
символічної  взаємодії  в  соціумі,  який  слугує  відтворенню  суспільних 
відносин  і  виконує  інтегруючу  функцію  відносно  інших  типів  суспільної 
практики, водночас зберігаючи автономію по відношенню до них. На місце 
ідеології  як  вираження  колективних  інтересів  прийшла  централізована 
маніпуляція  масовою  свідомістю.  Ідеологія  більше  не  існує  як  політична 
ідеологія,  але  як  підґрунтя  формування  масової  культури  у  просторі 
комунікації.

Рассматриваются  современные  подходы  к  осмыслению  феномена  
идеологии, анализу влияния идеологии на массовое сознание через механизмы  
культурных практик в процессе коммуникации.

Ключевые  слова: идеология,  процесс  коммуникации,  культурные 
практики

The modern approaches of  understanding the phenomenon of ideology,  of  
analyzing  the  impact  of  ideology  on  the  mass  consciousness  through  the  
mechanisms of cultural practices in the communication process are reviewed in the  
work. 

Key words: ideology, the process of communication, cultural practices
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 РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗНАННЯ 
В СИСТЕМІ МОВИ

Статтю присвячено актуальній проблемі кодування науково-технічного  
знання в системі мови. Наголошено, що в сучасну інформаційну добу наука і  
новітні технології стають основою економічного зростання суспільства, і  
тому  дослідження  вербалізації  процесів  пізнавальної  діяльності  людини  в  
мовному  континуумі  привертають  увагу  науковців.  Мова  як  знаково-
симолічна система забезпечує комунікацію між людьми та достовірно кодує  
інформацію про об’єкти, явища, їхні риси. Фіксація концептуальної системи  
супроводжується  втіленням  наукових  понять  у  слова,  словосполучення,  
синтаксичні  конструкції.  Поняття окремих концептуальних сфер стають  
основними  компонентами  лексичної  семантики  спеціальних  слів  у  
терміносистемі.

Ключові  слова:  мовна  система,  концептуалізація,  терміносистема,  
термінологія, термін
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За умов розширення нових технологій, процесів обміну інформацією в 
сучасному  суспільстві  швидко  зростає  і  видозмінюється  науково-технічне 
знання, яке забезпечує комунікацію між фахівцями різних галузей. 

Саме  тому  питання,  пов’язані  з  відображенням  сфери  матеріальної 
реальності в мові, в інформаційну добу, коли наука і новітні технології стають 
основою  економічного  зростання  соціуму,  знаходяться  в  центрі  уваги 
сучасних термінологів, зокрема К.Я. Авербуха, М.М. Володіної, А.С. Герда, 
Б. М.  Головіна,  С.В.  Гринева-Гриневича,  А.С.  Д’якова,  В.Л.  Іващенко, 
Т.Р. Кияка,  В.М.  Лейчика,  Г.П.  Мельникова,  у  тому  числі  зарубіжних 
науковців  –  Єжи  Банчеровського,  Богуслава  Гавранка,  Станіслава  Гайди, 
Франтішка Гручі, Єжи Лукшина, Вітольда Новицького та інших. Актуальність 
дослідження вбачаємо в тому, що в наш час у зв’язку з розвитком  високих 
технологій,  мережі  Інтернет  і  швидкою  зміною  науково-технічних  понять, 
виникає  потреба  в  аналізі  особливостей  вербалізування  нових позначень  в 
мові.

Мета статті полягає в аналізі специфіки кодування науково-технічного 
знання, процесів пізнавальної діяльності людини в мовному континуумі. 

Розуміння  мови як  складної  саморегульованої  системи,  „множинності 
мовних елементів, які знаходяться у взаємовідношеннях і взаємозв’язках, що 
утворює  певну  єдність  і  цілісність”  [ЛЭС,  452],  утверджується  в  другій 
половині ХХ ст. Спершу цей погляд поширювався на формальну будову мови, 
а згодом охопив її змістовий бік. 

