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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ
ЛІНГВОТЕРМІНОГРАФІЇ
Узагальнено думки мовознавців щодо функціонування в сучасному термінознавстві термінів лексикографія та термінографія; систематизовано теоретичні праці з
лінгвотермінографії й виокремлено такі її напрями, як металінгвотермінографія / теоретична лінгвотермінографія та практична / прикладна лінгвотермінографія; показано
здобутки металінгвотермінографії в українському та зарубіжному термінознавстві.
К л ю ч о в і с л о в а : термінографія, лінгвотермінографія, металінгвотермінографія, лінгвістичний термін, словник лінгвістичних термінів.

У сучасному термінознавстві традиційно виокремлюють як окрему галузь
термінознавчих досліджень термінографію, або термінологічну лексикографію. Останнім часом термінологи віддають перевагу саме термінові термінографія, який стисло й компактно відображає сутність відповідного поняття.
Початок використання цього терміна припадає приблизно на 70-ті рр. ХХ ст.
[120, с. 5]. Проте тривалий час він існує паралельно з термінами лексикографія,
науково-технічна лексикографія, термінологічна лексикографія (саме ці терміни є найбільш поширеними), а також лексикографія спеціальних мов, лексикографія мов спеціального призначення, спеціалізована лексикографія тощо. У
працях О. С. Герда теорія і практика укладання спеціальних (термінологічних)
словників має назву науково-технічна лексикографія [18, с. 287]. В. М. Лейчик виводить термін термінографія з терміносполуки термінологічна лексикографія, зазначаючи, що найменування термінографія з’явилося одночасно в
СРСР, у працях А. Д. Хаютіна, й на Заході (цей термін закріплений у документах ISO) [71, с. 204 – 205].
На думку С. В. Гриньова, “сьогодні існують усі підстави розглядати термінографію як самостійну дисципліну, яка має власний об’єкт дослідження –
словники спеціальної лексики, власний предмет – випрацювання принципів
укладання й оцінки спеціальних словників, власні методи системного аналізу
й опису спеціальної лексики в словниках різних типів, а також комплексного параметричного опису й оцінки словників” [26, с. 19]. Дослідник указує
на тісний зв’язок термінографії з термінознавством: “Виникнувши як розділ
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лексикографії, термінографія завжди тяжіла до термінознавства, оскільки такі
проблеми, як установлення синонімії, омонімії й полісемії термінів, установлення значень термінів та підбирання до них іншомовних еквівалентів традиційно вирішуються в межах термінознавства. <…> Тому багато хто з термінознавців уважає, що термінознавство є теоретичним підґрунтям термінографії
або навіть розглядає термінографію як розділ термінознавства. Однак останнім
часом визначено коло проблем власне термінографії, яке дозволяє розглядати її
як самостійну галузь знання, що перебуває на межі лексикографії й термінознавства” [Там само, с. 8]. Потрактовуючи термінографію як теорію і практику
укладання спеціальних, або термінологічних, словників, З. І. Комарова вважає,
що теоретичною основою цієї науки є не лексикографія, а термінознавство, й
визначає два основні напрями термінографії – теорія та історія термінографії
[59, с. 40 – 42]. У працях дослідниці спостерігаємо чітке розмежування лексикографії і термінографії як двох науково-прикладних дисциплін, які співіснують як суміжні науки – лексикографія як прикладна лінгвістика, а термінографія як прикладне термінознавство [60, с. 137]. Визнаючи пріоритетність терміна термінографія, К. Я. Авербух водночас не приймає терміна термінологічна
лексикографія, оскільки вважає його неправильно орієнтованим, через те, що
термін, на думку вченого, не є лексичною одиницею [1]. Л. В. Попова, аналізуючи різні погляди дослідників на терміни лексикографія і термінографія, доходить висновку, що в запропонованих лінгвістами визначеннях містяться різні набори ознак терміна: у працях В. М. Лейчика термінографія – це практика
укладання термінологічних словників, тоді як у розвідках З. І. Комарової – це
теорія і практика укладання спеціальних, чи термінологічних, словників, а
С. В. Гриньов визначає термінографію як науку про проектування, укладання
й використання словників спеціальної лексики [94, с. 107].
Загальні питання термінографії задекларовані також у роботах Я. Л. Донського [32; 33; 34], І. С. Кудашева [66], Ю. М. Марчука [77] (при цьому центральне місце в своїй праці автор відводить питанням машинного перекладу),
А. Я. Шайкевича та М. Б. Бергельсона [125; 126] та багатьох ін. дослідників.
