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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Реферована дисертація присвячена дослідженню семантики та 
функціонування філософських термінів у сучасному британському 
інтелектуальному романі.  

Проблематика термінознавства була і залишається у центрі уваги 
мовознавців. У новітніх мовознавчих студіях, об’єктом вивчення яких є термін, 
лінгвісти звертаються, у першу чергу, до таких питань: 1) формулювання 
теоретичних засад термінотворення (А.  В.  Грицьків, О.  І.  Дуда, 
І.  В.  Знаменська, B.  Alexiev, P.  Faber, E.  Mantzari, M.  T.  Sanchez, K.  Valeontis); 
2) становлення та кодифікація терміносистем (Т.  Я.  Волкова, Н.  О.  Стефанова, 
О.  В.  Харченко, E.  Cerda  Redonda, I.  de  la  Cruz  Cabanillas, M.  Diez  Prados, 
C.  Tejedor  Martinez); 3) функціонування терміна в науковому дискурсі 
(С.  В.  Вострова, С. В. Шепітько, P.  A.  Fuertes  Olivera); 4) вироблення 
лексикографічних критеріїв укладання професійних словників (О.  В.  Глоба, 
P.  De  Baer, S.  Greentjens, J.  Humbly, K.  Kerremans, S.  Seppälä, R.  Temmerman). 
Відповідно до принципу наступності в основі сучасних наукових досліджень, 
у тому числі й нашого, лежить теоретичний доробок класичних праць українських 
(І.  С.  Квітко, Т.  Р.  Кияка, Н.  Ф.  Непийводи, Е.  Ф.  Скороходька), російських 
(В.  М.  Лейчика, Д.  С.  Лотте, О.  О.  Реформатського, С.  Д.  Шелова) і  західних 
термінологів  (R.  Arntz,  M.  T.  Cabre, L.  Hoffman, M-C.  L’Homme, F.  Mayer, 
H.  Pich). На відміну від ґрунтовного аналізу медичної (С.  В.  Вострова, 
І.  В.  Знаменська, Н.  З.  Цісар, L.  Bowker, Sh.  Hawkins), економічної 
(Г.  М.  Александрова, О.  І.  Дуда, Л.  В.  Івіна, А.  А.  Макарова), педагогічної 
(Н.  О.  Стефанова), хімічної (U.  Reyle) термінологій, англомовна філософська 
терміносистема залишається недостатньо вивченою. Враховуючи попередній 
доробок лінгвістів (Н.  В.  Жовтобрюх,  В.  В.  Турчин) щодо цієї терміносистеми, 
відчутна потреба в її розгляді на матеріалі англійської мови, роль якої у сфері 
науки зростає у зв’язку з глобалізацією (Е. Ф. Скороходько, D. Crystal).  

Вибір об’єкта дослідження також зумовлений тим, що останнім часом 
спостерігається активне проникнення термінів у непрофесійне середовище 
(І.  В.  Андрусяк, Д.  В.  Василенко, Ю.  А.  Зацний,   О.  Худолій, С.  О.  Швачко). 
Таким чином, має місце процес детермінологізації. Попередні студії з окресленої 
проблематики (Ю.  І.  Білодід, Н.  І.  Бойко, М.  І.  Мостовий) передбачають 
вивчення використання терміна в рамках певної стилістичної фігури. Поза увагою 
мовознавців залишається зміна його значення в іностильовому контексті як 
відображення зламу в світосприйнятті людей. Донедавна ця проблема в лексичних 
студіях опускалася, однак тепер вона набула ваги в когнітивному 
(О. С. Кубрякова, М. М. Полюжин, R. W.  Langacker) і комунікативному 
(О. В. Бондарко, А. Е. Левицький) аспектах, що привернуло нашу увагу 
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до  вивчення семантики та функціонального потенціалу філософських термінів 
у художніх творах.  

Актуальність обраної теми зумовлена спрямованістю термінологічних 
студій української германістики на дослідження термінів у професійному та 
непрофесійному середовищах. Важливим є новий ракурс аналізу переходу 
філософських термінів у художній текст, що дозволяє обґрунтовати розбіжність 
між типами детермінологізації. У цій роботі розв’язується наукова проблема змін 
значення та функціонального призначення філософських термінів у сучасних 
британських інтелектуальних романах як різна актуалізація сем терміна 
у  професійному та художньому середовищах.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертаційне дослідження пов’язане 
з науковим напрямом Національного педагогічного університету 
імені  М.  П.  Драгоманова "Дослідження проблем гуманітарних наук" (протокол 
№ 7 вченої ради Національного педагогічного університету 
імені  М.  П.  Драгоманова від 31 січня 2008 р.), входить до плану науково-
дослідної роботи кафедри англійської філології Національного педагогічного 
університету імені  М.  П.  Драгоманова і є складовою комплексної теми: 
"Лінгвістичний аналіз англійської мови".  

Мета дослідження полягає в розкритті особливостей семантики та 
функціонування філософських термінів у сучасному британському 
інтелектуальному романі. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  
 уточнити зміст понять "філософський термін" і 

"філософська  термінологія" з позиції термінознавства; 
 виявити закономірність розгортання семантичних міграційних процесів 

(термінологізації, транстермінологізації, детермінологізації) на матеріалі 
термінології філософії;  

 розкрити суть процесу детермінологізації філософських термінів 
у сучасному британському інтелектуальному романі; 

 виокремити типи детермінологізації англійських філософських термінів; 
 обґрунтувати розбіжність між процесами деспеціалізації та повної 

детермінологізації на основі актуалізованих сем філософських термінів 
у  сучасному британському інтелектуальному романі; 

  розробити типологію функцій філософських термінів й антропонімів 
у сучасному британському інтелектуальному романі. 

Об’єктом нашого дослідження є англійська філософська термінологія 
в сучасному британському інтелектуальному романі.  

Предметом наукової роботи є семантичні особливості та функціональне 
призначення філософських термінів у сучасному британському 
інтелектуальному  романі. 
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Матеріалом дослідження послужили 10 художніх творів сучасних 
британських письменників (А. Мердок , Дж. Фаулза і В.  Голдінга), що належать 
до інтелектуальної прози, загальним обсягом близько 4000 сторінок. 
Методом  суцільної вибірки виокремлено 1597 фрагментів вживань 
282  філософських термінів у досліджуваних романах.  

