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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Бурхливий розвиток науки і техніки на межі ХХ–ХХІ ст. зумовив 

формування різних наукових галузей, кожна з яких має характерну розгалужену 

терміносистему, що, у свою чергу, зумовило необхідність інвентаризації, 

впорядкування та нормалізації термінів, насамперед тих, що є складниками 

синтезованих галузевих площин.  

Особливої уваги потребують терміносистеми, які активно розвиваються 

і не мають сталої, закріпленої системи термінів, за допомогою яких 

відбувається пізнання та узагальнення навколишнього світу. 

Незважаючи на те, що проблеми, пов’язані з формуванням, 

функціонуванням, унормуванням галузевих термінологій, висвітлено в працях 

основоположників термінознавства (Г. О. Винокура, Е. Вюстера, Л. Дрозда, 

Д. С. Лотте, О. О. Реформатського), в дослідженнях українських термінологів 

(В. Л. Іващенко, Т. Р. Кияк, І. М. Кочан, А. В. Крижанівська, 

Т. І. Панько, Л. М. Полюга, Т. С. Пристайко, Л. О. Симоненко, 

Е. Ф. Скороходько, Ф. А. Циткіна та ін.), вивчення закономірностей 

формування й становлення національних терміносистем, зокрема номінативних 

процесів, що відображають особливості пізнавальних механізмів, належить 

до першочергових завдань українського термінознавства (Л. Г. Боярова, 

В. В. Жайворонок, Т. Р. Кияк, І. М. Кочан, Т. І. Панько, Л. М. Полюга, 

О. О. Селіванова, Л. О. Симоненко, Г. А. Ярмоленко).  

Специфічна ситуація в українській науці полягала в тому, що для 

номінації нових спеціальних понять у різних галузях наукового знання 

на початку 30-х рр. ХХ ст. активно використовувалися насамперед російські 

терміни. Вживання спеціальних слів питомого походження було штучно 

обмежено, що відзначають дослідники мовної політики першої половини  

ХХ ст. (Б. Д. Антоненко-Давидович, Л. Т. Масенко, Ю. В. Шевельов). 

Актуальність дисертаційного дослідження. У наш час постала 

необхідність відновлення національних терміносистем, що були майже 

зруйновані, та впорядкування спеціальної лексики. Це засвідчують праці, 

об’єктом вивчення яких є термінології різних наукових галузей. Так, у центрі 

уваги сучасних дослідників були термінології природничих наук (І. В. Волкова 

(фізична термінологія), М. В. Дмитрук (ветеринарна термінологія), 

В. В. Калько (назви лікарських рослин), Т. В. Лепеха (судово-медична 

термінологія), Н. В. Місник (медична клінічна термінологія), Н. А. Цимбала 

(термінологія органічної хімії), технічних наук (Л. В. Козак (електротехнічна 

термінологія), Н. К. Ктитарова (металургійна термінологія), О. Г. Литвин 

(машинобудівна термінологія), А. О. Ніколаєва (термінологія програмування, 

комп’ютерних мереж та захисту інформації), Н. В. Нікуліна (терміни 
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автомобілебудування та ремонту транспортного засобу), Н. В. Піддубна  

(назви релігійних споруд), Л. М. Філюк (термінологія інформатики),  

О. І. Южакова (термінологія холодильної техніки), а також гуманітарних наук 

(С. З. Булик-Верхола (музична термінологія) тощо.  

Проте окремі ділянки, зокрема термінологічна лексика дизайну, 

залишаються ще недостатньо вивченими. Саме тому постає потреба детального 

аналізу української термінології дизайну (далі – УТД), яка виникла на перетині 

таких наукових галузей, як будівництво, архітектура і мистецтво, й утворює 

складну, відкриту підсистему української мови із взаємопов’язаними 

термінологічними одиницями. Ці терміни відбивають поняття дизайну, які 

останнім часом швидко модифікуються, розгалужуються, що засвідчують 

сучасні джерела, зокрема наукова література, підручники та посібники 

з дизайну (Є. А. Антонович, В. Я. Даниленко, Р. В. Захарчук-Чугай, 

Ю. Г. Легенький, Т. В. Малік, М. С. Станкевич, В. М. Щербаківський). Між тим 

лише окремі питання, пов’язані з термінологією дизайну (далі – ТД), ставали 

предметом аналізу в українському термінознавстві (О. В. Гурко (терміни 

графічного дизайну), О. Є. Гриджук (терміни художньої різьби по дереву), 

Ю. Й. Рисіч (терміни художнього розпису).  

Сьогодні виникають нові напрями дизайну, відкриваються спеціальні 

кафедри, які готують фахівців з дизайну у вищих навчальних закладах, дизайн 

викладається як самостійна дисципліна. Внормування та стандартизація УТД 

належать до першочергових завдань термінологів ще й тому, що ядро сучасної 

ТД становлять терміни питомого походження, а периферію – спеціальні мовні 

одиниці, утворені на основі автохтонних термінів, і терміни-запозичення. 

Досі немає повного опису УТД, відсутні й термінологічні словники, 

де повно була б представлена ця термінологія. Вищезазначене увиразнює 

актуальність дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах наукової теми кафедри загального 

і слов’янського мовознавства Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова "Норми та інновації у слов’янських мовах і діалектному 

континуумі" (номер державної реєстрації 0101U001409). 

Дисертаційну тему затверджено на засіданні вченої ради філологічного 

факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (протокол № 3 від 23 листопада 2004 р.) 

та координаційною радою "Українська мова" НАН України  (протокол № 26 від 

19 квітня 2005 р.). 

Мета дисертаційної роботи полягає у виявленні специфіки формування 

й становлення УТД, з’ясуванні семантичних, структурних та функціональних 

особливостей її термінологічних одиниць. 



 3 

Досягнення цієї мети передбачає необхідність вирішення таких 

конкретних завдань: 

– укласти корпус ТД; 

– виявити типи спеціальних лексем у підсистемі дизайну; 

– здійснити періодизацію УТД, розглянути специфіку її розвитку; 

– з’ясувати особливості термінів дизайну порівняно 

із загальновживаною лексикою; 

– простежити взаємовідношення між питомими та інтернаціональними 

лексемами у складі ТД, висвітлити шляхи входження запозичених 

лексем до УТД; 

– схарактеризувати явища полісемії, омонімії та синонімії в УТД; 

– визначити структурно-словотвірні характеристики українських 

термінів дизайну. 

