеціальних досліджень відомі наукові праці присвячені питанням історії 

виникнення композитів [77; 172; 205], процесам утворення складних слів на 

синтаксичній основі [43], семантиці й словотвірній структурі складних слів 

[77; 79; 80], утворенню композитів унаслідок лексикалізації назв понять, 

виражених словосполученнями, що супроводжується зміною форми та 

семантики одиниць, які є компонентами композитів [44; 82; 215]. 

Залежно від кількості основ у творенні соціологічних термінів розрізняємо 

двокомпонентні (вільнодумство [СЕ, с.69], життєдіяльність [СТПП, с.122], 

життєтворчість [СТПП, с.122], меритократія [БКС, с.173], методологія 

[БКС, с.175]) та багатокомпонентні композити (антропосоціогенез [БКС, с.22], 

геронтосоціологія [БКС, с.65], етнометодологія [БКС, с.103], етносоціологія 

[БКС, с.104], мезосоціологія [Кохан, с.7], метасоціологія [СЕ, с.223] та ін.). 

У структурах соціологічних термінів, утворених шляхом основоскладання, 

базовим компонентом переважно є терміноелемент, який стоїть на другому 

місці: етноклас [СТПП, с.115], квазігрупа [СТПП, с.159], макрорівень аналізу 

[БКС, с.16]. Поняття ―терміноелемент‖, яке по-різному тлумачиться 

термінологами [126, с.15; 54, с.37; 24, с.72; 12, с.65], вважаємо, вслід за 

В. М. Лейчиком, як найменшою одиницею плану вираження терміна, що 

передає певне поняття (слово, коренева морфема) [114, с.65]. Саме такий підхід 

формально вказує на категорійну співвіднесеність та родову ознаку поняття, 

тоді як видову ознаку виражає перший терміноелемент: етноклас, квазігрупа, 

макрорівень аналізу та ін. 
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Узагальнюючи сказане, констатуємо, що терміни-композити української 

соціологічної термінології утворюються шляхом поєднання, як питомих так і 

іншомовних твірних елементів. Так, за структурно-генетичним аналізом серед 

соціологічних термінів-композитів виділяємо такі групи: 

1) соціологічні терміни, утворені шляхом поєднання двох національних 

(питомих) твірних основ: взаєморозуміння [БКС, с.45], законослухнянність 

[БКС, с.112], цілепокладання [СЕ, с.437], багатовимірне шкалування [СТПП, 

с.16], багатозмінний аналіз [СТПП, с.16], багатостадійна вибірка [СТПП, 

с.36], комплекс меншовартості [БКС, с.141], двоступеневий потік інформації 

[БКС, с.69], здатність до дітонародження [СТПП, с.132], теорія історичного 

кругообігу [БКС с.300], загальнолюдські цінності та інтереси [СТПП, с.126] та 

ін. 

2) терміни, утворені за допомогою інтернаціональних (непитомих) 

терміноелементів чи основ: валеологія [СТПП, с.31], вундеркінд [БКС, с.52], 

гемайншафт [СТПП, с.53], гомеостат [БКС, с.63], демографія [СТПП, с.84], 

етноконфесія [БКС, с.102], трансформація [СТПП, с.394], соціальний 

стереотип [БКС, с.266] та ін. 

3) терміни, які утворилися шляхом поєднання національного (питомого) 

твірного елемента з інтернаціональним (непитомим) терміноелементом чи 

основою: квазіпотреба [СТПП, с.159], мікросередовище [БКС, с.178], 

макрорівень аналізу [БКС, с.163], псевдовипадкова вибірка [СТПП, с.36], 

світосистемний аналіз [Волович, с.465], цілераціональна дія [СЕ, с.438], 

цінніснораціональна дія [СЕ, с.438] та ін. 

Зауважимо, що нині суперечливим у термінознавстві залишається питання 

визначення статусу таких інтернаціональних терміноелементів або 

―міжнародних компонентів-блоків‖, які входять до складу термінів-складних 

слів. У науковій літературі їх називають афіксами, афіксоїдами, основами та ін. 

[9, с.10; 168, с.170]. 

Так, львівські термінологи Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк 

зазначають, що на це питання немає однозначної відповіді, оскільки в одних 
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випадках йдеться про усічені основи прикметників, в інших – зв’язані кореневі 

морфеми, а в третіх – самостійні слова [168, с.171]. 

Ми підтримуємо думку Н. Ф. Клименко, яка категорично заперечує 

афіксальний статус подібних компонентів, вказуючи, що за всіма показниками 

такі терміноелементи повинні розглядатися як основи. Потенційно елементи на 

зразок -граф уподібнюються до коренів, а не до суфіксів, вимагаючи появи 

інтерфіксів, тоді як суфікси у слов’янських мовах, приєднуючись до основ, як 

правило, асимілюються [80, с.31]. Тому поняття ―інтернаціональний 

терміноелемент‖ або ―міжнародний компонент-блок‖ у нашій дисертації 

визначаємо традиційно [див.: 54; 126; 168] і трактуємо його за 

О. В. Суперанською, Н .В. Подольською, Н. В. Васильєвою як елемент греко-

латинського походження [213, с.102], що входить до складу соціологічних 

термінів-композитів (антропософія [Волович, с.33], аристократія [БКС, с.24-

25], демагогія [БКС, с.73], етнокультурна соціометрія [Волович, с.583] та ін.). 

Є.А. Карпіловська вважає, що основними для визначення статусу того чи 

іншого елемента як кореневого є його здатність: 1) займати початкову позицію 

в слові та сполучатися з іншими основами, суфіксами або флексіями; 

2)  сполучатися з префіксами; 3) в кінцевій позиції приєднуватися до 

початкової основи за допомогою з’єднуваного голосного. Кінцеві основи 

іншомовних композитів можуть мати якусь одну з перелічених ознак або весь 

їхній набір, що свідчить про їхнє закріплення в статусі саме кореневого 

елемента [68, с.186]. 

Н. Ф. Клименко наголошує, що двоїстість багатьох одиниць морфемної 

підсистеми мови забезпечує здатність кореневих морфем переходити у процесі 

історичного розвитку у клас службових, а також набувати ними у сучасній мові 

статусу афіксоїдів. Афіксоїдність кореневих морфем або основ у складних 

словах створює передумови їх подальшого зближення з афіксальними словами. 

Вона засвідчує їхню словотвірну активність, здатність до широкої 

комбінаторики з іншими основами. Ці ознаки афіксоїдних елементів слова 

пов’язані з тим, що їхня семантика стає класифікаційною або модифікаційною, 
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тобто схожою до семантики афіксів. Афіксоїди спроможні співвідносити 

похідні слова з певними предметними класами або розподіляти їх за ознаками 

простору, часу, кількості [78, с.7-8]. 

У наших випадках інтернаціональні терміноелементи вказують на певну 

спеціалізацію соціологічних найменувань. Препозитивні мають загальнішу 

орієнтацію, пор.: антропо- (від гр. anthropos – людина) – частина складних 

слів, що має значення ―людина‖ [НСІС, с.54], напр.: антропологізм – підхід, 

згідно з яким людина розглядається переважно як біологічна істота, поза 

зв’язком із конкретно-історичними суспільними відносинами, 

антропоморфізм – надання предметам, явищам і об’єктам природи, небесним 

тілам, тваринам, міфічним істотам рис і властивостей, притаманних людям 

[БКС, с.22]; професіо- (від лат. professio – спеціальність, заняття) – частина 

складних слів, що відповідає поняттю ―вид трудової діяльності‖ [НСІС, с.504], 

напр.: професіограма – опис у формі таблиці чи графіка будь-якого виду 

професійної діяльності в конкретних виробничих умовах, професіографія – 

технологія вивчення вимог, які потребує професія до особистісних якостей, 

психологічних здібностей і фізіологічних можливостей людини [БКС, с.232-

233] і соціо- (від лат. societas – суспільство) – частина складних слів, що вказує 

на зв’язок з поняттям ―суспільство‖ або ―соціальний‖ [НСІС, с.542], напр.: 

соціобіологія – напрям у сучасній теоретичній соціології, який зосереджується 

на вивченні біологічної складової і її впливу на соціальний процес, явища і т. д., 

соціограма – спосіб зображення структури міжособистісних стосунків у малій 

соціальній групі [СЕ, с.355] та ін. 

Постпозитивні терміноелементи виконують систематизувальну функцію. 

Так, терміноелемент -гамія (від.гр. gamos –шлюб)–компонент складних слів, що 

вказує на зв’язок з поняттями ―шлюбність‖ [НСІС, с.130], напр.: моногамія – 

шлюб між одним чоловіком і однією жінкою [Черниш, с.469], бігамія – форма 

шлюбу чоловіка з двома жінками або жінки з двома чоловіками [БКС, с.32], 

полігамія – шлюб між кількома людьми (багатоженство, або багатомужжя) 

[Черниш, с.471]; терміноелемент -кратія (від. гр. kratos – сила, влада) – у 
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складних словах відповідає поняттям ―володар‖, ―влада‖, напр.: інфократія – 

влада інформації [БКС, с.130], етнократія – форма політичної влади, за якої 

управління економічними, соціальними і духовними процесами здійснюється із 

позицій домінування національних інтересів переважаючої етнічної групи над 

інтересами представників інших національних спільнот [СЕ, с.130], 

бюрократія – форма здійснення владних функцій у соціальній системі, елемент 

механізму інтеграції та регулювання за умов експансії публічної влади [СЕ, 

с.52], охлократія – рідкісний тип політичного режиму, при якому державне 

управління здійснюється не на основі закону чи моральних цінностей, на основі 

примх та забаганок натовпу та очолюючих його демагогів [БКС, с.202-203]. 

Пор. також терміноелемент -генез (від гр. genesis – походження, 

виникнення) – друга частина складних слів, що вказує на зв'язок із поняттям 

―такий, що стосується процесу походження, виникнення‖, напр..: етногенез – 

походження народів [БКС, с.102], онтогенез – індивідуальний розвиток 

організму, сукупність послідовних морфологічних, фізіологічних та 

біохімічних перетворень, що відбуваються в організмі з моменту його 

зародження до смерті; розвиток людського індивіда у соціальних вимірах його 

буття [БКС, с.197], соціогенез – процес історичного й еволюційного 

формування суспільства [СТПП, с.58] чи терміноелемент -номія (від гр. 

homos – право, закон) – друга частина складних слів, що позначає ―положення‖, 

―закон‖, напр..: автономія – самостійність, визначення будь-якого явища його 

внутрішніми законами [БКС, с.8], антиномія – протиріччя між двома 

взаємовиключними положеннями, визначеними рівною мірою істинними 

[СТПП, с.12], гетерономія – слідуванням нормам, правам, що встановлені 

іншими людьми; несамостійність на противагу автономії [БКС, с.57] та ін. 

Використання таких конструктивних міжнародних терміноелементів, на 

думку І. М. Кочан, відіграє важливу роль у мові науки та техніки, бо полегшує 

розвиток науково-технічних зв’язків між країнами. Крім того, з них легко 

утворити термін у тих випадках, коли з національних терміноелементів 

побудувати короткий і точний термін не вдається [91, с.34]. 
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У складі сучасної української соціологічної термінології найуживанішими 

виступають такі інтернаціональні компоненти: авто- (автокомунікація [СЕ, 

с.10], автобіографічний метод [СЕ, с.8], релігійна автономія [СЕ, с.10]); 

антропо- (антропоцентризм [БКС, с.23], антрософія [Волович, с.33], 

соціальна антропологія [СТПП, с.13]); демо- (демагогія [БКС, с.73], 

демократія [БКС, с.73] демографічна політика [БКС, с.73],); етно- 

(етнографізм [БКС, с.102], етноцид [БКС, с.102], етноконфесійна група 

[СТТП, с.115]); соціо- (соціографія [СТПП, с.353], соціологізм [СТПП, с.354], 

соціопсихолінгвістика [СТПП, с.365]) та ін. 

Також численну групу становлять соціологічні терміни-композити з 

інтернаціональними терміноелементами нео-, психо- та техно-. Пор., 

наприклад: неокантіанство [СТПП, с.241], неоколоніалізм [СЕ, с.250], 

неоконсерватизм [БКС, с.191], неолібералізм [БКС, с.191], неопозитивізм [БКС, 

с.191], неотехнократизм [БКС, с.192], неофункціоналізм [БКС, с.192], 

психоаналіз [СЕ, с.309], психодрама [СЕ, с.310], психоісторія [СТПП, с.306-

307]; психологізм [СТПП, с.306-307]; технократія [СЕ, с.311], технофобія 

[СТПП, с.392], виборча технологія [СЕ, с.400], психологія мас [СЕ, с.311], 

технологічний детермінізм [СТПП, с.391], технотронне суспільство [СТПП, 

с.392] та ін. 

Досить продуктивним у соціологічній терміносистемі є інтернаціональний 

компонент -логія, що представлений групою термінів на позначення наукових 

галузей, напрямів, дисциплін, зокрема: аксіологія [СТПП, с.8], геронтологія 

[СТПП, с.58], етологія [СТПП, с.117], кіносоціологія [СТПП, с.167], 

метасоціологія [СЕ, с.223], псефологія [СТПП, с.306], транзитологія 

[СТПП, с.394] та ін. 

