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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферовану дисертацію присвячено вивченню особливого виду
термінологічної номінації – явищу термінологічної фразеологізації
та виявленню її структурних, семантичних і функціональних характеристик
в англомовних фахових текстах.
Термінологічна фразеологізація як вид термінотворення досліджувалася

у працях вітчизняних та зарубіжних лінгвістів з позицій термінознавства
(Б. М. Головін, В. П. Даниленко, С. В. Дружбяк, К. В. Житнікова,
Д. І. Квеселевич, Р. Ю. Кобрін, В. М. Лейчик, Н. В. Подольська, В. П. Сасіна,
О. В. Суперанська, К. Б. Уразбаєв, R. Arntz, M. Duhme, R. Gläser, S. Kühtz,
B. López-Arroyo, K. Mackintosh, B. Méndez-Cendón, I. Meyer, E. Wiesmann),
фразеології (М. Ф. Алефіренко, Я. А. Баран, О. М. Білоус, М. В. Гамзюк,
І. М. Зимомря, М. І. Зимомря, О. О. Нікуліна, В. М. Савицький, H. Burger,
W. Fleischer, G. Gréciano, Ch. Palm), перекладу (О. І. Павлова).
Традиційно при дослідженні сталих словосполучень в термінознавстві

на перший план висуваються їхня номінативна функція, сполучуваність,
термінологічність та термінографічні особливості. Найбільш сучасні
дослідження в царині фахової фразеології стосуються дистрибутивних
(А. C. Cedillo) та прагматичних аспектів (S. Kühtz).
Дослідження фразеологізації в межах терміносистем та фахових мов

засвідчили, що у фахових мовах, як і в загальновживаній мові, існує власна
фразеологічна система, втім питання стосовно структурно-семантичних
та функціональних характеристик одиниць фразеологічних систем фахових
мов ще не отримали відповіді.
Актуальність дисертаційного дослідження визначається

антропоцентризмом сучасної лінгвістичної парадигми, посиленою увагою
дослідників до проблеми термінологічної номінації з урахуванням
людського фактора, загальною спрямованістю лінгвістичних досліджень
у галузі термінознавства на поглиблене вивчення семантики, структури,
вмотивованості, функціонування термінологічних одиниць у фахових
мовах.
Концептуальним підґрунтям дисертаційної роботи стали праці

М. Ф. Алефіренка, Б. М. Головіна, Д. О. Добровольського, Л. В. Івіної,
Т. Р. Кияка, В. М. Лейчика, О . О . Нікуліної, В. М. Савицького,
О. В. Суперанської, В. А. Татаринова, M. Duhme, R. Gläser, L. Hoffmann,
S. Kühtz, T. Roelcke, J. C. Sager.
Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана в межах

комплексної наукової теми Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
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України “Когнітивно-комунікативний аспект вивчення лексичного складу
англійської мови”, яка розробляється кафедрою англійської філології
та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича Житомирського державного
університету імені Івана Франка, номер державної реєстрації 01112U002273.
Тему затверджено вченою радою зазначеного університету 22 грудня 2006 р.,
протокол № 5.
Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні та аналізі

структурно-семантичних та функціональних властивостей фразеотермінів
в англомовних фахових текстах з астрономії, економіки, лінгвістики
та машинобудування, у розкритті специфіки їхнього вживання у науково-
технічних текстах на фоні іншої термінологічної лексики.
Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:
– уточнити зміст поняття “фразеотермін”, з’ясувати співвідношення

фразеології та термінології і на цьому теоретичному підґрунті виокремити
категоріальні ознаки фразеотермінів;

– класифікувати фразеотерміни англійських фахових мов астрономії,
економіки, лінгвістики та машинобудування за формально-структурним
критерієм;

– розкрити семантичні особливості фразеотермінів та визначити області-
джерела метафор;

– проаналізувати термінологічну та фразеотермінологічну насиченість
досліджуваних фахових текстів;

– висвітлити закономірності функціонування досліджуваних лексичних
одиниць у фахових текстах;

– з’ясувати місце фразеотермінів у термінологічних словниках.
Об’єкт дослідження – термінологічна фразеосистема англомовних

фахових текстів з астрономії, економіки, лінгвістики та машинобудування.
Предметом дослідження виступають  структурні, семантичні,

функціональні характеристики фразеотермінів фахових мов астрономії,
економіки, лінгвістики та машинобудування.
Матеріалом дослідження слугували 1511 фразеотермінів фахових мов

астрономії, економіки, лінгвістики та машинобудування, отриманих методом
суцільної вибірки із галузевих лексикографічних джерел різного спрямування
та текстової вибірки з фахової літератури зазначених галузей обсягом
3000 сторінок.
Загальнонауковим методологічним підґрунтям роботи виступають

принцип системності, який посідає важливе місце у визначенні
категоріальних рис фразеотермінів, та принцип антропоцентризму, який
надає визначальну роль в усіх сферах людської діяльності суб’єктному
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чиннику. Також у ході дослідження залучався функціональний підхід
до вивчення мовних об’єктів, який дав змогу дослідити фразеотерміни
у процесі їхнього функціонування.
Дослідницькі завдання дисертації розв’язуються шляхом використання