Об’єкт дослідження – українська термінологія дизайну. 

Предмет дослідження – семантичні, структурні та функціональні 

особливості УТД та процеси становлення, формування й розвитку 

словникового фонду галузі дизайну. 

Методи дослідження. Відповідно до поставленої мети у роботі 

використано загальнонаукові методи дослідження, передусім індукція для 

збирання, систематизації й узагальнення фактів, і дедукція для абстрактного 

осмислення зібраного матеріалу. Серед спеціальних лінгвістичних методів 

застосовано описовий для систематизації опрацьованого масиву термінів; метод 

етимологічного аналізу дав змогу з’ясувати ґенезу термінів дизайну; елементи 

діахронічного аналізу використано для висвітлення історії галузевої лексики; 

компонентний аналіз уможливив встановлення семантичної структури 

спеціальних слів. У процесі аналізу фактичного матеріалу залучено 

й кількісний метод з метою реєстрації та визначення динаміки функціонування 

зібраних лексичних одиниць. 

Фактичний матеріал роботи. Загальна кількість опрацьованих 

у дисертації спеціальних слів становить понад 5000 одиниць, зібраних методом 

суцільної вибірки із сучасних наукових і періодичних видань, навчальних 

підручників та посібників, перекладних, тлумачних, енциклопедичних 

словників (160 позицій). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

здійснено комплексний лінгвістичний аналіз української спеціальної лексики 

галузі дизайну, виокремлено періоди розвитку УТД. Залучено новий фактичний 

матеріал, більша частина якого не була предметом спеціального дослідження. 

Запропоновано вирішення актуальних питань, пов’язаних з розвитком УТД  

як підсистеми сучасної української літературної мови, а саме: вперше 

розроблено типологію лексико-семантичних і тематичних груп, 
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систематизовано різновиди парадигматичних зв'язків у ТД, проаналізовано 

її дериваційну специфіку, з’ясовано особливості термінів дизайну порівняно 

із загальновживаною лексикою, простежено взаємовідношення між питомими 

та інтернаціональними лексемами у складі ТД, висвітлено шляхи входження 

запозичених лексем до УТД. 

Теоретичне значення дослідження. Опрацювання УТД як підсистеми 

сучасної української мови поглиблює теоретичні положення в галузі 

термінознавства. Отримані результати дають можливість спрогнозувати 

тенденції розвитку розглянутої термінології, виокремити чинники, 

що впливають на процеси термінотворення, та засоби, за допомогою яких 

утворюється галузева лексика. 

Аналіз взаємозв’язків УТД і загальнонародної лексики, а також 

встановлені тенденції у розвитку цієї термінології дають змогу уточнити 

загальнотеоретичні положення історичного, функціонального, прикладного 

характеру, встановити характерні риси ТД, що сприятиме ґрунтовному 

вивченню термінів як інструментів пізнання, передавання інформації 

та її закріплення. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її результати 

можуть бути застосовані для подальшої розробки теоретичних і прикладних 

завдань у галузі українського термінознавства, зібрані матеріали можуть 

прислужитися у навчальному процесі при викладанні курсів із лексикології, 

термінознавства, спеціальних дисциплін ("Історія дизайну в Україні", "Історія 

термінології дизайнерів"). Робота стане в нагоді при написанні курсових 

і кваліфікаційних робіт. Теоретичні положення прислужаться 

й у лексикографічній праці, для систематизації УТД, вироблення рекомендацій 

щодо нормативного вживання термінів дизайну. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження обговорено на засіданнях кафедри загального 

і слов’янського мовознавства Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова та кафедри іноземних мов Одеської державної академії 

будівництва й архітектури (2004-2011 рр.). Загальні положення дисертації 

викладено на 12 міжнародних науково-практичних та науково-методичних 

конференціях: XІІІ та XIV Міжнародній науковій конференції 

імені проф. Сергія Бураго "Мова і культура" (Київ, 2004, 2005), 

ІХ та ХІ Міжнародній науковій конференції "Проблеми української 

термінології" (Львів, 2006, 2010), Міжнародній науково-практичній конференції 

"Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри" 

(Одеса, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції "Ольвійський 

форум: стратегії України в геополітичному просторі" (Ялта, 2008), 

Міжнародній науково-практичній конференції "Мови і світ: дослідження 
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та викладання" (Кіровоград, 2008), ХІІІ – ХV Міжнародній науково-методичній 

конференції "Управління якістю підготовки фахівців" (Одеса, 2008, 2009, 2010), 

Обласній науково-методичній конференції "Сучасні лінгвістичні дослідження 

професійного повідомлення" (Одеса, 2010), Міжнародній науково-практичній 

конференції "Современные направления теоретических и прикладных 

исследований" (Одеса, 2010). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 14 одноосібних 

публікаціях: у 7 статтях, з яких 4 надруковано у наукових фахових виданнях 

України, та 7 тезах і матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається 

з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів з висновками, 

загальних висновків, списку використаної літератури (405 позицій), 

переліку лексикографічних джерел (105 позицій) та двох додатків, 

перший з яких містить "Алфавітний покажчик українських термінів дизайну" 

(110 ст.), другий – схему "Спеціалізація дизайну". Загальний обсяг 

роботи становить 340 сторінок, основний текст  – 172 сторінки. Дисертація 

містить 6 рисунків і 1 схему. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету й конкретні завдання, визначено методи дослідження, 

наукову новизну, розкрито теоретичну і практичну цінність одержаних 

результатів, подано відомості про їх апробацію, структуру та обсяг 

дисертаційної роботи. 

У першому розділі "Виникнення і становлення української 

термінології дизайну" висвітлено наукові засади виокремлення ТД у сучасній 

українській мові, визначено системні зв’язки між її мовними одиницями.  

