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ДЕЯКІ АСПЕКТИ НОМІНАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ  

ГІДРОМЕЛІОРАТИВНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
 

В статті розглядаються окремі терміноутворювальні процеси у дослі-
джуваній галузі; аналізується, зокрема, словотвірна номінація за допо-

могою суфіксації. 
 

В статье рассматриваются отдельные терминообразовательные процес-
сы в исследуемой области; в частности, анализуется словообразователь-

ная номинация посредством суффиксации. 

 

The article deals with some term building processes in the field under study; 

in particular, the word building nomination by means of suffixion is analyzed. 

 

Багатомірність поняття „номінація” відбивається у складному комплексі 

проблем та у можливості різних аспектів їх вивчення, про що свідчать чис-

ленні дослідження, пов’язані з цим питанням [1, 2, 3]. 

Коло основних завдань теорії номінації складає „дослідження та виявлен-

ня закономірностей того, як дійсність, відображена у категоріях мислення, 

втілюється у значеннях мовних форм, який вплив справляє мислення і прак-

тична діяльність людей на становлення та прийняття мовних знаків, на їх се-

мантичну структуризацію і правила функціонування”, „ ... яка роль мовних 

форм у знакоутворювальному процесі, яким чином вони діють (чи діють вза-

галі) на перетворення понять (як логічних форм) на мовні значення, за раху-

нок яких засобів та способів позначаються у мові різноманітні факти нашої 

дійсності, що відбиваються свідомістю людини” [1, С. 13]. 

Дослідження засобів номінації у різних мовах, зокрема в англійській, до-

зволяє говорити про їх достатньо загальний характер, що визначається універ-

сальністю форм людського мислення. Для утворення певної назви можна вико-

ристати афіксальні засоби мови, переосмислити вже існуюче у мові слово, 

створити складене найменування або запозичити іншомовне слово [2, С. 30]. 

Закономірності і специфіка номінації в англійській гідромеліоративній те-

рмінології базуються на тезі про специфіку терміну, обумовлену його кому-

нікативним призначенням, та діалектичний зв’язок номінації з комунікацією.  

Ономасіологічний аналіз проводиться на основі вже готових наймену-

вань-термінів, які фігурують як у сфері їх фіксації, так і у сфері функціону-

вання. Однак об’єктом дослідження при ономасіологічному підході є не сло-



Випуск 3(55) 2011 р. Серія «Гуманітарні науки» 

 43

вотвірні і синтаксичні структури самі по собі, а позамовні відносини, які реа-

лізуються в ономасіологічних структурах, виражених тим чи іншим спосо-

бом. Такий підхід дозволяє поєднати усі терміноутворювальні процеси не 

лише з номінативною, але й із комунікативною діяльністю, з характерними 

для англійської мови способами розчленування дійсності під час її наукового 

пізнання, з апробованими засобами вираження тих чи інших наукових по-

нять. 

Аналіз співвідношення змістовних і формальних характеристик англійсь-

ких гідромеліоративних термінів показує, що уся сукупність досліджуваного 

матеріалу, залежно від типу цього співвідношення, а отже, типу умотивова-

ності, може бути поділена на дві великі групи – первинні (прямі) і вторинні 

(непрямі) найменування.  

Номінативна одиниця, яка використовується у своїй первинній функції 

для позначення певного об’єкту, називається первинною, або прямою номі-

нацією [3, С. 243]. Для актів прямої номінації характерним є тривимірне від-

ношення між поняттям, позначуваним елементом дійсності і назвою. Поня-

тійно-мовне членування у такому номінативному акті вказує безпосередній 

та автономний шлях до розпізнання позамовного об’єкту [4, С. 115]. 

Основними способами первинної (прямої) номінації у досліджуваній тер-

мінології слід вважати словотворення і складені найменування з прямим но-

мінативним значенням, тобто одиниці номінації, терміноутворювальні струк-

тури яких можна розглядати як семантичне калькування інтенсіоналів їхніх 

концептуальних структур. 