сукупності методів: методу контекстологічного аналізу для виявлення
фразеотермінів у фахових текстах та аналізу їхньої семантики, методу
лінгвістичного спостереження й опису, методу словникових дефініцій
та компонентного аналізу для встановлення словникового значення
фразеотермінів. Метод фразеологічної ідентифікації дав змогу виявити
фразеотерміни як у галузевих словниках та глосаріях, так і у фахових текстах.
Порівняльний  метод використовувався для зіставного вивчення
особливостей функціонування фразеотермінів у фахових текстах різного
ступеня абстрактності. На всіх етапах роботи послідовно застосовано
індуктивний метод, відповідно до якого дослідження здійснено у напрямку
“від аналізу конкретного матеріалу – до узагальнень та висновків”,
а теоретичні положення ретельно обґрунтовано та проілюстровано мовними
даними.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній

лінгвістиці визначено місце фразеотермінів у терміносистемах; проведено
порівняльний аналіз фразеотермінів фахових текстів різних рівнів
абстрактності чотирьох галузей знань: природничих наук (астрономія),
соціальних наук (економіка), гуманітарних наук (лінгвістика), технічних наук
(машинобудування); розроблено класифікації аналізованих одиниць
за структурним та семантичним критеріями; розкрито джерела метафор,
за допомогою яких утворюються фразеотерміни; встановлено функціональні
властивості цих одиниць у фахових текстах.
Наукова новизна одержаних результатів узагальнена у положеннях,

що виносяться на захист:
1. На основі формальних, семантичних та функціональних критеріїв

аналізу лексики фахових мов виокремлюється прошарок полілексемних
семантично трансформованих утворень – фразеотермінів, які з’являються
у фахових мовах внаслідок процесу термінологічної фразеологізації.

2. Фразеотерміни – це полілексемні чітко дефіновані лексичні одиниці
ускладненої структури, які поєднують у собі категоріальні риси фразеологічної
одиниці та терміна. Вони виступають лексикалізованими, синтаксично
та семантично стійкими, відтворюваними словосполученнями в мові
та мовленні фахівців різних галузей науки та техніки. Факультативними
характеристиками фразеотермінів виступають експресивність, ідіоматичність,
емотивна оцінність та образність.
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3. Джерелами метафоризації при утворенні фразеотермінів фахових мов
астрономії, економіки, лінгвістики та машинобудування слугують шість
семантичних просторів: світ об’єктів та їхніх станів, світ людини, світ
просторово-часової орієнтації, світ тварин, світ оцінювальних визначень, світ
біології та медицини. Провідним джерелом метафоризації виступає
семантичний простір “світ людини”, який вказує на антропоцентричний
характер процесу термінотворення. Основними структурними видами
фразеотермінів фахових  мов астрономії, економіки, лінгвістики
та машинобудування виступають двослівні лексичні одиниці типу
прикметник + іменник, іменник + іменник, активний дієприкметник + іменник,
пасивний дієприкметник + іменник; трислівні лексичні одиниці типу
іменник + прийменник + іменник, прикметник + іменник + іменник. Тяжіння
фразеотермінів до двослівності та трислівності відображає принцип
лаконічності термінологічної номінації.

4. Характеристики фразеотермінів реалізуються через низку функцій,
які вони виконують у фахових текстах. Провідною функцією фразеотермінів
виступає номінативна функція, завдяки якій відбувається називання одиницями
мови позамовних об’єктів в спеціальних сферах діяльності. В процесі
термінологічної номінації фразеотерміни виконують допоміжні функції:
сигніфікативну, комунікативну, когнітивну, ідентифікуючу, функцію
дистинкції, компресійну, навчальну, функцію передачі спеціального знання
у часі, евристичну та класифікуючу. Експресивна, емотивно-оцінювальна,
мнемотехнічна, виражальна, зображувальна та евфемістична функції
реалізують фразеологічний потенціал фразеотермінів: з одного боку
відбувається спрощення сприйняття інформації та підвищення її образності,
з іншого боку – алегорізація та евфемізація спеціального знання.

5. Процес термінологічної фразеологізації фахової лексики відбувається
у кореляції з дистанціюванням її внутрішньої форми від її цілісного фахового
змісту. В результаті дії принципу мовної економії, який реалізується
через процес вторинної номінації, метафоризації, фразеотерміни втрачають
прямий зв’язок між своєю внутрішньою формою та семантичним значенням,
що призводить до втрати фразеотермінами дефінітивності.

6. Термінологічна ідіоматичність обумовлюється такими чинниками:
характером методів наукового мислення за аналогією; неможливістю
зафіксувати у внутрішній формі терміна всі категоріальні ознаки, необхідні
для дефініції або ідентифікації денотату; переплетінням фахових мов
із побутовою мовою, професійними жаргонами; низьким ступенем
абстрактності фахової мови; динамікою наукових понять, яка призводить
до утворення хибно вмотивованих фразеотермінів.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


7. Фразеотерміни фахових мов астрономії, економіки, лінгвістики
та машинобудування виступають невід’ємною частиною термінологічних
словників відповідних галузей. Точність та однозначність інформації
про досліджувані фразеотерміни забезпечується пропонованими в роботі
глосаріями фразеотермінів, які включають англомовні дефініції, синоніми
та українські відповідники.
Теоретичне значення дисертаційної роботи полягає у комплексному