Система  мови  здатна  до  вираження  логічних  форм  мислення, 
об’єктивного  передавання  інформації  про  навколишній  світ.  У  процесі 
взаємодії відкритої мовної системи з довкіллям, з пізнавальною діяльністю 
людини,  ноосферою  („оболонкою  земної  кулі,  де  відбувається  взаємодія 
природи  і  людського  суспільства”)  виникають  різного  роду  „зовнішні 
зв’язки”, що потребують ґрунтовного вивчення [CIC, 587; ЛЭС, Там само].

Людину,  як  вважав  В.І.  Вернадський,  не  можна  виокремити  від 
спільноти  людей  як  єдиного  цілого,  від  біосфери  (в  сучасному  розумінні 
„планетне явище космічного характеру”) – частини планети, на якій живуть 
люди [2, 113–120]. Біосфера перебудовується в ноосферу як планетарну сферу 
розуму. Вчення В.І. Вернадського, на думку, В.М. Манакіна, перетинається з 
людською  мовою –  особливим способом  маніфестації  цієї  сфери  [12,  37]. 
Мова „на рівні ноосфери існує у вигляді загального когнітивно-семантичного 
континууму,  який розчинений в  конкретних мовах.  Спроби безпосередньої 
матеріальної  репрезентації  когнітивно-семантичного  континууму  даремні”, 
оскільки  це  інший,  метафізичний  способ  буття  свідомості,  де  ключовим 
моментом  є  розуміння  наявності  єдиного  ментально-інформаційного  поля 
Всесвіту [12, Там само].
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Однак пошуки закономірностей і механізмів кодування концептуальної 
системи  в  мові  продовжуються.  Завдяки  вербальному  мисленню  (в  формі 
внутрішнього або зовнішнього мовлення), мовним знакам „людина отримує 
перше об’єктивне й теоретичне уявлення про навколишній світ як наслідок 
інтелектуальних зусиль, які без допомоги мови не досягли б своєї мети” [22, 
260−261].  Ми  погоджуємося  с  думкою  вчених,  що  зміст  пізнавальної 
діяльності людини, закодований в мові, в цілому є достовірним.

В.М. Манакін робить припущення, що сфера людського розуму та мовна 
семантика  оперують  принципово  спільними  змістовими  одиницями  і 
категоріями, а  найменшими лінгвістичними двійниками квантів ментальної 
інформації  є  змістові  мовні  одиниці  та  їхні  угруповання  [12,  38].  Мова  є 
феноменом, який „розпредметнює предметну духовну культуру” [3, 225]. 

Адекватне  розуміння  наукових  семіотично-вербальних  контекстів 
передбачає  докладне  знання  про  об’єкти,  явища,  ознаки.  В  процесі 
концептуалізації відбувається осмислення, упорядкування досвіду і уявлень 
людини про довкілля, формується понятійна класифікація, яка призводить до 
„утворення  концептів,  концептуальних  структур  і  всієї  концептуальної 
системи  в  мозку  (психіці)  людини”  [КСКТ:  93;  16,  403-404].  На  думку  
О.О. Селіванової, структури репрезентації знань „є умовними та спрощеними 
моделями свідомості, як представляють різнопланову інформацію, набуту на 
підставі  різних пізнавальних психічних механізмів  людини в  її  взаємодії  з 
навколишнім світом й у процесі внутрішньої рефлексії” [16, 390]. 

За  вертикаллю:  мислення,  абстракція,  зумовленою  обставинами 
виникнення науки й техніки, розмежовують наукову і технічну мови, наукову і 
технічну термінології. Наукову субмову з теоретичною і технічною функціями 
та технічну (професійно-виробничу) субмову з практичною функцією частина 
науковців  відносить  до  різних  функціональних  стилів  стандартної  мови 
(Богуслав  Гавранек),  інші  розглядають  ці  підсистеми  в  межах  одного 
наукового  стилю  (Н.  Непийвода,  Т.Р.  Кияк,  А.  Д’яков).  Сьогодні  швидкі 
розвитку  інформаційного  суспільства  зумовили  паралельний  розвиток  цих 
галузей людської діяльності, які взаємодоповнюються і взаємозбагачуються. 
В межах науки розташовується техніка.