Методологічною основою роботи є положення про єдність мови та 
мислення, що зумовило обрання за основу логіко-семантичного підходу 
до  розгляду філософських термінів у художньому контексті. Теоретична база 
дослідження є синтезом положень термінознавства (Е. Вюстер, І. С. Квітко, 
Т. Р. Кияк, В. М. Лейчик, Д. С. Лотте, О. О. Реформатський), традиційної 
семантики (В. Г. Гак, В. В. Левицький, М. В. Нікітін, І. А. Стернін), стилістики 
(Е. С. Азнаурова, І. В. Арнольд, Л. І. Бєлєхова, О. П. Воробйова, М. М. Кожина, 
Н. І. Лихошерст, О. М. Мороховський, З. В. Тимошенко, I. R. Galperin) та сучасних 
когнітивних (О. С. Кубрякова, М. М. Лапшина, М. М. Полюжин, R. W. Langacker) 
і комунікативних (А. Е. Левицький, І. С. Шевченко) розвідок.  

Досягнення поставленої мети та розв’язання конкретних завдань ґрунтується 
на застосуванні комплексної методики, яку складають описовий метод, 
метод лінгвістичного моделювання, аналіз словникових дефініцій, 
метод компонентного аналізу, метод контекстного аналізу та кількісний аналіз. 
Описовий метод залучено для з’ясування основних ознак, семантичних і 
функціональних властивостей філософських термінів. Метод лінгвістичного 
моделювання використано для побудови графічних еквівалентів структур 
семантичних міграційних процесів. Аналіз словникових дефініцій дозволив виявити 
мовні одиниці, які вживалися в термінологічному значенні в художньому тексті. 
Метод компонентного аналізу сприяв розкриттю та відтворенню семантичної 
структури досліджуваних термінів. Метод контекстного аналізу було задіяно для 
виокремлення актуалізованої інформації детермінологізованих філософських 
термінів та для визначення їхнього функціонального потенціалу в сучасних 
британських інтелектуальних романах. Висновки щодо чисельності фрагментів 
вживань філософських термінів і антропонімів у матеріалі дослідження 
ґрунтуються на даних, здобутих у результаті застосування елементів 
кількісного  аналізу.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше на матеріалі 
термінології філософії в англійській мові з’ясовано особливості процесів 
семантичної міграції, а саме: термінологізації, транстермінологізації та 
детермінологізації. Новим є виокремлення способів семантичних змін 
філософських термінів у художньому тексті, що дозволило обґрунтувати 
розбіжності між типами детермінологізації. Уперше аргументовано залежність 
типів детермінологізації (деспеціалізації та повної детермінологізації) 
від  термінологічних сем, актуалізованих у сучасному британському 
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інтелектуальному романі. Новим є виокремлення інформаційних (номінативної, 
характеризуючої, текстотвірної, диференційної та компресійної) і стилістично-
прагматичних (експресивної, емоційної, оцінної) функцій, які виконують терміни 
філософії у творах А. Мердок, Дж. Фаулза та В. Голдінга.  

Основні положення, що виносяться на захист: 
1. З позиції термінознавства англомовний філософський термін – це слово 
чи словосполучення, яке позначає спеціальне філософське поняття, має дефініцію, 
що розкриває його релевантні ознаки, та є комунікативно та когнітивно значущим 
у філософському середовищі. 
2. Англомовна філософська термінологія – це організована сукупність 
основних термінів, вузькоспеціалізованих термінів, міжгалузевих термінів і 
філософських антропонімів, які є логічно взаємозв’язаними та формують 
завершену систему. Адаптивний характер філософської терміносистеми 
проявляється у дії семантичних міграційних процесів: термінологізації, 
транстермінологізації та детермінологізації. 
3. Закономірність семантичних міграційних процесів полягає в тому, 
що  при  термінологізації, транстермінологізації чи детермінологізації мовна 
одиниця залишає звичне середовище існування й пристосовується до умов нового 
контексту. При термінологізації загальновживане слово проникає у термінологію, 
при транстермінологізації термін однієї терміносистеми входить в іншу 
термінологію, при детермінологізації термін мігрує у загальновживане чи 
художнє  мовлення.  
4. Проникнення філософських термінів у сучасний британський 
інтелектуальний роман зумовлено екстралінгвальними (тенденцією до 
інтелектуалізації, актуальністю проблематики філософії) та лінгвальними 
(необхідністю заповнення мовних лакун, творчою майстерністю 
письменника)  чинниками. 
5. Детермінологізація філософських термінів є складним процесом, 
що  має  внутрішню градацію. Семи філософського терміна, які є актуалізованими 
у контексті сучасного британського інтелектуального роману, демонструють два 
типи детермінологізації: деспеціалізацію, або часткову детермінологізацію, та 
повну детермінологізацію. 
6. Деспеціалізація, або часткова детермінологізація, здійснюється за умови: 
1) актуалізації архісеми та диференційних сем філософського терміна або 
2) активації диференційних сем і заміні первинної архісеми частиною гіпосем 
філософського терміна в контексті сучасного британського інтелектуального 
роману. Ці способи деспеціалізації свідчать про необов’язкове збагачення 
значення філософського терміна у художньому контексті.  
7. Повна детермінологізація відбувається за умов 1) збереження архісеми та 
модифікації диференційних сем філософського терміна, 2) збереження 
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диференційних сем і модифікації первинної архісеми філософського терміна, 
3) актуалізації потенційних сем філософського терміна в контексті сучасного 
британського інтелектуального роману. Три способи повної детермінологізації 
доводять потенційну можливість розвитку семантики філософського терміна 
в  іностильовому середовищі.  
8. Філософські терміни в сучасному британському інтелектуальному романі 
виконують інформаційні (номінативну, текстотвірну, характеризуючу, 
диференційну, компресійну) та стилістично-прагматичні (експресивну, емотивну, 
оцінну) функції. Це підтверджує їхню стилістичну рівноправність серед інших 
шарів лексики сучасного британського інтелектуального роману. 
Філософська  термінологія стає невід’ємним елементом сучасного 
художнього стилю. 
9. Філософські антропоніми, хоча не вкладаються в рамки поняття 
"філософський термін", є обов’язковою складовою філософської терміносистеми 
та сучасного британського інтелектуального роману. У художньому тексті вони 
виконують номінативну, текстотвірну, характеризуючу, компресійну та 
стилістично-прагматичні функції.  