розгляді фразеотермінів фахових мов, що робить внесок у збагачення
теоретичних засад фахового термінознавства, лексикології та лексикографії,
а результати багатоаспектного аналізу фразеотермінів поглиблюють підвалини
теорії фразеології сучасної англійської мови. Виявлення особливостей
семантичної структури фразеотермінів та тематико-ідеографічний розподіл
їхнього корпусу розширюють наукові уявлення у сфері лінгвістичної
семантики. Виявлення структурних моделей фразеотермінів збагачує наукове
знання про формальну терміносистему англійської мови та її функціонування.
Практична цінність роботи полягає у можливості застосування

її теоретичних положень та емпіричних результатів у практиці галузевої
лексикографії, курсах лексикології (розділи “Фразеологія та ідіоматика”,
“Лексична семантика”), практичних курсах англійської мови, спецкурсах
із термінознавства, а також у наукових дослідженнях студентів і аспірантів.
Апробація результатів роботи. Окремі розділи дисертаційної роботи

обговорювалися на засіданнях кафедри англійської філології Житомирського
державного університету імені Івана Франка. Основні теоретичні положення
та результати дослідження викладені на п’яти міжнародних наукових
конференціях: “Українська термінологія і сучасність” (Умань, 2007), “Мови
і світ: дослідження та викладання” (Кіровоград, 2008), “Актуальні проблеми
германської філології” (Чернівці, 2009), “Пріоритети германського
та романського мовознавства” (Луцьк, 2009), “Стан та перспективи
лінгвістики фахових мов та термінознавства в Україні” (Чернівці, 2011),
на шести всеукраїнських конференціях: “Світоглядні горизонти філології:
традиції та сучасність” (Київ, 2007), “Іноземна філологія у ХХІ столітті”
(Запоріжжя, 2008), “Сучасний стан і перспективи дослідження германських
мов та проблеми перекладу” (Житомир, 2009), “Етнічні виміри універсуму:
мова, література, культура” (Київ, 2010), “Сучасний стан і перспективи
дослідження германських мов та проблеми перекладу” (Житомир, 2011),
“Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми
перекладу” (Житомир, 2012).
Публікації. Основні положення й результати дослідження висвітлено

у 10 одноосібних статтях, з них 8 статей опубліковано у фахових
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виданнях ДАК України та 1 стаття – у зарубіжному виданні. Загальний
обсяг публікацій – 3,86 др. арк.
Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів

з висновками до них, загальних висновків, бібліографії, списку джерел
ілюстративного матеріалу і додатків. Загальний обсяг дисертації складає
353 сторінки, обсяг основного тексту – 191 сторінка. У додатках подано
глосарії фразеотермінів. Бібліографія містить списки використаної літератури
(298 позицій, з яких 149 – іноземними мовами), лексикографічних джерел
(70 позицій) та джерел ілюстративного матеріалу (41 позиція).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано вибір теми та висвітлено її актуальність, визначено
об’єкт і предмет дослідження, його мету, завдання, розкрито наукову новизну,
теоретичне значення і практичну цінність, сформульовано основні положення,
що виносяться на захист.
У першому розділі “Загальні особливості фразеологізації

лексичних та термінологічних одиниць” визначено сутність поняття
фразеотерміна як наслідку процесу термінологічної фразеологізації
та встановлено його категоріальні ознаки, з’ясовано принципи класифікації
фахової фраземіки; досліджено особливості аналізу внутрішньої форми
фразеологічних одиниць (ФО) та термінів; проаналізовано співвідношення
змісту понять “термін” та “ФО” та визначено місце фразеотермінів у системі
англійської мови.
Фразеотерміни виникають  внаслідок процесу термінологічної

фразеологізації в мові та мовленні фахівців різних галузей науки та техніки.
Такі термінологічні одиниці функціонують у фахових мовах, позначаючи
поняття та явища відповідних галузей знань. Характерними особливостями
фразеотермінів виступають полілексемність, дефінітивність, відтворюваність,
семантична стійкість та переосмисленість принаймні одного компонента,
належність до тієї чи іншої терміносистеми. Додатковими характеристиками
фразеотермінів виступають експресивність, ідіоматичність, емотивна
оцінність та образність. Категоріальні ознаки фразеотермінів обумовлюються
поєднанням в таких лексичних одиницях характерних рис термінів
та ФО, між якими існують як принципові розбіжності, так і спільні риси
(таблиця 1):
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика

категоріальних ознак ФО та терміна

ФО ТЕРМІН
СПІЛЬНЕ:

• системність • динамізм • відтворюваність • лексикалізація •
непроникність • стійкість • неможливість заміни словом •

• частотність вживання • семантична цілісність значення (ідіоматичність) •
ФО ТЕРМІН

ВІДМІННЕ:
надслівність (нарізнооформленість) – точність і короткість – може бути
завжди виступає словосполученням словом або словосполученням
немодельованість дериваційна здатність
переосмисленість стилістична нейтральність
експресивність, емотивність, (відсутність експресії, образності,
оцінність суб’єктивно-оцінних відтінків)
відсутність дефінітивності (неточність дефінітивність (наявність
номінації) класифікаційної дефініції)

(точність номінації)
наявність синонімії, полісемії, прагнення до моносемічності
омонімії, антонімії та енантіосемії і конкретизації в межах

терміносистеми
неоднозначність однозначність або прагнення до неї
вмотивованість на ранніх етапах прагнення до прозорості
існування, часто поступове внутрішньої форми
затемнення внутрішньої форми (вмотивованість)
у діахронії
спонтанність утворення жорстка конвенційність
низька інформативність висока інформативність
функціонування у сфері художньої функціонування у сфері науки
літератури та публіцистики і техніки