Першим етапом оформлення науково-технічного знання в системі мови є 
розроблення  і  пошук  відповідних  знаків  для  опису  спеціальних  понять. 
Поняття існують у мозку людини, вони відбивають інформацію, накопичену 
органами  чуття  людини,  внаслідок  свідомого  і  інтуїтивного  осмислення 
навколишнього світу. Важливі для індивіда в аксіологічному, теоретичному і 
практичному  плані  ділянки  довкілля  кодуються  символами,  якісно  іншою 
системою знань. Однак питання про первинність процесу концептуалізації, 
його  вторинний  або  паралельний  розвиток  разом  зі  становленням  мовної 
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системи залишається ще й досі дискусійним [16, 404].
Мова  як  організована  множинність  взаємопов’язаних  елементів  є 

особливим  типом  складної  ієрархічної  структури,  вона  охоплює 
функціональні  (мікросистеми  окремих  наук  і  галузей  знань)  і  стандартні 
системи,  що  відбивають  різні  яруси  її  внутрішньої  будови  (фонологію, 
синтаксис, лексику). Кожна з систем утворює множину об’єктів – понять і 
різних  типів  відношень  між  ними.  Усі  мовні  рівні  (за  винятком 
фонологічного) пронизують семантичні відношення. 

Фіксація  концептуальної  системи  у  вигляді  мовних  знаків 
супроводжується  втіленням  наукових  понять  у  слова,  словосполучення, 
синтаксичні  конструкції.  При  цьому  слід  враховувати  індивідуальний  і 
суспільний, колективний характер концептуальних систем. 

На  неоднорідність  структурної  організації  набутого  досвіду,  що 
втілюється у лінгвістичній моделі світу, в якій взаємодіють мова (суспільний 
досвід)  і  мовлення  (індивідуальний  досвід)  як  об’єктивне  та  суб’єктивне, 
вказував В. фон Гумбольдт. Різноманітність, різнорідність фундаментальних 
ознак  класифікаційних  структур  пов’язана  також  з  національною 
своєрідністю мов [10, 167−168]. 

Не  виключено,  що  відмінності  і  подібності  між  номінативними 
одиницями  та  їхніми  похідними  становлять  „міні-мапи  фрагментів  мовної 
картини  світу”,  в  основі  яких  знаходяться  ключові  смисли  базисних 
семантичних полів – протокультурного та ноосферного [12, 38].

Уявлення  і  досвід  про  предмети  довкілля,  оформлені  вербальними 
знаками,  утворюють  мовні  зони,  які  кодують  семантичний  простір 
концептуальної системи. Наукові поняття окремих концептуальних підсистем 
стають  основними  компонентами  лексичної  семантики  спеціальних  слів 
певної тематичної групи, термінології, терміносистеми. 

Оскільки метою наукового дослідження є побудова системи знань про 
об’єкт науки,  „…  дійсним змістом науки стає мова, що фіксує і підсумовує 
знання про об’єкт; між вченим і об’єктом його вивчення завжди знаходиться 
мова”  [11,  178;  21,  103−107].  За  цих  умов  мовна  система  виступає 
комунікативним засобом, у якому репрезентується науково-технічне знання, 
яке втілюється в різних знакових формах, у природній мові як певному коді 
збереження  змісту  знань  у  вигляді  слів,  словосполучень,  речень  та  їхніх 
зв’язків, у текстах [24, 121; 5, 30].

Пізнавальна  діяльність  людини  вербалізується  в  смислі  як  наслідку 
мислення і  мовлення – діяльностей, що оперують дискретними одиницями 
знакового  характеру  та  використовують  мову,  її  фонологічні,  лексичні, 
синтаксичні  правила  і  закономірності.  Оскільки  будь-яке  спілкування 
передбачає обмін думками, разом із мовою передається зміст, який „вириває 
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людську  думку  з  полону  лінгвістичних  значень,  зі  структури  мови, 
створюючи  можливість  існування  системи  знань  без  мовних  бар’єрів  при 
тому, що ці  знання об’єктивно та обов’язково відображаються в мові”  [11, 
179]. 

