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ХАРАКТЕРНІ   ОСОБЛИВОСТІ  ЛЕКСИЧНОГО  СКЛАДУ 

ПІДМОВИ  ГІДРОМЕЛІОРАЦІЇ 
 

Аналізуються  теоретичні  основи  створення  сучасних  двомовних  тер-

мінологічних  словниів  з  гідромеліорації,  у  яких  гостру  потребу       ві-
дчувають  як  фахівці,  так  і  студенти  цього  напрямку  підготовки. 

 

Анализируются теоретические основы создания современных двуязыч-

ных терминологических словарей по гидромелиорации, острую потреб-

ность в каких испытывают как специалисты, так и студенты данного  
направления  подготовки.  

 

The  essentials  of  theory  as  to  compiling  up-to-date  bilingual  

hydromelioration  terminology  dictionaries   acutely  required  both  by  the  

specialists   and   the   students   dealing   with   this   field   are   analysed.   

 

Міжнародний  обмін  науково-технічною  інформацією  з  кожним  роком  

зростає.  Тому  робота  щодо  створення  раціональної  методики  оперативної  

обробки  інформації  набуває  надзвичайно  великого  значення,  в  тому  чис-

лі  і  для  народного  господарства  нашої  країни.  При  цьому, безумовно, 

виникає  нагальна  потреба  у  специфічних  словниках,  зокрема,  англо-

українських  та  українсько-англійських,  які  в  умовах  двомовної  ситуації  

розглядаються  як  необхідна  допоміжна  ланка  в  комунікативному  ланцю-

гу  в  усіх  випадках  міжнаціонального  спілкування. 

Працюючи  із  студентами-майбутніми  гідромеліораторами,  навіть    дос-

відчені  фахівці  стикакаються  із  труднощами  при  читанні  літератури  за  

спеціальністю,  що  викликані  відсутністю  словників,  які  адекватно  пред-

ставляють  підмову  гідромеліорації.  Після  ретельного  аналізу  сфери  фік-

сації  гідромеліоративної  лексики  з  метою  виявлення  можливості  викори-

стання  деяких  існуючих  словників  як  лексикографічних  джерел  можна  

зробити  висновок  про  їхню  недостатню  відповідність  текстам  даної  га-

лузі  знань  і  про  обмежені  можливості  їх  використання.  Це  є  наслідком  

цілого  ряду  причин,  таких,  наприклад,  як  точне  тлумачення  окремих  те-

рмінів  цієї  підмови  або  взагалі  їх  повна  відсутність.  Дійсно, у  доступно-

му  українсько-англійському  сільськогосподарському словнику (2003)  склад  

гідромеліоративної  термінології  представлено  приблизно  на  46%,  а  у  ву-

зькоспеціалізованих  термінологічних  словниках  суміжних  наук – гідротех-

нічному  (2001)  та  гідрологічному  (1996)  –  відповідно  на  27%  та  38%.  
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Отже,  жоден  з  них  не  може  забезпечити  повноту  освоєння  тексту. 

Вищезазначене  свідчить  про  існуючу  необхідність  і  актуальність  роз-

робки  теоретичних  основ  і  практичного  створення  вузькогалузевого  тер-

мінологічного  словника  з  гідромеліорації,  який  би  слугував  зручним,  на-

дійним  інструментом  отримання  закладеної  у  фахових  текстах  інфор-

мації. Виконання  цього  завдання  є  можливим  на  основі  дослідження  лек-

сичного  складу  даної  підмови  та  її  словотвірних  особливостей  [1, С. 109]. 

Системне  дослідження  гідромеліоративної  лексики  є  доцільним  і  зло-

боденним  як  у  сфері  лінгвістичної  теорії  при  визначенні  загальних  зако-

номірностей  та  специфічних  особливостей  мовних засобів  у  цій  сфері,  

так  і  при  вирішенні  ряду  прикладних  завдань,  пов’язаних,  зокрема,  із  

створенням  теоретичних  засад   ефективного  навчання  англійської  мови.  