Потреба вивчення історії та розвитку термінів дизайну зумовила 

необхідність з’ясування питань, пов’язаних із визначенням специфіки терміна 

взагалі та притаманних йому ознак. Термін розглядається дослідниками 

в логічному, семасіологічному, ономасіологічному, історичному, 

функціональному та гносеологічному аспектах. Узагальнюючи підходи, 

запропоновані термінологами, термін витлумачуємо як мовну одиницю (слово 

або словосполучення), що співвідноситься зі спеціальним предметом 

та поняттям про нього, вживається в галузі науки, техніки, виробництва, 

виконує особливу функцію. Важливими для терміна є такі ознаки, 

як системність, наявність чіткої дефініції (визначає спеціальне поняття 

та функціональну сферу вживання терміну), стилістична нейтральність, 

незалежність від контексту, тенденція до моносемічності у межах 
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термінологічного поля, конвенційність та відтворюваність (О. С. Герд, 

В. П. Даниленко, І. С. Квітко, З. І. Комарова, А. В. Крижанівська, В. М. Лейчик, 

О. О. Реформатський, Л. О. Симоненко та ін.). 

Терміни різних галузей знань об’єднуються в термінології науки, 

техніки, виробництва, які пов’язані між собою складними 

різнорівневими відношеннями. Сучасна ТД є сукупністю спеціальних слів, 

які позначають поняття дизайну – "проектної діяльності, що об'єднує 

художньо-предметне мистецтво й науково обґрунтовану інженерну практику 

у сфері індустріального виробництва, засіб проектування соціокультурного 

простору" (Є. А. Антонович). 

У процесі розвитку УТД взаємодіє з усіма складниками загальної 

наукової термінології. Термінологічна сітка, до якої входить ТД, виглядає 

так: загальнонаукова термінологія як елемент словникового складу 

мови; галузева термінологія технічних наук – як елемент першої; 

ТД – як вузькоспеціальна термінологія. 

УТД обслуговує спеціальну галузь знань і діяльності людини, 

характеризується певною специфікою на лексико-семантичному (відображає 

специфічні поняття в галузі дизайнерського проектування як способу 

гармонізації життя в урбаністичному середовищі) та структурному рівнях 

(найбільш продуктивними структурними моделями є суфіксальні 

та префіксальні деривати, а також двочленні словосполучення). 

Постійний розвиток галузі дизайну слугує поштовхом для появи термінів-

неологізмів і переходу застарілих спеціальних слів до пасивного фонду 

(в окремих випадках вони набувають нової семантики). З огляду на це, а також 

у зв’язку з відсутністю українських термінологічних словників дизайну 

та фахової літератури, процес формування корпусу галузевої підсистеми 

дизайну не можна вважати остаточно завершеним.  

Еволюція УТД відбувається паралельно з розвитком української наукової 

термінології, оскільки вона є її невід’ємною частиною. 

На основі вивчення фактичних джерел, спеціальних праць встановлено  

основні періоди формування ТД відповідно до розвитку галузі дизайну: 

1) "донауковий", 2) виникнення та активного формування УТД, 3) сучасний 

період подальшого розвитку і вдосконалення УТД. 

У "донауковий" період (ХІ – поч. XIХ ст.) зароджується галузева 

термінологія. Важливу роль у розвитку дизайну відіграло мистецтво і техніка 

Київської Русі, що стало підґрунтям дизайнерської активності, виникнення 

прототермінів. Спеціальна лексика утворюється зі слів загальновживаної мови, 

які набувають спеціального значення. 

У межах другого періоду виокремлено: а) етап свідомого формування 

галузі дизайну та його термінології (XIX – поч. XX ст.) – створення власне 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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наукової термінології, оскільки виокремлюється спеціальна ділянка дизайну. 

Початок свідомого творення ТД припадає на другу половину XIX ст., коли 

народжуються нові ідеї, форми й стилі дизайну; б) етап цілеспрямованої 

термінологічної роботи (20–30 рр. XX ст.) – активна діяльність Інституту 

української мови Академії наук (1921 р.) щодо формування  

самостійної української термінології; інтенсифікація наукових розробок, які 

уточнюють загальні настанови для кожної конкретної термінології;  

в) етап повільного розвитку УТД (30–80 рр. XX ст.) – орієнтація української 

термінології на російську (Ю. В. Шевельов), скасування інститутів  

художньо-промислового профілю за реформою 1934 р. У повоєнні роки 

розвиток дизайну та його термінології пожвавився. Проте, незважаючи  

на зменшення кількості друкованої україномовної продукції, яка стосувалася 

декоративно-ужиткового мистецтва, будівництва й архітектури, УТД 

продовжує поповнювати лексичний фонд. 

Сучасний період подальшого розвитку і вдосконалення УТД  

(з 1991 р. – поч. ХХІ ст.) – Україна отримала статус незалежної держави, 

що стимулює працю над галузевими термінологіями і терміносистемами, їхнім 

упорядкуванням і систематизацією. Активізується видання термінологічних 

словників. На цей час припадає поява терміна "дизайн-проектування", прийнято 

Державний стандарт із дизайну та ергономіки. 

До провідних тенденцій розвитку УТД на сучасному етапі належать:  

з одного боку, орієнтування термінології на рідномовні засоби, уникання нових 

іншомовних слів та їх компонентів, а з іншого – наближення української 

термінології до російської й запозичення через російську мову іншомовних слів 

у зв’язку з процесами глобалізації, зумовлених мовними контактами. Для 

утворення нових термінів необхідною є активізація резервів української мови, 

оскільки надмірні запозичення можуть перешкодити формуванню самобутньої 

національної терміносистеми дизайну. 

У другому розділі "Шляхи формування та лексико-семантичний 

аналіз сучасної української термінології дизайну" проаналізовано походження 

спеціальної лексики, яка позначає поняття дизайну; виокремлено лексико-

семантичні групи (далі – ЛСГ) ТД; висвітлено синонімічні відношення між 

мовними одиницями в підсистемі дизайну та полісемію термінів. 

УТД пройшла досить довгий і складний шлях розвитку: від спеціалізації 

семантики загальновживаних спільнослов’янських слів, асиміляції запозичень 

(з латинської, грецької, західноєвропейських та інших мов) до формування 

системи власних термінів, утворених на основі різних видів афіксального 

та синтаксичного словотворення, національних та інтернаціональних елементів. 