На  когнітивну  інформацію,  закріплену  в  спеціальній  лексиці, 
накладається  так  зване  „мовне  (вербальне)  мислення  –  вид  мислення, 
елементи  якого  мають  форму  слів  конкретної  мови”  [СЛТ:  246],  тому 
концептуальний і мовний рівні можуть не збігатися. 

Іноді  вивчення  мови  порівнюють  з  опануванням  нового  способу 
мислення, адже імена відбивають різні варіанти смислів, вони можуть бути 
націленими  на  один  аспект  позначуваної  реалії.  Порівняно  з  поняттями 
лексеми характеризуються певною розпливчастістю, що не перешкоджає їм 
кодувати науково-технічне знання, яке становить базис інформаційного поля. 

В  процесі  термінотворення  мовні  знаки  можуть  термінологізуватися 
(при запозиченні з  загальновживаної  лексики),  видозмінювати семантику у 
напряму генералізації (розширення значення слова),  звуження (спеціалізації 
значення слова), ретермінологізації (при запозиченні спеціальної лексеми до 
інших термінологій зі зміною значення). 

Перехід  від  абстрактного  знання  до  системи  мови  відбувається  в 
текстах,  де  наукове знання кодується  зв’язними формами вираження,  адже 
мова певної галузі є контекстом, до якого входить термінологія як система 
термінів [26,  13;  13,  3].  Породження тексту,  якісно нової  форми існування 
наукового знання,  є  процесом,  якому  в  системі  мови  відводиться  провідна 
роль. Тексти моделюють логіко-понятійну і власне термінологічну системи, 
конкретизують термінологічні значення, завдяки чому мова стає структурним 
елементом знання. 

Знаково-символічний характер мовної системи забезпечує комунікацію 
між  людьми.  В  комунікативному  акті  відбувається  спільна  діяльність  двох 
осіб,  з  яких  перша  (адресант)  витворює  певний  сигнал,  а  друга  (адресат) 
інтерпретує цей сигнал, при цьому спирається на відповідну умовну ситуацію 
[27, 8].  Джерелом мисленнєвої діяльності людини виступає речення, кожне 
слово  якого  можна  розглядати  у  вигляді  конденсованого  речення  [20, 
106−109].

 В процесі  пізнання і  моделювання наукові  поняття структуруються і 
кристалізуються.  Концептуальні  системи,  в  яких  втілено  зміст  науково-
технічного  знання  щодо  властивостей  предметів,  явищ,  їхніх  ознак  є 
універсальними та переважно збігаються у фахівців – носіїв різних мов. Але 
концептуальні моделі, репрезентовані у природних мовах, не збігаються. 

Логіко-понятійна  концептуальна  система,  згідно  з  гіпотезою 
Дж. Лайонза, має деякі інваріантні компоненти, є планом вираження знання, 
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„системою концептів у свідомості людини або колективній свідомості етносу, 
що відтворює у вигляді структурованих й упорядкованих знань уявлення про 
світ, дійсність і результати внутрішнього рефлексивного досвіду” [12, 34; 16, 
405]. 

Наукове знання,  перетворюючись у виробничу силу, репрезентовано в 
термінологічних  системах.  В  процесі  комунікативної  діяльності  зміст 
наукового знання стає елементом семантичної системи мови, „терміносистема 
починає  виступати  як  план  вираження  наукової  системи,  відображення 
наукового  знання  на  певному  етапі  розвитку  науки”  [14,  23].  Центральні 
одиниці  терміносистем  –  терміни  –  виступають  елементами  єдиної 
соціокультурної комунікації, підпорядковуються мовним механізмам.

