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STRESZCZENIE. Artykuł poświęcony jest badaniu głównych etapów kształtowania 
ukraińskiej terminologii przemysłu naftowego i gazowego, wpływowi na nie czynników 
językowych i pozajęzykowych. W pracy przeanalizowano przyczyny i cechy synonimii 
i wari anty wności w ukraińskiej terminologii przemysłu naftowego i gazowego, określono 
sposoby i metody tworzenia terminów.

UKRAINIAN OIL AND GAS INDUSTRY TERMINOLOGY

S VITLANA DOROSHENKO 
Yuri Kondratyuk Poltava National Technical University,

Poltava — Ukraine

ABSTRACT. The main stages of formation of Ukrainian oil and gas industry terminology 
are described in the article. The influence of linguistic and extra linguistic factors on the devel
opment of Ukrainian oil and gas industry terminology is investigated according to the origin. 
The reasons and peculiarities of synonymy and variance in Ukrainian oil and gas industry ter
minology have been analyzed. The ways and methods of term formation have been determined.

Формування та розвиток украшсько! термшологи нафтогазово! промисло- 
Bocri TicHO пов’язаш з icTopieio розвитку й становления нафтогазово! га- 
луз! та науки про не! й украшсько! лггературно! мови загалом.

Умовно можна видшити калька еташв у розвитку анал1зовано! термшологи, 
що збшаються з етапами становления украшсько! науково-техшчно! термшоло- 
riï, оскшьки дослщжувана термшолопя е !! оргашчним складником. Упродовж 
столиъ функцюнувала виробнича термшолопя народних промислж, у якш ви- 
окремлювалася й термшолопя нафтогазодобування.

В Укра!ш про наявшсть нафти в Г! надрах було вщомо давно, свщченням 
чого е нафтопрояви, що були виявлеш в копаних колодязях та грязьових вулка
нах на Керченському niBOCTpoßi ще в III ст. до н. е. Торговельш шляхи, що про
ходили через Крим, сприяли поширенню керченсько! нафти в Mi стах Кшвсько! 
Pyci. Як зазначае В. Hi мчу к, „уже лексикон “Толкование неудобь познаваемомъ 

... р^кчем” (список XIV ст.) м i стать терм i н навта з перекладом “см^шеше алой 
и смола и воскъ съмердащимъ камешемъ”, запозичений i3 грецько! мови, в яку
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ввшшов з ipaHCbKoï. Староукрашський звуковий вар1ант нефта позначений 
тюркським впливом”1. 3 арабсько! nafth, nift вщ nafatha — m nim u , цю ж озна- 
ку клскотшня, бурлшня, що супроводжувало вихвд нафти на поверхню земно! 
кори, ймов1рно, було покладено в основу i праслов’янсьюн назви кип ’ячка. KpiM 
того, для позначення маслянисто! горючо! рщини, що використовувалася пере- 
важно в захщшй частит територи сучасно! Украши, вживали лексему ропа, за- 
позичену з польсько! мови 3i значениям “прська смола”.

Термш газ е штучним утворенням бельгшського xiMina I. ван I елъмш- 
та (1577 1644) на основ! латинського chaos або шмецького gächen — mnimu. 
Можна припустити, що до того часу, як цей термш потрапив у праслов’янську 
мову, на територи сучасно! Украши газ, як i нафту, називали кип ’ячкою.

Отже, перший етап розвитку украшсько! термшологп нафтогазово! проми- 
словосД — з XIII ст. i до кшця XIX ст. — це зародження зазначено! термшо- 
системи.

Украшська нафтогазова наука почала формуватися в юнтл XIX ст. Це й ста
ло початком другого етапу розвитку термшологп ще! галузт 3 того часу гермшо- 
логпо почали творити св!домо, оскшьки в шй мали гостру потребу фах!вщ та 
науковщ.

Наступний етап розвитку терм1нологп нафтогазово! справи припадае на 
20-Ti роки XX ст. i пов’язаний ßiH i3 д1яльшстю 1нституту украшсько! науково! 
мови. Цей час характеризуеться бурхливим розвитком терм^нотворення, 
адже Toro4acHi сусшльно-полНичш умови сприяли формуванню самостшно! 
потужно! мови украшсько! науки й техшки.