Теоретичне значення проведеного дослідження визначається його внеском 
у розвиток термінознавства, семасіології, стилістики та неології англійської мови. 
Зокрема, термінознавство доповнено систематизацією різних підходів до вивчення 
терміна та семантичних міграційних процесів у терміносистемі. 
Семасіологію  збагачено даними щодо виявлення закономірностей семантичних 
змін, способів переосмислення філософських термінів. Значущим для стилістики є 
виявлення функціонального призначення філософських термінів у художньому 
тексті, а опис семантичної деривації філософських термінів є внеском у вивчення 
неологічного потенціалу англійського лексикону.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
їх використання у курсах із фундаментальних теоретичних дисциплін англійської 
мови: лексикології ("Термінознавство", "Семантична деривація"), 
стилістики  ("Лексичні стилістичні засоби"), у практиці лексикографії та 
у подальших наукових розвідках студентів і аспірантів.  

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати 
дослідження були викладені на засіданнях кафедри англійської філології 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2007 – 
2010 рр.), на шістьох конференціях, у тому числі чотирьох міжнародних: "Мовно-
культурна комунікація в сучасному соціумі" (Київ, 2008), "Лінгвістичні аспекти 
мовної комунікації: функціонально-прагматичний, семантичний та когнітивні 
параметри досліджень" (Горлівка, 2008), "Діалог мов і культур" (Київ, 2009), 
Перший Кримський конгрес лінгвістів "Мова і світ" (Ялта, 2009), 
одній  всеукраїнській: "Пріоритети германського та романського 
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мовознавства" (Луцьк, 2008) та одній науково-практичній: "Українська наукова 
термінологія: проблеми перекладу" (Київ, 2009). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено 
в шести одноосібних наукових статтях автора (2,81 др. арк.), опублікованих 
у фахових виданнях, затверджених ВАК України, та одних тезах наукової 
конференції. Загальний обсяг публікацій – 2,95 др. арк.  

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів 
із висновками до кожного з них, загальних висновків, додатків, 
списків  використаної літератури, довідкової літератури та джерел ілюстративного 
матеріалу. Загальний обсяг роботи становить 337  сторінок, основний текст – 
188 сторінок. У дисертації подано 25 таблиць та 16 рисунків. Список використаної 
літератури містить 307 позицій, у тому числі 67 іноземними мовами.  

У вступі визначено місце дисертації серед інших розвідок, що стосуються 
терміносистем, вказана актуальність, визначено об’єкт і предмет, накреслені мета 
та завдання, описано методику, розкрито наукову новизну, теоретичну значущість 
і практичну цінність наукової роботи.  

У першому розділі критично узагальнено результати попередніх 
досліджень із проблематики терміносистем, з’ясовано основні ознаки 
філософського терміна, специфіку його семантики та функціонального 
призначення, виявлено закономірності розгортання семантичних міграційних 
процесів, які відбуваються у філософській термінології, розкрито особливості 
використання філософських термінів у художньому тексті. 

У другому розділі запропоновано класифікацію типів детермінологізації 
філософських термінів у непрофесійному середовищі, проведено опис деривації 
значення термінів у сучасному британському інтелектуальному романі, 
на  підставі якого обґрунтовано розбіжність між деспеціалізацією та 
повною  детермінологізацією. 

У третьому розділі виділено основні функції філософських термінів і 
антропонімів у сучасному британському інтелектуальному романі та 
запропонована їх типологія, з’ясовано способи введення філософських термінів 
у  художній текст.   

У загальних висновках сформульовано результати дисертаційного 
дослідження й окреслено перспективи подальших наукових пошуків.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Розділ 1. "Теоретичні основи дослідження англомовної термінології 
філософії". Критичний огляд праць представників субстанційного (Е.  Вюстер, 
Л.  А.  Капанадзе, Д.  С.  Лотте), функціонального (Т.  Р.  Кияк, В.  М.  Лейчик, 
О.  О.  Реформатський, Е.  Ф.  Скороходько, R.  Arntz, F.  Mayer, H.  Pich) 
і  комунікативно-когнітивного (М. М. Володіна, M.  T.  Cabre, K.  Kerremans, 
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R.  Temmerman) підходів у термінознавстві свідчить, що єдиної загальноприйнятої 
дефініції терміна не існує, наявний тільки перелік його загальних рис. 
Для  філософського терміна є характерною полісемія, синонімія, залежність від 
контексту та наявність конотативних нашарувань, які зближують його із 
загальновживаним словом. Однак на відміну від інших мовних знаків він виражає 
спеціальне поняття філософського пізнання, потребує дефініції та слугує для 
передачі наукової інформації у філософському середовищі. 

Бажання обґрунтувати розбіжність між термінознавством і лексикологією 
змусило термінологів-функціоналістів (В.  М.  Лейчика, С.  Д.  Шелова) 
наголошувати на особливій семантиці терміна. Однак практичні дослідження 
комунікативно-когнітивного термінознавства (М. М.  Володіна, M.  T.  Cabre, 
K.  Kerremans, R.  Temmerman) переконують, що особливість термінологічної 
семантики проявляється тільки в умовах професійного середовища.  

Представники функціонального термінознавства (В.  В.  Виноградов, 
В.  М.  Лейчик, С.  Д.  Шелов) наполягають на спеціальному функціональному 
призначенні терміна. Прихильники комунікативно-когнітивного напряму 
(М. М. Володіна, В.  М.  Лемов, R.  Temmerman) довели, що одиниця 
терміносистеми, насамперед, є мовним знаком, тому їй притаманні всі мовні 
функції. Філософський термін виконує номінативну, комунікативну, 
мислеформуючу, прагматичну, акумулятивну та компресійну функції. 
Особливою  функцією філософського терміна є світоглядна, яка сприяє 
формуванню сукупності уявлень, переконань про навколишню дійсність. 