Фразеотерміни входять до фразеологічних систем фахових мов. Такі
системи утворюють проміжні внутрішньомовні системи, одиниці яких
одночасно відносяться до синтаксичного, лексичного та іноді навіть
текстового рівня. Фразеологічні системи фахових мов характеризуються
обмеженою кількістю типів фразеотермінів:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


1. Центральна область (номінативні фразеотерміни, подібні
до слова):

ФРАЗЕОТЕРМІНИ  ІДІОМАТИЧНОГО  ХАРАКТЕРУ
• фразеотерміни-зрощення – внутрішня форма не відображає зміст

одиниці, іншими словами, цілісне значення не відповідає окремим значенням
слів, які його утворюють;

• фразеотерміни-епоніми – назва явища, поняття, яке виражено
семантично трансформованим компонентом та поєднано з іменем людини,
яка вперше їх виявила або описала, або за назвою регіону або країни,
з якими вони пов’язані;

• фразеотерміни-номенклатури – ідіоматизовані номенклатурні
полілексемні одиниці або професійні найменування та популярні народні назви;

ФРАЗЕОТЕРМІНИ  НЕІДІОМАТИЧНОГО  ХАРАКТЕРУ
• фразеотерміни-сполучення – виникають за допомогою поєднання

семантично трансформованого компонента та іншого непереосмисленого;
• фразеотерміни-епоніми – назва явища, поняття, структури або методу

за іменем людини, яка вперше їх виявила або описала, або за назвою регіону
або країни, з якими вони пов’язані;

• фразеотерміни-номенклатури – неідіоматизовані номенклатурні
полілексемні одиниці, один компонент яких семантично трансформований.

2. Перехідна зона (парні фразеотерміни – зі структурою парного
словосполучення), мають неідіоматичний характер.

3. Периферія (шаблонні формули – часто передають чіткі заяви
та інструкції). У цій категорії фрази-речення використовуються
як стандартизовані команди.

У другому розділі “Структурно-семантичні особливості
фразеотермінів у фахових мовах астрономії, економіки, лінгвістики
та машинобудування” викладено методологічні підвалини дослідження
та розглянуто особливості фахових мов, принципи їхньої класифікації,
аргументовано вибір фахових мов, на матеріалі яких проводиться
дослідження; висвітлено структурні та семантичні характеристики
фразеотермінів фахових  мов астрономії, економіки, лінгвістики
та машинобудування, класифіковано корпус досліджуваних одиниць
за тематико-ідеографічним принципом, з’ясовано області-джерела метафор
фразеотермінів.
Фахові мови як функціональні різновиди природної мови пристосовані

для спеціальної комунікації у галузі науки та техніки між фахівцями. Поділ
за фахами та науковими сферами зазвичай називають горизонтальним
поділом фахових мов (H.-R. Fluck, L. Drozd, K. Kageura, T. Roelcke,
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A. Rothkegel). Поділ фахових мов за ступенем абстрактності утворює
вертикальну площину. Дане дослідження звертається до класифікації фахових
мов як за вертикальним, так і за горизонтальним поділом, аналізуючи фахові
мови чотирьох галузей знань: фахову мову астрономії (як природничу науку),
фахову мову економіки (як суспільну науку), фахову мову лінгвістики
(як гуманітарну науку) та фахову мову машинобудування (як технічну науку).
Всі ці фахові мови мають різні ступені абстрактності: фахова мова
астрономії – високий ступінь, фахова мова економіки – дуже низький
ступінь, фахова мова лінгвістики середній ступінь та фахова мова
машинобудування – дуже високий ступінь абстрактності. За хронологічною
характеристикою обрані фахові мови поділяються на класичні (фахові мови
астрономії та машинобудування) та сучасні (фахова мова економіки); фахова
мова лінгвістики пронизує наскрізь весь процес і динаміку науки всіх часів
по сьогоднішній день.
Із загального числа (1511 одиниць) фразеотермінів 643 одиниці (43%)

належать до фахової мови економіки. Такий результат пояснюється низьким
ступенем абстрактності даної фахової мови та загальним її наближенням
до повсякденного життя людей, що обумовлює образність номінацій
та емоційність викладу даної фахової мови. Образність та емоційність
забезпечується використанням великої кількості метафор на позначення
об’єктів та явищ у цій сфері: lame duck (компанія або бізнесмен у фінансовій
скруті); cats and dogs (сумнівні цінні папери).
Слова у структурі фразеотермінів належать в основному шести

семантичним просторам:
1) світ об’єктів та їхніх станів: (астр.) meteor train (слід (від) метеору);
(екон.) pyramid ownership (багатоярусна система участі одних компаній
в капіталі інших); (лінгв.) shadow pronouns (тіньові займенники); (маш.) dead
eye (коуш);
2) світ людини: (астр.) galactic cannibalism (галактичний канібалізм); (екон.)
cap and collar (ліміти відсоткових ставок і відсоткові коридори); (лінгв.)
mother-in-law languages (мови-табу); (маш.) sandwich shell (багатошарова
оболонка);
3) світ просторово-часової орієнтації: (астр.) wide pair (широка пара
(зірок)); (екон.) pegged currency (валюта, курс якої “прив’язаний” до валюти
іншої країни); (лінгв.) Geneva School (женевська школа); (маш.) floating
sleeve (плаваюча втулка);
4) світ тварин: (астр.) elephants’ trunks (“слонові хоботи” (утворення
в дифузних туманностях)); (екон.) dead parrot (“безнадійна компанія”); (лінгв.)
bow-wow theory (звуконаслідувальна теорія); (маш.) caterpillar chain (гусениця);
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5) світ оцінювальних визначень: (астр.) dirty image (“сире” зображення);
(екон.) dummy corporation (фіктивна корпорація); (лінгв.) elite bilingualism
(елітний білінгвізм);
6) світ біології та медицини: (астр.) christmas tree (“новорічна ялинка”
(скупчення зірок, що має вигляд трикутника)); (екон.) poison pill (отруйна
пігулка: параграф статуту корпорації, що дає право у випадку поглинання
її ворожою компанією прийняти зобов’язання, які роблять цю операцію
надмірно дорогою); (лінгв.) parasite vowel (голосна-паразит); (маш.) heavy
nut (висока гайка).
Найбільш поширеними джерелами для образних переосмислень виявилися

