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Умовні позначення 

 

Англ. – англійська мова 

ЕМО-СГС – електромагнітні одиниці системи одиниць «сантиметр-грам-

секунда» 

Італ. – італійська мова 

Пор. - порівняй 

СГС – система одиниць «сантиметр-грам-секунда» 

СІ – міжнародна система одиниць 

Француз. – французька мова 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження 

Важливе місце серед проблем сучасного термінознавства посідає 

дослідження епонімних найменувань – термінів, у складі яких наявні імена чи 

прізвища осіб або похідні від них спеціальні мовні одиниці. Основні 

положення загальної теорії власних назв відображено у низці праць 

вітчизняних і зарубіжних дослідників. Л. Г. Скрипник і В. Л. Дзятківська 

уклали словник «Власні імена людей: словник-довідник». У ньому подано 

офіційні імена, уживані в Україні, та їх варіанти, відомості про їх походження, 

правила правопису українських і російських прізвищ. Імена проілюстровано 

уривками з поетичних творів, народних пісень тощо. Власні імена в термінах-

епонімах мають енциклопедичне значення, стверджує В. І. Болотов у статті 

«Значение слова, термина и энциклопедическое значение имени собсвенного» 

[9, с. 108], яке складається із загального та індивідуального значень. Загальне 

значення вказує на поняттєву віднесеність імені власного на ономастичне поле. 

Індивідуальне значення виділяє денотат всередині ономастичного поля. 

І. В. Єфименко проаналізувала прізвищеві назви, зафіксовані в 

українських писемних пам’ятках XVI ст., зокрема визначила стан дослідження 

прізвищевих назв в українській антропосистемі XVI ст., з’ясувала їх 

лінгвістичний статус та особливості функціювання. Основну увагу дослідниця 

зосередила на проблемі походження українських прізвищевих назв XVI ст., 

виявила фонетичні, словотвірні та лексико-семантичні риси їхніх 

антропооснов. 

Власні назви з позицій когнітивних процесів досліджує Ю. О. Карпенко. 

Він звернув увагу на спеціальні методи і методики дослідження власних назв. 

Основну увагу науковець приділив топонімам і гідронімам. 
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О. Єсперсен [66] і Л. В. Щерба [206] в першій половині ХХ століття 

розробляли теорію ономастичного значення – лексичного значення власних 

назв.  

В. А. Ніконов виступає прихильником «поняттєвості» власних назв. Він 

наголошує, що «кожна назва відрізняє номінований об’єкт від інших, і, 

водночас, об’єднує його з однорідними об’єктами. Одна назва ніколи не існує 

відокремлено від інших назв, а завжди співвідноситься з ними» [141, c. 33]. 

Дослідник виділяє три типи значень власних географічних назв: дотопонімічне, 

або етимологічне (характерне не для всіх власних назв), топонімічне 

(обов’язкове) та відтопонімічне (необов’язкове).  

Є. С. Отін присвятив більше 30 робіт різновиду таких власних назв, що 

мають, на відміну від денотативних топонімів і антропонімів, додаткові 

смислові нашарування, і першим став називати їх конотативними власними 

назвами. 

О. В. Суперанська розглядає опозицію ―власні/загальні назви‖, 

проводячи паралель між онімами, номенами і термінами, які в сукупності, на її 

думку, становлять шар спеціальних слів у лексичній системі мови. Таким 

чином, розмежовуючи в мові загальну та спеціальну лексику, дослідниця 

вважає, що цей поділ проходить через категорії слів, представлені як власними, 

так і загальними назвами, а отже, підтримує думку про нерозривний зв’язок 

онімів й апелятивів. 

М. Л. Худаш у праці «З історії української антропонімії» висвітлює 

загальнотеоретичні, екстралінгвістичні та джерелознавчі проблеми української 

антропоніміки. Основними аспектами його праці є наукове значення 

антропонімії, стан вивчення української історичної антропоніміки, специфіка 

вивчення української антропонімічної системи, власні назви в житті та побуті 

народу. 

Б. П. Михайлишин вважає, що епонімні назви – оригінальний і 

лінгвістично правомірний засіб номінації у мові спеціального призначення. 