Термінологія – це частково впорядкована єдність термінів, яка склалася 
стихійно, тоді як терміносистема – це організована сукупність термінів, 
яка є результатом свідомого творення (І. М. Кочан, В. М. Лейчик, Г. П. Мацюк, 
Т. І. Панько). Питання диференціації цих понять є актуальним у дослідженні мов 
для спеціальних цілей, проте воно не є підкріпленим мовним матеріалом. 
У  нашій  роботі користуємося номінаціями "термінологія" – "терміносистема" 
як синонімами: термінологія філософії не позбавлена недоліків, проте її тривала 
історія дозволяє припустити, що філософські поняття формують логічно 
завершену систему, на користь цього свідчить стратифікація філософських 
термінів за лінгвістичним та логічним критеріями. Виділяються непохідні, похідні, 
складні, запозичені (лінгвістичний критерій) та основні, вузькоспеціалізовані, 
міжгалузеві (логічний критерій) терміни. 

Адаптивність філософської термінології сприяє активності семантичних 
міграційних процесів: термінологізації, транстермінологізації та 
детермінологізації. Термінологізація – використання загальновживаних слів 
у спеціалізованому чи переосмисленому значенні для номінації професійних 
понять у терміносистемі філософії. Вона характеризується двома типами: 
функціональною переорієнтацією (А. Е. Левицький) або деспеціалізацією 
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(А. Я. Блінкена) та образним переосмисленням (О. І. Дуда) або семантичною 
переорієнтацією. При функціональній переорієнтації спостерігається спеціалізація 
загальновживаного слова: відбувається функціональне пристосування сем мовної 
одиниці до потреб філософського середовища, наприклад: volition (вольовий акт). 
Семантична термінологізація проявляється за умови модифікації семантичних 
компонентів загальновживаної лексики у філософській комунікації за допомогою 
метафори, приміром owl of Minerva (сова Мінерви, або філософія), і метонімії: 
black philosophy (чорна філософія, або філософія народів Африки). 

Найменування процесу на позначення переходу термінів із однієї 
терміносистеми до іншої є неоднозначним: міжгалузева трансформація 
(Е. Ф. Скороходько), трансдисциплінарне (transdisciplinary borrowing) або 
зовнішнє запозичення (internal borrowing) (E. Mantzari, K. Valeontis), вторинна 
термінологізація (В. П. Даниленко, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк, Т. І. Панько), 
ретермінологізація (О. О. Селіванова, В. М. Ярцева), транстермінологізація 
(Н. В. Васильєва, Н. В. Подольська, О. В. Суперанська). У роботі 
використовується останній термін, зважаючи на його точність і мотивованість. 
Транстермінологізація – це залучення термінів з однієї професійної підсистеми 
мови до іншої. Вона характеризується двома типами: функціональним і 
семантичним. При першому типі здійснюється міграція термінів з терміносистеми 
однієї науки до іншої виключно у функціональному аспекті. 
Термінологія  філософії має споріднені терміни, наприклад, з математикою – 
Boolean algebra, медициною – zygote, хімією – affinity, фізикою –
 energy,   лінгвістикою – antonym, політологією – capitalism. Семантична 
транстермінологізація пов'язана з модифікацією сем терміна, із переосмисленням 
значення в новій термінології, наприклад, терміни dichotomy різняться у філософії 
та ботаніці, а autonomy – у Кантівській теорії волі та політології. 

Детермінологізація розглядається як явище, опозиційне термінологізації. 
Беручи до уваги різні тлумачення цього процесу (Ю. А. Зацний, С. О. Швачко) 
поняття "детермінологізація філософського терміна" розуміється у роботі 
як входження філософських термінів в англійську загальновживане чи художнє 
мовлення, що супроводжується виникненням нового синтагматичного оточення, 
яке впливає на реалізацію термінологічного значення та функцій. 

Звернення письменників сучасного британського інтелектуального роману 
до застосування термінів у художніх текстах пояснюється як екстралінгвальними 
(тематикою творів, довгою традицією філософії в Британії та тенденцією до 
інтелектуалізації), так і лінгвальними (потребою в найменуванні нових реалій, 
бажанням урізноманітнити лексикон) причинами.  

Розділ 2."Семантичні особливості філософських термінів у сучасному 
британському інтелектуальному романі". У мовознавстві виділено ряд 
типологій детермінологізації (А. В. Букіної, С. М. Дрокіна, Е. В. Кузнєцової, 
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Л. А. Морозової, Т.  В. Суродейкіної, Л. Фурсової). Складність цього процесу 
зумовлює його градацію на часткову (деспеціалізацію) та 
повну детермінологізацію. При деспеціалізації здійснюється проникнення 
філософського терміна зі спеціальним значенням у художнє мовлення. Він при 
цьому зберігає зв’язок своєї семантики з притаманним йому в професійній 
підсистемі поняттям. Повна детермінологізація характеризується модифікацією 
семантичних компонентів філософських термінів у художньому тексті.  

Переосмисленню піддається не комплексне, загальне значення терміна – 
семема, а його семантичні компоненти. У професійному середовищі та художній 
літературі відбувається різна актуалізація сем філософських термінів. 
Як  результат, обґрунтовано розбіжність між деспеціалізацією та повною 
детермінологізацією на основі семантичних компонентів, які є активованими 
у  сучасному британському інтелектуальному романі. При деспеціалізації 
спостерігається функціональна зміна термінологічних сем, наприклад, частина 
первинних диференційних семантичних компонентів формує архісему терміна 
в  художньому тексті. Виділяємо два способи часткової детермінологізації:  
 актуалізація архісеми та диференційних сем філософського терміна; 
 активування диференційних сем і заміна первинної архісеми частиною 
гіпосем філософського терміна в сучасному британському 
інтелектуальному  романі.  

Перший спосіб деспеціалізації здійснюється за умови актуалізації архісеми 
та диференційних сем філософського терміна в художньому тексті, наприклад: 
If  dying, as Being-at-an-end, were understood in the sense of an ending of the kind we 
have discussed, then Dasein would thereby be treated as something present-at-hand or 
ready-to-hand (Murdoch). У цьому фрагменті наведений запозичений 
вузькоспеціалізований термін Dasein (дазайн, дух), який є складовою термінології 
М. Гайдеґґера. Філософський термін протиставляється слову dying, яке водночас 
актуалізує термінологічну архісему 'буття' (Oxford Dictionary of Philosophy – далі 
ODP; Cambridge Dictionary of Philosophy – далі CDP; Blackwell Dictionary of 
Western Philosophy – далі BDWP). Диференційні семантичні компоненти 'у цей 
момент' та 'тут' (ODP; CDP, BDWP) висвітлені словом present-at-hand. 
Потенційні семантичні компоненти 'взаємозвязок', 'оточуючий світ' (ODP; CDP, 
BDWP) не представлені в аналізованому фрагменті тексту. 