Менш продуктивними у складі соціологічної термінології є 

інтернаціональні терміноелементи гомо- (гомогамія [БКС, с.61], гомогенний 

[БКС, с.61], соціальна гомогенність [Черниш, с.475]); гетеро- (гетерогамія 

[БКС, с.57], гетерономія [БКС, с.57], гетеросексуалізм [БКС, с.57], соціальна 

гетерогенність [Черниш, с.475]); екзо- (екзогамія [БКС, с.93], екзогенний 
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[БКС, с.93]); ендо- (ендогамія [БКС, с.98], ендогенний [БКС, с.98], ендогамний 

шлюб [Кохан, с.65]); моно- (моногамія [БКС, с.184], монографічне дослідження 

[БКС, с.184], моногамний шлюб [Кохан, с.65]); полі- (поліандрія [БКС, с.218], 

поліархія [СЕ, с.286], полігамія [БКС, с.218], полігінія [БКС, с.218], політеїзм 

[БКС, с.218], полігамний шлюб [Кохан, с.65]); макро- (макросоціологія 

[БКС, с.163], макрорівень аналізу [БКС, с.163], макросоціологічні теорії 

[СР, с.65]); мікро- (мікросередовище, мікросоціологія [СТПП, с.222], 

мікросоціологічні теорії [СР, с.70]) та ін. 

Проведений нами аналіз засвідчує, що численну групу соціологічних 

термінів-композитів становлять слова, утворені поєднанням займенника сам з 

основою іменника: самовизначення [Волович, с.492], самовиховання 

[БКС, с.245], самоврядування [БКС, с.245], самоглобалізація [СТПП, с.326], 

самогубство [БКС, с.245], самоконтроль [БКС, с.245], самоорганізація 

[БКС, с.245], самооцінка [БКС, с.246], саморегуляція [БКС, с.246], 

самосвідомість [БКС, с.246], самоспостереження [БКС, с.246], 

самостверження [БКС, с.246], самопіар [Кохан, с.91], соціальна самореалізація 

[БКС, с.246], соціальне самовиправдання [СТПП, с.326], соціальне 

самопочуття [СЕ, с.349]. У наведених прикладах займенник сам набуває 

значення ―дії, замкненої у самому предметі: певна ознака криється в самому 

процесі‖ [СУЛМ, с.285]. 

Також зафіксовано соціологічні терміни-композити, що утворилися 

поєднанням слів багато та загально з основою прикметника або іменника: 

багатовимірне шкалування [СТПП, с.16], багатокультурність [СТПП, с.16], 

багатопартійність [БКС, с.28], багатозмінний аналіз [СТПП, с.16], 

багатоступенева вибірка [БКС, с.45], багатофакторний аналіз [БКС, с.17], 

теорія багатоядерності [СТПП, с.16], загальнодоступна культура 

[БКС, с.169], загальносоціологічні теорії [СТПП, с.126] загальнотеоретична 

соціологія [СТПП, с.126], загальнолюдські інтереси і цінності [СТПП, с.126] та 

ін. 
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Отже, основоскладання як один із найпотужніших способів словотворення 

задовольняє основні вимоги до термінології – однозначність, лаконічність і 

точність. До складу більшості соціологічних термінів, утворених за допомогою 

основоскладання, входять інтернаціональні терміноелементи, які виявляють 

вищу, порівняно з національними терміноелементами, продуктивність, як у 

ролі категорійної основи (у постпозиції), так і категорійної ознаки (у 

препозиції). Функція складених слів у спеціальному тексті зводиться до 

семантичної компресії, конденсації інформації, спрощення морфолого-

синтаксичних засобів у плані вираження та трансформації синтаксичних 

структур. При цьому новоутворена соціологічна терміноодиниця у момент 

свого виникнення отримує й, відповідно, нове значення, що розкриває та 

уточнює її. 

Треба зауважити, що творення соціологічних термінів за допомогою 

словоскладанням порівняно з основоскладанням є малопродуктивним. У складі 

української соціологічної термінології таких термінів-юкстапозитів (від лат. 

juxta – поряд, біля і positio – положення) – кількаосновні складні слова, що 

утворені шляхом складання слів або словоформ) [ЕУМ, с.742] – невелика 

кількість, всього (1,5%) одиниць. Пор., наприклад: андер-клас [СЕ, с.19], бізнес-

клас [СЕ, с.46], запитання-діалог [Волович, с.182], інтерв’ю-думка [БМ, с.41], 

кейс-стаді [СЕ, с.172], контент-аналіз [СЕ, с.184] та ін. Н.Ф. Клименко 

визначає юкстапозицію як складання кількох оформлених слів або форм слів в 

одну лексичну одиницю, для якої характерні два або більше компонентів без 

сполучних голосних [80, с.3]. 

Статус термінів-юкстапозитів трактується в сучасному мовознавстві 

неоднозначно. Так, А. А. Бурячок [22] висловлює думку, що ці одиниці, 

побудовані за моделлю прикладки, перебувають на межі між складними 

словами та складеними термінами; М. Д. Андреєв та В. Л. Замбржицький 

пропонують аналізовані бісубстантиви відносити до самостійного лексичного 

розряду двоосновників [3, с.119-135]. 



157 

 

Н. Ф. Клименко [80], Л. Л. Рогозін [188, с.11-21] виділяють їх в окремий 

клас складних слів; Т. І. Панько, І. М Кочан, Г. П. Мацюк [168], 

О. А. Покровська [174], О. Г. Чумак [245] кваліфікують їх як словосполучення; 

М. І.  Привалова [178, с.53-68] розподіляє ці сполуки між обома названими 

групами на основі семантико-синтаксичних ознак. 

Для нас останній підхід до структурної стратифікації термінів є 

найарґументованішим, і подальший аналіз термінів-юкстапозитів будемо 

подавати саме з таких позицій. Неоднозначність трактування таких структур 

пояснюється тим, що синтаксична ознака в аналізованих терміноодиницях 

ускладнюється неможливістю чіткого виділення стрижневого слова та 

залежного елемента прикладки. Крім цього, граматичною ознакою, що 

відрізняє прикладкову конструкцію від складного слова, є те, що в першому 

випадку можна виявити предикативні або атрибутивні зв’язки. Предикативні 

зв’язки вдається простежити лише за умови, якщо стрижневе слово з 

прикладкою можна замінити реченням, у якому вона буде виконувати функцію 

іменного складеного присудка, наприклад: запитання-паспортичка 

[Волович,  .182] = “це запитання – паспортичка”; запитання-пастка 

[СЕ, с.258] = “це запитання – пастка”. Зафіксовано також конструкції з 

атрибутивним зв’язком, наприклад: тест-оцінка [БМ, с.42] – тестова оцінка; 

мас-медіа – масове медіа [CЕ, с.169]. 

Також до термінів-юкстапозитів зараховуємо й ті одиниці, які пов’язані 

означальними (апозитивними) відношеннями. В цій групі термінів-

юкстапозитів функціонують назви на позначення методів і видів збирання 

соціологічної інформації та соціальних груп: інтерв’ю-думка [БМ, с.41], 

інтерв’ю-повідомлення [БМ, с.41], експерт-опитування [БМ, с.42], експерт-

оцінка [БМ, с.42], бізнес-клас [СЕ, с.46], бізнес-комунікація [СЕ, с.46]. 

Зауважимо, що з юкстапозитів можна виокремити самостійні терміни, що 

мають своє формально-граматичне оформлення, пор.: запитання-фільтр та 

запитання і фільтр; запитання-діалог та запитання і діалог [Волович, с.182]. 



158 

 

Треба зауважити, що, можливість/неможливість встановлення 

предикативного або атрибутивного зв’язків, виділення/невиділення прикладки є 

вторинними щодо визначення статусу таких конструкцій в межах 

терміносистеми. Відповідь на питання, до якої словотворчої категорії відносити 

той чи інший термін, залежить здебільшого від семантики його складників. 

Підґрунтям виділення залежного слова-прикладки є різнорідність 

сполучуваних компонентів. Прикладка виділяється в тих випадках, коли маємо 

сполуку з двох слів зі значенням: предмета, поняття – з одного боку, і назви 

якості, ознаки, характеристики – з іншого, а також при поєднанні понять 

загального і окремого, роду та виду, наприклад: спільнота-гемайшафт 

[Черниш, с.477], суспільство-гезельшафт [Черниш, с.478], ”я-ідентичність” 

[БКС, с.335], “я-концепція” [БКС, с.335] та ін. 

Отже, серед соціологічних терміноодиниць зазначеного типу виділяємо 

юкстапозити та словосполучення. До юкстапозитів відносимо конструкції в 

яких: 

1) неможливо виділити стрижневий компонент та прикладку, 

наприклад: виклик-відповідь [Волович, с.61], кейс-стаді [СЕ, с.172], місто-

супутник [Примуш, с.344], ноу-хау [БКС, с.194]. 

2) один із компонентів не відмінюється, наприклад: контент-аналіз 

[СЕ, с. 184], крос-табуляція [БКС, с.150], піар-кампанія [СЕ, с. 276], фокус-

група [СЕ, с. 421]. 

Окрему групу в українській соціологічній термінології становлять 

юкстапозити, які мають у своєму складі іншомовні терміноелементи, зокрема  

запозичення з латинської, грецької, французької, англійської чи німецької мов. 

Як засвідчує аналізований матеріал, з-поміж українських соціологічних 

термінів, утворених внаслідок словоскладання, наявні запозичені деривати з 

двома твірними основами. Наприклад, андер-клас [БКС, с.19], брейн-дрейн 

[БКС, с.39], ва-банк [БКС, с.41], де-факто [БКС, с.78], де-юре [БКС, с.79], 

люмпен-пролетаріат [БКС, с.162], карт-бланш [БКС, с.133], статус-кво [БКС, 
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с.283-284], соціал-демократизм [СЕ, с.336], форс-мажор [БКС, с.318], хол-

тест, [СЕ, с.431], хоум-тест [СЕ, с.432]. 

Важливими елементами структурної специфіки української соціологічної 

термінології є абревіатури. Як окремий структурний тип вони реалізуються у 

дво-, три-, чотири- та п’ятичленних термінах-словосполученнях. Серед термінів 

такого типу (часткових, ініціальних, комбінованих) в аналізованій термінології 

переважають ініціальні абревіатури, які існують паралельно із симетричними 

словосполученнями: конкретно-соціологічне дослідження (КСД) [Примуш, 

с.559], Соціологічна асоціація України (САУ) [СЕ, с. 357], медико-соціальна 

експертиза (МCЕ) [СЕ, с.220], соціально-трудові відносини (СТВ) [СЕ, с.354], 

Національна рада соціального партнерства (НРСП) [СЕ, с.248], оперативне 

соціологічне дослідження (ОСД) [СЕ, с.255], засоби масової інформації (ЗМІ) 

[СЕ, с.141], індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) [СЕ, с.154], 

Українська академія політичних наук (УАПН) [СЕ, с.412], коефіцієнт 

інтелекту (КІ) [БКС, с.139], Економічна і соціальна рада ООН (ЕКСКОР) 

[БКС, с.94]. 

Невисока частотність (1%) вживання абревіатур в українській 

соціологічній терміносистемі пояснюється тим, що соціологія зовсім 

нещодавно посіла окреме місце в системі суспільних наук, економні засоби 

номінацій тут використовуються поки що нечасто. Тому нині спостерігається 

активне вживання багатокомпонентних термінів-словосполучень, що допомагає 

краще розкрити специфіку соціологічних понять. 

Складні слова як мовні показники складних соціологічних понять 

характеризуються структурною і семантичною єдністю. 

Треба зауважити, що серед соціологічних термінів-складних слів значна 

перевага належить термінам-композитам. Унаслідок нижчої продуктивності 

національних твірних елементів у досліджуваному матеріалі домінують 

композитні утворення з міжнародними або інтернаціональними 

терміноелементами з різним ступенем адаптації їх в українській мові, рідше 
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засвідчено соціологічні терміни з двох національних основ і зовсім рідко – 

національно-інтернаціональні комбінації. 

Перевага соціологічних термінів-складних слів з міжнародними 

терміноелементами пояснюється тим, що на сучасному етапі розвитку 

термінознавства останні є одним із продуктивних способів творення термінів, 

оскільки короткі грецькі та латинські основи, виконуючи функцію 

терміноелементів, нерідко позначають ознаки, які в українській мові вимагають 

громіздких конструкцій словосполучення. Крім того, іншомовні компоненти з 

конкретно-предметним характером значення мають обмежені можливості у 

формуванні словотвірних рядів, і це зумовлює їх спеціальне термінологічне 

використання, наприклад: антропо- (―людина‖), етно- (―народ, плем’я‖), -гамія 

(―шлюб‖), -кратія (―сила, влада‖) та ін. 

Значення певних груп міжнародних терміноелементів добре відоме у колі 

осіб певної галузі знань. Тому значення терміна, побудованого із цих 

терміноелементів спочатку в одній мові, буде зрозумілим й іноземним 

фахівцям, які розмовляють різними мовами. Тобто вирішальним чинником 

вживання таких утворень є міжнародна спеціалізація деяких термінів, що існує 

у науці, великою мірою це стосується соціології – меганауки, що унікальну 

здатність синтезувати історичну, економічну, політичну і правову сфери. 