При  цьому  терміни  техніки  і  виробництва  реалізують  предметний 
зв’язок,  є  близькими  до  загальновживаних  слів,  хоч  у  контексті  можуть 
співвідноситися не тільки з предметами, а й з поняттями. Ніщо конкретне не 
існує також поза абстрактним. Якщо б це було не так, процес пізнання був би 
неможливим, як і  існування мови. Отже, абстрактна якість того чи іншого 
явища або предмета, на основі якої вони входять до загального категорійного 
класу, сприяє пізнанню не менше, ніж опис їхньої конкретної сутності [11, 12; 
7, 15]. 

Слід додати, що науково-технічне знання при вирішенні творчих завдань 
в колі фахівців може передаватися за допомогою особливого невербального 
(технічного) мислення у вигляді наочно-чуттєвих образів, які виникають під 
впливом  сприйняття  довкілля,  зберігаються  пам’яттю  й  відтворюються 
уявою.  Однак  вербальне  мислення  посідає  провідне  місце  у  кодуванні 
фрагментів „даної понятійної галузі як сукупності взаємопов’язаних понять” 
[СЛТ : 334]. 

На початку ХХІ ст. ми стаємо свідками „відкриття нового образу світу, 
який  має  з’явитися  як  єдність  матерії  та  свідомості,  маси  та  енергії, 
матеріального та ідеального” [12, 32], розуміння єдності людського пізнання 
та системи мови. 

В  процесі  моделювання  терміносистем  спостерігається  зрощення 
наукового знання з мовою: пізнаним і виокремленим фрагментам дійсності 
надаються  спеціальні  назви,  тобто  між  реалією  і  мовною  одиницею 
встановлюються відношення позначуваного і позначувального [EУМ : 385]. 

Термінологія знаходить „методи мініатюризації фахових комунікатів” [6, 
18−25]. Саме тому, на відміну від логічної системи, основним компонентом 
якої є абстрактне знання (часто в формі штучної мови), термінологія виступає 
фрагментом  лексико-семантичної  системи  мови.  Формування  термінологій 
відбувається  у  тісному  взаємозв’язку  між  розвитком  наукового  пізнання  і 
номінації  понять (Г.  Фреге),  між рівнем і  характером знання та способами 
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творення  термінів,  між  донауковими типами  знання  про  навколишній  світ 
(міфологія,  побут,  ремесла)  та  сучасною  класифікацією  наук  (гуманітарні, 
природничі і технічні) [9, 193]. 

Термінології  залишаються  відкритими  для  нових  спеціальних  слів. 
Унаслідок зрощення наукового знання і форми природної мови збільшується 
значення мовних граматичних засобів  та  їх  елементів  (предикатів,  зв’язок, 
лексичних елементів, морфем, форм словозміни тощо), які безпосередньо не 
входять  до  терміносистеми,  але  разом  із  морфологічною  системою 
породжують текст. Семантична система науки і власне граматична системи 
взаємодіють між собою в актах мовлення, в процесах творення текстів, слів і 
словосполучень [5, 33].

Оскільки  лексичне  значення  слова  не  існує  поза  його  граматичним 
оформленням, лексичний і граматичний бік спеціального слова знаходяться у 
тісному  взаємозв’язку.  Відбувається  контамінація  терміносистем, 
морфологічної та синтаксичної підсистем. Терміносистеми, ознакою яких є 
cукупність чи певна кількість термінів, що охоплює поняттєву систему певної 
галузі  науки  або  людської  діяльності,  впорядковану  на  основі  логічних 
зв’язків  між  поняттями  [1,  31;  8,  4],  взаємодіють  із  категорійними 
граматичними  значеннями  морфем,  частин  мови,  службових  слів, 
словосполучень, які утворюють науковий текст. 

Становлення  різних  галузей  наукового  знання  почалось  ще  до  появи 
писемності,  з  виділенням  ремесел,  воно  йшло  в  напряму  від  кодування 
елементарних  уявлень,  відомостей  про  об’єктивний  світ  до  формування 
наукових знань і виділення окремих ділянок науки та техніки.