Другий спосіб деспеціалізації полягає в актуалізації диференційних 
семантичних компонентів і заміні первинної архісеми частиною гіпосем 
філософського терміна в сучасному британському інтелектуальному романі. 
Функція диференційних сем полягає в наданні індивідуальності лексемам 
зі спільною архісемою. При частковій детермінологізації за цим способом 
спостерігаємо втрату початкової архісеми. Вона деактуалізується, а гіперсемою 
значення терміна в сучасному британському інтелектуальному романі стає 
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семантичний компонент, сформований завдяки складникам первинних гіпосем. 
Наприклад: My solitary boyhood had forced me to take refuge in nature as a poem, 
a myth, a catalysis, the only theatre I was allowed to know; it was nine parts emotion 
and sublimation, but it acquired an aura, a mystery, a magic in the anthropological 
sense (Fowles). У цьому фрагменті використаний похідний міжгалузевий термін 
sublimation. У професійному дискурсі він складається із архісеми 'процес' та 
диференційних сем 'пристосовування', 'інстинкти лібідо', 'без сексуальної мети', 
'мистецтво', 'живопис' (BDWP). Слово to force підтримує у цьому уривку 
термінологічну диференційну сему 'спрямовувати'. Родові семи 'мистецтво', 
'живопис' висвітлені словами poem, myth, theatre, деактуалізована сема ''процес'.  

Виділені способи деспеціалізації свідчать про регулярність цього типу 
детермінологізації. Вони також доводять, що при проникненні в непрофесійне 
середовище філософський термін не розвиває, не збагачує свою семантику.  

Для повної детермінологізації у текстах А. Мердок, В. Голдінга та 
Дж. Фаулза характерна модифікація сем філософського терміна. Спостерігається 
утворення нового семантичного компонента, який сформований не на основі 
первинних сем філософських термінів. Присутня функціональна зміна 
семантичних компонентів, проте основну роль відіграє семантичне перетворення. 
Цей тип детермінологізації відбувається:  
 при збереженні архісеми та модифікації початкових диференційних сем 
філософського терміна; 
 при збереженні диференційних сем і модифікації первинної архісеми 
філософського терміна; 
 при актуалізації потенційних сем філософського терміна в сучасному 
британському інтелектуальному романі.  

Відповідно до першого способу здійснюється активація архісеми 
філософського терміна та виникнення нових диференційних семантичних 
компонентів, які не є пов’язаними з первинними, термінологічними, наприклад: 
There was a kind oh honesty in her mode of life. […] So it was that some poor untutored 
craving in her for the Absolute, for that which after all is most fixed, most permanent, 
most solid and most old, had to express itself incognito (Murdoch). У наведеному 
уривку використано непохідний вузькоспеціалізований термін Absolute. 
Він  складається із архісеми 'існування' та диференційних семантичних 
компонентів 'незмінний', 'ідеальний', 'незалежний', 'безумовний' (BDWP, CDP). 
У  цьому фрагменті термін застосований без зміни гіперсеми: сема 'існування' 
підтримана загальновживаним словом life. Модифіковані гіпосеми висвітлені 
такими словами, як fixed, permanent, solid, old. Зміна родових сем відбувається 
в  напрямі від загального, абстрактного до конкретного, ситуаційного. 
Потенційні   семи 'єдиний', 'ідеальний', 'безпричинний' (BDWP, CDP) 
не  представлені у фрагменті.  
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Повна детермінологізація спостерігається за умови актуалізації 
диференційних сем і модифікації архісеми філософського терміна в сучасному 
британському інтелектуальному романі, приміром: There’s only one general feeling 
at Westminster. That independence must be stamped out at all costs. The New Holy 
Trinity is constituted by the three Chief Whips (Fowles). У цьому уривку 
використаний складний міжгалузевий термін Holy Trinity. Актуалізації набуває 
диференційний семантичний компонент 'із трьох осіб', оскільки його дублює 
фраза three Chief Whips. Новою архісемою в аналізованому уривку стає сема 'ціле', 
тому що вона підтримується дієсловом to constitute. 

Повна детермінологізація має місце при актуалізації периферійних сем 
філософського терміна в художньому тексті, наприклад: Our surrender to 
existentialism and each other was also, of course, fraught with evil. It defiled the 
printed text of life; broke codes with vengeance; it gave Dan a fatal taste for adultery, 
for seducing, for playing Jane’s part that day (Fowles). У наведеному фрагменті 
зображено сучасність як evil, vengeance, fatal. У цьому описі використаний і 
похідний вузькоспеціалізований термін existentialism. Його імплікціонал 
складають семантичні компоненти 'неприємний', 'шкода', 'абсурдність', 
'ворожість', 'тривога', 'страх', 'смерть' (ODP, BDWP). Зокрема  сема 
'неприємний' представлена в аналізованому уривку словом evil, fatal taste. 
У  цьому  фрагменті не актуалізовані архісема терміна 'напрям' та диференційні 
семантичні компоненти 'життя', 'досвіт', 'індивід' (ODP, BDWP). 

За виділеними способами повної детермінологізації відбувається розвиток 
семантики філософського терміна у художньому тексті, що засвідчує його єдину 
мовну природу із загальновживаним словом.  

Розділ 3. "Функції філософських термінів у сучасному британському 
інтелектуальному романі". Типологія функцій філософських термінів 
у художньому тексті складається із двох груп: інформаційних і стилістично-
прагматичних. До інформаційних функцій належать номінативна, текстотвірна, 
характеризуюча, диференційна, компресійна. Емотивна, експресивна й оцінна 
функції входять у групу стилістично-прагматичних. Філософські терміни, 
які виконують інформаційні функції, у художній текст вводяться як без 
роз’яснень, так з допомогою авторських тлумачень або у складі контекстуальних 
синонімів. При реалізації стилістично-прагматичних функцій філософські терміни 
є елементом епітетів, метафор та порівнянь.  