світ людини та світ об’єктів та їхніх станів. Світ людини як джерело метафор
пояснюється антропоцентричною спрямованістю наук в цілому. Астрономія,
яка тісно пов’язана з фізикою, найбільше запозичує зі світу об’єктів та їхніх
станів, що є закономірним для науки, яка бере свій початок у фізиці.
Лінгвістика теж найбільш поширеним джерелом метафор має світ об’єктів
та їхніх станів, що пов’язано з високою абстрактністю більшості явищ
та понять, які вивчаються наукою про мову.
Переважна кількість (≈85%) зафіксованих фразеотермінів – бінарна

за своїм складом, що свідчить про дотримання принципу лаконічності
термінологічної номінації. З іншого боку, переважаюча бінарність
фразеотермінів усіх чотирьох сфер призводить до обмеження дефінітивності
таких одиниць через внутрішню форму, що має наслідком часткову або повну
втрату одиницею вмотивованості. Це підтверджується і тим, що більшість
зафіксованих фразеотермінів-зрощень бінарні за своїм складом. Отже, чим
коротший за структурою фразеотермін, тим менша вірогідність його
дефінітивності через внутрішню форму.
Фразеотерміни усіх чотирьох сфер представлені одиницями, які у своєму

складі містять найбільш типові термінологічні одиниці тієї чи іншої фахової
мови. У фаховій мові астрономії такими термінами виступають: galaxy, sun,
auroral, moon, star, comet, epoch, radiation, air, cosmic, galactic, meteor, nebula,
universe, astronomical, solar, asteroid, hole, meteoric, satellite, stellar, planet/
planetary. Фразеотерміни з цими елементами налічують 79 одиниць, що складає
≈37% від загального числа фразеотермінів, зареєстрованих у цій фаховій
мові. З іншого боку, 41% зафіксованих фразеотермінів не мають у своєму
складі одиниць, які належать до базової термінології. Фахова мова економіки
представлена такими найбільш частотними термінами-компонентами: market/
marketing, money, share/bond, goods, job, pay/payment, loan, company, business,
fund, cash, bargain, bill, contract, currency, capital, sale, debt, economy, balance;
176 фразеотермінів (27% від загальної кількості одиниць) включають в себе
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ці лексичні одиниці; 271 фразеотермін (42%) не має у своєму складі одиниць,
які належать до базової термінології економіки. Фахова мова лінгвістики налічує
94 фразеотерміни (≈24,5% від загальної кількості одиниць) з найбільш
частотними термінами-компонентами language, grammar, verb, vowel, sentence,
linguistics, foot, clause, dialect, speech, syllable, tone, semantic. Не мають
у своєму складі елементів-термінів 93 фразеотерміни (24%) фахової мови
лінгвістики. У фаховій мові машинобудування наявна лише незначна кількість
фразеотермінів (24), елементами яких виступають терміни-компоненти
mechanism, measuring, tool, machine, machinable, angle, differential, indexable,
indexing. В цілому 87 одиниць з 268 (це становить 32%) не мають у своєму
складі одиниць, які належать до базової термінології машинобудування. Всі ці
факти свідчать про невисокий рівень вмотивованості досліджуваних одиниць.
Ефективним методом визначення вмотивованості фразеотермінів

є використання методу побудови семантичних дерев внутрішньої форми
та семантичного значення фразеотермінів (рис. 1-2):

Рис. 1. Дерево внутрішньої форми фразеотерміна false friends

Рис. 2. Дерево лексичного значення фразеотерміна false friends –
“words in different languages which resemble each other in form,

but which express different meanings.”
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Отримані результати інтерпретуються так: порівнюються вершини дерев –
якщо дерева внутрішньої форми та лексичного значення збігаються,
ця одиниця повністю вмотивована та її ідіоматичність дорівнює 0. Якщо
вершини дерев не збігаються, це означає, що вмотивованість фразеотерміна
дорівнює 0 та перед нами фразеотермін-зрощення. Якщо вершини збігаються
частково, тобто ступінь вмотивованості одиниці дорівнює від 0% до 30%,
можна говорити про процес фразеологізації одиниці. Фразеотерміни з такими
показниками – частково вмотивовані неідіоматичні одиниці (фразеотерміни-
сполучення). З вищенаведеного приклада побудови семантичних дерев видно,
що фразеотермін false friends – фразеотермін-зрощення, тому що жодна
з вершин дерев не збігається.
Аналіз внутрішньої форми фразеотермінів досліджуваних фахових мов