Л. А. Чернишова зауважує, що, хоча історія термінографії налічує лише кілька десятків років, проте можна говорити про певні результати, зокрема, визначено місце термінографії в колі інших галузей знання і її взаємодія з лексикографією й термінознавством; виокремлено предмет дослідження й завдання його
аналізу; виявлено коло основних характеристик спеціального словника (чи його
параметрів); накопичено певну кількість інформації, яка стосується і безпосередньо історії термінографії, і її теорії й практичного використання [124, с. 48].
На логіко-поняттєвому рівні терміни лексикографія і термінографія аналізує В. Л. Іващенко, вказуючи на взаємодію однойменних самоназв як гіперогіпонімних: “семантичний простір лексеми термінографія обіймає не тільки
значення слова лексикографія, а й диференційну ознаку, виражену класемою
“термін” (пор.: діалектологічна або ономастична лексикографія – класеми
“діалект”, “ім’я”), наявність якої визначає відношення включення на основі
опозиції “маркований” (такий, що містить диференційну ознаку) – “немаркований” (у якого диференційна ознака відсутня)” [43].
В українському мовознавстві останніх десятиліть термін термінографія набув значного поширення, про що свідчать численні праці, присвячені
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теоретичним і практичним аспектам термінологічного словникарства, а також
його історії [11; 22; 36; 41; 61; 62; 64; 91; 96; 103; 104; 105; 106; 119 та ін.].
Л. О. Вакарюк і С. Є. Панцьо наголошують на взаємозв’язку двох тенденцій у
розвитку термінології як науки в незалежній Україні: “1) звернення до української національної спадщини, поглиблення теорії термінознавства, вивчення
історії його розвитку та становлення, з’ясування так званих “білих плям”; 2)
бурхливий розвиток термінографії, тобто видання як нових фахових словників,
так і тих, які відроджують національну термінологію” [10, с. 3].
У сучасному науковому вжитку лексема термінографія багатозначна, її
використовують на позначення: “1) особливої галузі лексикографії, що розробляється об’єднаними зусиллями лінгвістів-лексикографів та спеціалістів з
тієї чи іншої окремо взятої галузі науки, для якої укладаються термінологічні
словники; 2) одного з напрямів термінологічної роботи; 3) теорії та практики
укладання спеціальних термінологічних словників; 4) комплексної дисципліни, що об’єднує і термінознавство як науку про терміни, і лексикографію як
мистецтво створення словників; 5) виду людської діяльності в галузі термінології, завданням якого є систематизація, унормування та уніфікація наукової
термінології; 6) практики термінологічної діяльності як розділу прикладного
термінознавства [120, с. 15; 35, с. 6; 70, с. 155; 27, с. 5]; 7) сукупності галузевих словників окремої мови; 8) сукупності словників окремої галузі знання;
9) сукупності наукових праць у цій галузі (за семантичною аналогією до слова лексикографія)” [41, с. 142]. В. Л. Іващенко так окреслює термінологічний
апарат термінографії та внутрішньосистемні лінгвопарадигми відповідного
ключового поняття: 1) термінографія: а) теоретична термінографія – теорія
термінографії – термінографічна теорія – термінологічна [спеціальна, технічна, науково-технічна] лексикографія – термінологічне [галузеве] словникарство; б) прикладна термінографія – термінографічна практика [діяльність] –
термінологічна [спеціальна, технічна, науково-технічна] лексикографія – термінологічне [галузеве] словникарство; 2) термінографія – термінографічна
[термінологічна] діяльність [робота] – лексикографічна термінологічна діяльність; 3) термінографія – термінографічна спадщина: а) термінографічні
праці [розробки, видання, словники] – термінологічні [галузеві, спеціальні]
словники [словники-мінімуми, енциклопедії, лексикони, довідники, посібники, довідкові видання, глосарії] – словники [збірники, зошити] [спеціальних
термінів / спеціальної лексики] – термінологічні рекомендації – вибрані топіки; б) праці [дослідження, статті, монографії] з термінографії – термінографічний [термінологічний] бюлетень [Там само].
Такий широкий діапазон значень терміна термінографія ускладнює його
застосування в науковій літературі. Здебільшого в термінознавчих працях актуалізовано два його найчастотніші значення: 1) наука про проектування й
укладання словників спеціальної лексики, тобто теоретична термінографія;
2) практична робота з укладання спеціальних словників, тобто практична /
прикладна термінографія. За аналогією до опозиції термінів лексикографія /
металексикографія (див., напр., праці [129; 133]) вважаємо за доцільне для
термінографії-1, тобто теоретичної термінографії, запровадити термін метатермінографія як такий, який правильно орієнтуватиме користувача на наукові
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аспекти цієї дисципліни, на противагу практичній, або прикладній, термінографії, тобто діяльності власне з укладання термінологічних словників.