Філософський термін у сучасному британському інтелектуальному романі 
виконує н о м і н а т и в н у  функцію – називає філософські реалії, які стали 
актуальними в загальному вжитку. наприклад: We are way-using creatures. […] 
The  psyche is a vast space within which we seek for God – you understand my use of 
that word – a space of which most people are unaware, crouching as they are in some 
tiny corner of it, living the life of a beetle in a hole. Marcus has travelled far into the 
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remote and strange regions, not just as an objective scholarly spectator but as one who 
lives and becomes what he knows (Murdoch). У цьому уривку використаний 
філософський термін psyche. Увага зосереджена на периферії його семантики – 
семі 'безмірний' (OCP), яку підтримують слова vast, space. У наведеному 
фрагменті філософський термін є елементом метафори: psyche is space. 
Його  використання у номінативній функції сприяє досягненню автором ефекту 
виправданого очікування: Маркус, герой роману, плідно реалізовував можливості 
своєї душі, шукаючи Бога в реальному світі. 

Тематично зумовленою є т е к с т о т в і р н а  функція терміна в сучасному 
британському інтелектуальному романі, оскільки в аналізованих творах 
порушуються філософські проблеми, наприклад: He had put off the decision about 
whether to introduce the idea of the Synthetic A Priory as such, and was now paralyzed 
by it (Murdoch). У наведеному фрагменті використано філософський термін 
Synthetic A Priory. Його застосування у тексті є тематично зумовленим, 
оскільки  основні герої твору – це священик та професійний мислитель, 
які роздумують над співвідношеннями релігії та філософії у світі. Термін не є 
елементом жодної стилістичної фігури, його позиція в середині мікроконтексту 
створює ефект підсилення очікування читача.  

Філософська термінологія виконує ха р а к т е р и з у ю ч у  функцію 
в  сучасному британському інтелектуальному романі. Завдяки філософським 
термінам автор підкреслює моменти, які дозволяють читачу зробити висновок про 
сферу діяльності протагоніста, його середовище існування, зацікавлення. 
Наприклад: What little God he managed to derive from existence, he  found in Nature, 
not the Bible; a hundred years earlier he would have been a deist, perhaps even 
a pantheist. In company he would go to morning service of a Sunday; but on his own, 
he rarely did (Fowles). У цьому уривку використано два філософські терміни deist 
та pantheist. У філософській термінології ці терміни не є синоніми, 
вони  знаходяться у гіпонімічних відносинах (CDP). Однак у цьому фрагменті 
вони формують логічну градацію: деїзм (двобожжя), пантеїзм (багатобожжя). 
Таким чином термін pantheist забезпечує реалізацію ефекту виправданого 
очікування читача, оскільки він підтверджує ввідну фразу мікроконтексту: 
he  found him in Nature. 

У сучасному британському інтелектуальному романі використовуються 
терміни філософії, оскільки вони активують потрібну інформацію, отже, 
виконують д и ф е р е н ц і й н у  функцію, наприклад: ‘Some Tibetans,’ said James, 
‘believe –’ He corrected himself. He now always spoke of that country in the past tense 
as a vanished civilization. ‘Believed that the souls of the dead, while waiting to be 
reborn, wander in a sort of limbo, not unlike the Homeric Hades. They called it bardo. 
It can be rather unpleasant. You meet all kinds of demons there’ (Murdoch). 
У  цьому  фрагменті використані два філософські терміни limbo (лімб, переддвер'я 
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пекла) та bardo (бардо, стан між смертю та життям). Перший належить 
до  концептів християнства, тоді як інший позначає відповідне поняття буддизму. 
У  термінології філософії вони не є синонімами. Такими їх подає А. Мердок. 
Ці  два терміни поєднує спільна архісема 'стан' (CDP). Також одинакова у них є 
диференційна сема 'смерть' (CDP). Однак для терміна bardo характерний 
семантичний компонент 'переродження', який не властивий терміну limbo. 
Окрім  того, фразою in a sort of підкреслено, що ці терміни ні в якому разі не 
потрібно ототожнювати.  

Незважаючи на певну надлишковість художніх творів (М. М. Кожина), 
філософський термін у сучасному британському інтелектуальному романі реалізує 
к о м п р е с і й н у  функцію, наприклад: He would speak simply, with the sole of 
authority of his own voice, and his crystalline densely textured  argument need not to be 
flawed by references to others, though at the close he might modestly admit to being, 
after all, just a Platonist (Murdoch). У цьому фрагменті використаний філософський 
термін Platonist. Він є елементом порівняння: he is a Platonist та підкреслює, 
що персонажу властиве вміння чітко висловлюватися (speak simple), 
здатність покладатися на власний авторитет (argument need not to be flawed by 
references to others). Підкреслені характеристики в препозиції до терміна 
виконують роль його тлумачення. Окрім того, використання філософського 
терміна в кінці мікроконтексту забезпечує реалізацію ефекту виправданого 
очікування читача. 

Зважаючи на те, що основною функцією художніх текстів є естетичний 
вплив на читача (В. В. Виноградов, М. М. Кожина), філософський термін 
у  сучасному британському інтелектуальному романі виконує стилістично-
прагматичні функції: е к с п р е с и в н у ,  е м о ц і й н у ,  о ц і н н у . Невідповідність 
факту стереотипним уявленням породжує експресію, наприклад: The sun, symbolic 
hero of the recent scene, had now risen clear of the hills and was shining in a clear blue 
sky, dazzling, blinding, blazingly pure, visible yet invisible, a triumphant transcendental 
presence: how can he not be taken  for a god, thought Ludens, and used to symbolize 
perfect goodness, as indeed he was by the greatest of philosophers (Murdoch). 
Філософський термін transcendental (трансцендентальний, те, що зумовлює 
пізнання) є складовою епітета: a triumphant transcendental presence, 
який  використаний для характеристики світанку. Поряд із такими ознаками ранку, 
як: clear blue sky, dazzling, blinding, blazingly pure, недоречним видається наявність 
філософського терміна, адже він не підкреслює зовнішні ознаки світанку, а вказує 
на мету: початок нового. У такий спосіб створюється експресія твору, а також 
використання терміна забезпечує підсилення очікувань читача. 