Однак уже з 30-х рою в XX ст. почалася репрешя що стосувалася й тих, 
хто творив нацюнальну термшологпо, наслщки яко! вщбилися й на сучасному 
сташ украшсько! науково-техшчно! мови. Перюд застою в розвитку украшсько! 
термшологп тривав аж до 90-х роюв XX ст.

Шсля здобуття незалежносД в Украпн нафтогазова галузь стала одшоо 
з найпрогресившших галузей промисловостц тому стимулом розвитку терм i по
ло riï на нишшньому eTani е досягнення сучасно! науки та техшки. KpiM того, 
поем й но зростае iHTepec до проблем терм i нол о ri ï як з боку галузевих фахп!шв, 
так i з боку лшгвютт. На сьогодн1 вивчаються теоретичш проблеми терм i иол о riï, 
формування й становления термшологш окремих галузей i розв’язуються прак- 
THHHi завдання щодо внормування та стандартизацп украшсько! науково-техшч- 
hoï термшолексики.

Словниковий склад украшсько! мови — це Bi д крита, динам inn а систе
ма лексичних одиниць, р i знопланових за джерелами й часом формуван
ня2. Термшолопя як пщсистема лексично! системи украшсько! мови також 
неоднорщна щодо походження.

„Практично Hi одна природна мова при творенш термш в не може обштися 
свогми власними ресурсами, тому терм i нол о ri я багатьох галузей знань р1зних 
мов послуговуеться лексичними та словотворчими засобами високорозви- 
нутих лИературних мов”3. Отже, з огляду на генетику терм i ни нафтогазово'! 
промисловосм под1ляються на влacнoмoвнi, 3ano3H4eHi та таю, що складають- 
ся з нацюнальних та шшомовних елеменмв.

1 В. В. Hi мчу к, Давньоруська спадщина в лексиьр укратсъкоХ мови. Кшв 1992, с. 141.
2 А. П. Грищенко, Л. I. Мацько, М. Я. Плющ та ш., Сучасна украшська литера

турно мова, Кшв 1997, с. 174.
3Л. О. Симоненко, Украшська термтологля кшця X X  ст., [ в: | Украшська термтологля 

i сучастсть, Матер. II Всеукр. наук, конф., Кшв 1997, с. 10.
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Власномовш термши становлять основу Bcix нащональних термшолопй. До 
складу термшологи нафтогазово! промисловост! входять передущм нащональш 
термши праслов’янського походження: вода, зерно, земля, потгк, робота, поле, 
щит, надра, вкк; смола, тсок, подушка', давньоруського походження: труба, nopie, 
договгр, шолом, порошок тощо i влас не украшсьш : трпцина, тиск, двигун, з ’еднання, 
пружтстъ, прояв, прошарок, потреба, напусток, напряыок, буртня, свердловина, 
рух, розчин, промивання, порода, поклад, пласт, вологктъ, обладнання, обертач, 
повтря, камтъ, родовище. Загальномовш слова, входячи в термшолопчне слово- 
сполучення, можуть набувати шшош значения, напр. : повтряна подушка — „пнев- 
матичний пристрш, що використовуетъся для маневрування великими важкокеро- 
ваними конструкциями, зокрема такими, як к р у т  резервуари — сховища” 4 i т. ш.

Серед запозичень вщцляють мiжнapoднi термши, що функдюнуютъ i3 тим 
самим значениям не менше шж у трьох неблизькоспорщнених мовах5. У досль 
джувашй термшологи спостер1гаемо велику кшыйсть таких запозичень, наир.: 
помпа — англ, pump, франц. pompe, кал. pompa, icn. pompa, польс. pompa; 
газ — рос. газ, англ, gas, франц. gaz та ш.