Будь-яка терміносистема має мовний характер, але загальна семантика 
термінів  детермінована  науковим  пізнанням,  особливим  комунікативним 
контекстом.  Терміни  мають  загальномовні  й  вузькоспеціальні  особливості, 
зумовлені науково-технічними потребами взагалі і конкретної галузі зокрема. 
Залежність  терміна  від  зовнішнього  світу  є  непрямою,  а  лінгвістична 
сегментація позамовної дійсності неоднаковою, тому що ступінь деталізації 
фактів довкілля,  принципи їхнього відбору терміносистемою не збігаються 
[17, 19].

Лексичний  склад  кожної  мови  є  системою  систем,  яку  утворюють 
підсистеми.  До  особливих  мовних  підсистем  відносимо  терміносистеми 
різних галузей науково-технічного знання. Основу терміносистем становлять 
загальновживані  та  спеціальні  номінативні  одиниці,  призначені  для 
спілкування  людей,  які  працюють  у  певній  галузі  наукової  і  професійно-
виробничої діяльності. 

У  донауковий  період  лексеми  на  позначення  спеціальних  реалій 
запозичуються  з  загальновживаної  лексики,  професійного  й  діалектного 
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мовлення.  Вони  залишаються  в  сучасних  терміносистемах  як 
консубстанціональні  номінації,  які  за  формою  збігаються  з 
загальновживаними  (побутовими)  словами.  На  їх  відмінність  вказував 
О.О. Потебня: загальнонародним словам відповідають „найближчі” значення 
з лексичним мінімумом, який забезпечує взаєморозуміння носіїв однієї мови, 
а  спеціальним  словам  –  „дальші”  значення,  індивідуальні,  які 
використовуються в конкретних науках як виразники відповідних понять [15, 
19]. 

Сучасні  уявлення  про  спеціальне  слово,  термін,  термінологію, 
терміносистему  ґрунтуються  на  ідеях  П.О.  Флоренського,  О.О.  Потебні, 
О. Вюстера, О.О. Реформатського, Г.О. Винокура, Д.С. Лотте, М.І. Толстого, 
Б.М. Головіна, В. М. Лейчика, С.В. Гринева-Гриневича та інших дослідників. 

Лексичне значення утворюють семантичні і синтактичні відношення між 
знаковими одиницями та прагматичні відношення між знаковою одиницею і 
суб’єктом-інтерпретатором,  ширше  –  ситуацією  мовлення.  У  розмовно-
побутовому  мовленні,  художніх  текстах  виступають  „звичайні”  слова,  а  в 
спеціальних, наукових й інформаційно-публіцистичних текстах – терміни [18, 
7].  Отже,  критерієм  розмежування  спеціальних  і  загальновживаних 
номінативних  одиниць  є  сфера  вживання.  Крім  того,  терміни  позначають 
спеціальні  поняття,  є  незалежними  від  контексту  й  семантично 
нейтральними,  а  загальновживані  слова  номінують  уявлення  („форма 
індивідуального чуттєвого пізнання, в результаті якої виникає цілісний образ 
об’єкта,  що  виникає  поза  безпосереднім  впливом  останнього  на  органи 
почуттів”) [НФС: 798]. Це зумовлює відмінності між дефініцією терміна (у 
термінологічному словнику) та визначенням слова (в тлумачному словнику). 

Таксономія спеціальних номінативних одиниць є досить розгалуженою. 
До спеціальної лексики відносять: 1) загальнонаукову лексику; 2) терміни; 3) 
прототерміни – „спеціальні лексеми, які  номінують спеціальні  уявлення в 
донаукову добу розвитку спеціальних знань”; 4)  передтерміни – „спеціальні 
лексеми  для  новосформованих  понять,  зокрема  описові  звороти,  сурядні 
словосполучення, прислівникові і дієприслівникові звороти”; 5) квазітерміни 
–  „закріплені  в  термінології  передтерміни”;  6)  терміноїди –  „спеціальні 
лексеми, які використовуються для номінації неоднозначних понять, які ще не 
мають дефініцій”; 7)  номенклатурні знаки  (номени) (термін Г. О. Винокура) 
„сукупність  спеціальних  лексичних  одиниць  для  позначення  конкретних, 
одиничних  понять  в  певній  галузі”;  8)  професіоналізми  – „слова,  що 
називають  спеціальні  поняття  в  професійному  усному  мовленні,  в 
неофіційній  ситуації,  що  мають  експресивні  та  емоційні  конотації”  ;  9) 
професійні  жаргонізми –  „різновиди  професіоналізмів,  що  мають 
ненормативний характер” [9, 43–46].
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Терміни,  номени,  загальнонаукову  лексику  включають  до 
терміносистем,  натомість  інші  типи  спеціальних  одиниць  враховують  у 
наукових  термінознавчих  дослідженнях.  Усі  спеціальні  слова,  які 
обслуговують певну науково-технічну галузь, утворюють субмову з базовими 
і периферійними семантичними одиницями.