Аналіз складених найменувань показує, що більшість з них базується на 

ономасіологічних структурах із родо-видовим членуванням об’єкту дійсності 

при його номінації. У таких словосполученнях ономасіологічний базис пред-

ставлено терміном, який називає найближче родове поняття, а ознаковий те-

рміноелемент вказує на ту або іншу відмінну властивість іменованого 

об’єкту, наприклад: irrigation – зрошення, поливання; irrigation agriculture – 

зрошуване землеробство; irrigation gun – далекоструминний дощувальний 

апарат; irrigation interval – інтервал між поливами; irrigation levelling – пла-

нування поверхні під зрошення; irrigation network – зрошувальна мережа; 

irrigation requirement – норма зрошення; irrigation withdrawal – забір води для 

зрошення; flood – затоплення, паводок; flood control – боротьба з повінню; 

flood flow – паводковий стік; flood irrigation – зрошення методом затоплення; 

flood probabіlity – ймовірність затоплення; flood-gate – шлюз, шлюзові ворота. 

Структурно-семантичний та функціонально-стилістичний аналіз номіна-

тивних одиниць підмови гідромеліорації показує, що значна частина складе-

них термінів є синтаксичним об’єднанням термінологічних та нетермінологі-

чних мовних знаків, які комплексно позначають різні сторони певного склад-

ного денотату як комбінації простих понять, елементарних часток смислу. 

Якщо в синтагматичному плані спостерігаються родо-видові зв’язки лексем, 

то в парадигматиці мови останні не знаходяться у підрядному (ієрархічному) 
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відношенні, а родо-видова залежність у предметно-понятійній системі не 

проявляється в лексико-семантичній системі: та ж сама лексема (наприклад, 

dam) в деяких терміносполученнях буде ядерним, визначальним компонен-

том, що позначає родове поняття (arch dam, gravity dam, gravity arch dam), а в 

інших – визначаючим, що передає видову ознаку (axis of dam, dam axis, dam 

construction). Вибір тієї чи іншої формальної операції обумовлюється як смис-

ловим завданням терміноутворювального акту, так і структурними особливос-

тями англійської мови та „підпорядковується кінець кінцем вимозі виразити у 

новій одиниці найменування нове необхідне значення (поняття)” [5, С. 23]. 

Продуктивним способом номінації виступає словоскладення: backfill –

засипання канави; backwater – заводь, загачена вода; bedrock – скельна осно-

ва, корінна підстилаюча порода; downstream – нижній б‘єф; upstream – верх-

ній б’єф; earthwork – земляні роботи; extrawater – скидні води; lowland – ни-

зина, низовина; overflow – водозлив; oversprinkling – надкронове зрошення; 

pipeline – трубопровід; topsoil – орний шар землі; underlayer – підстилаючий 

шар; waterlogging – заболочування; waterway – водний шлях. 

У досліджуваній термінології словотвірна номінація представлена, перш 

за все, у вигляді суфіксації. Формування суфіксального терміну підпорядко-

вано виконанню певного номінативного завдання за правилами утворення 

ономасіологічних структур. Проведений аналіз свідчить, що у переважної бі-

льшості термінів функцію ономасіологічного базиса виконує словотвірний 

формант (суфікс), а функцію ономасіологічної ознаки – продукуюча основа. 

Базисний терміноелемент, вказуючи на певну ономасіологічну категорію, 

релевантну для понять даної галузі, співвідноситься із категоріальною семою 

концептуальної структури терміну. Разом з тим, уявне підведення позначува-

ного під певний клас представляє собою акт класифікації. Таким чином, кла-

сифікаційні (категоріальні) зв’язки понять і термінів отримують у суфіксаль-

них дериватах експліцитне вираження за допомогою повторюваних терміно-

утворювальних формантів (суфіксів). Останні формують словотвірні паради-

гми термінів, що відносяться до тієї самої ономасіологічної категорії. 