У дослщжувану термшологно запозичення потрапляли в pi3Hi пер i од и 
i з ргзною штенсившстю. Особливо активно вщбувалося проникнення запози
чень в украшську термшологно нафтогазово1 промисловоси в другш половин! 
XIX ст. Це пов’язане насамперед i3 зародженням нафтогазово! науки й тим, що 
саме в цей час мовознавщ почали писати cboï дослщження украшською мовою. 
Кр1м того, В1дбувалися контакта з европейськими науковцями, що й спричини- 
ло запозичення в нацюнальну терм!нолопю готових мовних одиниць разом i3 
поняттями й реал!ями, назвами яких вони е.

Найбшьшу настану TepMimB шшомовного походження в склад! досл!джувано! 
терм!нологи становлять запозичення з класичних мов — латинсько! та грецькоё 
Латинсыйй мов! належала особлива роль у середньов!чтй Сврот, осильки вона 
практично безроздшьно панувала в науц!, о с в т , юриспруденш! й шших сферах 
життя. Ще з того часу латашзми стали джерелом поповнення наукових 
терм!нологш ycix европейських мов. Осюльки ж класична латана була перепо- 
внена грецькими запозиченнями, то грецька мова теж стала лексичним резервом 
для побудови нових термМв. Учен! зауважують, що „саме термшоелемента 
грецько-латинського походження i е справжтми штернащонал!змами, бо вони не 
належать до жодних i3 живих мов, тому вони е однаково чужими та одночасно 
р!дними для будь-яко! мови”6. Запозичення, що функц!онують у досл!джувашй 
терм!нологи, належать як до дави ix, так i до nianiтттих.

1з XVII ст. з ’являеться багато понять, не вщомих антачнш i середньов!чтй 
наущ, тому греко-латинське джерело запозичень майже вичерпалося, вплив ла- 
тини послабився. Починаеться другий етап запозичень, основними з яких були 
французы^, тмецьк! та aHmińcbici.

До складу терм!нологй нафтогазово! промисловоск входить нимало так 
званих пбридних утворень, тобто сл!в, утворених одночасно з нацюнальшн та 
!нтернащонально!' морфем7. Дослщники вказують, що „серед терм!н!в з про

4 В. С. Бш ецький, К. Ф. Сап1цький, Б. С. Панов та iH., Тлумачний ггрничий 
словник, Донецьк 1998, с. 446.

5 T. I. Панько, I. М. Кочан, Вироблення укра'(нських термшолог1чних cmauôapmie, [в:] 
„BicHHK АН Украши” 1991, № 12, с. 18.

6 А . С. Д 'яков, T. Р. Кияк, 3. Б. Куделько, ( ) споен терлйнотворення. Семантичт 
та соцюлтгтстичт аспекты, Кш'в 2000, с. 113.

7 Л. О. С им оненко, С. О. С околова, I. В. К ононенко та iH., Нацюналъш та 
гнтернацюналът компоненты в сучасних термтосистемах, Кш'в 1993, с. 177.
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стою основою переважають пбриди, в яких кор1нь — шшомовна за походжен- 
ням морфема, а афпсси е нацюнальними або пбридними”8. В анал1зованш 
термшосистем1 це таю терм i ни, як гюруваппя, коксування, протикорозшний 
(захист), розпакерування, розгерметизагря тощо.

Термшолопя нафтогазово! промисловостц як i шип галузев! терм i носисте- 
ми, е польовою структурою з чДко вираженим ядром, яке формують термши, 
безпосередньо пов’язаш з процесами видобування нафти й газу, а на периферп 
мютяться м1жгалузев1 тер Mi ни. У склад1 дослщжувано! терм i полоз i Г видоля- 
ються 12 лексико-тематичних труп, що е свюченням ïï значно! розгалуженостг

Синошм1я в термшологп нафтогазово! промисловостз е об’ективно 
юнуючим мовним явищем, хоч i заперечуеться деякими дослвдниками. Серед 
причин виникнення синошм1в у термшологп одшею з нaйвaжливiшиx е пара- 
лельне вживания автохтонного й шшомовного термш в на позначення одно
го й того ж поняття, що породжуе термшолопчну дублетшсть. KpiM абсолют- 
них CHHoni м i в, у склад1 ащшзонано! термшологп виявлена невелика юльюсть 
вщносних синошм1в, у яких, окр1м спшьних сем, е ще й ввдмшт. 3i структур
ного боку до складу синошм1чного термшолопчного об’еднання можуть входи- 
ти слова, словосполучення та абршлатури.