З погляду походження терміни дизайну поділяємо на дві групи: 

1) терміни, утворені на питомій основі, запозичені із загальновживаної 



 8 

мови, семантично переосмислені, 2) терміни іншомовного походження 

(або утворені на їх основі). 

До складу першої групи входить питома лексика (14 % від загальної 

кількості УТД), яка становить основу будь-якої національної термінології 

(чернь – "вигравіруваний малюнок заповнюють емалевим сплавом, який після 

закріплення шліфують", перо – "інструмент для малювання рідким фарбником", 

лемех – "продовгуваті, злегка зігнуті дощечки, що використовуються 

як покрівельний матеріал"). Крім того, до УТД входять спеціальні лексеми 

діалектного та просторічного походження (25%), наприклад: крини – "орнамент 

у вигляді геральдичних лілій", мастак – "мистець, художник, майстер". 

До другої групи (11 % від загальної кількості УТД) належать терміни 

грецького походження (20 % від загальної кількості ТД іншомовного 

походження) (левкаст – "ґрунт під забарвленням або полоза на виробах 

із дерева", аксонометрія – "спосіб зображення об’ємних предметів на площині 

за допомогою паралельних проекцій через систему координат"), латинського 

(18 %) (лінкруст – "сучасний облицювальний матеріал з рельєфним рисунком 

для покриття внутрішніх стін будівлі", умбра – "художня фарба коричневого 

кольору групи залізних пігментів"), французького (20 %) (ажур – "техніка 

створення наскрізного орнаментального візерунка", паркетрі – "техніка 

мозаїчного набору підлоги, один з основних різновидів дерев'яної мозаїки"), 

італійського (14 %) (смальта – "кольорове непрозоре скло у вигляді невеликих 

кубиків, що застосовуються для виготовлення мозаїк", нієло – "техніка 

декорування металевих виробів"), німецького (7 %) (фільонка – "вузька 

кольорова смужка між різнокольоровими забарвленням, зазвичай на стіні", 

стулка – "обрамування віконного отвору бруском"), англійського (6 %) 

(хай-тек – "спеціальний напрям в архітектурі й дизайні кінця 60-х рр. ХХ ст.", 

стайлінг – "дизайнерське розроблення зовнішнього вигляду виробу, 

не пов’язане із зміною його функцій, не стосується технічних або 

експлуатаційних характеристик"). 

Наявність семантичних зв’язків між запозиченими термінами 

будівництва, мистецтва й архітектури і термінами дизайну зумовлює 

існування в УТД фонду спільної термінології (12 % від загальної кількості 

УТД), наприклад: падуга – "криволінійна поверхня під карнизом у кімнатах 

і залах, що служить переходом від стіни та карниза до поверхні стелі", 

нюанс – "ледве помітний перехід одного колірного тону в інший, однієї 

світлотіньової градації" тощо. 

На підставі тематичної класифікації лексем у ТД виокремлюємо такі 

ЛСГ: 1) технологія дизайну, 2) результат дизайнерської діяльності, 3) мистецькі 

дизайнерські терміни.  
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До першої ЛСГ "Технологія дизайну" належать лексеми, що позначають 

процес дизайну, технології та інструменти його втілення. Гіперсемою виступає 

процесуальність дизайну як діяльності людини. Ця ЛСГ складається з кількох 

підгруп: 1) назви технік дизайну (12 % від загальної кількості УТД) (толочення 

– "народна назва різновиду металевої інкрустації дерев'яних виробів", 

фриволіте – "оздоблення різних виробів і матеріалів мереживним 

орнаментом"); 2) назви інструментів та приладів (4 %) (обвертач – "інструмент 

у вигляді долота, який використовується для вирізування круглих місць 

у дерев'яному виробі під інкруст", гратуар – "сталевий скребок у вигляді 

закріпленого на ручці короткого клинка із загостреними краями"); 3) назви 

матеріалів (9 %) (руст – "камінь із грубо обтесаною опуклою лицьовою 

поверхнею", кераміка – "вироби й матеріали з глини чи їх сумішей 

із різноманітними неорганічними сполуками, закріплені спеціальним 

випалом"); 4) назви технологічних процесів (15 %) (огранювання – "художня 

обробка каменів шляхом шліфування", чорніння – "процес утворення 

на поверхні сталевих та чавунних виробів шару окисів заліза"); 

5) агентиви (1 %) (дизайнер – "промисловий проектувальник", стиліст 

– "художник, манера роботи котрого полягає лише в зовнішньому оформленні", 

декоратор – "спеціаліст з оформлення, оздоблення будівель, приміщень").  

До другої ЛСГ "Результат дизайнерської діяльності" належать 

лексеми, які позначають наслідки процесу дизайну, тобто дизайнерські 

та архітектурні форми, предмети декоративного мистецтва, прикраси. 

Гіперсемою виступає результат діяльності в галузі дизайну. В цій ЛСГ 

виокремлюємо такі підгрупи: 1) назви орнаментів (12 % від загальної кількості 

УТД) (пальмета – "орнаментальний мотив у вигляді стилізованого 

віялоподібного листа"); 2) назви будівельних елементів (3 %) (маківка  

– "вершина, верхівка, верхня частина будівлі", люкарна – "вікно для освітлення 

дахових приміщень"); 3) назви видів декору (9 %) (наліпи – "пластичні 

прикраси у вигляді ниток, печаток, крапель, фігурних ручок тощо з кольорового 

або безколірного скла", фриз – "смуга декоративних, скульптурних та інших 

зображень, що облямовують верхню частину стіни, підлогу приміщення");  

4) назви прикрас (7 %) (дентикули – "декоративні прямокутні виступи  

на карнизі", джут – "декоративна прикраса у вигляді закрученого мотузка";  

5) назви малих архітектурних форм (6 %) (гусьок – "архітектурний облом,  

що складається з викружки вгорі й напіввалу внизу", закомара – "кругле або 

кільцевидне завершення ділянки стіни, що закриває прилегле до неї внутрішнє 

циліндричне склепіння й повторює його обриси"); 6) назви елементів 

ландшафтного дизайну (5 %) (боскет – "густо посаджена з декоративною 

метою група дерев чи кущів, підстрижених у вигляді рівних стінок",  

куртина – "газон, обрамлений підстриженими кущами, деревами"). 
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До третьої ЛСГ "Мистецькі дизайнерські терміни" належить 

вузькоспеціалізована лексика, яка обслуговує виключно галузь дизайну. 