Творення соціологічних термінів шляхом осново- та словоскладання не 

відрізняється від аналогічного процесу в загальновживаній лексиці. Розбіжності 

виявляються у продуктивності окремих національних та іншомовних 

терміноелементів. Зокрема, як зазначає О. С. Кубрякова, така формальна 

операція, як складання, слугує відображенню взаємозв’язків предметів, 

процесів, явищ, властивостей у навколишньому світі [107, с.285]. Надзвичайна 

складність таких зв’язків у науковій сфері соціології якраз і приводить до 

виникнення соціологічних термінів – складних слів – граматико-семантичних 

єдностей зі спеціальним змістом. 
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3.2.2. Лексико-семантичний спосіб термінотворення 
 

Лексико-семантичне словотворення – спосіб словотворення, основним 

засобом якого є зміна лексичного значення твірного слова при збереженні його 

звукової оболонки [ЕУМ, с.284]. 

Лексико-семантичний спосіб словотворення, або вторинну номінацію, 

розуміють як використання вже наявних у мові номінативних засобів у новій 

для них функції називання [222, с.118]. Використання цього способу дозволяє 

утворювати соціологічні терміни шляхом переосмислення значення вже 

існуючих у мові загальновживаних слів. Існує твердження, що під таке 

визначення можна підвести два принципово відмінні номінативні процеси: 

процес найменувань нових понять, які ще не отримували назви, і процес 

найменування об’єктів, явищ, процесів тощо, які вже були об’єктами номінації 

[135, с.83]. 

З огляду на те, що неоднакові щодо об’єкта називання процеси мають 

тотожний механізм номінації (слово використовується вдруге і для раніше 

названого поняття, і для нового, ще не названого взагалі) розглядаємо їх у 

рамках одного способу словотворення – лексико-семантичного (вторинної 

номінації). Вторинність полягає у тому, що для називання використовується 

лексема, яка вже брала участь в актах номінації. 

У науковій літературі стверджується, що до термінів, утворених лексико-

семантичним способом словотвору, відносяться як ті, що виникли внаслідок 

навантаження цілком новим лексичним значенням існуючих слів, так і ті, що 

утворилися в результаті спеціалізації (довантаження) семантики 

загальновживаних слів [168, с.110]. 

За нашими спостереженнями, у процесі вторинного найменування у 

дослідженій соціологічній термінології використано різні мовні джерела: 

1)  загальновживану лексику; 2) термінологічні одиниці з інших галузевих 

терміносистем; 3) термінологічні позначення інших соціологічних понять, що 
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зумовлює неоднакові у семантичному плані наслідки – внутрішньогалузеву та 

міжгалузеву омонімію чи полісемію всередині соціологічної терміносистеми. 

Лексико-семантичний спосіб творення в українській соціологічній 

терміносистемі реалізується за допомогою двокомпонентних метафоричних 

сполук, що є особливим видом термінів-словосполучень, в яких одне слово 

щодо іншого завжди перебуває у позиції семантичного підпорядкування. 

Семантичній транформації соціологічних термінів сприяють такі об’єктивні 

причини, як інтеграція наук та інтелектуалізація літературної мови шляхом 

збагачення її різногалузевою термінологією [157, с.131]. 

За нашими спостереженнями, до складу двокомпонентних метафоричних 

українських соціологічних термінів можуть входити елементи, які є базовими у 

терміносистемах інших наук. Пор., наприклад, використані у соціології терміни 

з геометрії (соціальне коло [Сірий, с.67], демографічна піраміда [СР, с.23]), 

фізики (соціальний атом [Бухтеєв, с.4], соціальна статика [Білоус, с.18], 

групова динаміка [Волович, с.116], соціальна ентропія [БКС, с.98], соціальна 

інерція [БКС, с.122]), військової справи (соціальний конфлікт [СЕ, с.191], 

культурна експансія [СЕ, с.121], соціальна революція [БКС, с.236] соціальний 

екстремізм [СЕ, с.123], соціальний захист [СЕ, с.350]), біології (соціальний 

паразитизм [СР, с.80], суспільна клітина [Бухтеєв, с.33], культурний ареал 

[БМ, с.19], соціальний організм [БКС, с.200], соціальна мімікрія [БКС, с.178], 

соціальна агрегація [БКС. с.10]), економіки (соціальна інфраструктура [СР, 

49], банк соціологічної інформації [БКС, с.29], соціальний капітал [СЕ, с.350]), а 

також соціальної психології (соціальний конформізм [БКС, с.257], соціальна 

дезінтиграція [БКС, с.107], соціальна апатія [БКС, с.23], соціальний настрій 

[СЕ, с.247]) та медицини (соціальна гігієна [, с.47], соціальна патологія [СЕ, 

с.270], соціальна хвороба [БКС, с.325], соціальний імунітет [СЕ, с.153], 

соціологічний діагноз [СЕ, с.107]) та ін. 

Як показує проведене дослідження, вторинні найменування в соціологічній 

терміносистемі формуюються також шляхом звуження (спеціалізації) 
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семантики, перенесення значення за подібністю (метафори) чи перенесення 

значення за суміжністю (метонімії). Розглянемо ці способи детальніше. 

Звуження значення. Дослідники Є. М. Галкіна-Федорук та Б. М. Головін 

наголошують на його подібності до метафоричних та метонімічних змін 

[36, с.14-19; 39, с.103], інші мовознавці зокрема Д. С. Лотте та В .П. Даниленко 

відносять такі семантичні зміни в термінології до самостійного різновиду 

термінотворення, поряд з метафорою та метонімією [54, с.103; 126, с.38].  

Ми вважаємо термін ―звуження значення‖ окремим способом творення 

соціологічних термінів, який полягає в закріпленні за загальновживаним словом 

вузького термінологічного значення, що обмежує його семантику і сприяє 

усуненню багатозначності, характерної для загальновживаних слів. За таких 

умов основні диференційні ознаки двох понять однакові, але у галузевому 

понятті є в терміносистемі ще інші, важливі ознаки, релевантні для нього й 

відсутні в загальновживаному понятті. Пор.: [180, с.72]. Так у академічному 

тлумачному Словнику української мови в 11 томах ситуація – це сукупність 

умов і обставин, що створюють певне становище, викликають ті чи інші 

взаємини людей [СУМ, ІX, с.208], а в галузевому соціологічному – сукупність 

соціальних факторів, які впливають на поведінку, почуття та уявлення індивіда 

або групи в системі взаємодії протягом певного періоду часу [БКС, с.251]. 

В іншому випадку загальновживане слово настрій, що позначає 

внутрішній душевний стан; напрямок думок, інтересів, почуттів і т. ін.; охота, 

бажання, робити що-небудь, займатися чимсь [СУМ, V, с.204], у сфері 

соціології набуває власне термінологічного значення – цілісна форма 

життєсприйняття, домінантна форма реально функціонуючої суспільної 

свідомості, що відображає рівень, тривалість і ступінь емоційно-раціонального 

сприйняття індивідом, соціальною групою, населенням соціальних цілей та 

інтересів та ін.[СЕ, с.274]. 

При зіставленні загальновживаної і термінологічної лексики виявляється, 

що всі основні ознаки загальновживаних слів наявні й у спеціалізованій 

лексиці, і саме ці загальні, інтегральні ознаки, дають можливість позначати 
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спеціальне поняття загальновживаним словом. Ще О. О. Потебня виділяв у 

слові ―ближче‖ і ―дальше‖ значення [177, с.19]. Слово в його ―ближчому‖ 

значенні є складником ―наївної‖ картини світу, а у ―дальшому‖ – наукової 

[4, с.57]. Пор., напр..: комфорт – найзручніші побутові умови, вигоди, затишок 

[СУМ, ІV, с.255] та комфорт (в соціології) – риса соціального життя, що 

характеризується усталеною стабільністю, відсутністю гострої соціальної 

боротьби [БКС, с.142]. 

При спільному денотаті (об’єкт; те, що можна позначити певною мірою) 

сигніфікат (поняттєвий зміст мовного знака; позначення) загальновживаного 

слова сформований побутовими уявленнями, а сигніфікат терміна – науковим 

світоглядом. Спільні ознаки чітко виявляються при порівнянні дефініцій 

загальновживаного слова і терміна. Саме дефініція найповніше розкриває зміст 

спеціального поняття, оскільки категорійна структура в термінах-непохідних 

словах звуженого значення не має формального вираження: інформація, карта, 

ліфт, робота, щабель та ін. 

Варто зауважити, що звуження значення слова може поєднуватися з 

синтаксичним словотвором соціологічних термінів. У таких випадках 

формального вираження набуває ознака, роль якої виконує залежний компонент 

термінів-словосполучень, що виступає носієм особливої ознаки спеціального 

поняття і звужує значення терміна порівняно із загальновживаним словом. Пор., 

наприклад: вертикальна мобільність [Білоус, с.52], жіноче питання [БКС, 

с.108], запропонований статус [БМ, с.16], марґінальні прошарки [БКС, с.167], 

соціальне явище [СЕ, с.444], соціометричний індекс [БКС, с.276], статусний 

набір [БКС, с.284], феральні люди [БКС, с.314], феномен навпаки [Білоус, 

с.126], якість життя [Ржепец., с.41] та ін. 

Якщо лексему захист використовують у побутовому мовленні в значенні 

―заступництво, охорона, підтримка‖ [СУМ, VIII, с.379], то у складі 

соціологічного терміна-словосполучення соціальний захист вона звужує своє 

значення, позначаючи ―сукупність соціальних та юридичних гарантій, які надає 

держава для забезпечення реалізації найважливіших соціально-економічних 
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прав кожного члена суспільства у т.ч. права на рівень життя, необхідний для 

нормального відтворення та розвитку особистості‖ [СЕ, с.350]. 

Такі же відношення спостерігаємо між загальновживаним словом факт, 

що позначає дійсну, не вигадану подію, дійсне явище; те що сталося, відбулося 

насправді [СУМ, Х, с.552], та соціологічним терміном соціальний факт, який 

вказує на явища, події, процеси соціального життя, що можуть бути предметом 

соціологічного дослідження [СР, с.104]. Загальновживана лексема ризик 

позначає усвідомлену можливість небезпеки [СУМ, VІІІ, с.539], а у складі 

соціологічного терміна-словосполучення соціальний ризик набуває дефініції 

невизначеності, загрози, небезпеки, які супроводжують життєдіяльність 

суспільства [СЕ, с.316]. 

Відсутність формальних ознак нового значення в більшості досліджених 

спеціалізованих лексем ускладнює використання термінів такого типу, вимагає 

додаткового тлумачення, з’ясування відношень у межах терміносистеми. 

Водночас, та обставина, що значення таких соціологічних терміноодиниць має 

спільні семи із загальновживаними словами, зрозумілими нефахівцям, дозволяє 

термінам успішно функціонувати в аналізованій терміносистемі на різних 

етапах її становлення й функціонування. Крім того, спеціальні поняття можуть 

модифікуватися з розвитком галузі, у той час, як їхнє формальне втілення 

залишається незмінним, забезпечуючи функціональну стабільність 

соціологічної терміносистеми. 

Важливо підкреслити, що в українській соціологічній терміносистемі 

більшість загальновживаних лексем із звуженим значенням зберігають такі 

характеристики: 

1. Увійшовши до соціологічної терміносистеми, вони повноцінно 

функціонують і в загальнонародній літературній мові (агенти, дистанція, дія, 

життя, коло, явище та ін.). 

2. Термінологічне значення виникає як на основі конкретно-предметних, 

так і узагальнено-абстрактних значень загальновживаних слів (активність, 

закон, інститут, криза, настрій, час та ін.). 



166 

 

3. Термінологічне значення реалізується у соціологічних термінах-

словосполученнях за умови, коли формального вираження набуває ознака, на 

яку вказує атрибутивний компонент терміносполучення, що виступає носієм 

особливої ознаки спеціального поняття і який звужує значення терміна 

порівняно із загальновживаним словом. 

Метафоризація. Перенесення значення за подібністю – формальною та 

функціональною – це універсальний спосіб творення нових лексичних одиниць, 

номінативна модель, що обслуговує усі яруси мовної системи та виявляється на 

всіх рівнях мовленнєвої діяльності, зокрема й у термінотворенні [221, с.170]. 

Орієнтація сучасної лінгвістики на вивчення динамічних характеристик 

мови, механізмів творення та функціонування мовних одиниць зумовлює 

зростання інтересу до проблем метафоризації, її логічних [63, с.149] та 

психолінгвістичних [30; 32] аспектів, зв’язків із семантичними процесами в 

мові [194; 217; 249], адже метафора виступає яскравим прикладом динаміки у 

сфері лексичної семантики [34, с.11]. 

Широке використання метафоричних перенесень підтверджує думку 

дослідників у галузі когнітивної лінгвістики, що людська концептуалізація, а, 

отже, мовна семантика має, головним чином, метафоричний характер, тобто 

осмислення людиною більш або менш складних об’єктів ґрунтується на 

переосмисленні базових понять людського досвіду [72, с.128]. 

На перший погляд, метафора і науковий виклад – поняття несумісні. Але 

низка науковців цілком справедливо відстоює тезу про те, що метафора не є 

прерогативою лише поетичної творчості, вона потрібна і сучасній науці для 

того, щоб поєднати минуле з майбутнім, старі теорії з новими. Так, В. М. Вовк 

зазначає, що пізнання невідомого можливе під час використання добре знаних 

слів, уміщених у нові контексти. Оскільки будівля науки споруджується на 

гіпотезі, то саме метафора, зі своєю гіпотетичною природою, здатна найбільш 

точно відображати цю рису. Метафора дозволяє миттєво усвідомити, ухопити 

саму суть відкритого явища або поняття, проникнути у його зміст [30, с.98]. 
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Як зауважує Б .П. Михайлишин, далеко не всі одиниці терміногрупи, яка 

формується, неодмінно повинні бути неологізмами; закономірно, що певна 

частина вже використовуваних і всім відомим найменувань зазнає власне 

галузевого пристосування до потрібної науки, виконуючи свої номінативні 

функції [142, с.173]. 