Близькою до проблеми синошмп е проблема B a p ia m n o cT i в термшологп. 
Хоча серед науковщв icH ye думка, що ч1тко окреслене поняття нау
ки й техшки мае бути сшввщнесене з одшею одиницею плану вираження, 
BapiaHTHicTb термин в — це об’ективно наявне мовне явшце. У процеД вивчен- 
ня тсрмшологгчшл BapiaHTHOCTi виникае питания, пов’язане з класифшащею 
термин B -B apiam i в. Спираючись на класифшацп термш1в-вар1анпв за формаль
ною ознакою (под i л вар1антних одиниць залежно вщ того формального елемента, 
що вщр1зняе один вар i ант вщ шшого), подаш О. Радченко9 та М. Карп’юк10, се
ред BapiaHTiß термшологп нафтогазово'! промисловост1 пропонуеться видшити 
таю групи:

1. Фонематичш eapiawnu. Фонематична вар1антшсть установлюеться в мо-
дифшащях термша, яю р1знятъся фонемами, що не виконують смислорозрi зню- 
вально! функцп, тобто втратили фонолопчне протиставлення, але збернають 
при цьому cboï ф1зюлого-акустичш ознаки11. Фонематичш вар i аш и досить 
чисельш й р1зномаштш. Серед них назвемо основш пщгрупи: 1) фонематична 
BapiaHTHicTb у префпссах термшолопчних одиншщ: упорядкування впорядку-
вання; 2) фонематична вар1антшсть у коренях термпнв: а) приголосш фонеми: 
нержавтчий — не1ржавтчий; б) голосш фонеми: фланцева — флянцева (за
глушка), загоряння — загорания (вибуховых речовин), флюоресценция 
флуоресценфя; 3) фонетична вар1антшсть у су ф inc ах терм i ni и  глиниста гли-
няста (порода).

2. Акцентш eapiaHmu. Таю варповання виникають унаслщок нейтрал1зацп 
наголосу як щодо значения терм! н i в, так i стосовно розргзнення ïx форм
(eodonpoeidHUü -  eodonpoeiÖHUÜ).

3. Граматичш eapiaHmu. Вони також пов’я з а т  3i змшою звуково! обо- 
лонки термша, що в цьому раз i впливае на його граматичне значения. Отож,

8 Там само, с. 178.
9 О. Радченко, Про термши-варшнти, [в:] „Вюник: Проблеми украшсько! TepMiHonoriï” 

1998, № 336, с. 70-71.
10 М. Д. К арп’юк, Д о питания про класифтацт варшнгтв слова, [в:] „Мовознавство”, 

1979, № 3, с. 60.
11 О. Радченко, зазн. джерело, с. 70.
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варновання в зашнченнях термшолопчних одиниць на зразок „нуль звука го
лосна фонема”, що змппое форму роду термша, тип його шдмпповання тощо, 
вважаемо граматичним варнованням (аназйз — анализа, манжет — манжета, 
автокар — автокара, церезин — церезина).

4. (jioeomeipni варианты. Стосовно визначення цього понятая постае пи
тания, чи вважати терм i ни, що утвореш вщ одного кореня за допомогою рпних 
афшлв, яш мають однакове лексичне та граматичне значения, словотв1рними 
синошмами або словолнрними Bapiантами. О. Ахманова й деяш iHnii вчеш, 
напр., стверджують, що мгж сшльнокореневими утвореннями з тим самим зна
чениям не може бути зв’язшв синошм1чного характеру12, тод! як I. Коваликряди 
однозначних утворень з однаковою словотв1рною основою, з однозначними, але 
ргзнозвучними афшсами вщносить до словотв1рних афшсальних chhohimib13.