Здебільшого це номінації на позначення напрямів і течій дизайну, 

дизайнерських понять. У цій ЛСГ виокремлюємо три підгруп: 1) назви 

мистецьких напрямів і стилів (11 % від загальної кількості УТД) (гіперреалізм 

– "напрям у сучасному декоративно-ужитковому мистецтві, що склався 

наприкінці 60-х рр. ХХ ст., в основі якого лежить імітація образів фотографії, 

механічна фіксація предметів та життєвих явищ", сграфіто – "різновид 

монументально-декоративного живопису, декоративного оздоблення стін 

продряпуванням верхнього тонкого шару штукатурки спеціальним 

інструментом до оголення нижнього, контрастного за кольором верхньому"; 

2) назви мистецтвознавчих понять (3 %) (діорама – "вид живопису 

із зображеннями, що виконані з обох сторін матеріалу", донатор – "зображення 

замовника"); 3) спеціальні дизайнерські терміни (6 %) (тектоніка – "художнє 

вираження конструктивної структури споруди, композиції круглої скульптури  

й об'ємних творів декоративного мистецтва", декоративність – "сукупність 

характеристик об'єкта дизайну або його елементів").  

Відзначено, що передумовою розвитку багатозначності, омонімії 

та синонімії є рухомість лексичної структури мовних одиниць ТД.  

Терміни дизайну можуть бути багатозначними за умови, якщо одна 

форма позначає кілька понять. В УТД виникнення полісемії пов’язане 

з внутрішніми і зовнішніми закономірностями. Вторинна номінація 

відбувається внаслідок: а) метафоричного перенесення (аквамарин 

– "коштовний камінь другої категорії", у дизайні – "натуральна синьо-зелена 

фарба кольору морської води", хмелик – "витка рослина родини шовковицевих", 

у дизайні – "хвилястий орнамент"; чорногуз – "лелека", у дизайні – "пташиний 

орнаментальний мотив реалістичного трактування"); б) метонімічного 

перенесення (трюмо – "високе дзеркало на спеціальній підставці, 

що вміщували в простінок", у дизайні – "простінок між вікнами 

з орнаментальною прикрасою"; аркатура – "низка маленьких арок під 

карнизом", у дизайні – "декор стіни у вигляді стрічки невеликих арок 

на колонках з кронштейнами"). Розщеплення семантики багатозначних слів 

веде до омонімії (жирандоль – "настінний фігурний свічник для декількох 

свічок", у дизайні – "фонтан у кілька струменів"; бісквіт – "солодке пухке 

бездріжджове печиво", у дизайні – "непокритий глазур'ю фарфор"; 

куртина – "частина стіни або земляного валу між баштами чи бастіонами", 

у дизайні – "газон, обрамлений підстриженими кущами, деревами; компактна 

відокремлена група однорідних дерев"). 

В основу метафоризації при творенні термінів від загальновживаних 

слів кладеться певна диференційна ознака, а також поєднання цих 
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ознак. Встановлено, що підставою для метафоричного переносу в УТД 

є: 1) подібність зовнішнього вигляду об’єкта номінації (огірочки 

– "орнаментальний мотив у вигляді відображених по горизонталі ромбів, 

з'єднаних між собою гострими кутами"; городки – "орнамент із цегли у вигляді 

зубчастого зигзагу"); 2) функціональна та зовнішня схожість (браслет 

– "прикраса стовбура колони, що перекриває канелюри"). Виокремлюємо такі 

групи: предметні метафори (40 % від загальної кількості УТД) (дзеркало 

– "оточене профільованою рамою поле плафона на стелі; обрамована велика 

ділянка стіни", решітка – "орнаментальний мотив предметного походження"); 

рослинні метафори (25 %) (пальмета – "орнаментальний мотив у вигляді 

стилізованого віялоподібного листа", трилисник – "емблема зі скульптурним 

зображенням трьох листків"); зооморфні метафори (19 %) (павук – "назва 

декоративного дерев'яного підвісного світильника", краб – "декоративна  

деталь у вигляді стилізованого листя або квітів на щипцях, вимпергах  

та інших елементах архітектурного декору"); антропоморфні метафори (16 %) 

(ребра – "пластично підкреслений край конструкції склепіння", бровка  

– "декоративний валик над півциркульним отвором"). 

Окрему групу в аналізованій термінології становлять номінації, 

що утворилися внаслідок метонімічного перенесення на основі різних видів 

суміжності  (чорнобривці – "рослинний орнаментальний мотив у вигляді 

букетів аналогічної квітки"). 

Крім багатозначності, в УТД спостерігається явище синонімії. Серед 

українських термінів дизайну більшість становлять терміни-дублети, які, 

виражаючи певне поняття, не характеризують його з різних боків, 

є абсолютними синонімами, мають різну зовнішню форму (віконниці – ставні  

– "дерев'яні затвори у вигляді глухого щита, що кріпляться із зовнішнього боку 

будівлі для прикриття вікна"; зубці – мерлони – "декоративне завершення стін"). 

За спільними лексичними значеннями і граматичними ознаками синоніми 

об’єднуються в синонімічні пари та ряди рівнозначних термінів з однаковою 

або подібною семантикою (дентикули – зубчики – сухарики – "декоративні 

прямокутні виступи на карнизі", ліхтар – ліхтарня – маківка – "вершина, 

верхівка, верхня частина будівлі"). Синонімічна пара може складатися  

з питомих термінів (крапельник – жолоб), іншомовного та питомого (глазур  

– полива), з двох запозичених (клуазоне – емалі), сучасного й застарілого 

(дизайнер – мастак). 