Тому  дослідження  англійської  підмови  гідромеліорації  слід  розглядати  

не  лише  як  чисто  лінгвістичну  проблему,  але  й  як  важливу  умову  нау-

кової  організації  викладання  англійської  мови  у  неспеціальному  вищому  

навчальному  закладі. 

Практична  необхідність,  актуальність  і  доцільність  дослідження  лек-

сичного складу підмови гідромеліорації обумовлена і таким  екстралінгвісти-

чним  фактором,  як  розвиток  меліорації  –  невід’ємної  частини  аграрної  

політики  та  економічної  стратегії  нашої  держави.  Підготовка  необхідних  

для  цього  кадрів  має  на  увазі  покращення  всіх  аспектів  навчання  май-

бутніх  спеціалістів. 

Конкретні  завдання  дослідження  полягають  у  відокремленні  найбільш  

інформативної  частини  лексики, тобто  термінів, що використовуються  для  

вираження  спеціальних  понять,  та  у  виявленні   структурно-семантичних,  

функціонально-стилістичних,  морфологічних,  словотвірних  характеристик  

досліджуваної  термінологічної  лексики. 

В  цілому  аналіз  гідромеліоративної  лексики  свідчить  про  те,  що  її  

структурні  особливості  проявляються  не  у  своєрідності  типів  словотвору,  

що  їх  використовують,  а  у  різній  продуктивності  (активності)  різних  

способів,  тобто  виражаються  не  якісно,  а  кількісно.                     

Об’єктивно  існуюча  система  понять  в  даній  термінології,  яка  включає   

власні  поняття  цієї  науки,  а  також  поняття,  залучені  із  суміжних  галу-

зей  знань  та  загальнотеоретичних  наук,  визначилася  на  основі  вже  іс-

нуючої  наукової  класифікації,  розробленої  великим  багатонаціональним  

колективом  провідних  спеціалістів,  а  також  її  подальшого  уточнення  в  

процесі  взаємних  консультацій  між  ними. 

Якщо  за  допомогою  наукової  класифікації  понять  встановлюється  пе-

рвинне,  предметно-понятійне,  тематичне  охоплення  термінології,  то  її  

остаточний  відбір  здійснюється  на  основі  системного  лінгвістичного  

опису  структурно-семантичних,  функціонально-стилістичних,  морфологіч-

них,  словотвірних  характеристик  даних  термінів  [2, С. 89]. 
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Номінативні  одиниці  досліджуваної  лексики,  що  позначають  поняття  

науки  і  техніки,  представляють  терміни-слова  (21%)  та  словосполучення  

(79%). Намагання  точно  і  повно  відтворити  видові  ознаки  понять  приз-

водить  до  утворення  цілого  ряду  терміносполучень,  які  належать  до  пі-

дмови  гідромеліорації. Виходячи  з  ономасіологічного  підходу  до  терміну,  

у  збірниках  рекомендованих  термінів,  словниках-довідниках,  що  мають  

на  меті  упорядкування  і  стандартизацію  спеціальних  понять,  вони  реєст-

руються  у  повному  складі  та  організуються  у  них  за  терміном,  що  ви-

ражає одне з ключових понять даного термінополя.  Наприклад:  irrigation  

agriculture  –  зрошуване  землеробство;  irrigation  canal  –  іригаційний  ка-

нал;  irrigation  gun  –  далекоструминний  дощувальний  апарат;  irrigation  

interval  –  інтервал  між  поливами;  irrigation  levelling  – планування  повер-

хні  під  зрошення;  irrigation  network  – зрошувальна  мережа;  irrigation  

engineering  –  меліорація;  irrigation  requirement  –  норма  зрошення;  

irrigation  schedule  –  графік  поливу;  irrigation  withdrawal – забір  води  для  

зрошення. 