В англійській гідромеліоративній термінології у ролі ономасіологічного 

базиса для іменників найчастіше виступають наступні словотвірні суфікси: 

-ion (-ation, -tion, -sion, -ssion), які можуть позначати як цілеспрямовану 

дію, що виконується людиною, так і природний процес або стан: abrasion – 

абразія, змивання ґрунту водою; absorption – поглинання; composition – скла-

дання, утворення; contamination – забруднення, зараження; depletion – висна-

ження, вичерпання; depression – депресія, западина; diversion – відхилення, 

відведення; erosion – ерозія, розмивання; evaporation – випаровування; 

fertigation – удобрювальне зрошення; fertilization – удобрювання; filtration – 

фільтрація, очищення; injection – упорскування, нагнітання; irrigation – зро-

шення, поливання; percolation – просочування; реакція; reclamation – меліо-

рація; saturation – насичення, просочування; 
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-ing, який не слід змішувати з омонімічними закінченнями герундія і діє-

прикметника теперішнього часу і який утворює віддієслівні іменники з на-

звами дій: airing – аерація; benching – терасування, робота уступами; 

blanketing – протизаморозковий полив; pipe coating – облицювання трубопро-

воду; desalting – опріснення; dewatering – водовідведення; dripping – крапан-

ня, просочування; flushing – промивання стічних труб; lining – оббивка, обли-

цювання; oversprinkling – надкронове зрошення; pumping – відкачування; 

silting – замулювання; spraying – обприскування; розпилювання; straightening 

– випрямлення (русла); weathering – вивітрювання; 

-ity, який вказує на якість або стан: alkalinity – лужність; aridity – неродю-

чість, посушливість, сухість; capillarity – капілярність; density – щільність; 

drainability – придатність для дренажу; humidity – вологість; impermeability – 

водонепроникність; macroporosity – макропористість; stability – стабільність, 

стійкість; turbidity – каламутність; uniformity – рівномірність;  

-er, який утворює іменники від дієслів, позначаючи професію, заняття, що 

їх характеризує дана дія, або знаряддя, механізм, які виконують дану дію: 

breaker – льодоріз (дамби); dripper – крапельниця; fertilizer – удобрювач, 

угноювач; fitter – слюсар; installer – монтажник; mixer – змішувач; moistener – 

зволожувач; receiver – водоприймач; riser – стояк; sewer – стічна труба, коле-

ктор;  sprinkler – дощувальна установка; welder – зварник; 

-or, який вживається у тих самих значеннях, що і суфікс -er: evaporator – 

випаровувач; injector – інжектор, форсунка; irrigator – 1. зрошувач, зрошува-

льна установка; 2. фахівець з іригації, іригатор; regulator – 1. регулятор, ста-

білізатор; 2. регулювальник; 

-age, який виконує роль ономасіологічного базису та використовується 

для номінації понять категорії стану і дії: drainage – дренаж, осушення, стік; 

leakage – витікання води; seepage – просочування, інфільтрація; sewage – сті-

чні води; sewerage – каналізаційна система; siltage – осадочна порода; storage 

(reservoir) – водосховище;  

-ment, який виступає у ролі ономасіологічного базису, що позначає пев-

ний об’єкт або цілеспрямовану дію: abutment – контрфорс, укіс греблі; 

attachment – приєднання, прикріплення; basement – фундамент, основа; 

catchment (area) – водозбірна (площа); improvement – меліорація; measurement 

– вимірювання, замір; movement – переміщення, пересування, рух; settlement – 

осідання (фундаменту); 

-ness, який утворює іменники від прикметників і вказує на якість і стан: 

effectiveness – ефективність, дієвість; imperviousness – непроникність; 

roughness – нерівність, шорсткість; slenderness – стрункість; thickness – тов-

щина; wetness – вологість; 

Наведені словотвірні суфікси відзначаються найбільшою життєздатністю 

у досліджуваній англійській термінології. Значно меншою активністю у про-

цесах термінологічної номінації характеризуються наступні словотвірні суфі-

кси: 
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-ist, який позначає певне заняття або професію науки: agrologist –

спеціаліст із землезнавства; agronomist – агроном; biologist – біолог; 

hydrologіst – гідролог; 

-th, який утворює іменники від прикметників і дієслів та позначає стан 

або результат дії: depth – глибина; growth – ріст, зростання, розвиток; length – 

довжина; strength – сила; width – ширина;  

-ance /-ence, якi позначають стан або дію: conveyance – перекачування 

(насосом); difference – відмінність, розбіжність; performance – експлуатаційні 

властивості, характеристика роботи машин; resistance – опір, стійкість; 

transparence – прозорість;  

-ure, який також вказує на стан або дію: moisture – вологість, волога; 

pressure – тиск, тиснення [6, С. 278]. 