показав, що кількість фразеотермінів-зрощень сягає 13% від загальної кількості
зафіксованих фразеотермінів.
У третьому розділі “Функціональні характеристики фразеотермінів

в англомовних фахових текстах астрономії, економіки, лінгвістики
та машинобудування” наведено аналіз особливостей фахових текстів
і зумовлених ними функціональних властивостей фразеотермінів.
Розглядається питання термінологічної та фразеотермінологічної насиченості
фахових текстів. Визначено роль цих одиниць у фахових текстах з різним
рівнем абстрактності; висвітлено термінографічні аспекти фразеотермінів.
Поділ фахових текстів за соціальною змінною (відповідно до адресанта

та адресата) допомагає впорядкувати та відобразити неоднорідність фахових
текстів в рамках однієї фахової мови:

1) науково-популярні тексти (ФАХІВЕЦЬ / ЖУРНАЛІСТ-НАУКОВЕЦЬ →
НЕФАХІВЕЦЬ / ЛЮБИТЕЛЬ;

2) навчальні фахові тексти (ЕКСПЕРТ/ФАХІВЕЦЬ → МАЙБУТНІЙ
ФАХІВЕЦЬ);

3) науково-технічні фахові тексти (ЕКСПЕРТ / ФАХІВЕЦЬ → ЕКСПЕРТ /
ФАХІВЕЦЬ).
Аналізуючи вибрані категорії фахових текстів, особлива увага зверталася

на їхню термінологічну та фразеотермінологічну насиченість. Термінологічна
насиченість фахових текстів корелюється з вищезгаданою класифікацією
за соціальною змінною, завдяки їй класифікація текстів, які відносяться до
тієї чи іншої категорії, стає точнішою та більш обґрунтованою. В цілому
термінологічна насиченість текстів зростає від першого до третього типу
текстів в рамках кожної досліджуваної фахової мови (таблиця 2).
Спостерігаючи кількість вживань фразеотермінів на заданому відрізку тексту,
було помічено, що кількість вживань фразеотермінів в текстах другої категорії
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поступається першій і третій. У всіх фахових мовах третя категорія текстів
налічує більшу кількість вживань фразеотермінів, ніж перша. Такі результати
пояснюються тим, що навчальна література для студентів пишеться доступною
мовою, без складних для розуміння термінів, які зустрічаються у текстах
третього типу, та без розмовної професійної лексики текстів першого типу,
яка не відповідає академічному стилю викладу даної категорії текстів. Висока
фразеотермінологічна насиченість текстів першого типу також пояснюється
авторським “я”, яке додає значної експресивності, емоційності та образності
текстам цього рівня.

Таблиця 2
Термінологічна та фразеотермінологічна

насиченість фахових текстів

астро- 1 286 79 27% 20000 335 1,675% 10,7%
номія 2 325 139 42% 20000 115 0,575% 18,3%

3 659 365 55% 20000 524 2,62% 8,6%
еконо- 1 507 49 10% 20000 161 0,805% 15,5%
міка 2 511 117 23% 20000 144 0,72% 16,3%

3 532 191 35% 20000 376 1,88% 10,1%
лінг- 1 363 61 16,8% 20000 141 0,705% 16,5%
віс- 2 511 114 22,3% 20000 73 0,365% 23%
тика 3 470 141 30% 20000 161 0,805% 15,5%
маши- 1 333 82 24% 20000 248 1,24% 11,6%
нобуду- 2 356 123 34% 20000 109 0,545% 18,8%
вання 3 410 249 60% 20000 384 1,92% 10%

Якщо вивести загальну кількість вживань фразеотермінів, зафіксованих
на досліджуваних відрізках тексту в межах окремих фахових мов, отримаємо
такий результат: 1) астрономія (974), 2) машинобудування (741), 3) економіка
(681), 4) лінгвістика (375). Значне вживання фразеотермінів у сфері астрономії
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пояснюється частим образним переосмисленням об’єктів та явищ,
які спостерігаються астрономами. Вивчення явищ на великій відстані, висока
гіпотетичність та навіть сакральність науки сприяють використанню
фразеотермінів, в основі яких лежить метафора, порівняння із відомими
вже об’єктами та явищами. Машинобудування – одна із найбільш старих
сфер людської діяльності. Чим старішою є галузь знання, тим більше
найменувань, які мають метафори у своїй основі та які були утворені стихійно,
не за сьогоднішніми рекомендаціями щодо творення термінів.
Провідною функцією фразеотерміна, як і будь-якої термінологічної одиниці,

виступає номінативна функція. Крім функцій, притаманних термінам,
фразеотерміни виконують експресивну, емотивно-оцінювальну, мнемотехнічну,
виражальну, зображувальну та евфемістичну функції, чим реалізують
свій фразеологічний потенціал: з одного боку відбувається спрощення
сприйняття інформації та підвищення її образності, з іншого боку – алегорізація
та евфемізація спеціального знання.
При укладанні термінологічних словників фразеотерміни входять

до терміносистем на рівних правах з іншими термінологічними одиницями;
межа між професіоналізмами та термінами нечітка у зв’язку з проникненням
професійної лексики у термінологію; це гнучка система, тому фахові словники
не завжди спроможні зафіксувати стильові особливості вживання даного
виду лексичних одиниць.
Додатки містять глосарії фразеотермінів фахових мов астрономії,

економіки, лінгвістики та машинобудування.