Однак  при  складанні  інших  типів  словників,  що  виконують  певну  

функцію  інвентаризації  мовних  засобів  вираження  понять  і  мають  інше  

призначення,  наприклад,  перекодування  термінологічних  знаків  з  інозем-

ної  мови  на  рідну, слід  брати  до  уваги  сполучення ономасіолгічного  та  

функціонально-семасіологічного  підходу  до  терміну. 

Аналіз  номінативних  одиниць  даної  лексики  показує,  що  значна  час-

тина  складених  термінів  є  синтаксичним  об’єднанням  термінологічних  та  

інших  мовних  знаків,  які  комплексно  позначають  різні  сторони  певного  

об’єкту  як  поєднання  простих  понять.  При  цьому  та  ж  сама  лексема  

(наприклад,  drainage)  в  одних  терміносполученнях  є  основним  компоне-

нтом,  який  позначає  родове  поняття  (tile  drainage  –  гончарний  дренаж,  

internal  drainage – внутрішній  дренаж,  combined  drainage – комбінований  

дренаж),  а  в  інших  –  визначаючим,  який  передає  видову  ознаку 

(drainage  capacity  –  дренажна  здатність,  subsurface  drainage  system  –  пі-

дземна  дренажна  система,  drainage  pipe  –  дренажна  труба,  drainage  rate 

– норма  осушення). 

Порівняльна  незакріпленість  міжкомпонентних  зв’язків  і  можливість  

окремого  позначення  кожної  ознаки  дозволяють  членувати  вільні  термі-  

носполучення  на  ряд  однослівних  термінів,  кожний  з  яких  є  носієм  більш  

елементарної  наукової  (технічної)  інформації,  яку  виражено  окремим  нау-

ковим  (технічним)  поняттям:  application  rate   –   поливна  норма   →   

application   –   застосування,   rate   – показник;   baffle  platform  – флютбет  →  

baffle  –  уповільнювач,  platform – поміст,  платформа; downstream  apron – 

рисберма  →  downstream  –  нижній  б’єф,  apron  –  поріг,  водобій;  sprinkler  

pipeline  – дощувальний  трубопровід   →  sprinkler – дощувальна  установка,   

pipeline  –  магістраль,  трубопровід;   total  head – гідродинамічний  напір   →  

total  – загальний,  сукупний,   head  –  головна  частина  [3, С. 327]. 
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Словник,  створений  на  осові  членування  багатокомпонентного  номі-

нативного  словосполучення,  яке  різнобічно  позначає  науково-технічне  

поняття,  на  окремі  слова  та  фразеологізми    (на   основі   аналізу  через  

синтез  у  рамках  загальнонаукового  дедуктивно-індуктивного  методу)  роз-

глядається  як  сукупність  усіх  текстів  галузевої  літератури,  що  охоплю-

ють  усю  предметно-понятійну  систему  певної  сфери  знань,  після  їхнього  

поділу  на  термінологічні  номінативно-комунікативні  одиниці  (носії  еле-

ментарної  спеціалізованої  інформації)  із  зафіксованими  еквівалентами  на  

рідній  мові.  При  користуванні  таким  словником  мається  на  увазі  їхній  

синтез  на  рівні  читання  будь-якого  з  текстів  та  сприйняття  адресатом  

смислу,  що  відповідає  задуму  адресанта. 

Принцип  членування  словосполучень  дозволяє  скоротити  обсяг  слов-

ника  за  рахунок  зменшення  кількості  повторюваних  рівнозначних  лек-

сем,  значно  змінити  співвідношення  однокомпонентних  та  багатокомпо-

нентних  одиниць  у  бік  зниження  останніх.  Даний  принцип  є  доцільним  

та  зручним  для  адресата,  який  сприймає  закодований  адресантом  поня-

тійний  смисл  в  окремих  формах  двосторонніх  мовних  знаків,  друга  сто-

рона  яких  (значення) йому  потенційно  не  знайома. Читаючи  текст,  адре-

сат  послідовно  (лінійно)  переходить  від  форми  до  форми,  відновлює  їх  

значення,  а  в  разі  необхідності  звертається  до  словника  у  пошуках  не  

словосполучення,  ономасіологічні  та  семасіологічні  межі  якого  йому  за-

здалегідь  не  відомі, а  потрібного  слова. 