У сучасному британському інтелектуальному романі використані 
філософські антропоніми. Власні імена є важливою складовою цієї 
терміносистеми, оскільки філософія – це одна із тих наук, персоналізація якої 
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визначається самою метою пізнання (Ж. Дельоз, Ф. Гватаррі). Антропоніми не 
належать до категорії термінів, однак наявні у професійних словниках і художніх 
текстах. Власна назва виконує в романах номінативну, характеризуючу, 
текстотвірну, компресійну функції. Наприклад: He had reluctantly given in to her 
in  the matter of Oliver Sayce's sports car, a waspish MG, of which they were shortly 
to become the owners. Gracie seemed to have no intention of learning to drive. 
Ludwig knew nothing about the interior of cars. The MG was not in its first youth. 
Oliver Sayce, who had followed his father into the antiquarian book trade, was 
a  formidably efficient Etonian in jeans who was constantly tinkering with the car, 
which  was called Kierkegaard (Murdoch). Використане ім’я філософа Кіркеґора 
в аналізованому фрагменті позначає не самого мислителя, а машину героїв 
роману; тобто відбувся процес трансонімізації: перенесення імені людини на назву 
машини. У цьому уривну процес трансонімізації забезпечує гумористичний ефект.  

У сучасному британському інтелектуальному романі філософські 
антропоніми виконують стилістично-прагматичні (експресивну, емотивну й 
оцінну) функції. У власному імені відбиваються факти життя мислителя, 
його знання та сподівання, наприклад: We are fortunate enough to live in 
a democratic state and should surely obey or at least confront its laws however 
temporarily repugnant as Socrates did with the laws of Athens  (Murdoch). 
У наведеному уривку батько порівнює необхідність сина підкоренню правилам із 
відповідним вчинком Сократа, тобто філософ є еталоном порівняння. Окрім того 
антропонім Socrates є алюзією на події, що сталися із мислителем в Афінах.  

Отже, використання філософських термінів при виконанні ними 
інформаційних і стилістично-прагматичних функціях свідчить про їх 
рівноправність із іншими шарами лексики сучасного британського 
інтелектуального  роману. 

 
ВИСНОВКИ 

Дослідження семантики та функціонування філософських термінів 
у сучасному британському інтелектуальному романі дозволило простежити 
зв’язок між такими семантичними процесами, як термінологізація, 
транстермінологізація та детермінологізація; обґрунтувати розбіжність між 
деспеціалізацією й повною детермінологізацією на основі актуалізованих сем 
філософських термінів у художньому тексті; розробити типологію функцій 
філософських термінів та антропонімів в іностильовому середовищі.  

Англомовному філософському терміну властива полісемія, синонімія, 
омонімія, конотація та залежність від контексту. Відрізняє його від інших мовних 
знаків здатність відображати спеціальні поняття, функціонування у професійній 
комунікації та належність до системи певної науки. Таким чином, 
у  термінознавчому контексті англомовний філософський термін – це слово чи 
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словосполучення, яке виражає спеціальне поняття філософського пізнання, 
потребує дефініції та слугує для передачі інформації 
у   філософському   середовищі.. 

З позиції лінгвістики англомовна філософська термінологія – це єдність 
основних, вузькоспеціалізованих і міжгалузевих термінів та філософських 
антропонімів, які функціонують у філософському середовищі та характеризуються 
поняттєвою, семантичною й структурною схожістю одне з одним. 
Аналізованій  термінології властивий адаптивний характер, ілюстрацією якого є 
активність семантичних міграційних процесів: термінологізації, 
транстермінологізації та детермінологізації.  

Закономірність розгортання семантичних міграційних процесів полягає 
в  тому, що при кожному з них мовна одиниця покидає звичне середовище 
існування та проникає в нове оточення, пристосовуючись до наявних там умов. 
При термінологізації в цій ролі виступає загальновживане слово, яке переходить 
у філософську термінологію, при транстермінологізації – термін однієї 
термінології, який переноситься в іншу терміносистему, при  детермінологізації – 
філософський термін, який мігрує в загальновживане чи художнє мовлення. 

Причинами проникнення англомовних філософських термінів у сучасний 
британський інтелектуальний роман є: 1) актуальність проблематики філософії; 
2) тематика творів, які не можна назвати філософськими, адже вони не 
відповідають критерію науковості, проте елементи раціональності цих романів 
дозволяють нам застосовувати до них термін "інтелектуальний"; 3) довга традиція 
філософування в Британії; 4) потреба в наданні художньому тексту емоційної 
оригінальності; 5) необхідність заповнення мовних лакун.  

Детермінологізація філософських термінів характеризується двома типами: 
деспеціалізацією та повною детермінологізацією. Розбіжність між типами 
детермінологізації ґрунтується на різній актуалізації термінологічних сем 
у  художньому тексті. Деспеціалізація пов’язана з функціональною зміною сем 
філософського терміна. Повній детермінологізації властива модифікація 
семантичних компонентів філософських термінів. 

Деспеціалізація філософських термінів відбувається у два способи: 
1)  при  актуалізації архісеми та диференційних сем філософського терміна або 
2)  при активації диференційних сем і заміні первинної архісеми частиною гіпосем 
філософського терміна в сучасному британському інтелектуальному романі. 
Повна детермінологізація проходить за умови 1)  збереження архісеми та 
модифікації диференційних сем філософського терміна, 2) збереження 
диференційних сем і модифікації первинної архісеми філософського терміна, 
3)  актуалізації потенційних сем філософського терміна в сучасному британському 
інтелектуальному романі.  
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Типологія функцій філософських термінів у сучасному британському 
інтелектуальному романі формується на основі двох груп: інформаційних і 
стилістично-прагматичних. Важливе місце в художньому тексті займають такі 
інформаційні функції філософських термінів, як: номінативна, текстотвірна, 
характеризуюча, компресійна, диференційна. Стилістично-прагматичні функції 
(експресивна, емоційна й оцінна) філософського терміна передбачено загальною 
спрямованістю художніх текстів. Функції, які виконують терміни, зумовлені 
типом детермінологізації, що підтверджує залежність між семантичними змінами 
та функціональним призначенням мовних одиниць.  

Перспективний напрям дослідження вбачаємо в аналізі процесу 
детермінологізації на матеріалі інших терміносистем. Подальшому розробленню 
підлягає й питання способів семантичної деривації, які відображають зміни 
в  семантиці професійної одиниці, що переходить у непрофесійне середовище. 
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АНОТАЦІЯ 

Середюк І. В. Філософська термінологія в сучасному британському 
інтелектуальному романі: семантика і функціонування. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 
за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2010.  