У процесі творення термінів за допомогою метафоризації встановлюються 

подібні ознаки (зовнішні чи внутрішні) наукового об’єкта з уже позначеним 

раніше в загальнонародній мові. Переосмислення значення зіставляється з 

буквальним на основі його внутрішньої форми. Причому метафорична 

номінація – це подвійний процес. З одного боку, це поповнення новими 

значеннями, новими найменуваннями окремої термінологічної системи або 

галузі термінології – інакше кажучи – виникнення нових слів, а з іншого, з 

погляду загального словникового складу мови, – це розширення значень, 

набуття нових термінологічних значень загального словникового складу мови 

[189, с.137]. 

Услід за В. М. Телією розуміємо мовну метафору як механізм вторинної 

номінації, за якої відбувається взаємодія властивостей того об’єкта, який є 

референтом концептуалізації і деяких ознак, що асоціюються з чуттєвим 

образом реалії, ім’я якої використовується при вирішенні проблемної 

поняттєво-номінативної ситуації, а саме – ситуації формування нового поняття і 

його вербалізації [221, с.80]. 

Метафоричні моделі соціологічних термінів 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: а) за 

зовнішньою подібністю (бар’єри комунікації [СЕ, с.41], відкрите суспільство 

[Примуш, с.298], демографічна піраміда [CР, с.96], плинність кадрів [Білоус, 

с.124], поріг бідності [БКС, с.222], ринок праці [СЕ, с.317]), б) за функцією 

(діалог культур [СЕ, с.108], польове спостереження [Городян., с.551], 

соціальний ліфт [Кохан, с.44], соціальний паразитизм [БМ, с.22], спіраль 
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мовчання [СЕ, с.371]), в) за кольором (білі комірці [БКС, с.33], золоті комірці 

[БКС, с.33], коричневі комірці [БКС, с.33], рожеві комірці [БКС, с.33], сірі 

комірці [БКС, с.33] та ін.). 

За нашими спостереженнями, більшість метафоричних конструкцій в 

системі української соціологічної термінології побудовано на складних 

образно-асоціативних зв’язках, що встановлюються між науковим поняттям і 

добре відомим об’єктом, поняттям, що вже є найменуванням в 

загальнонародній мові. Пор., наприклад: гнучке виробництво [БКС, с.60], зміст 

праці [Городян., с.548], інтелект нації [БКС, с.126], плинність кадрів 

[Білоус, с.124], соціальне самопочуття [СР, с.96], соціальна гігієна [БКС, с.57], 

соціальна дистанція [СЕ, с.105], соціальне самопочуття [СР, с.96], соціальний 

час [Бухтеєв, с.15] та ін. 

Різні механізми вторинної номінації використано при творенні 

соціологічних термінів: за зовнішньою ознакою бар’єри комунікації – 

перешкоди, що виникають у процесі комунікації і заважають адекватному 

сприйняттю, розумінню та обміну інформацією [СЕ, с.41]; за функцією 

соціальний ліфт – ряд засобів мобільності індивіда, за допомогою яких людина 

долає стратифікаційні бар’єри і піднімається у вищі верстви [Кохан, с.44]; за 

кольором білі комірці – у західній соціології – службовці, чиновники, 

працівники, які зайняті розумовою працею і входять до складу т.зв. 

―невиробничого персоналу‖ підприємств, організацій, фірм [БКС, с.33] та ін. 

Виділивши групу соціологічних термінів, утворених за допомогою 

метафоричного переосмислення, можна констатувати, що у ролі 

метафоризованого компонента переважно виступають іменники (суспільна 

клітина – таке об’єднання людей, яке має певну спеціалізацію як ціле і в 

рамках цієї спеціалізації діє як ціле [Бухтеєв, с.15], характер праці – соціальна 

сутність праці як суспільно значущого процесу [Городян., с.559]) рідше 

прикметники (―активні бідні‖ – люди, що мають низький матеріальний 

достаток, однак докладають належних зусиль, щоб вибратися зі стану бідності, 
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поліпшити свій рівень життя [БКС, с.14], горизонтальна група група індивідів, 

які займають однаковий соціальний статус [Кохан, с.40] та ін.). 

Для утворення термінів за допомогою метафоризації, використовуються 

адгерентні асоціації, які пов’язані зі здатністю людського розуму пізнавати світ 

за рахунок аналогії з властивостями інших об’єктів [222, с.228]. 

Варто зауважити, що асоціації, які виникають у процесі метафоричних 

перенесень, можуть бути настільки умовними та суб’єктивними, що їх не 

завжди вдається визначити з першого погляду. Іноді їх виявленню передує 

етимологічний та семантичний аналіз з урахуванням особливостей 

національної мовної картини світу [119, с.129], часу та місця виникнення 

метафоризованого слова. Наприклад, термін третій світ, що позначає 

слаборозвинуті країни, в яких промислове виробництво, або фактично не існує, 

або розвинуте лише деякою мірою [БКС, с.307]. 

Встановлено, що метафоричне перенесення в соціологічній терміносистемі 

може стосуватися й окремих однослівних термінів з інших галузевих 

термінологій, які тільки у складі термінів-словосполучень реалізують 

соціологічне значення. Пор., наприклад термін піраміда в математиці – 

многогранник, однією з граней якого є многокутник, а інші грані – трикутники 

зі спільною вершиною [МЭС, с.457], та соціологічний термін демографічна 

піраміда, що позначає наочне, графічне зображення статево-вікової соціальної 

спільності, суспільства [СР, с.23]. 

Таке ж відношення спостерігаємо між терміном імунітет у медицині – 

несприятливість організму до інфекційних та неінфекційних агентів і речовин, 

для яких характерні антигенні властивості [МЕДТВ, с.30], та компонента у 

складі соціологічного терміна соціальний імунітет, що має дефініцію 

несприятливість суспільства до аномальних відхилень від його прородно-

історичного розвитку, здатних переходити в соціально-патологічну форму і 

стримувати прогрес систем, на базі яких вони виникли [СЕ, с.153-154]. В обох 

випадках йдеться про реалізацію метафоричного перенесення за формою або 

функцією. 
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В усіх випадках творення соціологічних термінів за допомогою 

метафоризації встановлюються подібні ознаки (зовнішні або внутрішні) 

наукового об’єкта з уже позначеним раніше в загальнонародній мові або іншій 

галузевій термінології; переосмислене значення зіставляється з первинним на 

основі його внутрішньої форми. 

Крім метафоричного, українській соціологічній термінології властиве й 

метонімічне перенесення, що виступає одним із синтагматичних типів 

деривації [108, с.133]. Творення нових значень слів, що називають соціологічні 

поняття, шляхом метонімії менш поширене порівняно з метафоризацією. 

Нагадаємо, що метонімічне зіставлення предметів відбувається за ознакою 

суміжності, тобто належності їх до одного кола явищ, до понять одного 

порядку, пов’язаних часовими, просторовими, причинно-наслідковими та 

іншими відношеннями. Метонімія відображає постійні контакти між об’єктами 

й типізується, створюючи семантичні моделі багатозначних слів [239, с.58]. 

Як зазначає Л. О. Кудрявцева, метонімічні відношення співвідносних 

значень відтворюють реальні зв’язки їх денотатів [108, с.133]. Про це свідчать 

існуючі у лінгвістичній літературі визначення, орієнтовані на денотативну 

зумовленість метонімії. Пор., наприклад: Метонімія. Засіб, сутність якого 

полягає у перейменуванні за безпосередньою близькістю, за тісним внутрішнім 

і зовнішнім зв’язком явищ, предметів‖ [СУЛМ-ЛФ, с.41]; Метонімія передбачає 

перенесення назви одного предмета чи явища на інший предмет чи явище за 

суміжністю (на основі тісного зв’язку між поняттями) [181, с.180]. В 

Енциклопедії ―Українська мова‖ подається визначення метонімії як 

семантичного процесу, при якому оформлення мовної категорії переноситься з 

одного об’єкта позначення на інший на основі певної їх суміжності, дотичності 

(просторового, часового, атрибутивного, казуального та ін. характеру) при 

відображенні в свідомості мовця [ЕУМ, с.339]. 

Російські мовознавці Д. М. Шмельов, Р. О. Якобсон, М. Л. Гаспаров 

подають класифікації метонімічних транспозицій, але жодна з них не є повною, 

оскільки стосується того чи іншого аспекту метонімії [250, с. 104; 252, 
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с.328; 38, с. 404]. В українському мовознавстві найповнішу класифікацію 

метонімічних трансформацій обґрунтував О. О. Тараненко [217, 193]. 

Одним із перших розробив теорію про метонімію у термінології Д. . Лотте, 

визначивши цей процес як перенесення за суміжністю, виділив кілька типів 

такого перенесення залежно від категорій понять, між якими відбувається 

транспозиція: властивість або процес → кількісний показник; предмет ↔ 

одиниця виміру; властивість → предмет; процес → стан, властивість, предмет; 

матеріал → виріб, напівфабрикат; ціле ↔ частина [126, с.52-57]. 

При аналізі метонімічних новацій в українській cоціологічній термінології 

було використано результати авторських класифікацій метонімічних одиниць 

Л. О. Кудрявцевої та Д. С. Лотте. Як засвідчує матеріал соціологічної 

термінології, метонімічні транспозиції можуть відбуватися у таких напрямках: 

1. Процес, дія → наслідок/результат процесу, дії: деградація [БКС, с.70], 

декласованість [БКС, с.72], деполітизація [БКС, с.75], злочинність [СЕ, с.143-

144], соціальна адаптація [СЕ, с.14], соціальне відчуження [СЕ, с.65], соціальні 

зміни [СЕ, с.144], соціальний прогрес [БКС, с.265], соціальний протест 

[БКС, с.265], досягнення соціальної справедливості [СЕ, с.115]. Пор., 

наприклад: деградація – 1) занепад, рух від вищого до нижчого, зменшення або 

втрата позитивних якостей; 2) втрата індивідом або групою свого соціального 

статусу і спроможності відновлювати себе у попередньому образі [БКС, с.70], 

соціальне відчуження – 1) процес перетворення діяльності людини на ворожу 

стосовно неї силу, яка придушує і руйнує соціально-біологічну та морально-

психічну цілісність індивіда; 2) соціальні результати цього процесу, передусім 

відсторонення у будь-яких формах індивідів, людських груп від явищ, процесів, 

подій, які відбуваються у суспільстві [СЕ, с.65]. 

2. Властивість, якість, здатність → процес, дія: гласність [БКС, с.58], 

віротерпимість [СЕ, с.70], легітимація (легітимність) [СЕ, с.209], соціальна 

інтеграція [СЕ, с.159], соціальний консенсус [СЕ, с.351], соціальна організація 

[СЕ, с.261], соціальний прагматизм [СЕ, с.352], соціальна солідарність [БКС, 

с.259]. Пор., наприклад: соціальний прагматизм – 1) сукупність якісних 
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характеристик соціально орієнтованої діяльності суб’єктів, в основу якої 

покладені принципи довіри, соціальної привабливості та соціальної 

відповідальності; 2) дії соціальних факторів, спрямовані на отримання користі 

та вигоди шляхом задоволення інтересів інших суб’єктів [БКС, с.352]; 

гласність – 1) соціально-політична характеристика стану суспільства, яка 

виражається у відкритості соціально-політичних процесів, інформованості 

населення, у широкому доступі наукових кіл і громадськості до джерел 

інформації; в наявності вільних і незалежних засобів масової інформації, в 

активності, мобільності і сприйнятті масової суспільної свідомості 2) публічне 

обговорення актуальних проблем громадського життя, спосіб виявлення 

політичних свобод [БКС, с.58]. 

3. Метод, спосіб, форма → процес, дія: акомодація [БКС, с.14], 

експлуатація [БКС, с.96], координація [СЕ, с.148], обструкція [БКС, с.195], 

пропаганда [БКС, с.230], типізація [СТПП, с.392], соціальна дія [СЕ, с.110], 

соціальне життя [СЕ, с.138], соціальний консенсус [СТПП, с.173], соціальна 

мімікрія [БКС, с.178], соціальні рухи [СЕ, с.320], здоровий спосіб життя [СЕ, 

с.142]. Пор., наприклад: координація – 1) форма соціальної взаємодії (в групі, 

колективі, організації і та ін.), учасники якої займають однакове становище, де 

відсутні відносини підпорядкування або переваги, на відміну від субординації; 

2) узгодження, встановлення функціональної взаємозалежності дій і засобів 

досягнення мети [БКС, с.148], соціальні рухи – 1) спосіб розв’язання соціальних 

проблем і суперечностей між різними соціальними силами, насамперед 

класами; 2) масові колективні дії представників соціальної групи (груп), 

спрямовані на відстоювання певних соціальних інтересів [СЕ, с.320]. 