Далеко  не  всі  багатокомпонентні  сполучення   можна   розчленувати  у  

лексикографічних  цілях.  Це  можна  пояснити  кількома  причинами.  На-

самперед  тим,  що  між  системою  понять  та  системою  мовних  одиниць,  

що  їх  позначають,  існують  не  відносини  повного  ізоморфізму,  а  більш  

загальні  і  набагато  слабші  –  гомоморфізму:  тоді  як  відбиття  у  понятті  

відбувається  природно,  „причетність  будь-якого  звукового  комплексу  до  

предмета  або  явища  здійснюється  в  акті  номінації  штучно  самою  люди-

ною”  [4, С. 76].  При  позначенні  складного  поняття  номінативне  зрушен-

ня  хоча  б  в  одному  з  компонентів  сполучення   призводить  до  порушен-

ня   ономасіологічної  норми  усього  словосполучення.  Образність,  яка  ма-

ла  місце  в  акті  номінації,  надалі  згладжується,  і  термін-словосполучення,  

що   виник  внаслідок  непрямого  способу  найменування,  безпосередньо  

співвідноситься  з  елементарним  науково-технічним  поняттям  (напр.:  

sausage  dam  – „гребля  з  кам’яного  нагромадження”,  pigsty  work –„зрубові  

дамби”),  отже,  потрапляє  у  словник  у  нерозчленованому  вигляді.  Інша  

причина  нечленування  терміносполучення  пов’язана  не  з  внутрішніми,  а  

з  міжсистемними  особливостями,  що  є  характерними  для  двомовних  

словників.  Хоча  об’єктивні  предметні  відносини  при  будь-якому  способі  

найменування  залишаються  незмінними,  в  основі  найменування  в  різних  

мовах  лежать  різні  ознаки,  які  співвідносяться  з  усім  предметом  (яви-
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щем),  пор.  hockey stick  groyne  –  „Г-подібна  шпора”.  Третя  причина  слов-

никового  нечленування  сполучень  полягає  у  розбіжності  обсягів  значен-

ня  хоча  б  одного  з  його  компонентів  в  англійській  та українській  мовах:  

sand  mastic – “піщаний  асфальтобетон”.  По-четверте,  деякі  вільні  малоко-

мпонентні  сполучення  у  словнику  зберігаються  з  метою  полегшення  ро-

боти  спеціаліста  з  іншомовним  текстом:  для  забезпечення  мінімального  

контексту,  який  сприяє  однозначному  розумінню  багатозначних  лексем  

та  дозволяє уникнути  інтерференції  рідної  мови  при  перекладі,  коли  не-

має  можливості  здійснити  лінійне  розгортання  словосполучення  типу:  

circular  casing  pump  –  „насос  з  кільцевим  кожухом”. 

Статус  будь-якого  терміну  базується  на  спостереженнях  за  реальним  

функціонуванням  різних  частин  мови  у  складі  термінологічних  номіна-

тивних  одиниць  і  узгоджується  із  загальними  методичними  настановами  

словника. 

Оскільки  науково-технічні  поняття  співвідносяться  не  тільки  із  пред-

метами  і  явищами,  але  й  із  їхніми  властивостями,  ознаками,  якостями,  

діями,  процесами  у  специфічній  сфері  людської  діяльності,  самостійними  

носіями  термінологічних  значень  є  не  лише  іменники  та  словосполучен-

ня  на  їхній  основі,  але  й  прикметники,  дієприкметники,  дієслова:  

hydraulic (A)  –  гідротехнічний,  гідравлічний;  phreatic (A)  –  ґрунтовий;  

irrigating (P) –  зрошувальний;  drained (P)  –  осушений;  line (V) –  облицьо-

вувати;   sprinkle  (V) – кропити,  обприскувати.  Крім  того,  для  підмови  гі-