Науковець також зазначає, що зазначені лексеми вторинними щодо 
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однойменних власних назв, які є результатом метонімічного перенесення [134, 

с. 45]. Дослідник стверджує, що індивідуалізувальний компонент антропоніма 

виконує функцію мотивувальної основи для терміна-епоніма [134, с. 46]. 

Зважаючи на те, що складники епонімних термінів – власні назви – 

виступають носіями лінгвістичної, етнографічної, історичної, соціальної й 

культурної інформації, дослідження згаданих одиниць перспективне з погляду 

їхнього значення в історії науки й ширше – у національно-культурному 

контексті, що увиразнює актуальність теми. 

Загальне дослідження епонімів в українській науковій термінології 

виконала М. М. Дзюба [50]. У праці «Епоніми в українській науковій 

термінології» і численних статтях дослідниця розкриває такі питання, як вплив 

позамовних чинників на процес формування епонімних термінів; 

характеристика структурних типів епонімних термінів; лексико-семантичні 

процеси, що супроводжують творення й функціювання епонімних термінів. 

Досліджуючи епоніми, М. М. Дзюба стверджує, що спеціальні 

найменування, утворені від власних імен, становлять значний шар термінної 

лексики й порівняно з відповідними лексемами загальновживаної мови мають 

специфічні властивості. У термінології епонімні найменування виконують 

номінативну функцію й набувають термінного значення й термінного поля.  

Епонім М. М. Дзюба розглядає  як «власну назву будь-якого класу на 

позначення конкретного носія імені, від якої утворено термін». 

Найумотивованішим для позначення спеціальних назв, утворених від епонімів, 

або у складі яких вони (епоніми) є компонентами, дослідниця вважає 

найменування епонімічні терміни.  

Аналіз епонімних термінів у синтаксичному аспекті засвідчує, що в 

українській науковій термінології досліджувані мовні знаки представлені всіма 

відомими в термінознавстві структурними типами: термінами-однословами 

(прості (кореневі), афіксальні, складні й скорочені найменування) і термінами-

словосполуками.  



  8 

Найпродуктивніша структурна група з-поміж епонімних термінів – 

складені терміни: двокомпонентні й багатокомпонентні терміни-словосполуки, 

наприклад закон Ома, шредінгерівська квантова механіка, Архімедів закон, 

інтерферометр Рождественського тощо. Прості (кореневі) епонімні терміни 

малопродуктивні в українській науковій термінології, їх використовують 

переважно для називання одиниць вимірювання на зразок: ом, ампер, які є 

відпрізвищевого походження. Складні терміни (композити) представлені  

такими одиницями, як кіловольт, омметр, міліамперметр і под., які в науковій 

літературі трактують неоднозначно. 

М. М. Дзюба виділила вісімнадцять тематичних груп епонімних термінів. 

Члени окремих тематичних груп епонімних термінів утворюють лексико-

семантичні парадигми різних типів (гіперо-гіпонімічні, синонімічні та 

антонімічні), що свідчить про систему різнопланових відношень між 

відономастичними найменуваннями, сприяє відбиранню функційно 

досконаліших лексем. Дослідниця виокремлює епонімну синонімію в 

термінознавстві. На її думку, полісемія серед термінів досліджуваного типу 

може бути внутрішньосистемною й міжсистемною, омонімія – 

внутрішньосистемною, міжсистемною та зовнішньосистемною. І полісемію, й 

омонімію епонімних термінів переважно спричиняє ономастична лексика. 

Проведений аналіз епонімних мовних знаків дав підстави для виокремлення 

термінної епонімної омонімії. 

М. М. Дзюба виявила, що антонімія епонімних термінів – малопоширене 

явище в українській науковій термінології й має вияв насамперед у нетиповому 

для загальновживаної мови приєднанні заперечних префіксів до ономастичної 

основи.  

Щодо конкретних галузей знань, то існують лише окремі статті про 

прізвищеві і відпрізвищеві терміни в конкретних галузях. А. М. Поповський і 

Л. Є. Гапонова у статті «Терміни-відантропоніми судової балістики» [156] 

зазначають, що терміни-відантропоніми вживають переважно у судовій 
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балістиці. Дослідники вважають, що такі терміни широко вживають у 

розмовному мовленні та мовленні ЗМІ.  