4. Стан, явище → процес, дія: модифікація [БКС, с.183], релаксація [БКС, 

с.238], ресоціалізація [БКС, с.239], статусна поляризація [БКС, с.220]. Пор., 

наприклад: статусна поляризація – 1) стан суспільства, при якому різні статус-

групи при високій їх внутрішній солідарності займають взаємно антагоністичні 

позиції; 2) соціальні процеси, які ведуть достану поляризації [БКС, с.220], 

ресоціалізація – 1) явище вторинної соціалізації, що відбувається протягом 
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усього життя індивіда у зв’язку зі зміною його установок, цілей, норм і 

цінностей життя; 2) процес пристосування девіантного індивіда до соціального 

середовища без гострих конфліктів [БКС, с.239]. 

Таким чином, смислові трансформації у процесі звуження значення слова, 

його метафоризації та метонімізації базуються на поняттєвих зв’язках. Тому їх 

варто розглядати 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). 

 

 

3.2.3. Синтаксичний спосіб творення 
 

Аналіз номінативних процесів в українській соціологічній терміносистемі 

засвідчив стійку тенденцію зростання кількості термінів за рахунок активізації 

процесу синтаксичної деривації, що пояснюється як зовнішньомовними, так і 

внутрішньомовними факторами. Відомо, що за допомогою синтаксичного 

способу утворюються складені терміни, або терміни-словосполучення, а сам 

цей спосіб є одним з основних (поряд з семантичним та морфологічним) [54, 

с.104]. Темпи розвитку соціологічної науки, необхідність позначення нових 

термінологічних понять з урахуванням специфіки диференційних відтінків 

загальновживаної лексики в окремій терміносистемі спричиняють появу нових 

багатокомпонентних терміноодиниць, які, за нашими розрахунками, складають 

15% від усієї кількості зафіксованих соціологічних термінів. 

У науковій літературі відзначається, що саме сполучення слів є важливим 

засобом поповнення галузевої термінології, і наголошується, що у період 

становлення нових галузей науки і техніки особливо актуалізується роль 

терміносполучень [245, с.26]. 

Збільшення чисельності багатокомпонентних термінів є наслідком 

інтеграційних процесів між галузевими терміносистемами, що дозволяє 
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співвідносити терміноодиниці з певною науковою дисципліною тільки при 

взаємодії кількісних та якісних характеристик компонентів у термінологічних 

словосполученнях. Пор., зокрема, терміни-слова у політології, економіці, 

психології, які, ускладнюючись додатковими компонентами, позначають 

відповідні соціологічні поняття: ідеологія соціального насильства [СЕ, с.149], 

політична система суспільства [CЕ, с.291], соціальний механізм розвитку 

економіки [Городян., с.556], економічні соціальні ролі [Городян., с.547], 

психологічна ідентифікація з соціальною групою [БКС, с.232-233], психологізм у 

соціології [Городян., с.552] та ін. 

Терміни-словосполучення здатні з найбільшою повнотою відобразити 

необхідні відмінні риси поняття, яке називають, легше, ніж інші словотворчі 

засоби (наприклад, афікси), передати належність класифікаційного ряду, 

сформованому на родо-видовому співвідношенні понять [54, с.132]. Такий вид 

термінологічної номінації О. В. Суперанська, Н. В. Подольська та 

Н. В. Васильєва вважають ―власне терміноутворенням‖ і зазначають, що в 

ньому переважають певні компоненти (терміноелементи) і композиційні 

моделі. Відбувається звернення до спеціалізованих, найчастіше, штучних 

моделей та елементів [213, с.194]. 

Складений термін, або термін-словосполучення є цілісною мовною 

одиницею, значення якої виводиться безпосередньо зі значень компонентів, 

об’єднаних за відповідною структурно-семантичною моделлю. Складені 

терміни виражають поняття розчленовано, за допомогою двох або кількох слів, 

зв’язаних між собою певним синтаксичним зв’язком – узгодження або 

керування [166, с.127]. 

У дослідженій соціологічній терміносистемі термін-словосполучення як 

складна мовна одиниця має план вираження і план змісту. До плану вираження 

відносимо синтаксичні показники, порядок розташування елементів, що 

складають термін-словосполучення, тобто лінгвістичні форми сполучуваних 

термінів. До плану змісту відносимо синтаксичні відношення між складниками 
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терміна-словосполучення, що являють собою смислові відношення між 

компонентами. 

Зауважимо, що специфіка лексикографування реєстрових одиниць у 

термінологічних словниках, у тому числі й пов’язаних із соціологічною 

дисципліною, дозволяє впорядкувати системні відношення за стрижневим 

словом, яким найчастіше є іменник, напр..: адаптація соціальна [СЕ, с.14], вік 

соціальний [СЕ, с.67], організація формальна [БКС, с.199], життя суспільне 

[БКС, с.108], конформізм соціальний [Волович, с.257], вибірка систематична 

ймовірна [БКС, с.46], хоча нормативні словосполучення подаються в 

літературній мові відповідно до моделювання внутрішньосистемних відношень. 

Терміни-словосполучення, як правило, утворюються на базі однослівного 

терміна, що виражає вихідне поняття на змістовому рівні. Послідовне 

приєднання до вихідного однослівного терміна слів-уточнювачів 

використовується мовою для конкретизації вихідного поняття [40, с.44]. 

В українській соціологічній терміносистемі найактивнішими у 

синтаксичному словотворенні є такі загальновживані іменники в ролі 

основного компонента термінологічного словосполучення: 

соціологія – 100 ТС: соціологія смислу [СЕ, 371], соціологія соціальної 

роботи [СЕ, 371], соціологія соціальної сфери [СЕ, 371], соціологія соціології 

[СЕ, 371], соціологія спорту [СЕ, с.372], соціологія тіла [СЕ, с.372], соціологія 

управління [СЕ, с.372], соціологія права [СЕ, с.372], соціологія праці [СЕ, с.372], 

соціологія політики [СЕ, с.372], соціології особистості [СЕ, с.372], соціологія 

освіти [СЕ, с.372], соціологія релігії [БКС, с.274], соціологія вільного часу 

[Волович, с.529], соціологія читання [Волович, с.581] та ін. 

суспільство – 40 ТС: посткомуністичне суспільство [БКС, с.294], 

постіндустріальне суспільство [БКС, с.294], суспільство ризику [БКС, с.294], 

просте суспільство [БКС, с.294], плюралістичне суспільство [БКС, с.294], 

первісне суспільство [БКС, с.294], технотронне суспільство [БКС, с.295], 

сегментарне суспільство [БКС, с.295], суспільство споживання [БКС, с.295] та 

ін. 
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група – 35 ТС: вторинна група [БКС, с.66], первинна група [БКС, с.66], 

група за походженням [БКС, с.66], група тиску [БКС, с.66], соціальна група 

[БКС, с.66], номінальна група [БКС, с.66], група рівних [БКС, с.66], референтна 

група [БКС, с.66], група належності [БКС, с.66] та ін. 

культура – 30 ТС: елітарна культура [БКС, с.295], інформаційна 

культура [БКС, с.295], нормативна культура [БКС, с.295], домінуюча культура 

[БКС, с.152], духовна культура [Примуш, с.464], матеріальна культура 

[Примуш, с.464], людська культура [Примуш, с.165], економічна культура 

[Примуш, с.535] та ін. 

аналіз – 23 ТС: системний аналіз [БКС, с.18], регресійний аналіз 

[БКС, с.18], типологічний аналіз [БКС, с.18], функціональний аналіз [БКС, с.18], 

структурний аналіз [БКС, с.18], вторинний аналіз [CЕ, с.23], первинний аналіз 

[CЕ, с.26], кластерний аналіз [СЕ, с.24] та ін. 

поведінка – 22 ТС: організаційна поведінка [СЕ, с.280], девіантна 

поведінка [СЕ, с.281], делінквентна поведінка [СЕ, с.281], репродуктивна 

поведінка [СЕ, с.281], соціальна поведінка [СЕ, с.282], споживча поведінка 

[СЕ, с.282], сексуальна поведінка [СЕ, с.260], організаційна поведінка 

[СЕ, с.260], протестна поведінка [СЕ, с.307] та ін. 

дослідження – 21 ТС: електоральні дослідження [СЕ, с.112], дослідження 

майбутнього [СЕ, с.112], маркетингове дослідження [СЕ, с.113], наукове 

дослідження [СЕ, с.113], польове дослідження [БКС, с.220], аналітичне 

дослідження [БКС, с.18] та ін. 

метод – 18 ТС: аксіоматичний метод [CЕ, с.225], індуктивний метод 

[CЕ, с.225], монографічний метод [CЕ, с.225], соціологічний метод [CЕ, с.226], 

метод соціального прогнозування [CЕ, с.226], метод соціального проектування 

[СЕ, с.227] та ін. 

сім’я – 16 ТС: багатодітна сім’я [БКС, с.252], розширена сім’я 

[БКС, с.252], молода сім’я [БКС, с.252], повна сім’я [БКС, с.252], неповна сім’я 

[БКС, с.252], складна сім’я [БКС, с.252], нуклеарна сім’я [БКС, с.252] та ін. 
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конфлікт – 16 ТС: латентний конфлікт [СЕ, с.189], міжнаціональний 

конфлікт [СЕ, с.189], позиційний конфлікт [СЕ, с.189], правовий конфлікт 

сімейний конфлікт [СЕ, с.191],соціальний конфлікт [СЕ, с.191] та ін. 

статус – 12 ТС: вроджений (природний) статус [БКС, с.283], віковий 

статус [БКС, с.283], інтегральний (базовий) статус [БКС, с.283], змішаний 

статус [БКС, с.283],досягнутий статус [БКС, с.283] та ін. 

питання – 11 ТС: прожективне питання [БКС, с.212], роз`яснювальне 

питання [БКС, с.212], контрольне питання [БКС, с.212], непряме питання 

[БКС, с.212], контактне питання [БКС, с.212], альтернативне питання 

[БКС, с.212], відкрите питання [БКС, с.212] та ін. 

інтерв’ю – 11 ТС: групове інтерв’ю [БКС, с.128], індивідуальне інтерв’ю, 

[БКС, с.128], клінічне інтерв’ю [БКС, с.128], структуроване інтерв’ю 

[БКС, с.128], експертне інтерв’ю [БКС, с.128], фокусоване інтерв’ю 

[БКС, с.128], стандартизоване інтерв’ю [БКС, с.128] та ін. 

змінна – 10 ТС: незалежна змінна [БКС, с.115], неперевна 

змінна[БКС, с.115], якісна змінна [БКС, с.115], дихотомічна змінна [БКС, 

с.114], дискретна змінна [БКС, с.114] та ін. 

вибірка – 10 ТС: районована вибірка [БКС, с.46], стратифікована вибірка 

[БКС, с.46], цільова вибірка [БКС, с.46], стихійна вибірка [БКС, с.46], 

диспропорційна вибірка [БКС, с.46] та ін. 

Також в ролі основного компонента термінологічного словосполучення 

можуть виступати прикметники: 

соціальн(ий) – 293 ТС: соціальна реабілітація [БКС, с.258], соціальна 

карта [БКС, с.258], соціальна напруженість [БКС, с.258], соціальна політика 

[БКС, с.258], соціальна психологія [БКС, с.258], соціальна мобільність 

[БКС, с.258], соціальне володіння [Волович, с.88], соціальна солідарність 

[Волович, с.488], соціальні пріорітети [Волович, с.428], соціальні програми 

[Волович, с.506], соціальне прогнозування [СЕ, с.349], соціальне планування 

[СЕ, с.279], соціальне передбачення [СЕ, с.272] та ін. 
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соціологічн(ий) – 51 ТС: соціологічне вимірювання [БКС, с.269], 

соціологічна пропаганда [БКС, с.269], соціологічне дослідження [БКС, с.269], 

соціологічна бібліографія [СЕ, с.357], соціологічний віталізм [СЕ, с.358], 

соціологічний метод [СЕ, с. 226], програма соціологічного дослідження 

[Волович, с.429], вірогідність соціологічного знання [Волович, с.78], точність 

соціологічної інформації [Волович, с.641], звіт про результат соціологічного 

дослідження [Волович, с.184] та ін. 

культурн(ий) – 43 ТС: культурна агресія [БКС, с.153], культурна динаміка 

[БКС, с.153], культурна дифузія [БКС, с.153], культурна інтеграція [БМ, с.18], 

культурний комплекс [БМ, с.18], культурна спадщина [БМ, с.18], культурна 

норма [БМ, с.19], культурний ареал [БМ, с.19] ,культурні цінності [БМ, с.19], 

культурна розмаїтість [БМ, с.19] та ін. 

суспільн(ий) – 17 ТС: суспільна думка [БКС, с.289], суспільна криза 

[БКС, с.289], суспільне життя [БКС, с.289], суспільні рухи [БКС, с.290], 

суспільний настрій [БКС, с.290], суспільний устрій [БКС, с.290], суспільні 

стани [БКС, с. 290-291] та ін. 

життєв(ий) – 16 ТС: життєва криза [БКС, с.106], життєва позиція 

особистості [БКС, с.106], життєва программа [БКС, с.106], життєвий досвід 

[БКС, с.106], життєвий мінімум [БКС, с.106], життєві можливості 

[БКС, с.107], життєвий стандарт [БКС, с.106], життєвий стиль [БКС, с.106] 

та ін. 