дромеліорації  є  характерним  функціонування  термінологічних  прикмет-

ників  і  дієслів,  утворених   шляхом  конверсії  переважно  від  іменників,  

наприклад:  ground  (N, A, V) –  ґрунт,  земля;  подрібнений, молотий;  обґрун-

товувати;  spray  (N, V)  –  обприскувач,  розпилювач;   розбризкувати,  пуль-

веризувати;   silt  (N, A, V)  – мул,  дрібнозем;   мулистий; засмічувати,  заму-

люватися.  Прислівники  у  підмові  гідромеліорації  використовуються  у  

своєму  загальномовному  значенні  (highly  –  високо,  fully  – повністю,   

partially  – частково,   permanently  – постійно,  безперервно)  і  включаються  

у  термінологічні  зв’язки  у  складі  термінів-словосполучень  (fully  

penetrating  artesian  well  –  „доcконалий  артезіанський  колодязь”,  partially  

penetrating  artesian  well  –  „недосконалий  артезіанський  колодязь”,  

permanently  bound  water  –  „міцно  сполучена  вода”),  хоча  і  у  значно  ме-

ншій  мірі,  ніж  прикметники,  дієприкметники  і  дієслова  [5, С. 544].    

Зважаючи  на  те  що  розглянуті  частини  мови  так  само,  як  і  іменни-

ки,  мають  термінологічне  значення,  вони  підлягають  включенню  у  слов-

ник,  оскільки  при  основному  завданні – здобути  корисну  інформацію – 

операція  з  транспозиції  однієї  частини  мову  в  іншу,  є  зайвою  і,  врахо-

вуючи   розбіжності  між  лексико-граматичними  системами  двох  мов,    

надто  складною.       

У  підмові  гідромеліорації  три  шари  лексики  – загальновживаний,  за-

гальнонауковий  і  спеціальний  –  вирізняються  не  лише  на  рівні  синтаг-
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матичних  зв’язків  у  тексті,  але  й  на  рівні  зв’язків  усередині  складних  

термінологічних  номінативних  одиниць.  Будучи  стилістично  нейтраль-

ною,  лексика  у  підмові  гідромеліорації  вживається  лише  в  одному-двох  

загальновживаних  значеннях  і  може  набувати  інших,  спеціальних  зна-

чень,  що  розвинулися  на  основі  загальних.  Загальнонаукова  лексика  та-

кож  використовується  або  у  своєму  широкому  значенні,  або  у  спеціаль-

ному,  набагато  вужчому.  Спеціальна  лексика  представляє  власне  терміни  

гідромеліорації  і  залучені  терміни  із  суміжних  наук.  В  цій  підмові  

останні  використовуються  не  у  повному  обсязі  своїх  семантичних  струк-

тур.  Враховуючи  вищевикладене,  словник  такого  типу  включає  характе-

рну  для  цієї  підмови  лексику  усіх  трьох  шарів,  яка  задовольняє  наступ-

ному  визначенню  терміну:  «Термін  –  це  двосторонній  мовний  знак,  

ономасіологічно  і  семасіологічно  цілісний,  представлений  як у вигляді  

окремого  слова  (простого  або  похідного),  що може належати  до  різних  

частин  мови,  переважно  до  іменника,  так  і  словосполучення,  і  який  є  

носієм  елементарної  спеціалізованої  інформації,  зафіксованої  як  окреме  

наукове  (технічне)  поняття,  що  функціонує  у  системі  певної  галузі  знань  

чи  діяльності». 

Найбільш  раціональним  способом  розміщення  термінів  у  двомовному  

вузькогалузевому  словнику,  орієнтованому  на  спеціалістів  у  цій  сфері  і  

спрямованому  на  рецептивний  вид  мовленнєвої  діяльності,  вважається  

алфавітний.  На  відміну  від  алфавітно-гніздового  способу  він  знімає  тру-

днощі,  пов’язані  із  визначенням  ключового  слова   терміносполучення,  

пошуком  слова  усередині  словникової  статті,  дозволяє  досягти  мінімуму  

операцій-посилань.  Розташування  термінів  окремої  словникової  статті  за  

абеткою  (шляхом  лінійного  розгортання  термінів-словосполучень)  відпо-

відає  загальній  методичній  настанові  словника,  тобто  синтагматика  текс-

ту  має  відповідати  синтагматиці  словника.  Це  сприяє  ефективності  його  

використання  завдяки  мінімальним  витратам  часу [6, С. 95].   