У третьому розділі "Основні способи творення українських термінів 

дизайну" виявлено шляхи творення українських термінів дизайну, 

проаналізовано способи термінотворення – семантичний, морфологічний 

і синтаксичний. 
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Семантична деривація (лексико-семантичний спосіб) відбувається 

шляхом спеціалізації, звуження лексичного значення, за яким закріплюється 

спеціальна дефініція (20 % від загальної кількості УТД) (сад – "спеціально 

відведена значна площа землі, на якій вирощують плодові дерева, кущі тощо", 

в дизайні – сад каміння – "різновид японського саду, де головним змістовим 

елементом є каміння різної форми, розмірів"; пейзажний сад – "різновид 

японського традиційного саду з водоймищами, групами дерев різноманітної 

форми, пагодами, ліхтарями"; сад води – "різновид японського саду, в якому 

основним змістовим елементом є вода, природна або символізована піском, 

галькою") або перенесення найменування на підставі подібності одного 

предмета, явища до іншого (метафоризація або метонімізація). 

Серед морфологічних способів в УТД перевага належить суфіксації. 

Приєднання питомих українських та запозичених суфіксів до твірних основ 

відбувається за допомогою продуктивної моделі: S + суфікси; V + суфікси; 

Ad + суфікси (-ість, -к-, -ик, -ач, -ин(а), -ок, -н’н’-, -ник/-льник, 

-н-, -iй-/-цiй-/-ацiй-, -тор-/-атор-/-ятор-, -аці(я), -ізм-/-изм-). Ступінь 

активності суфіксів неоднаковий, до продуктивних належать суфікси -ник-  

(12 % від загальної кількості УТД, утворених суфіксальним способом) 

(дорожник, слізник, квітник), -к- (16 %) (вимірка, вирізка, огранка, чеканка), 

-ij-/-цij-/-ацij (11 %) (інсоляція, інсталяція, ксилографія, монохромія, фасцій). 

Друге місце займає префіксація: префікси як носії додаткового 

конкретизувального значення передають різноманітні логіко-семантичні 

взаємовідношення понять. Продуктивними є такі префікси: де-, пере-, ви-, від-, 

за-, з-, на-, над-, під-, роз- та префіксоїди: мікро-, пів-, напів- (напівротонда, 

піввал, деформування). 

Суфіксально-префіксальний спосіб представлений в УТД меншою мірою 

(6 % від загальної кількості УТД) (заплічник, підрамник). 

Специфіку УТД зумовлює наявність у її складі термінів-композитів, 

складних найменувань реалій дизайну, утворених поєднанням двох або трьох 

основ повнозначних слів, які повніше виражають нові поняття, називають певні 

властивості, типи пристроїв, елементи ландшафтного дизайну, речовини, види 

декору й орнаментів. Такі деривати становлять незначну за обсягом частину 

досліджуваної термінології (10 % від загальної кількості УТД), хоч мають 

семантичні переваги (є коротшими за обсягом) перед іншими номінаціями 

(коропластика, криптопортик, ліногравюра, фотонабір, гідроізоляція). 

За допомогою словоскладання в УТД формуються юкстапозити (3 %) 

(дизайн-програма, ардха-мандапан, кала-макара). 

Синтаксичний спосіб термінотворення (В. П. Даниленко) досить 

поширений і продуктивний у розглянутій підсистемі (20 % від загальної 

кількості УТД), за його допомогою утворюються словосполучення, вихідним 
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словом для яких є іменник, що виконує основну номінативну функцію 

(ложковий орнамент, лаврова в’язка, локальний колір). Найпродуктивнішим 

типом є атрибутивні словосполучення, у яких прикметник уточнює значення 

словосполучення в цілому (75 % від загальної кількості термінів-

словосполучень) (лежачі вікна, стінові матеріали, пунктирна манера, 

перлинний шнур, алебастрове скло). В УТД наявні терміни-словосполучення  

з трьома і більше компонентами, серед яких тричленні утворюються  

за моделями: 1) Ad N + Ad N + S N (дизайновий базовий зразок, проектна 

дизайнерська класифікація, експлуатаційний ергономічний показник);  

2) S N + Ad R + S R (зона оптимальної досяжності, концентратор візуальної 

інформації); 3) Ad N + S N + S R (концептуальна модель діяльності, 

дизайновий рівень виробу); 4) S N + S R + S R (дизайн елементів середовища); 

чотиричленні моделі (5 %): 1) Ad N + S N + S R + S R (ергономічний аналіз 

діяльності оператора, алгоритмічний опис діяльності оператора);  

2) Ad N + S N + Ad R + S R (поопераційний аналіз виробничого процесу, 

розмірно-модульна система фірмового стилю). 

Використання синтаксичного способу в УТД зумовлене розвитком 

та ускладненням понять дизайну, прагненням до більш точного  

їх відображення, усунення багатозначності. Терміни-словосполучення 

становлять семантично членовані конструкції номінативного характеру, 

стійкість яких засвідчує стабільний порядок компонентів. Найпоширенішими  

є дво- та трикомпонентні словосполучення, натомість трикомпонентні  

терміни помітно поступаються за кількістю (20 % від загальної кількості 

термінів-словосполучень). 

 

ВИСНОВКИ 

В дисертації узагальнено і по-новому вирішено одне з актуальних 

наукових завдань українського теоретичного і прикладного термінознавства. 

Результати виконаного дисертаційного дослідження дали змогу спрогнозувати 

тенденції розвитку розглянутої термінології, виокремити засоби, за допомогою 

яких утворюється галузева лексика, та чинники, які впливають на процеси 

термінотворення. Відповідно до поставленої мети і завдань дослідження його 

результати дають підстави зробити наступні теоретичні узагальнення  

та сформулювати низку практичних рекомендацій.  

Сучасна УТД є гетерогенною системою, що займає важливе місце серед 

інших підсистем сучасної української мови, складається з термінологічних 

мікрополів, які відображають фрагмент картини світу, пов'язаний з галуззю 

декоративно-ужиткового мистецтва або на сучасному етапі – дизайну 

(науки та проектної діяльності, що інтегрує художнє та предметне мистецтво). 
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ТД розвинулася на перетині та внаслідок взаємодії трьох базових 

галузей – будівництва, архітектури, мистецтва. 