Розкриваючи  механізм  філософсько-семіотичної  сутності  терміна,  
П.О.  Флоренський зазначав,  що він походить від  кореня  ter-  „переступати, 
досягати  мети,  яка  по  той  бік”,  тобто  первинний  термін  є  „охоронцем 
кордонів  культури,  він  дає  життю  розчленованість  і  будову,  встановлює 
непорушність основних ниток життя, не допускає загальної плутанини і, тим 
самим,  утруднює  життя,  визволяє  його  для  подальшої  творчості”  [20, 
106−109].  Двоїста  природа  терміна  (лат.  terminus „межа,  кордон”;  
у середньовіччі „визначення, позначення”; з ХVII ст. „ім’я, назва”) полягає в 
тому,  що він  одночасно акумулює загальномовну  і  спеціальну  інформацію 
(точно  фіксує  абстрактні  поняття,  передає  інформацію  про  спеціальні 
предмети, явища тощо), одночасно є одиницею мовного і науково-фахового 
знання [СЛТ : 474]. 

Загалом  зазначимо,  що  в  сучасних  термінознавчих  працях  термін 
визначають шляхом переліку головних ознак, до яких відносять: вживання в 
професійній галузі, змістовна докладність, наявність дефініції, незалежність 
від  контексту,  конвенційність,  номінативний характер.  Натомість  бажаними 
ознаками  терміноодиниць  вважаються  однозначність  і  стилістична 
нейтральність. 

Терміни відбивають зумовлену концептуальним апаратом наук соціально 
організовану дійсність і тому вони мають суспільно обов’язковий характер. 
Слово-термін стає елементом терміносистеми певної галузі знань, науковим 
образом  предмета,  явища,  конкретного  відрізка  дійсності,  воно  акумулює 
мовне  знання,  раціонально-логічне  (є  проявом  наукового  мислення  і 
наукового світобачення) та власне спеціальне знання, засноване на фаховому 
досвіді  [25,  28−29].  Термін  є  „номінативною  спеціальною  лексичною 
одиницею,  призначеною  для  точного  найменування  понять”  [9,  30],  він 
фокусує  в  лаконічній  мовній  формі  „семантичний  інваріант”  відповідного 
речення, висловлювання, його пропозицію [4, 22]. Класична дефініція терміна 
будується на порівнянні дефінованого поняття з більш загальним родовим, на 
виокремленні  семантичного  обсягу  загальної  назви  шляхом  додавання 
видових ознак, які його звужують [23, 23].

Між термінами і номенами немає непрохідної межі, оскільки номен теж 
співвідноситься  зі  спеціальним  поняттям,  але  через  термін.  Специфіка 
номенів полягає в тому, що вони співвідносяться з конкретним предметом і 
можуть  переходити  до  розряду  термінів.  Номени  містять  більше  реальної 
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інформації,  аніж  терміни,  вони  виступають  експлікуючими  синонімами 
терміна [19, 131].

Іноді номенклатурні знаки розглядають як різновиди термінів, що стоять 
на нижчому ступені класифікації і не розкривають понять, а співвідносяться 
безпосередньо  з  предметами  й  об’єктами  реальності,  з  рівнем  „онтосу”. 
Таким  чином,  номенклатура  входить  до  термінології  як  її  найбільш 
конкретний рівень у змістовному плані [13, 14], відрізняється від термінології 
„способом позначення (відносно довільним, подібним до ярлика),  об’єктом 
позначення (номени іменують одиничні поняття, або, точніше, предмети) та 
функцією (дефінітивною  для  терміна  і  сигніфікативною  для  номена)”  [16, 
667]. 