Українська  частина  словникової  статті  з  функціонального,  семантич-

ного  і  прагматичного  погляду  містить  в  собі  рівнозначні  мовні  одиниці,  

або  еквіваленти,  англійських  термінів,  розташованих  у  наступному  по-

рядку:  власне  гідромеліоративні  терміни,  залучені  терміни  суміжних  на-

ук, загальнонаукові.  Розкриття   смислової  структури  слова  вхідної  мови 

здійснюється  за  допомогою  набору  еквівалентів,  що  полегшує  загальне  

семантичне  орієнтування  адресату.  В  разі  відсутності  еквіваленту  до  

слова-реалії  смислова  структура  розкривається  описово.  

Отже,  англо-український  гідромеліоративний  словник  має  характеризу-

ватися  наступними  параметрами:  за  предметною  орієнтацією  –  лексикою  

вузькогалузевої  підмови  гідромеліорації;  за  функцією  –  інвентаризацією  

усіх  термінологічних  номінативних  одиниць  в  даній  галузі;  за  призна-

ченням  –  спрямованістю  на  рецептивний  вид  мовленнєвої  діяльності  
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(читання,  переклад);   за   адресною   орієнтацією  –  призначеністю  для  

спеціалістів-гідромеліораторів;  за  дескриптивною  орієнтацією  –  семанти-

чним  рівнем  опису;  за  охопленням  мов  –  двомовністю;  за  обсягом  – по-

вно-тою;  за  принципами  і  критеріями  добору  лексики  – відокремленням  

термінів  від  нетермінів,  включенням,  крім  гідромеліоративних  термінів,  

спеціальної  лексики  суміжних  наук,  загальнонаукових  термінів  і  част-

ково  загальновживаної  лексики,  що  бере  участь  в  утворенні  термінів-  

словосполучень;  за  морфологічним  статусом  словникової  одиниці  –  пред-

ставленням  різними  частинами  мови,  які  відповідають  вимогам  терміну;  

за  структурою  словникової  одиниці  –  однослівними  термінами  (простими  

і  похідними)  та  термінами-словосполученнями  фразеологічного  характеру,  

які  виділені  за  ономасіологічною  та  семантичною  функцією;  за  крите-

рієм  організації  словника  –  формальною  відповідністю  тексту  адресанта;  

за  принципом  організації  словника  –  суцільною  алфавітною  системою  

побуквеного  способу;  за  принципами  подання  термінологічних  номіна-

тивних  одиниць  – членуванням  вільних  багатокомпонентних  словосполу-

чень  до  термінів  –  носіїв  елементарної  спеціалізованої  (наукової,  техніч-

ної)  інформації;  за  принципом  подання  термінологічних  фразеоло-гічних  

одиниць  –  порядком  вихідного  матеріалу – набором  еквівалентів  або  

описово,  в  разі  їхньої  відсутності;  за  способом  добору  еквівалентів  –  

ступенем  актуальності  в  межах  даної  галузі  (власне  гідромеліоративні,  

залучені  терміни  суміжних  наук,  загальнонаукові);  за  розкриттям  грама-

тичної  структури  –  позначенням  у  загальноприйнятому  вигляді  або  сим-

волом [7, С. 12].  

Таким  чином,  для  здійснення  конкретного  виду  мовленнєвої  діяльно-

сті – рецептивного,  до  якого  належить  читання,  –  потрібний  словник,  

який  максимально  відповідає  конкретному  текстові  за  сферою  охоплено-

го  ним  матеріалу  та  його  формальною  організацією. 
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