Дисертацію присвячено дослідженню процесу детермінологізації 
філософських термінів на матеріалі сучасного британського інтелектуального 
роману. Крізь призму субстанційного, функціонального та комунікативно-
когнітивного термінознавства проведено аналіз семантичних і функціональних 
особливостей переходу філософських термінів у художній текст. 

Філософський термін виражає спеціальне поняття філософського пізнання, 
має дефініцію та функціонує у філософському середовищі. Сукупність основних, 
вузькоспеціалізованих та міжгалузевих термінів формує філософську 
термінологію. Для термінології філософії характерна термінологізація, 
транстермінологізація та детермінологізація. Розбіжність між деспеціалізацією та 
повною детермінологізацією ґрунтується на семах, які є актуалізованими 
у  сучасних британських інтелектуальних романах. У художніх текстах 
філософські терміни виконують інформаційні (номінативну, текстотвірну, 
характеризуючу, компресійну, диференційну) та стилістично-прагматичні 
(експресивну, емоційну й оцінну) функції. 

Ключові слова: філософський термін, філософська терміносистема, 
термінологізація, транстермінологізація, детермінологізація, деспеціалізація, сема, 
функція. 

АННОТАЦИЯ 
Середюк И. В. Философская терминология в современном британском 

интеллектуальном романе: семантика и функционирование. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный 
университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2010. 

Диссертация посвящена изучению семантики и функционирования 
философских терминов в современном британском интеллектуальном романе. 

В работе рассмотрены теоретические подходы представителей 
субстанциального, функционального и коммуникативно-когнитивного 
терминоведения к определению термина. На основе анализа установлено, 
что философским терминам присуща полисемия, синонимия, коннотация, 
зависимость от контекста. В отличие от иных языковых знаков философский 
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термин выражает специальное научное понятие, требует дефиниции и служит для 
передачи профессиональной информации в философской среде. 
Специфика  семантики философских терминов проявляется исключительно 
в  профессиональном контексте. Философский термин выполняет номинативную, 
коммуникативную, когнитивную, аккумулятивную, компрессионную и 
прагматическую функции. Его особенной функцией является мировозренческая.  

Организованная совокупность философских терминов формирует 
философскую терминологию. Эта терминосистема имеет адаптивный характер, 
который проявляется в активности семантических миграционных процессов, 
а именно: терминологизации, транстерминологизации и детерминологизации. 
Их закономерность заключается в том, что в любом случае языковая единица 
оставляет привычную среду существования и проникает в новую, 
приспосабливаясь к существующим условиям.  

Детерминологизация философского термина – это введение философских 
терминов в английскую общеупотребительную и художественную речь, 
которое сопровождается возникновением нового синтагматического окружения, 
что влияет на реализацию терминологического значения. 

Причинами использования философских терминов в современном 
британском интеллектуальном романе есть 1) актуальностью понятий, которые 
вкладываются в философскую терминосистему; 2) тематикой романов; 
3) стремлением к обновлению лексикона художественного текста.   

Детерминологизация является сложным процессом и требует внутренней 
градации. Выделены два типа этого процесса: деспециализация и полная 
детерминологизация. Типология основывается на различной актуализации сем 
в иностилевом контексте, так как доказано, что смена значения осуществляется 
не по семеме в целом, а по её компонентам. Деспециализацию констатируем 
при актуализации архисемы и дифференциальных сем философского термина 
в  художественном романе, а также при активировании первичных 
дифференциальных сем и замене исходной архисемы частью терминологических 
гипосем. Полная детерминологизация происходит трема способами: 
1) при сохранении архисемы и модификации дифференциальных сем, 
2) при сохранении дифференциальных сем и модификации архисемы, 
3) при актуализации потенциальных сем философского термина в современном 
британском интеллектуальном романе. 

Цель использования терминов в художественном тексте определяет их 
функции. Философские термины в современном британском интеллектуальном 
романе выполняют информационные и стилистическо-прагматические функции. 
В художественном тексте термин называет понятия философии. Он служит 
связующим в тексте, то есть осуществляет текстообразующую функцию. 
Философский термин используется для характеристики героев, явлений. Он также 
актуализирует нужную писателю информацию, тем самым выполняет 
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дифференциальную функцию. Вследствие интенсивного развития науки 
необходим максимум информации в одной единице языка, эту компрессионную 
функцию и реализирует термин в британском романе. Стилистическо-
прагматические функции (экспрессивная, эмоциональная и оценочная) 
философского термина в художественном тексте проявляются ярче, 
чем в профессиональной среде. 

Философская терминология имеет личностной аспект, поэтому важную роль 
и в профессиональном контексте, и в художественном тексте играют антропонимы 
философии. В современном британском интеллектуальном романе имена 
собственные выполняют номинативную, текстообразующую, характеризующую, 
компрессионную и стилистическо-прагматические (экспрессивную, 
эмоциональную, оценочную) функции.  

Ключевые слова: философский термин, философская терминосистема, 
терминологизация, транстерминологизация, детерминологизация, 
деспециализация, сема, функция. 
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Languages. – Kharkiv V. N. Karazin National University. – Kharkiv, 2010. 

The dissertation focuses on the research of the philosophic term 
determinologisation in the modern British intellectual novel. The analysis of the 
semantic and functional peculiarities of the philosophic term transition into the fictional 
context has been accomplished in the light of the achievements of substantive, functional 
and communicative-cognitive terminology.  

The philosophic term expresses special philosophic notions, has definition and 
functions in the philosophic sphere. The combination of main, specialized and inter-
branch terms forms the philosophic terminology. The terminology of philosophy is 
characterized by terminologisation, transterminolgisation, and determinologisation. 
The  difference between despecialisation and full determinologisation has been worked 
out on the basis of the sems that are actualized in the context of the modern British 
intellectual novel. The philosophic terms fulfill informational (nominative, text-forming, 
characteristic, differential, compressive) and stylistic-pragmatic (expressive, emotive, 
evaluative) functions.  

Key words: philosophic term, philosophic terminology, terminologisation, 
transterminologisation, determinologisation, despecialisation, sem, function. 