громадянськ(ий) – 10 ТС: громадянська культура [БКС, с.63], 

громадянська непокора [БКС, с.63], громадянська оборона [БКС, с.63], 

громадянське суспільство [БКС, с.63-64], громадянська позиція [БКС, с.63], 

громадянське виховання [БКС, с.63], громадянська освіта [БКС, с.63] та ін. 

Наведені приклади ілюструють здатність терміна-іменника виступати 

головним словом у творенні термінів-словосполучень. Зазначимо, що в інших 

моделях іменники можуть виконувати атрибутивну функцію, зокрема: перепис 

населення [СЕ, с.274], акупунктура суспільства [БКС, с.15], рівень життя 

[Волович, с.452], індекс рівня життя [БКС, с.120] та ін. У свою чергу, 



179 

 

частотність уживання наведених термінів-прикметників, зокрема терміна 

соціальний, зумовлює той факт, що саме завдяки семантиці цих атрибутів та чи 

інша складена терміноодиниця стає елементом української соціологічної 

терміносистеми. 

Для розуміння структурних моделей соціологічних термінів варто 

зазначити, що термін-словосполучення має, з одного боку, властивості терміна, 

а з іншого, – властивості синтаксичної одиниці. Як різновид терміна-

словосполучення характеризується системністю, наявністю дефініції, 

тенденцією до моносемії у межах свого термінологічного поля, відсутністю 

експресії, стилістичною нейтральністю. Як різновид синтаксичної одиниці 

аналітичний термін є певною конструкцією, що складається з двох або більше 

слів на основі підрядного граматичного зв’язку. Граматично та семантично 

опорне слово називають стрижневим компонентом, а елемент який 

підпорядковується – залежним. У будь-якому терміносполученні самостійність 

окремих компонентів ослаблена або зовсім втрачена, і за характером значення 

воно наближається до окремого слова [144, с.193]. 

Нова сполучуваність терміна є джерелом розвитку нового значення, 

збагачення його форми. Серед таких складених соціологічних термінів 

фіксується багато одиниць, що розрізняються за допомогою залежного 

компонента, який дозволяє зарахувати весь комплекс до даної терміносистеми. 

Пор., наприклад: соціологічне дослідження[БКС, с.269], конкретне соціологічне 

дослідження [СЕ, с.181], мета соціологічного дослідження, [Волович, с.313], 

звіт про результат соціологічного дослідження [Волович, с.184] та ін. 

В українській мовознавчій науці усталеним є поділ словосполучень на 

прості й ускладнені, запропонований І. Р. Вихованцем, який зараховує до 

простих двокомпонентні словосполучення, а ускладненими називає 

словосполучення, які складаються мінімально з трьох компонентів [29, с.196]. 

Наші міркування щодо специфічності компонування кількох загальновживаних 

лексем в соціологічній терміносистемі враховують думки відомого синтаксиста 

щодо кількісних та якісних характеристик багатокомпонентних 
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словосполучень. Підтримуючи думку Л. О. Симоненко, яка поділяє терміни-

словосполучення на дво- та багатокомпонентні [203, с.120], у складі української 

соціологічної термінології, виділяємо дво- та багатокомпонентні конструкції. 

Для формального опиcу структурних моделей соціологічних термінів-

словосполучень користуємося такими позначеннями: N – іменник або будь-яка 

інша лексична одиниця з номінативним значенням (субстантивований 

прикметник, абревіатура), A – прикметник або дієприкметник у функції 

ад’єктива, Ad – прислівник, P – прийменник. 

 
 

3.2.3.1. Двокомпонентні конструкції 
 

Дослідники зауважують, що незалежно від лінійної довжини та лексико-

граматичного категорійного складу термінологічне словосполучення виражає 

функціонально одне термінологічне значення, одне комплексне поняття. В 

нашому випадку важливим є те, що саме двокомпонентне словосполучення 

виступає одним із типових мовних засобів систематизації термінів. 

В українській лінгвістиці термінологічні словосполучення різних 

галузевих систем були предметом дослідження багатьох науковців, зокрема 

С. З. Булик-Верхоли (музична) [18], Л. В. Козак (електротехнічна) [86], 

Н. К. Ктитарової (металургійної промисловісті) [103], П. Є. Луньо 

(конституційного права) [128], С. В. Овсейчик (екологічна) [156], 

М. О.  Шевченко (речового права) [246] та ін. 

Найважливішою особливістю терміна-словосполучення А. С. Полешко 

вважає його відтворюваність у професійній сфері вживання для вираження 

конкретного спеціального поняття, що пов’язано зі стійкістю його структури 

[175, с.81]. Б. М. Михайлишин, звертає увагу на те, що усталеність 

термінологічних словосполучень зумовлена їхніми зв’язками зі співвідносними 

поняттями [141, с.50]. АС. М. Локайчук відзначає той факт, що 

словосполучення, щоб стати терміном, має набути певної стійкості, що 
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залежить від низки факторів, зокрема більш або менш стабільного порядку 

компонентів словосполучення, обмеження зміни його частин, багаторазової 

повторюваності, наявності таких поєднань у словниках і довідниках [122, с.72]. 
Як засвідчує проведений аналіз, серед складених українських 

соціологічних термінів, компоненти яких об’єднані підрядним зв’язком, 

переважну більшість становлять двокомпонентні конструкції типу: соціологічне 

інтерв’ю [Городян, с.557], соціальні протиріччя [СР, с.86], вертикальна 

мобільність [Черниш, с.108], вікові об’єднання [СТПП, с.45], гендерна 

стратифікація [СТПП, с.55] та ін. У таких випадках між компонентами, які 

формують двокомпонентну модель, встановлюються атрибутивні семантико-

синтаксичні відношення. 

Наведені конструкції, з логічного погляду є групою визначеного з 

визначником. Досліджено, що у складі української соціологічної термінології у 

групі ―визначника‖ атрибутом найчастіше виступають прикметники та 

дієприкметники (демократична родина [БМ, с.35], елітарна культура [Білоус, 

с.93], виборче право [CЕ, с.61]), а також іменники у формі Родового відмінка: 

умови праці [Примуш, с.431], зайнятість населення [Городян., с.548], теорії 

стратифікації [Бухтеєв, с.32] та ін. 

У моделях двокомпонентних терміносполук переважна частина атрибутів 

утворюється за допомогою відносних прикметників, які за структурою є 

простими. Поодинокими випадками засвідчено також вживання складних 

прикметників, напр.: латентно-структурний аналіз [Волович, с.17], 

експериментально-аналітичне дослідження [Волович, с.17], суспільно-

політична інформація [БКС, с.130]. 

Серед досліджених двокомпонентних термінологічних сполучень 

продуктивними (40%) виступають дві структурно-семантичні моделі: „А +N‖ – 

сімейний цикл [БМ, с.35], структурний функціоналізм [Черниш, с.477], 

соціометричний метод [Сірий, с.156] та „N + N‖ – коефіцієнт розлучень [БКС, 

с.139], біржа праці [БКС, с.35], запитання анкети [Волович, с.182] та ін. 
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За нашими спостереженнями, в українській соціологічній терміносистемі 

переважають моделі, у яких компоненти поєднуються зв’язком узгодження: 

нестандартизоване інтерв’ю [Кохан, с.102], соціальна етика [БКС, с.99], 

категоріальна змінна [Волович, с.190]. У таких термінах, як і в інших 

узгоджувальних словосполученнях, означуване слово вказує на родове поняття, 

а означене конкретизує його вид. Тому узгоджувальне слово здебільшого 

виступає прикметником. Висока продуктивність таких прикметниково-

іменникових конструкцій у соціологічній терміносистемі зумовлена їхньою 

здатністю передавати специфіку родо-видових відношень у назві спеціального 

поняття, де іменник виступає означальним, а прикметник диференційним 

компонентом. 

Встановлено, що у складі української соціологічної термінології 

використовуються, як правило, відносні прикметники, що вживаються як засіб 

диференціації однотипних предметів та явищ, і здебільшого характеризують їх 

системну співвіднесеність: адміністративне регулювання [СЕ, с.17], соціальні 

флуктації [Білоус, с.126], номінальна шкала [БКС, с.332], категоріальна змінна 

[Волович, с.190], монографічне дослідження [Примуш, с.561] та ін. Фіксуються 

також поодинокі випадки вживання якісних прикметників у ролі такого 

диференційного компонента, зокрема: такого ―активні бідні” [БКС, с.14], 

―пасивні бідні” [БКС, с.209], мала група [СЕ, с.89] просте суспільство [БКС, 

с.294], складна сім’я [БКС, с.252] та ін. 

Враховуючи той факт, що компоненти соціологічного терміносполучення 

можуть мати різний ступінь термінологічності, двокомпонентні атрибутивні 

мовні одиниці соціологічної терміносистеми поділяємо на дві основні групи. До 

першої групи належать терміни, де обидва слова мають термінологічний 

характер (часто це можуть бути терміни з інших галузей): демографічна 

піраміда [СР, с.96], мікрорівень аналізу [БКС, с.178], швидкість мобільності 

[БКС, с.181], культурний ареал [БМ, с.19], інституціоналізація конфлікту 

[СТПП, с.147] та ін. 
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Друга група – це терміносполучення, окремі компоненти яких, взяті 

ізольовано, не завжди є термінами. Так, в окремих із них означуване слово 

виступає терміном, а атрибут може мати нетермінологічний характер: головний 

статус [СР, с.98], фокусоване інтерв’ю [БКС, с.128] та ін. У дослідженій 

соціологічній терміносистемі зустрічаються і такі терміни, в яких 

термінологічний характер може мати означення, а означуване є 

загальновживаним словом: зайнятість населення [БКС, с.111], диспозиція 

особистості [Городян., с.547], функціональний зв’язок [СР, с.105], теорія 

обміну [СТПП, с.249], одиниця спостереження [СТПП, с.251] та ін. Також 

засвідчено одиниці, де обидві лексеми, вжиті окремо, можуть бути 

загальновживаними словами: конфліктна ситуація [СЕ, с.192], акція протесту 

[СЕ, с.20], поріг бідності [БКС, с.222], сучасна родина [БМ, с.35], суцільне 

опитування [БКС, с.198] та ін. 

Отже, можна стверджувати, що моделювання двокомпонентних 

соціологічних терміносполучень в українській мові представлено двома 

моделями: „А+N‖ та „N+N‖, що мають різний ступінь термінологічності й 

відзначаються високою активністю використання як у стильових різновидах 

української мови, так і в різних терміносистемах, у тому числі й соціологічній. 

Крім того, засвідчено стійку тенденцію зростання кількості термінів за рахунок 

активізації процесу синтаксичної деривації, що пояснюється як 

зовнішньомовними, так і внутрішньомовними чинниками. 

 
 

3.2.3.2. Багатокомпонентні конструкції 
 

Як показує проведений аналіз, соціологічні терміноодиниці, що мають у 

своєму складі три і більше компонентів, є наслідком розширення й уточнення 

значення двокомпонентних термінів. Так, завдяки уточнювальним атрибутам, 

які виражаються прикметниками чи іменниками у родовому відмінку (подекуди 

іменник може бути виражений в місцевому відмінку, якщо у складі 
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словосполучення вжито прийменник), зумовлюється переростання 

двокомпонентних термінів у трикомпонентні та ін. 

Дослідники відзначають, що в різних терміносистемах багатокомпонентні 

терміни характеризуються спільними закономірностями утворення і розвитку, 

оскільки найчастіше виникають шляхом ускладнення двочленних внаслідок 

подальшої конкретизації, що відбувається приєднанням означення до 

означуваного або означального слова, найчастіше при вказівці на специфіку 

поняття, названого словосполученням [203, с.121]. 

При цьому значення полікомпонентних терміносполучень, як правило, 

виявляється багатшим, об’ємнішим, ніж сума значень терміноелементів, 

подібно до того як складне поняття не є механічним сполученням простих 

понять, що лежать в його основі [245, с.109]. За нашими спостереженнями, в 

українській соціологічній терміносистемі це відбувається здебільшого у 

випадку недостатньої інформативності прикметниково-іменникових сполук або 

неможливості утворення відповідної двокомпонентної терміноодиниці. 

Так, у терміні-словосполученні соціальні гарантії [БКС, с.53] головне 

слово (гарантії) вказує на процес (категорійне поняття), пов’язане з дієсловом 

гарантувати; залежне слово (соціальний) вживається на позначення ознаки 

процесу, названого стрижневим словом. Уточнення цього двокомпонентного 

атрибутивного словосполучення додатковим елементом, вираженим 

прикметником (державні соціальні гарантії), вказує на додаткову статичну 

ознаку зазначеного узагальненого поняття, а отже, дозволяє виділити додаткові 

конкретизовані, індивідуальні особливості терміноодиниці. 

Ступінь семантичної цілісності соціологічних багатокомпонентних 

термінів залежить від наявності/відсутності у його складі слів, які належать до 

загальновживаного фонду мови і визначають соціологічну семантику тільки 

позначаючи єдине галузеве поняття. У соціологічній терміносистемі, як і в 

інших галузевих терміносистемах, багатокомпонентні терміни передають 

ускладнену ознаку явища чи поняття, на що вказують їх додаткові 

характеристики. Так, у структурі соціологічного терміна державні соціальні 
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стандарти [СЕ, с.101] відображено співвідношення понять категорії 

узагальнених понять (стандарти) за сферою дії (державні) та функцією 

(соціальні). Дещо по-іншому реалізовано структурно-семантичну взаємодію в 

соціологічному терміні-словосполученні первинна соціологічна інформація 

[БКС, с.211], де поняття категорії якостей і властивостей (соціологічна) 

деталізується за ознакою часу (первинна) і вказівкою на об’єкт дії (інформація). 