До складу УТД входять загальнонаукова лексика, вузькоспеціальні мовні 

одиниці та спеціальні слова, запозичені зі споріднених галузей. 

Ядро ТД становлять слова питомого походження. Прототерміни 

запозичуються із загальновживаної мови починаючи з ХІ ст. Початок свідомого 

творення термінів дизайну припадає на другу половину ХІХ ст., коли 

виокремлюється спеціальна галузь декоративно-ужиткового мистецтва. 

Визначальними чинниками є позамовні, зокрема поява наукових шкіл, 

проведення виставок, діяльність просвітницьких та наукових товариств. Усе  

це зумовило активне формування словникового корпусу УТД. 

У дисертації зазначено, що формування УТД відбувалося протягом трьох 

періодів: "донаукового" періоду зародження спеціальної лексики дизайну, 

періоду виникнення та активного формування ТД і періоду розвитку 

терміносистеми дизайну. Основними критеріями, що лягли в основу такого 

розмежування, були специфіка зародження й еволюції галузі дизайну; кількість 

термінів, зафіксованих у певний період; поява словників, підручників, наукової 

літератури. Відсутність свідомої мовної політики призводить до витіснення 

української мови зі сфери наукової комунікації, спричиняє відчутний  

вплив відповідних російських термінів на УТД (у 30 рр. ХХ ст. унаслідок 

позамовних чинників). 

Враховуючи семантику проаналізованих термінів, функціональне 

навантаження, виокремлюємо такі ЛСГ: "Технологія дизайну", "Результат 

дизайнерської діяльності" і "Мистецькі дизайнерські терміни". У межах цих 

груп проаналізовано такі підгрупи: 1) назви технологічних процесів; 

2) назви технік дизайну; 3) назви орнаментів; 4) назви мистецьких напрямів  

і стилів; 5) назви матеріалів; 6) назви видів декору; 7) назви прикрас; 8) назви 

малих архітектурних форм; 9) спеціальні дизайнерські терміни; 10) назви 

елементів ландшафтного дизайну; 11) назви інструментів та приладів; 12) назви 

будівельних елементів; 13) назви мистецтвознавчих понять; 14) агентиви. 

Генетичний склад УТД є неоднорідним, оскільки функціонують слова 

питомого походження, в тому числі загальновживані, які набули спеціальної 

семантики, професіоналізми та діалектизми, що позначають поняття дизайну, 

та запозичення. Крім того міжмовні контакти зумовили наявність у складі УТД 

запозиченої лексики, яка адаптується в українській мові. Найбільше запозичень 

з грецької (20 %), французької (20 %), латинської (18 %) і з італійської (14 %) 

мов, функціонують терміни-кальки, зокрема з російської мови (5 %). 

З’ясовано, що українська лексика дизайну утворювалася за допомогою 

загальномовних способів – семантичного, морфологічного й синтаксичного.  

У донаукову добу нові спеціальні номінації формуються за рахунок 
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семантичного способу, зокрема спеціалізації значень загальнонаціональної 

мови, асоціативного перенесення значення слів на основі метафори  

(за зовнішнім виглядом об'єкта номінації, функціональною схожістю тощо) або 

метонімії (на основі суміжності частини і цілого). 

Явище синонімії простежується в усіх ЛСГ, причиною якої є паралельне 

функціонування різних за походженням та семантикою термінів. Більшість 

становлять абсолютні синоніми, що поділяються на такі групи: 1) обидва 

терміни автохтонні; 2) один термін питомий, а інший – іншомовного 

походження; 3) обидва терміни в синонімічному ряді іншомовного походження.  

У наукову добу продуктивними є морфологічний і синтаксичний способи 

творення термінів. При морфологічному способі термінотворення афіксальні 

морфеми поєднуються з твірною основою за словотворчими моделями. 

Поширеними способами є суфіксація, префіксація, суфіксально-префіксальний 

спосіб, основоскладання, словоскладання, меншою мірою – абревіація.  

Суфіксальний спосіб найпродуктивніший в УТД (40 %). Найбільшу 

активність виявляють суфікси, що служать базисом у словах, які називають 

техніки, інструменти, прилади, матеріали, орнаменти, види декору, прикраси, 

напрями і стилі, елементи ландшафтного дизайну. Вони утворюються 

за допомогою продуктивної словотвірної моделі основа іменника + суфікси; 

основа дієслова + суфікси; прикметникова твірна основа + суфікси: -ість 

(спільнослов’янського походження, за його допомогою формуються іменники 

для вираження ознаки абстрагованості), -к- (назви процесів, матеріалів,  

орнаментів, декору), -ик (назви інструментів, частини будівлі, елементи 

ландшафтного дизайну), -ач (назви предметів, інструментів, приладів, 

матеріалів), -ин(а) (конкретне предметне значення), -н’н’- (на позначення 

опредметненої дії, процесу або абстрактного поняття), -ник (предметне 

значення "будівля" і "ландшафтний дизайн"), -н- (назви споруд), -iй-/-цiй-/-ацiй 

(для позначення процесу, явища, способів декорації), -тор-/-атор-/-ятор- 

(назви приладів і агентиви), -аці(я) (стилі, процеси і властивості речовин), 

-ізм-/-изм- (назви матеріалів, орнаментів, прикрас). Ступінь активності суфіксів 

неоднаковий, до найбільш активних належать суфікси -к-, -ник, -ізм-/-изм-. 

Префіксація в УТД дещо поступається перед суфіксальним способом 

утворення термінів (20 % від загальної кількості УТД). Для розглянутої лексики 

характерні словотвірні типи з префіксами напів-, при-, про-, на-, над-, під-, роз-, 

та префіксами іншомовного походження ре-, анти-, дис-, де-. Про активне 

використання префіксальних формантів у словотворенні термінів дизайну 

свідчать словотвірні моделі: де- + S; пере- + S; ви- + S; від- + S; за- + S; з- + S; 

на- + S; над- + S; під- + S; роз- + S; мікро- + S; пів- + S; напів + S. 

У складі УТД є незначна кількість термінів, утворених за допомогою 

суфіксально-префіксального способу (6 %).  
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Специфіка УТД полягає також у наявності композитів, але такі деривати 

також становлять незначну частину термінів (10 %). Аналіз композитів 

засвідчує, що вони утворюються  переважно з двох основ. 