Тепер більш стисло розглянемо суфікси прикметників та дієслів. Найпро-

дуктивнішими суфіксами прикметників в досліджуваній гідромеліоративній 

термінології є наступні: 

-ous, який вказує на наявність властивості: aquiferous – водоносний; 

impervious – непроникний; irriguous – добре зрошений, вологий; meandrous – 

меандричний; porous – пористий, губчастий;  

-able /-ible, які утворюють прикметники від дієслів та вказують на спро-

можність щось зробити: irrigable – зрошуваний, що піддається зрошенню; 

permeable – водопроникний; reclaimable – придатний для меліорації; 

reversible – реверсивний, поворотний, оборотний [7, С. 345]; 

-al, який вказує на наявність властивості: alluvial – наносний, намитий 

(ґрунт); hydrological – гідрологічний; hydrotechnical – гідротехнічний; 

-ic, який позначає певну якість: aquatic – водяний; osmotic pressurе – ос-

мотичний тиск; prismatic bed – призиатичне русло; systematic – систематич-

ний; 

-ive, який утворює прикметники від дієслів і вказує на якусь властивість: 

alternative – змінно діючий, нетрадиційний; erosive – ерозійний; irrigative – 

зрошувальний, іригаційний; evaporative – випарювальний; 

-less, який вказує на відсутність якоїсь властивості: colourless – безбарв-

ний; drainless – невичерпний; moistureless – сухий, невогкий; shapeless – без-

формний;  waterless – безводний;  

-ant/ent, які вказують на наявність якості: resistant – стійкий, міцний; 

transparent – прозорий. Також на наявність якості вказують суфікси -ful та -y: 

fruitful – родючий; powerful – потужний; cloddy structure – грудкувата струк-

тура; loamy – глинистий; silty – мулистий, замулений; sandy – піщаний.  

Найпоширенішими суфіксами дієслів в даній термінології є наступні:  

-ate, який позначає певний природний процес або цілеспрямовану дію, що 

виконується людиною: accumulation → accumulate – накопичити, збирати; 

aeration → aerate – насичувати киснем, газувати воду; alternation → alternate 

– чергуватися; contamination → contaminate – забруднювати, заражати; 
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evaporation → evaporate – випаровувати; filtration → filtrate – фільтрувати, ві-

дціджувати; irrigation → irrigate – зрошувати, поливати; percolation → 

percolate – просочуватися; 

-fy, який зазвичай утворює дієслова від прикметників та іменників: ample 

→ amplify – розширювати; class – classify – класифікувати; gas -gasify – пере-

ходити в газоподібний стан; intense → intensify – посилювати, інтенсифікува-

ти; pure → purify – очищати; quality – qualify – оцінювати, кваліфікувати; 

simple → simplify – спрощувати; specification → specify – точно визначати; 

-en, -ize, які також утворюють дієсслова від прикметників та іменнників: 

deep → deepen – поглибити; moist → moisten – змочувати, зволожувати; 

straight → straighten – випрямляти(ся); strength → strengthen – зміцнювати, 

підсилювати; wide → widen – розширювати(ся); canal → canalize → будувати 

канали; fertile → fertilize – удобрювати; pressure → pressurize – герметизува-

ти.  

Переважне використання у досліджуваній термінології дієслівних основ, 

які передають функціональну ознаку при номінації предметів, свідчить про 

тенденцію до відбиття в ономасіологічних структурах найбільш стійких 

зв’язків термінованих понять (предмет → виконувана ним дія). Формування 

численних словотвірних парадигм з однотипною (дієслівною) основою та 

спільною моделлю словотвору підкреслює семантичну схожість термінів, що 

їх інтегрують. 

Загалом можна зробити висновок, що суфіксальний засіб як один з основ-

них способів словотвірної номінації здійснюється в даній термінології пере-

важно за рахунок тих денотативних суфіксів, які володіють високою продук-

тивністю і в загальномовній номінації. 
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