Погоджуючись i3 думкою, що таш термши е словотв1рними Bapi антами, 
вщцляемо найтишдани словотв1рш Bapiювання в термшологп нафтогазово’У 
промисловостг а) суфжсальш: обертовий — обертальний (превентор), промив- 
ний — промивалъний (клапан), газозб1рпик — газозбирач, труборозширник -  
труборозишрювач; б) префшсальга: зневоднення — обезводнення (нафти), не пе
ре реп uii — безперервний (газлАфт), протикорозшне — антикорозшне (покритая).

Варновання можливе на pißm одше! словотв1рно‘1 модели загострення -  
загострювання, окиснення — окиснювання, приростання — прирощування. 
У цьому pa3i маемо, очевидно, вщносну вар i анти i сть, гад якою Е. Головша 
розу Mie „часткову тотожнють матер1ального оформления при тотожносл 
значень, а також при частковш розб1жносл в п л а т  змюту”14, оскшьки таш 
пари диферешцюють характеристику позначуваного ними процесу щодо 
тривалостг

5. Синтаксичт eapianmu. Таш види варiam i в пов’язага з ргзними можли- 
вими видами зв’язку в термшолопчних словосполученнях: (кртлення свердло- 
вин — свердловинне кртлення; буртня на глибиш — глибинне буртня).

Подана класифжащя вщображае сучасний стан розвитку украшсько!’ терм i- 
нологй' нафтогазово1 промисловостг Як уже зазначалося, наявшсть BapiamiB 
свщчить про недостатньо високий pißCHb упорядкованосл дослщжувано! терм i- 
нологй’. В останга роки icHye виразна тенденщя до зменшення шлькосл 
TepMiHiB-BapiaHiiß, особливо фонетичних, що е наслщком плщно1 д1яльносл 
украшських термшолопв у сфер i стандартизацп та внормування галузевих 
термшологш.

Упорядкування й систематизащя укртнсько!' термшологп нафтогазово!’ 
промисловосл лсно пов’язаш з виявленням арсеналу словолпрних засоб1в, 
що використовуються для творения термппв, з установлениям генетичних 
зв’язшв термш в з шшими словами та загальних законом i рпосгей деривацй' ni eï 
га дгрупи лексики.

Мовознавщ вважають терм1нолопчне словотворення цшком свщомим про- 
цесом. Г. Винокур писав: „Термi ни не „виникають”, а „придумуються”, „тво- 
ряться” в Mipy усвщомлення ïxhboï необхщностт'15. У час творения деяких 
термппв вщом1 ïxHi автори, напр., терм i н озокерит (“земний вюк”) створив

12 О. С. А хм анова, Словарь лингвистических терминов, Москва 1966, с. 232.
131. I. Ковалик, Вчення про cnoeomeip, Льв1в 1961, с. 83.
14 Э. Д. Головина, К  типологии языкового вариантности, [в:] „Вопросы языкознания”, 

1983, №2, с. 61.
15 Г. О. В инокур, О некоторых явлениях словообразования в русского технической терми

нологии, [в:] „Труды МИИФЛИ” Москва 1939, т. 5, с. 46.
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1833 р. Е. Локер, термш парафт (“воскошуйбна легкоплавка речовина”) — 
шмецький xiMiK К. Райхенбах (1788-1869)16.

Акт термпюлопчного словотворення знаходиться в тюнш залежносп вщ 
класифжацй понять. У низщ цих понять буде мютитися терм i н, що створюеться 
як найменування дано! низки, оскшьки терм i ни одного класифжацшного ряду 
по можливостт мають бути утвореш за одшею словогв1рною моделлю17.

Основш закони деривацй' i фу HKui онування термшолопчно! лексики 
так1 сам1, як i вщповщш закони лексики загальновживано!. Проте творения 
термшологй нафтогазово! промисловост! мае сво! особливосп. що виявляють- 
ся в продуктивное!! cnocoöiB, 3aco6iß та моделей терм i нотворення.

В. Даниленко вид1ляе три основы i способи творения терм ini в: 1) семан- 
тичний, що полягае в переосмыслены cni в, узятих i3 загальновживано! мови; 
2) морфолопчний, що включае процеси деривацй' i словоскладання; 3) синтак- 
сичний, що репрезентуе словотворення термшолопчних словосполучень.