Семантична цілісність таких термінів-словосполучень зростає із 

залученням нових структурних елементів, які фіксують метафоричне або 

метонімічне переосмислення загальновживаних слів, рідше – термінів з інших 

галузевих терміносистем. Загальновживане значення слова група – кілька осіб, 

тварина або предметів, що знаходяться разом, близько один біля одного, 

[СУМ, IІ, с.182] у трикомпонентному соціологічному терміні мала соціальна 

група набуває термінологічного значення ―нечисленна за складом соціальна 

група, учасники якої об’єднані спільною діяльністю і перебувають у 

безпосередньому стійкому особистому спілкуванні, що є основою для 

виникнення як емоційних стосунків, так і особливих групових цінностей і норм 

поведінки‖ [Городян., с.549]. 

Такі ж зміни простежуються при ускладненні педагогічного терміна-

словосполучення функція освіти, що означає засвоєння системи наукових 

знань, формування умінь та навичок як загальнонавчальних, так і спеціальних 

[ПЕД, с.63], і його нового термінологізованого значення соціальна функція 

освіти, що визначається в системі соціологічних термінів як роль, яку освіта як 

соціальний інститут виконує щодо потреб суспільства або окремих його сфер 

[Городян., с.555]. 

Склад стрижневих компонентів соціологічних термінів-словосполучень у 

межах аналізованої терміносистеми є неоднорідним як за походженням, так і 

функціональним навантаженням. Одні з них репрезентують базові поняття 

галузі, причому серед них є запозичені терміни (метод, об’єкт, план, проблема) 

і терміни, утворені внаслідок семантичної трансформації загальновживаних 

слів (засоби, етап, мета, рівень). Інші – це загальнонаукові терміни з 
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абстрактним значенням, які виступають структурно-семантичним фундаментом 

для створення багатокомпонентних термінів української соціологічної 

терміносистеми (метод, методологія, система, теорія, техніка, технологія). 

Пор., наприклад: проблема соціологічного дослідження [БМ, с.39], рівні 

соціологічного дослідження [БКС, с.241], предмет соціологічного дослідження 

[Городян., с.552], теорія референтної групи [Черниш, с.479], методи 

соціального прогнозування [СЕ, с.226], засоби масової інформації [СЕ, с.141], 

техніка соціологічного дослідження [Бухтеєв, с.32]та ін. 

Трикомпонентні соціологічні конструкції, складаючи 12% від загального 

числа складених термінів, представлені такими словотвірними моделями. 

Найактивнішою моделлю трикомпонентних термінів є поєднання стрижневого 

слова – іменника із залежними компонентами – узгодженим прикметником і 

неузгодженим іменником у формі Родового відмінка (N +А + N): система 

соціального захисту [БКС, с.251], план соціологічного дослідження [БКС, 

с.214], механізм соціальної спадковості [Бухтеєв, с.18], об’єкт соціологічного 

аналізу [БМ, с.7], агенти первинної соціалізації [Танчин, с.341], соціологія 

електоральної поведінки [Танчин, с.349], інтерпретація основних понять [СЕ, 

с.161], опитування громадської думки [БКС, с.197], районування генеральної 

сукупності [Городян., с.552], групи середньої усталеності [Примуш, с.288], 

концепція сталого розвитку [СЕ, с.196], модель соціального актора [Волович, 

с.340] та ін. 

Зазначена модель репрезентує шлях конкретизації соціологічного значення 

терміна за допомогою іменників, тобто: N + (A + N) → N + A + N (планування + 

соціальний розвиток → планування соціального розвитку). Така послідовність 

уточнення значення конкретної соціологічної терміноодиниці вказує на 

можливість реалізації додаткової термінономінації. 

За нашими спостереженнями, досить часто для уточнення, розширення 

значення термінологічного словосполучення шляхом приєднання до 

двокомпонентних термінів атрибутів використовується модель 

трикомпонентної структури А + N + N ): цілераціональна дія індивіда [БКС, 
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с.329-330], соціометричний метод опитування [БКС, с.276], життєвий цикл 

сім’ї [БКС, с.107], вікова структура населення [СЕ, с.67], гендерний розподіл 

праці [СЕ, с.79], робочий план дослідження [Волович, с.457], рольова теорія 

особистості [Черниш, с.474], професійний кодекс соціолога [Білоус, с.124], 

соціальний статус особистості [Городян., с.556], ціннісні орієнтації 

особистості [Ржепец., с.40], невизначений тип родини [БМ, с.35], соціальна 

структура суспільства [Примуш, с.285] та ін. 

У наведених прикладах соціологічні терміни-словосполучення 

складаються з двокомпонентної конструкції і залежного від неї окремого слова, 

причому залежне слово за змістом стосується поширеного словосполучення в 

цілому, а не його стрижневого слова і граматично пов’язане зі стрижневим 

словом таким типом підрядного зв’язку як узгодження. 

Частота вживання моделі А + N + N усоціологічній терміносистемі 

підтверджує думку О. Г. Чумак про те, що модель характеризує відношення в 

складеній терміноодиниці, коли іменник з прикметником не можуть 

реалізувати окремі інформативні нюанси, а інформативно значущим 

компонентом виступає ―субстантивний поширювач ‖[245, с.102]. 

Завдяки уточненню двокомпонентних атрибутивних словосполучень ще 

одним атрибутом (який може бути як термінологічного характеру, так і 

нетермінологічного), вибудовується модель А + А + N: спеціальні соціологічні 

теорії [СР, с.98], фокусоване групове інтерв’ю [БКС, с.316], висхідна соціальна 

мобільність [Танчин, с.341], патріархальна сімейна система [Черниш, с.470], 

мала соціальна група [БМ, с.36], вікові рольові очікування [БМ, с.33], формальні 

соціальні норми [Білоус, с.96], людський інтелектуальний потенціал [БКС, 

с.161], абстрактиний соціальний клас [БКС, с.7], емпіричні соціологічні 

дослідження [Городян., с.548], галузеві соціологічні теорії [Примуш, с.27], 

сучасна світова система [СЕ, с.391], егалітарна сімейна система [Черниш, 

с.265]. У таких конструкціях маємо два ступені членування: перше членування 

стосується основного прикметниково-іменникового словосполучення, в якому 

стрижневим словом виступає іменник, а другий ступінь членування враховує 
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маркованість внутрішньої структури вже наявного атрибутивного 

термінологічного словосполучення. 

Засвідчені також випадки вживання трикомпонентних соціологічних 

термінів, побудованих за моделлю N + N + N : закон циркуляції еліт [СЕ, с.139], 

вибірка одиниць дослідження [БМ, с.39], гарантії прав особи [БКС, с.53], криза 

середини життя [БКС, с.149], обгрунтованість інструменту вимірювання 

[Городян., с.550], механізм соціалізації особи [Білоус, с.63], індекс вартості 

життя [БКС, с.120] та ін. У наведених конструкціях всі компоненти 

представлено повнозначними словами – іменник у початковій формі та 

іменники у формі Родового відмінка. З синтаксичного погляду модель поєднує 

означений предмет з двома неоднорідними означаючими. Це тип розгорнутої 

структури, у якій перший компонент диференціюється за рахунок другого 

компонента, а він, у свою чергу, за рахунок третього компонента [157, с.157]. 

Особливістю аналізованих трикомпонентних конструкцій є те, що вони 

утворені на основі валентністних можливостей стрижневого слова, що входить 

до їх структури. У ролі стрижневого компонента аналізованих термінів-

словосполучень виступає слово, якому властива сильна валентність, що може 

вимагати родового відмінка обох залежних членів. Таким є, наприклад, слово 

теорія, кількість трикомпонентних соціологічних термінів з яким у 

досліджених джерелах досягає двох десятків (теорія культурно-історичних 

типів [БКС, с.300], теорія історичного кругообігу [БКС, с.300], теорія 

референтної групи [БКС, с.300-301], теорія соціальної установки [БКС, с.302], 

теорія соціальної дії  [Городян., с.559], теорія “дзеркального Я” [СР, с.101]) та 

ін. 

Аналіз багатокомпонентних одиниць виявляє досить обмежену 

продуктивність чотирикомпонентних галузевих термінів, які творяться на 

основі нижчої структури, у даному випадку, – трикомпонентної [168, с.173]. 

Дослідники стверджують, наявність у термінологічному висловлюванні 

трьох і більше слів-термінів часто свідчить не про складність терміносполуки 

на означення однієї реалії, а про використання для називання складної реалії 
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кількох простіших термінів або терміносполучень [205, с.31-32]. У аналізованій 

терміносистемі зафіксовано не так багато чотирикомпонентних соціологічних 

термінодиниць (2%), які вказують на можливість змістового і структурного 

ускладнення трикомпонентного терміна. Пор., наприклад, складений термін 

достовірність результатів соціологічного дослідження [БКС, с.88-89], у якому 

поєднується термін-іменник достовірність та термін-словосполучення 

результати соціологічного дослідження, або термін операціоналізація 

предмета соціологічного дослідження [БМ, с.38] у структурі якого виділяється 

однослівний термін операціоналізація і трикомпонентний соціологічний термін 

предмет соціологічного дослідження. 

Найпродуктивнішою серед чотирикомпонентних структур є модель 

А + N /Р/ + А +N : двоступеневий потік масової інформації [БКС, с.69], 

підсумковий документ соціологічного дослідження [БКС, с.213], мічиганська 

модель електоральної поведінки [БКС, с.180], історичні системи соціальної 

стратифікації [СР, с.51], соціологічні теорії середнього рівня [Сірий, с.338], 

етнічні чинники соціального розвитку [Білоус, с.122], національна рада 

соціального партнерства [СЕ, с.248], вільний час соціальної групи 

[СТПП, с.46], вторинний аналіз соціологічної інформації [СТПП, с.51], 

психологічна ідентифікація з соціальною групою [БКС, с.232-233], жіноча 

домінанта в соціальній сфері [Білоус, с.122], біографічний метод 

соціологічного дослідження [СТПП, с.24] та ін. 

Менш поширеною у соціологічній терміносистемі є модель N + N + А + N: 

методи аналізу соціометричної інформації [Волович, с.314], індекс розвитку 

людського потенціалу [СЕ, с.154], форма прояву соціальних законів [СЕ, с.422], 

методика розроблення соціальних технологій [СЕ, с.227], рівні функціонування 

громадської думки [Кохан, с.91], операціоналізація предмета соціологічного 

дослідження [БМ, с.38], система розподілу соціальних благ [Бухтеєв, с.27], 

достовірність результатів соціологічного дослідження [БКС, с.88-89], теорія 

стадій економічного зростання [БКС, с.302], впровадження результатів 

соціологічного дослідження  [СТПП, с.50] та ін. 
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Як бачимо, така модель утворюється приєднанням іменника до 

функціонального трикомпонентного соціологічного терміна, що уточнює, 

конкретизує значення головного іменника: методи + (вивчення громадської 

думки)→методи вивчення громадської думки [Кохан, с.90]. У таких моделях 

стрижневим компонентом є іменник, а залежним – трикомпонентна сполука, 

виражена іменником, прикметником та іменником у відповідних відмінкових 

формах. 

Менш продуктивною є модель A + N + N + N: технічні засоби збору 

інформації [Волович, с.636], випадковий відбір одиниць сукупності 

[Волович, с.69], соціальний механізм розвитку економіки [Городян., с.556], 

генеральна сукупність одиниць дослідження[БМ, с.39], моральні норми 

поведінки людей [Білоус, с.96], динамічна концепція способу життя [СЕ, с.104], 

загальна декларація прав людини [БКС, с.109], міжособистісний стиль 

вирішення конфліктів [БКС, с.177] та ін. 

Для соціологічних терміносполук, утворених за даною моделлю, 

первинною є трикомпонетна сполука з властивим їй атрибутом – узгодженим 

прикметником, який пояснює, конкретизує загальне значення терміна-

словосполучення, але який, на відміну від попередньої моделі, розташовано на 

початку чотирикомпонентної структури. 

За структурою всі проаналізовані чотирикомпонентні складені соціологічні 

терміни є словосполученнями, в яких стрижневе слово або словосполучення 

поширюється залежними членами за рахунок різних комбінацій зв’язків 

узгодження і керування між компонентами. 

П’ятичленні термінологічні словосполучення малочисельні (1%) хоча 

засвідчено кілька моделей, частина з яких утворюється поєднанням двох дво- 

або трикомпонентних словосполучень, що поєднуються сполучником та 

спільним іменним компонентом. 

Для п’ятикомпонентних соціологічних термінів найхарактернішими 

моделями є такі: N + A + N /Р/ + А + N: концепція суспільного договору і 

природного права [Волович, с.421], типи індивідуального пристосування до 
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соціальної норми [СР, с.102], методи статистичного аналізу соціологічної 

інформації [СТПП, с.217] та ін.; А + A + N + А + N : двоякий соціальний ефект 

економічної свободи [Білоус, с.121-122], спеціальні соціологічні теорії 

середнього рівня [БМ, с.6] та ін. 

Отже, українські соціологічні терміносполучення, що мають у своєму 

складі три-, чотири- і п’ять компонентів характеризуються 

систематизувальними властивостями, в яких поєднуються семантичні і 

структурні характеристики. Вживання таких багатокомпонентних конструкцій 

на позначення спеціальних понять зумовлюється здебільшого тим, що з 

розвитком соціологічної науки виникають нові поняття, які потребують 

відповідних позначень, і які важко номінувати компактним словосполученням. 