Запропоноване розмежування зобов’язує деталізувати окремо предмет і
об’єкт кожного з окреслених напрямів термінографії.
Отже, предметом метатермінографії / теоретичної термінографії є розпрацювання методології і конкретних прийомів укладання термінологічних словників. Найважливішими завданнями цієї галузі С. В. Гриньов-Гриневич уважає
вироблення принципів класифікації і типології термінологічних словників, визначення науково обґрунтованих принципів відбирання спеціальної лексики
для окремих типів термінологічних словників, а також установлення єдиних
принципів найбільш ефективного опису (тлумачення, перекладу, атрибуції і
т. ін.) і представлення термінологічної лексики в спеціальних словниках [28,
с. 7]. Об’єктом метатермінографії постають галузеві терміносистеми.
Відповідно предметом практичної / прикладної термінографії є наукові, виробничі й промислові підсистеми мови; об’єктом виступають терміни,
терміноїди, терміноелементи, номени, професіоналізми й почасти професійні
жаргонізми. З усіх різновидів спеціальної лексики особливу увагу термінологи
приділяють термінам. О. В. Борхвальдт визначає 4 основні функції термінографії – довідкову, систематизувальну, культурно-історичну й навчальну [7, с. 4].
Про унікальні темпи розвитку практичної термінографії, зумовлені практичними потребами суспільства, свідчить той факт, що в останні десятиліття у
світі щодня випускають один термінологічний словник [102, с. 1].
У наукових працях останніх років спостерігаємо деталізацію теоретичних і
практичних напрямів термінографії. Зокрема, для досліджень / укладання словників лінгвістичної термінології засвідчено термін лінгвотермінографія (див.,
напр., [22; 38; 44]; пор. терміни лінгвокультурографія [74] та концептографія
[130]). Відповідно для означення теоретичної роботи в царині лінгвотермінографії вважаємо за необхідне запровадити термін металінгвотермінографія,
або теоретична лінгвотермінографія, а для означення практичної діяльності
з укладання словників лінгвістичних термінів, тобто словникарства, – термін
практична / прикладна лінгвотермінографія.
Дослідження з металінгвотермінографії / теоретичної лінгвотермінографії
багатоаспектні. Зокрема, мовознавці надають великої ваги загальним проблемам метамови [3; 4; 85], а також проблемам метамови галузевих термінологічних підсистем лінгвістики [48; 56; 57; 67; 74], її відношення до термінології і номенклатури; загальним питанням таксономії і метатаксономії [4; 128].
О. С. Ахманова визначає поняття лінгвістичної таксономії як дослідження
різних об’єктів лінгвістики в плані їхньої наукової систематизації, а метатаксономії – як наукової систематизації на рівні метамови, тобто впорядкування
системи тих виразів, тих знаків і позначень, які використовують, коли йдеться
про лінгвістичні об’єкти. Щодо розмежування зазначених понять дослідниця
зауважує, що воно є не лише теоретичним і “надзвичайно важливе для того,
щоб було зрозуміло, чому відмова від окремої таксономічної системи зовсім не
обов’язково призводить до одночасного скасування відповідної таксономічної
системи. Так, наприклад, коли дескриптивна лінгвістика втратила свій винятковий вплив як лінгвістичний напрям, це зовсім не призвело до відмови від розпрацьованої нею термінологічної системи <…>. Часто-густо ті таксономічні
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категорії, які здавалися колись такими, що втратили своє значення, відроджуються й одержують широке поширення в новітній метамові окремої науки”
[4, с. 7]. Варто наголосити на тому, що в металінгвотермінографії засвідчено
спроби типологічного аналізу словників лінгвістичної термінології (напр.: [5;
12; 13; 71; 72; 109]), у тому числі порівняльного аналізу тлумачних словників
лінгвістичної термінології в східнослов’янських країнах [131], а також відтворення вузькогалузевої термінології в термінографічних працях [74].
Перші металінгвотермінографічні праці з’явилися наприкінці ХІХ – початку ХХ століть (на нашу думку, до них належать, напр.: [110; 87; 25]). Зокрема,
в підручнику “Граматична термінологія і правопись” зроблено першу спробу
впорядкувати українську фонетичну термінологію; для назв частин слова рекомендовано вживати терміни галицького походження, використані в граматиці
С. Смаль-Стоцького і Ф. Гартнера (пень (основа), приріст (префікс), приріст
кінцевий (суфікс) [2].