ВИСНОВКИ

Поштовхом для дослідження термінологічної фразеологізації
в англомовних фахових текстах стала наявність в них значної кількості
особливих лексичних одиниць – лексикалізованих, стійких та відтворюваних
сполучень, утворених внаслідок процесу метафоричної багатослівної
номінації. Вивчення кінцевого продукту термінологічної фразеологізації –
фразеотерміна – у різних типах фахових мов на матеріалі англомовних
фахових текстів дає змогу комплексно охарактеризувати це явище. В ході
дослідження було встановлено, що фахові мови мають свої власні
фразеологічні системи в межах кожної мови, які представлені центром,
перехідною зоною та периферією.
Досліджені фразеологічні системи фахових мов астрономії, економіки,

лінгвістики та машинобудування обмежуються лексичними одиницями
номінативного характеру, які переважно мають будову N+N / Adj+N та були
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запозичені переважно із семантичних просторів “світ людини” та “світ об’єктів
та їхніх станів”.
Для дослідження особливостей функціонування фразеотермінів

оптимальним контекстом виступають англомовні фахові тексти. Горизонтальна
класифікація фахових мов відповідно до розподілу галузей знань
на природничі, суспільні, гуманітарні та технічні дала змогу проаналізувати
явище термінологічної фразеологізації на матеріалі чотирьох різних фахових
мов з різним ступенем абстрактності: фахової мови астрономії (природнича
наука, високий ступінь абстрактності), фахової мови економіки (суспільна
наука, дуже низький рівень абстрактності), фахової мови лінгвістики
(гуманітарна наука, середній рівень абстрактності) та фахової мови
машинобудування (технічна наука, дуже високий ступінь абстрактності).
Фахові мови з низьким ступенем абстрактності найбільше наближені
до повсякденного життя людей, що обумовлює їхню образність номінацій
та емоційність викладу. Найбільша кількість фразеотермінів міститься у фаховій
мові економіки, що підтверджує взаємозв’язок між ступенем абстрактності
фахової мови та залученням термінологічної фразеологізації до утворення
лексичних одиниць в межах цієї мови.
Завдяки визначенню термінологічної насиченості фахових текстів вдалося

більш аргументовано класифікувати фахові тексти за цільовою аудиторією
на три категорії (тексти, написані за типом 1) ФАХІВЕЦЬ/ЖУРНАЛІСТ →
НЕФАХІВЕЦЬ/ЛЮБИТЕЛЬ, 2) ЕКСПЕРТ/ФАХІВЕЦЬ → МАЙБУТНІЙ
ФАХІВЕЦЬ, 3) ЕКСПЕРТ/ФАХІВЕЦЬ → ЕКСПЕРТ/ФАХІВЕЦЬ).
Фразеотермінологічна насиченість дозволила зробити висновки
про особливості функціонування фразеотермінів в різних типах текстів.
Характеристики фразеотермінів реалізуються через низку функцій, які вони

виконують у фахових текстах. Однак провідною функцією фразеотермінів
виступає номінативна функція, яка відіграє визначальну роль у процесі
фіксування наукових понять.
При укладанні термінологічних словників фразеотерміни входять

до терміносистем на рівних правах з іншими термінологічними одиницями.
Позначки, які іноді застосовуються для віднесення окремих фразеотермінів
до розмовної або професійної лексики, не несуть систематичного характеру
та варіюються від словника до словника.
Таким чином, здійснений у дисертаційному дослідженні аналіз

структурних, змістових та функціональних властивостей фразеотермінів
англійських фахових мов астрономії, економіки, лінгвістики
та машинобудування доводить, що підставою для виокремлення фахової
фразеології у системі англійських фахових мов є різноманітні вияви дії
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антропофактору. Антропоцентричність фразеотермінів визначається,
насамперед, тим, що у формуванні зовнішньої та внутрішньої форми
відповідних одиниць провідна роль належить суб’єкту, який є носієм мовного
і позамовного знання, поєднання якого у процесі спілкування забезпечує
можливість досягнення взаємного розуміння між комунікантами і здійснення
мовленнєвого впливу.
Вирішення поставлених у цій роботі завдань не знижує перспективності

досліджень  термінологічної фразеологізації в міжкультурному
і перекладознавчому аспектах в різних типах дискурсу, а також у наукових
розвідках етимологічного та лексикографічного напрямів, що було б
розвитком провідних положень даної дисертаційної роботи.

Основні положення дисертації викладено
у таких публікаціях автора:
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АНОТАЦІЯ

Шиленко О. А. Термінологічна фразеологізація в англомовних
фахових текстах. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України. – Харків, 2013.
Дисертацію присвячено вивченню явища термінологічної фразеологізації

та виявленню структурних, семантичних і функціональних характеристик
такого виду термінологічної номінації в англомовних фахових текстах
з астрономії, економіки, лінгвістики та машинобудування. Встановлено
категоріальні ознаки фразеотермінів – одиниць, які виступають результатом
процесу термінологічної фразеологізації – провідними з яких є полілексемність
та наявність у такої одиниці дефініції та семантично трансформованих
компонентів. Провідною функцією фразеотермінів є номінативна функція.
Визначено, що процес термінологічної фразеологізації фахової лексики
відбувається у кореляції з дистанціюванням її внутрішньої форми
від її цілісного фахового змісту.
Ключові слова: внутрішня форма, полілексемність, семантично