За допомогою продуктивного в УТД синтаксичного способу 

сформовано багаточленні терміни. Найпоширенішими є такі структурні 

моделі: 1) Ad N + S N (або навпаки); 2) S N + S R; 3) Ad N + Ad N + S N; 

4) S N + Ad R + S R; 5) Ad N + S N + S R; 6) S N + S R + S R; 7) Ad N + S N + S R 

+ S R; 8) Ad N + S N + Ad R + S R. Багаточленні терміни можна поділити 

на стійкі терміни-словосполучення (позначають цілісне поняття в галузі 

дизайну) і вільні терміни-словосполучення (їх частини мають самостійне 

спеціальне значення). 

На сучасному етапі УТД становить складну розгалужену підсистему 

загальнонаціональної мови, вона має цілу низку універсальних та специфічних 

ознак. Результати проведеного у дисертаційній роботі дослідження 

засвідчують, що ТД потребує пильної уваги термінологів, а її подальше  

вивчення є перспективним та актуальним. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Мар’янко Я. Г. Українська термінологія дизайну: процеси 

становлення, формування, розвитку. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2011. 

Дисертацію присвячено вивченню процесів становлення, формування, 

функціонування та розвитку сучасної терміносистеми української термінології 

дизайну. 

Досліджено мовні та позамовні чинники, які впливають на розвиток  

української термінології дизайну. На основі картотеки, зібраної методом 

суцільної вибірки із сучасних наукових і періодичних видань, навчальних 

підручників та посібників, перекладних, тлумачних, енциклопедичних 

словників з дизайну, проаналізовано історію української дизайнерської 

термінології з ХІ ст. до початку ХХІ ст. 

Визначено системні зв’язки між спеціальними одиницями української 

термінології дизайну, розроблено типологію лексико-семантичних груп 

дослідженої термінології. 

Розглянуто лексико-семантичні особливості сучасної української 

термінології дизайну, встановлено специфіку парадигматичних відношень між 

термінами, явища синонімії, омонімії та полісемії, описано шляхи формування 

спеціальної лексики галузі дизайну, з’ясовано вплив інших мов на термінологію 

дизайну. 

У межах основних способів термінотворення (семантичного, 

морфологічного і синтаксичного) досліджено словотвірні моделі 

й засоби, визначено їх продуктивність. 

Ключові слова: термін, українська термінологія дизайну, терміносистема, 

лексико-семантична група, спосіб термінотворення. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Марьянко Я. Г. Украинская терминология дизайна: процессы 

становления, формирования, развития. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Одесский национальный 

университет имени И. И. Мечникова. – Одесса, 2011. 

Диссертация посвящена изучению процессов создания, формирования 

и функционирования современной украинской терминологии дизайна.  
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Представлены научные основы выделения терминологии дизайна 

в современном украинском языке и определены системные связи между 

единицами терминосистемы; проанализированы лексемы в специальном языке 

дизайна. Особое внимание уделено понятию "украинская терминология 

дизайна", прослежены этапы формирования современной терминологии 

дизайна, предложена периодизация становления украинской 

терминологической лексики дизайна. Рассмотрен донаучный этап 

формирования терминологии дизайна, особенности развития национальной 

терминосистемы. 

Прослежена этимология терминологической лексики дизайна, 

рассмотрена исконная и заимствованная лексика. Особое внимание 

уделено заимствованиям с греческого, латинского, итальянского, французского 

и немецкого языков. 

Проанализированы особенности терминов дизайна, определены 

парадигматические отношения между терминами, явления синонимии, 

омонимии и полисемии. Разработана типология лексико-семантических групп 

данной терминологии, которые состоят из соответствующих тематических 

групп терминов. Систематизированы  внутренние парадигматические связи 

в исследуемой терминологии на уровне синонимических отношений 

и формирования синонимических рядов, членами которых являются 

преимущественно лексические дублеты или различающиеся 

происхождением лексемы. 

Определены основные способы терминообразования (семантический, 

морфологический и синтаксический), продуктивные словообразовательные 

модели. В рамках семантического способа изучены особенности лексической 

деривации, которая основана на возникновении новых терминологических 

значений в словах национального языка в результате метафорического 

и метонимического переноса. Метафоризация является продуктивным лексико-

семантическим способом образования большей части терминов дизайна. 

Среди морфологических способов терминообразования детально 

проанализирован доминирующий суффиксальный, с помощью которого 

образуются термины различных лексико-семантических групп, определены 

продуктивные суффиксы терминообразования. Рассмотрены префиксальный 

и суффиксально-префиксальный способы словообразования, менее 

продуктивные для создания терминов дизайна. Особое внимание уделено 

образованию композитов и юкстапозитов. 

Проанализированы составные номинации, полученные в результате 

синтаксической деривации, которые являются многокомпонентными 

терминологическими единицами. Выявлены словообразовательные 

особенности терминов дизайна в украинском языке. 
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Ключевые слова: термин, украинская терминология дизайна, 

терминосистема, лексико-семантическая группа, способ терминообразования. 

 

SUMMARY 

 

Maryanko Y. G. Design terminology in the Ukrainian language: formation 

and development. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.01 – Ukrainian 

language. – Odesa I. I. Mechnikov National University, Odesa, 2011. 

The dissertation studies the formation, functioning and development of modern 

design terminology in the Ukrainian language. 

It highlights the scientific principles of design terminology identification 

in modern Ukrainian language; defines system correlation among its units, analyses 

the semantics of lexemes in the professional language of design and singles out the 

basic periods in the making of design terminology. 

The research also deals with design terminology etymology, its original and 

borrowed vocabulary. The lexical-semantic features of design terms were analysed 

including paradigm relations and synonymy, homonymy and polysemy. It allows 

to work out the typology of lexical-semantic groups in the design terminology 

of the Ukrainian language. 

Basic ways of word-formation (semantic, morphological and syntactical) were 

determined and productive word-formation models described. 

Keywords: term, design terminology in the Ukrainian language, terminological 

system, lexical-semantic group, ways of word-formation. 
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