Актуальними в плані розбудови металінгвотермінографії постають також
проблеми розвитку окремої термінологічної системи, відношень і зв’язків
різних термінологічних систем та різних шкіл і проблема спадкоємності в
термінології [4, с. 7]; принципи укладання загальних термінологічних [4; 16;
17; 21; 29; 40; 65; 68; 79; 111; 115; 117; 123; 127] та енциклопедичних [89,
с. 5 – 6; 90, с. 5; 101; 107; 118], у дидактичному аспекті [112] словників лінгвістичних термінів.
Опрацювання принципів укладання вузькогалузевих термінологічних словників лінгвістичної термінології спонукає дослідників звернути увагу на критерії відбирання термінів, структуру словника, питання конкуренції питомих
(українських) і запозичених термінів [9; 46; 48; 76; 81; 92; 93]; особливості
представлення структурних варіантів і синонімічних дублетів у словнику; способи розташування реєстрових одиниць у словнику й відображення в ньому
родо-видових зв’язків термінів; способи дефініювання термінів; структурування словникової статті [10; 83] тощо. Принципи укладання дво- та багатомовних
загальних і галузевих словників лінгвістичних термінів представлені в: [38; 88,
с. 27–29; 99; 135, с. XV – XXVI].
У зв’язку з автоматизацією термінологічної роботи й використанням
комп’ютерних технологій у металінгвотермінографії протягом останніх десятиліть з’являються праці, присвячені дослідженням особливостей тезаурусного моделювання термінології [15; 24; 63; 86], зокрема у формі тезауруса з
ієрархічною структурою (в аспекті перекладу) [23]. Синтез наук і наукових напрямів призвів до появи поки що нечисленних розвідок із міждисциплінарної
металінгвотермінографії (див., напр., [122]), а також ідеографічної металінгвотермінографії [116].
Протягом тривалого періоду (з 60-х рр. минулого століття й до сьогодні) у
фокусі дослідницької уваги перебувають принципи укладання словника мови
одного автора, зокрема деталізація лексико-семантичної, лексико-генетичної
та структурної характеристик лінгвістичних термінів, використаних у творах
цього автора [30; 78; 97; 98]; відображення в словнику оригінальної авторської
термінології в контексті типології історико-термінологічних словників [47; 53];
проблеми термінографічної фіксації особливостей індивідуального когніотипу
вченого-лінгвіста [50].
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Засади укладання цитатних словників лінгвістичних термінів знаходимо в
працях Е. Хемпа [121] та Й. Вахека [14]. Зокрема, Е. Хемп визначає укладений
ним словник, з одного боку, як синхронійний, “дескриптивний” в американському значенні терміна, оскільки відображено не лише засвідчену в тлумаченнях значущість окремого терміна, але й завдяки перехресним відсиланням
також значущість і інших термінів, які беруть участь у протиставленнях із цим
терміном у системі одного автора чи на рівні одного часу. З другого боку, це
діахронійний (“історичний” в американському значенні цього слова), оскільки в ньому зроблено спробу показати в межах окресленого періоду життєвий
шлях терміна чи його заміну іншими термінами [121, с. 19 –20].
Укладаючи навчальні словники лінгвістичної термінології, мовознавці теоретично обґрунтовують дидактичні аспекти металінгвотермінографії [37; 39;
68; 82; 84; 95; 100; 114; 134], а також принципи укладання вузькогалузевих навчальних перекладних словників лінгвістичних термінів [31; 113].
Зауважимо, що протягом останнього століття актуальними залишаються
проблеми історії та загальної теорії історичної лінгвотермінографії [45; 44; 51;
54; 80; 132]; історії галузевих терміносистем лінгвістики [58]; засади укладання історичного словника лінгвістичних термінів [6; 8; 16; 52; 58; 87], а також
відтворення історичного паспорта терміна в термінологічному словнику [54];
проблеми джерельної бази словника лінгвістичної термінології [6; 8; 45]. Теоретично обґрунтовано і втілено в лінгвотермінографічну практику ідею створення словника термінів окремого лінгвістичного напряму цитатного типу [14].
Отже, лінгвотермінографія сьогодні постає цілком сформованою термінознавчою дисципліною з розгалуженими напрямами досліджень, вагомими здобутками й значними перспективами.
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I. A. Kazymyrova
CURRENT PROBLEMS OF MODERN LINGVOTERMINOGRAPHY
The author summarises the linguists’ views on the functioning of terms lexicography
and terminography in the modern terminology; systematizes lingvoterminographical
theoretical works and highlights such areas as metalingvoterminography / theoretical and
practical lingvoterminography / applied lingvoterminography; shows lingvoterminographic
achievements in Ukrainian and foreign terminology.
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