трансформований компонент, термінологічна номінація, термінологічна
фразеологізація, фаховий текст, фразеотермін.
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АННОТАЦИЯ

Шиленко О. А . Терминологическая фразеологизация
в англоязычных профессиональных текстах. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный
университет имени В. Н. Каразина Министерства образования и науки,
молодёжи и спорта Украины. – Харьков, 2013.
В диссертации определены особенности терминологической

фразеологизации в англоязычных профессиональных текстах астрономии,
экономики, лингвистики и машиностроения на основе анализа характерных
особенностей фразеотерминов, продуктов этого процесса терминологической
номинации. В ходе исследования было установлено, что подъязыки имеют
свои собственные фразеологические системы в рамках каждого подъязыка,
которые представлены центром, переходной зоной и периферией.
Исследование проведено на основе комплексной методики, которая

включает следующие этапы: определение категориальных признаков
фразеотермина и структуры его значения, выявление областей источника
метафор при метафорическом образовании фразеотерминов, систематизация
структурных моделей фразеотерминов, классификация этих единиц
в соответствии со степенью мотивированности их компонентов путем
построения деревьев внутренней формы и лексического значения
фразеотерминов, анализ терминологической и фразеотерминологической
насыщенности исследуемых профессиональных тестов, выявление
функциональных особенностей фразеотерминов в профессиональных текстах
и определение места фразеотерминов в терминологических словарях.
В диссертации доказано, что формальные, семантические и

функциональные критерии анализа лексики профессиональных языков дают
возможность выделить слой фразеотерминов, полилексемных образований
с семантически трансформированными компонентами, которые появляются
в профессиональных языках вследствие процесса терминологической
фразеологизации. Фразеотермин определяется как полилексемная четко
дефинированная лексическая единица усложненной структуры, которая
объединяет в себе категориальные черты фразеологической единицы
и термина. Он является лексикализированным, синтаксически и семантически
устойчивым, воспроизводимым словосочетанием в языке и речи
профессионалов разных сфер науки и техники. Факультативными
характеристиками фразеотерминов выступают экспрессивность ,
идиоматичность, эмотивная оценочность и образность.
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При рассмотрении формально-структурных особенностей фразеотерминов
подъязыков астрономии, экономики, лингвистики и машиностроения
установлены их основные структурные разновидности и частеречная
принадлежность.
Установлено, что для исследования особенностей функционирования

фразеотерминов оптимальным контекстом являются профессиональные
тексты. Горизонтальная классификация подъязыков согласно распределению
областей знания на естественные, социальные, гуманитарные и технические
дала возможность  проанализировать явление терминологической
фразеологизации на материале четырех разных подъязыков с разной степенью
абстрактности: подъязык астрономии (естественная наука, высокая степень
абстрактности), подъязык экономики (социальная наука, очень низкая степень
абстрактности), подъязык лингвистики (гуманитарная наука, средняя степень
абстрактности) и подъязык машиностроения (техническая наука, очень
высокая степень абстрактности). Подъязыки с низкой степенью абстрактности
наиболее приближены к повседневной жизни людей, что и обусловливает
их образность номинаций и эмоциональность изложения. Анализ показал,
что наибольшее количество фразеотерминов содержится в подъязыке
экономики, что подтверждает связь между степенью абстрактности подъязыка
и привлечением терминологической фразеологизации к образованию
лексических единиц в рамках этого подъязыка.
Благодаря определению  терминологической насыщенности

профессиональных  текстов удалось  более аргументировано
классифицировать профессиональные тексты за целевой аудиторией на три
категории (тексты, написанные за типом 1) ПРОФЕССИОНАЛ /
ЖУРНАЛИСТ → НЕПРОФЕССИОНАЛ / ЛЮБИТЕЛЬ, 2) ЭКСПЕРТ /
ПРОФЕССИОНАЛ → БУДУЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ, 3) ЭКСПЕРТ /
ПРОФЕССИОНАЛ → ЭКСПЕРТ/ПРОФЕССИОНАЛ).
Характеристики фразеотерминов реализуются через ряд функций, которые

они исполняют в профессиональных текстах. Было установлено, что основной
функцией фразеотерминов является номинативная функция, которая играет
определяющую роль в процессе фиксирования научных понятий.
При составлении терминологических словарей фразеотермины входят

в терминосистемы на равных правах с другими терминологическими
единицами.

Ключевые слова: внутренняя форма, полилексемность ,
профессиональный текст, семантически трансформированный компонент,
терминологическая номинация, терминологическая фразеологизация,
фразеотермин.
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ABSTRACT

Shylenko O. A. Terminological phraseologisation in the English
specialized texts. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic
Languages. – V. N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of
Education and Science, Youth and Sports of Ukraine. – Kharkiv, 2013.

This paper focuses on the phenomenon of terminological phraseologisation
and the detection of the structural, semantic and functional characteristics of
this kind of terminological nomination in the English specialized texts of Astronomy,
Economics, Linguistics and Mechanical Engineering. The main categorial features
of phraseoterms (the units that are the result of the process of terminological
phraseologisation) are established, the key ones being the polylexemic character,
the existence of a definition and semantically transformed elements. The key
function of phraseoterms is nominative function. The process of terminological
phraseologisation of a specialized lexicon occurs in the correlation with distancing
of its inner form from its integral special content.
Кey words: inner form, phraseoterm, polylexemic character, semantically

transformed element, specialized text, terminological phraseologisation,
terminological nomination.
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