Вони майже не зазнають впливу омонімії та полісемії, практично не 

синонімізуються. 

Проаналізовані терміни-словосполучення не лише виконують номінативну 

функцію, а й допомагають точніше визначити обсяг позначуваного ними 

поняття, зрозуміти його місце в системі соціологічних знань. Саме у термінах-

словосполученнях відображено всю комплексно-структурну складність 

аналізованої наукової сфери. 
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Висновки до Розділу ІІІ 
 

Структурно-граматичні особливості соціологічних термінів як одиниць 

аналізованої галузевої термінології, з одного боку, зумовлюються тим, що вони 

є членами цієї терміносистеми, а з іншого боку, їм притаманні риси, властиві 

лексиці сучасної української літературної мови. 

У складі української соціологічної термінології зафіксовано терміни-слова 

та терміни-словосполучення. Структурні моделі соціологічних термінів мають 

свої особливості, як у складі термінів-слів, так і термінів-словосполучень.  

Одним з основних способів творення соціологічних термінів є 

морфологічний спосіб. У межах афіксального типу термінотворення визначено 

й описано 14 продуктивних моделей суфіксального різновиду і 8 моделей 

префіксального різновиду словотвору. Префіксальнo-cуфіксальний різновид 

використовується обмежено. 

Серед соціологічних термінів-складних слів переважають терміни-

композити. Унаслідок нижчої продуктивності національних твірних елементів у 

досліджуваному матеріалі домінують композитні утворення з міжнародними 

або інтернаціональними терміноелементами з різним ступенем адаптації їх в 

українській мові, рідше засвідчено соціологічні терміни з двох національних 

основ і зовсім рідко – національно-інтернаціональні комбінації. 

Лексико-семантичний спосіб творення в українській соціологічній 

терміносистемі реалізується за допомогою двокомпонентних метафоричних 

сполук, що є особливим видом термінів-словосполучень, в яких одне слово 

щодо іншого завжди перебуває у позиції семантичного підпорядкування. 

Вторинні найменування в соціологічній терміносистемі формуюються також 

шляхом звуження (спеціалізації) семантики, перенесення значення за 

подібністю (метафори) чи перенесення значення за суміжністю (метонімії). 

Використання термінів-словосполучень як одиниць власне соціологічної 

семантики, дозволяє говорити про своєрідні мікросистеми, побудовані на 
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основі фіксації якогось соціологічного поняття чи явища або шляхом виявлення 

якоїсь ознаки, характерної для них. 

Залежно від кількості компонентів, які беруть участь у творенні терміна-

словосполучення, розрізняємо дво- та багатокомпонентні конструкції: гендерна 

стратифікація, суспільно-політична інформація, одиниця спостереження, 

модель соціального актора, професійний кодекс соціолога, галузеві соціологічні 

теорії, криза середини життя, вільний час соціальної групи, впровадження 

результатів соціологічного дослідження, моральні норми поведінки людей, 

методи статистичного аналізу соціологічної інформації. 
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ВИСНОВКИ 
 

Українська соціологічна термінологія є цілісною, ієрархічно 

впорядкованою системою спеціальних найменувань, які позначають відповідні 

поняття цієї наукової сфери. Семантичне ядро української соціологічної 

термінології формують терміни-слова особистість, суспільство, соціалізація, 

соціальний, соціологічний, соціологія, статус, кількість яких є незначною. Як 

наука суспільного циклу соціологія часто користується простими за 

структурою термінами, які обслуговують також термінологічні поля суміжних 

наук: адаптація, ареал, динаміка, ерозія, клітина, настрій, патологія, ринок, 

хвороба. 

Термін – це слово або словесний комплекс, які співвідносяться з 

поняттями певної галузі пізнання (науки, техніки), що вступають у системні 

відношення з іншими словами та словесними комплексами і створюють із ними 

в кожному окремому випадку й у певний час замкнуту систему, яка 

відзначається високою інформативністю, однозначністю, точністю й 

експресивною нейтральністю.  

Соціологічним терміном є одиниця даного шару лексики (слово чи 

словосполучення), що відображає поняття на позначення явищ та процесів 

суспільного життя.  

Термінологія – сукупність терміноодиниць на позначення понять певної 

галузі науки, діяльності чи виробництва, а також сума всіх термінів, що 

функціонують у певній мові. Соціологічну термінологію визначено як галузеву 

сукупність термінів, яка обслуговує соціологію і пов’язана з нею як з наукою, 

фахом і галуззю професійної діяльності. 

Соціологічну терміносистему визначаємо як систему впорядкованих, 

взаємопов’язаних, корельованих та узгоджених між собою терміноодиниць, що 

позначають різноманітні поняття науки про суспільство. 
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Відповідність терміна нормам літературної мови – є однією з основних 

вимог, які ставить до нього більшість як вітчизняних, так і зарубіжних 

мовознавців, а поняття мовної норми є вихідним при оцінюванні термінів. У 

широкому розумінні мовною нормою в термінології вважамо правильність 

утворення і вживання термінів. 

Належність до соціологічної терміносистеми визначається складеними за 

структурою термінами, які комплексно виражають власне соціологічну 

семантику. Терміном української соціологічної галузі є слово чи 

словосполучення, що позначає поняття досліджуваної сфери знань, перебуває у 

парадигматичних та синтагматичних відношеннях з іншими терміноелементами 

фіксує і передає наукову інформацію про специфіку галузевої терміносистеми. 

У складі соціологічної термінології виділено дев’ять тематичних груп 

(назви соціально-філософських та загальнометодологічних категорій соціології; 

назви соціальних явищ та станів; назви соціальних спільнот, відносин та 

соціальної структури; назви, що розкривають сутність соціальних процесів та 

соціального розвитку; назви соціальних характеристик, властивостей, 

здатностей; назви галузей соціології, суміжних дисциплін; назви, що 

відображають особливості дослідження соціологічних явищ; назви понять, що 

розкривають характер використання соціологічних знань; назви на позначення 

наукових напрямів, концепцій та шкіл в соціології).  

В українській соціологічній термінології виділяються різні гіперо-

гіпонімічні групи за такими структурними типами: просте ієрархічне дерево; 

складне (розгалужене) ієрархічне дерево; комбіноване ієрархічне дерево. Якщо 

прості ієрархічні дерева утворюються лише з гіперонімічних та 

підпорядкованих ним гіпонімічних ярусів, то на рівні розгалужених ієрархічних 

дерев зафіксовано додаткові яруси класифікаційних ознак. Переважна 

більшість гіперо-гіпонімічних груп в українській соціологічній термінології 

мають структуру комбінованого типу, в якій між певними основними 

гіперонімічними та гіпонімічними ярусами є додаткові яруси ознак, а між 

іншими основними ярусами проміжні яруси відсутні.  
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На парадигматичному рівні в українській соціологічній термінології 

найпоширенішими є синонімія та антонімія. Явище синонімії у термінології 

трактується як небажане, але воно є закономірним, оскільки терміносистемам 

притаманна відкритість та динамічність. Серед соціологічних термінів-

синонімів виділяємо такі групи: фонетичні варіанти (первесії – первезії, 

зондальне дослідження – зондажне дослідження); словотвірні варіанти 

(особистість – особа, мотиви – мотивація); морфолого-синтаксичні варіанти 

(соціальний дарвінізм – соціал-дарвінізм, віртуальна реальність – 

віртуальність, оперативне соціологічне дослідження – ОСД, Cоціологічна 

асоціація України – САУ). В аспекті співвідношення інтернаціонального й 

національного в соціологічній терміносистемі української мови цікавим є 

паралельне вживання власне українського і запозиченого термінів: керівник – 

менеджер, пара, двійка – діада, покоління – генерація. 

Антонімію розглядаємо як один із способів систематизації 

термінологічних одиниць. У процесі дослідження встановлено, що антонімічні 

відношення в українській соціологічній терміносистемі виникають за ознаками, 

які виражаються чотирма відмінними семами: 1) наявність – відсутність ознаки, 

які найчастіше підтверджуються моделями складених термінів переважно з 

атрибутивним компонентом: включене спостереження – невключене 

спостереження, формальна група – неформальна група; 2) більший ступінь 

вияву ознаки – менший ступінь вияву ознаки: мікросоціологія – 

мікросоціологія, велика група – мала група; 3) місце розташування у системі або 

місце протікання процесу: вертикальна мобільність – горизонтальна 

мобільність, вищий клас – нижчий клас; 4) особливості форми, розміру та 

характеру: одноступенева вибірка – багатоступенева вибірка, велика соціальна 

група – мала соціальна група. З погляду семантики у складі аналізованої 

термінології спостерігається комплементарна та контрарна антонімія. 

Багатозначність в українській соціологічній терміносистемі 

обґрунтовується такими чинниками: 1) розвитком соціології як науки, а, отже, 

розвитком первинних значень термінів; 2) використанням у поняттєвому 
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апараті соціології загальнонаукових термінів латинського походження із 

вужчим значенням (тобто пристосування загальнонаукових термінів для 

вираження специфічних явищ та процесів соціології).  

На рівні омонімії виділяємо три типи термінів-омонімів: міжгалузеві, 

міжфункційно-стильові та внутрішньогалузеві. Кількісно переважає омонімія 

на міжгалузевому рівні, яка передбачає входження терміна у різні термінології 

даної мови з різними дефініціями. Наявність внутрішньогалузевої омонімії 

обумовлена масштабом соціологічної науки і спостерігається між термінами  

окремих напрямів соціології. Засвідчено поодинокі випадки міжфункційно-

стильової омонімії. 

Терміносистема української соціологічної галузі складається з питомої 

української лексики та запозичень з інших мов, які можуть бути прямими й 

опосередкованими. В аналізованій терміносистемі виділяємо: латинізми (55%) 

та грецизми (35%), а також іншомовні терміни з англійської (5%), французької 

(3,5%), німецької (1%) і італійської (0,5 %) мов. 

За структурою українські соціологічні терміни поділяємо на терміни-слова 

та терміни-словосполучення. Терміни-однослови класифікуються на непохідні, 

похідні, складні (терміни-композити, терміни-юкстапозити та абревіатури). 

Двокомпонентні та багатокомпонентні одиниці репрезентують терміни-

словосполучення. 

В українській соціологічній термінології активними і продуктивними 

виступають морфологічний (афіксація, осново- та словоскладання, абревіація), 

лексико-семантичний та синтаксичний способи словотвору. 

Більшість похідних слів у системі української соціологічної термінології 

утворено за допомогою морфологічного способу. У творенні cоціологічних 

термінів переважає афіксація. Проведений аналіз засвідчує, що 

найпродуктивнішим у системі української соціологічної термінології є 

суфіксальне словотворення (45%). Серед суфіксальних формантів виділяємо як 

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

іншомовного походження (-аці(я), -изаці(я)/-ізаці(я), і(я), -изм/-ізм,-ітет,-итет,      
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- їтет, -ент, -ер, -ор, -тер/-тор, -ат) та ін. Префіксація як різновид творення 

соціологічних термінів кількісно значно поступається перед суфіксальними 

утвореннями. Серед українських соціологічних термінів, утворених 

префіксально-суфіксальним найбільш активними (25%) виступають такі 

національні та інтернаціональні префікси: не-, між-, анти-, де-, дез-, дис-, диз-, 

інтер-, ре-, пост-. Серед аналізованих термінів соціології виявлено незначну 

кількість терміноодиниць, утворених префіксально-суфіксальним способом. 

Лексико-семантичний спосіб характерний як для творення соціологічних 

термінів-слів, так і для окремих компонентів термінів-словосполучень. 

Використання цього способу дозволяє утворювати соціологічні терміни шляхом 

переосмислення значення вже існуючих у мові загальновживаних слів. 

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 з найпродуктивніших в українській соціологічній терміносистемі є 

синтаксичний спосіб творення. Двокомпонентне словосполучення виступає 

одним із типових мовних засобів систематизації термінів. Двокомпонентні 

конструкції представлено двома продуктивними моделями – „А + N” та 
„N + N”(сімейний цикл, структурний функціоналізм,біржа праці, коефіцієнт 

розлучень). Серед трикомпонентних найчастотнішими є термінологічні 

конструкції, утворені за таким моделями: “N +A + N‖та―А + N + N‖ (механізм 

соціальної спадковості, система соціального захисту, соціометричний метод 

опитування, цілераціональна дія індивіда). Для чотирикомпонентних 

словосполучень виділено три продуктивні моделі: А + N /Р/ + А + N (вільний 

час соціальної групи, етнічні чинники соціального розвитку); N + N + А + N 

(індекс розвитку людського потенціалу, методи аналізу соціометричної 

інформації); A + N + N + N (випадковий відбір одиниць сукупності, технічні 
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засоби збору інформації). Рідко використовуються словотвірні моделі з п’ятьма 

структурними компонентами: N + A + N /Р/ + А + N (типи індивідуального 

пристосування до соціальної норми); А + A + N + А + N (двоякий соціальний 

ефект економічної свободи). 

У соціологічній терміносистемі, як і в інших галузевих терміносистемах, 

багатокомпонентні терміни передають ускладнену ознаку явища чи поняття, на 

що вказують їх додаткові характеристики. 
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