Лексико-семантичний cnoci6 словотворення е засобом поповнення 
yKpaÏHCbKOÏ термшологй' нафтогазово!' промисловост! протягом усього и роз- 
витку. Процес вторинно! номшацй' в термшологй нафтогазово! промисловост1 
здшснюеться трьома способами: звуженням значения загальновживаного слова, 
метафоричным перенесениям та метошм1чним перенесенням значения.

Одним i3 основных cnocoöiß деривацй для термпйв нафтогазово! 
промисловост! е морфолопчний, що зумовлено насамперед тим, що цей cnociö 
найбшып поширений i для cni в загальновживано! мови. Найбшып продук
тивна в аналпованш терм i но л о гЙ афжсащя, що представлена суфжсальним, 
префжсальним та префжсально-суфжсальним р1зновидами. За допомогою 
суфжсацй твориться бшьпйсть герм i ni в, причому використовуються як суфжси, 
власти в! словам загальновживано! мови (-нн-, -ач, -ор, -к-, -ок), так i власне 
термшолопчн! (-ат, -ит (-!т), -ол). Префжсащя найбшьш характерна для творен
ия терм1н1в, що застосовуються для найменувань деталей, мехашзм1в i т. ш. Ви
користовуються власномовш префжси (шд-, нашв-, над-, суб, не-) i запозичет 
(а-, анти-, дез-, де-, ре-). Префжсально-суфшсальним способом творяться 
термши-ддеслова для позначення техшчних i виробничих дш у нафтогазовш 
термшологй. Найчастппе таю д1еслова утворюються Bin, !менниково! основи 
за допомогою суфшлв -и-, -i-, -ува- та префжшв ви-, в-, за-, з-, по-, про-, пере-, 
шд-, на-,с-, о-, об-, вщ-, у-, при-.

Активным способом термшотворення виявився синтаксичний, що репре
зентуе творения термшолопчних словосполучень. Це зумовлено тим, що тер- 
мйюсполучения волод1е низкою мовних та позамовних переваг пор1вняно 
i3 терм!ном-словом (здатшстю виражати склады поняття, системы! поняттев! 
зв’язки тощо). У структур! складного найменування головне слово передае ро- 
дову ознаку (категор!альне значения), а залежне — видову (конкреты 
шдивщуальы особливосп речей, явищ, npoueciß, механ!зм!в тощо). Найб!льш 
потттиреними е таю модели “прикметник + !менник”, ‘йменник + !менник”, 

“прикметник (щеприкметник) + !менник + !менник”, ‘йменник + !менник + 
!менник”, “ прикметник + !менник +!менник + !менник” та iH.

На сучасному eTani розвитку украшсько! термйю системы нафтогазово! 
справи основною е проблема унормування та стандартизацй, що передбачае 
впорядкування системы понять ще! галуз! i термш в на !х позначення.

16 Ктимологтнш! словникукрсинсько'(моей в 7 т., редкол.: О. С. Мельничук та iH., Кшв 
2003, т. 4, с. 167.

17 В. П. Даниленко, Русская терминология: Опыт лингвистического описания, Москва 
1977, с. 91.
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Унормування термшологп нафтогазово! промисловосп шляхом усунення 
синошми, BapiaHTHOCTi, вилучення непродуктивних словотв1рних тип i в сприя- 
тиме полшшенню системно! оргашзацп ашии зовано! термшосистеми.

Загалом синхронно^ахронний анал1з украшсько! термшологп нафтогазо- 
boï npoMHcnoBOCTi пщтверджуе думку, що дослвджувана термшолопя е вщ- 
критою системою, що по cni йно розвиваеться й розширюе cni й функцюнальний 
статус. Особливост! системно!' оргашзацп терм in iß на семантичному й струк
турному ]нвнях зумовлюють потребу видшення термшологп нафтогазово! про- 
мисловостз в окрему шдсистему загально л i гературно! мови.
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