Значення термінології, термінів, спеціальної лексики взагалі в науковому 
пізнанні  є  дуже  важливим,  вони  фіксують  знання,  можуть  сприяти 
виникненню  нових  понять,  передають  науковий  і  виробничий  досвід 
концептуальних систем наступним поколінням.

Завдяки  інструментальній  функції  термінів  пізнавальні  образи  стають 
предметом  думки  в  процесі  закріплення  у  відповідній  терміноодиниці. 
Метафоричні терміни і терміни з прозорою дефініцією дозволяють вказати на 
якусь властивість відкритих явищ.

Важливою  є  евристична  функція  термінів,  пов’язана  з  творчою 
діяльністю  людини,  з  відкриттям  нового  знання,  зі  встановленням  і 
використанням  семантичних  асоціацій,  з  систематизацією  понять,  а  тим 
самим і знання.

Розвиток науки у суспільстві  відбувається шляхом послідовної  заміни 
концептуальних парадигм. Саме тому подальші перспективи щодо проблеми 
репрезентації  наукового  знання  в  мові  вбачаємо  у  вивченні  найбільш 
універсального  засобу  вираження  концептуальної  парадигми,  якої  є 
терміноструктури.  Зіставлення  синхронних  зрізів  термінологій  окремих 
галузей  як  засобів  оформлення  понятійних  систем  дозволить  встановити 
динаміку певного концептуального фрагмента картини світу, кількісні і якісні 
зміни  його  складу,  може  бути  основою  досліджень,  які  наблизяться  до 
розкриття закономірностей вербалізації наукової думки в мовній системі.
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Статью  посвящено  актуальной  проблеме  кодирования  научно-
технического знания в системе языка. Подчеркивается, что в современную  
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информационную эпоху  наука  и  новейшие технологии  становятся основой  
экономического  роста  общества,  и  поэтому  исследование  процессов  
вербализации познавательной деятельности человека в языковом континууме  
привлекают  особое  внимание  ученых.  Язык  как  знаково-симолическая  
система обеспечивает коммуникацию между людьми и достоверно кодирует  
информацию про объекты, явления, их признаки. Фиксация концептуальной  
системы  сопровождается  кодированием  научных  понятий  в  словах,  
словосочетаниях,  синтаксических  конструкциях.  Понятия  отдельных  
концептуальных  сфер  становятся  основными  компонентами  лексической  
семантики специальных слов в терминосистеме.

Ключевые слова: система языка, концептуализация, терминосистема,  
терминология, термин

The article is devoted to actual problem of coding scientific and technical  
knowledge  in  the  language  system.It  was  emphasized  that  in  the  modern  
information age the science and the newest technologies are the basis for economic  
growth of society, and therefore the study of verbalization of processes of cognitive  
activity  of  human  in  language  continuum  attract  the  attention  of  
scientists.Language  as  semantic-symbolic  system  ensures  communication  
between people and authentically encodes information about the objects, events,  
and  their  features.  Fixation  of  conceptual  system  is  accompanied  by  
implementation of scientific concepts into words, phrases, syntactic constructions.  
The  notion  of  separate  conceptual  areas  become  the  main  components  of  the  
lexical semantics of specific words in term system.

Key words:  language system, conceptualization,  term system,  terminology,  
term.

УДК 316.3:172                                                                                  О.В. Ременець
 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
 В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Дослідження  присвячено  аналізу  ціннісних  орієнтацій  українського  
народу в умовах інформаційного суспільства.

Тривалий розвиток України у складі  імперських політичних структур, 
неуспіх кількох спроб державотворення, жорсткий прес сталінізму залишили 
негативний спадок у культурі України. Поширений тип людини залишений 
нам тоталітарним минулим – це тип залежної та інертної людини.
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