М. П. Осадчук досліджувала математичні відпрізвищеві терміни з 

позицій вмотивованості та когнітивної функції [145] на зразок критерій Коші, 

формула бінома Ньютона, процес Маркова, Гауссова кривина тощо. 

Дослідниця виявила 4 структурно-словотворчі типи, які представлені простими 

словами, похідними з суфіксом –іан (наприклад, лагранжіан), складними та 

словосполуками. Найбільш продуктивною є модель із структурою: ім’я 

вченого + фаховий термін.  

Є. А. Карпіловська, О. Д. Кочерга, Є. В. Мейнарович опрацювали 

орфографічні проблеми, пов’язані з написанням прізвищ іншомовного 

походження [76]. Вони звернули увагу на непослідовність у написанні таких 

прізвищ, як Кромвель (англ. Cromwell) – Максвелл (англ. Maxwell). Ці самі 

питання теоретично висвітлював Б. І. Шуневич [205].  

Водночас у російській лінгвістиці опубліковані тлумачні словники 

епонімних термінів з різних галузей медицини: клінічної анатомії [186] та 

симптомів і синдромів у травматології і ортопедії [94] тощо. У праці 

«Эпонимические термины в клинической анатомии человека: словарь» 

Г. Н. Топорова подано більше 1500 епонімних термінів, яких вживають у 

клінічній анатомії людини і хірургії. У «Словаре-справочнике терминов, 

эпонимов, симптомов и синдромов в травматологии и ортопедии» 

С. Б. Корольва подано більше 2500 найбільш уживаних у цих галузях 

прівищевих та відпрізвищевих спеціальних назв та їхнє сучасне тлумачення. В 

українській лінгвістиці прізвищеві та відпрізвищеві терміни ще не 

досліджували з погляду будови та сполучуваності їхніх компонентів. Також на 

сьогодні в українському мовознавстві немає жодного комплексного 

дослідження прізвищевих і відпрізвищевих термінів будь-якої конкретної 

галузі знань. Фізичні прізвищеві і відпрізвищеві терміни досі не були 

об’єктами дослідження, чим зумовлено актуальність роботи. 
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Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційну роботу виконано в рамках науково-дослідної теми 

«Комунікативно-прагматичні та лінгводидактичні  аспекти дослідження 

української мови в діахронії та синхронії на різних етапах розвитку» кафедри 

прикладного українського мовознавства філологічного факультету Львівського 

національного університету ім. І. Франка. 

Мета і завдання дисертаційної роботи дослідити особливості 

прізвищевих та відпрізвищевих компонентів у системі фізичної термінології. 

Для досягнення мети цього дослідження поставлено такі завдання: 

 розглянути ступінь опрацьованості епонімних термінів в українських 

терміносистемах; 

 виявити тематичні та лексико-семантичні групи прізвищевих і 

відпрізвищевих фізичних термінів; 

 покласифікувати епонімні терміни української фізичної термінології за 

будовою та формою;  

 проаналізувати синтагматику (лівобічну та правобічну сполучуваність 

компонентів) прізвищевих і відпрізвищевих термінів;  

 виявити та описати на лексичному рівні парадигматичні відношення між 

прізвищевими і відпрізвищевими термінами, а також між епонімами й 

термінами без прізвищевих компонентів, зокрема явища синонімії, 

антонімії, омонімії, гіперо-гіпонімії; 

 окреслити на синхронному та діахронному зрізах правописні проблеми 

термінів із прізвищевими компонентами, зокрема термінів із прізвищами 

іншомовного походження;  

 подати генетичну характеристику прізвищевих і відпрізвищевих 

фізичних термінів; 

 схарактеризувати на синхронному рівні системну організацію фізичних 

термінів-епонімів. 
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Об’єктом дослідження є прізвищеві та відпрізвищеві терміни 

української фізичної термінології. Прізвищевий термін – це термін, який 

повністю  відтворює прізвище науковця і виступає як самостійний компонент, 

наприклад: ньютон, паскаль, закон Архімеда, рівняння Бернуллі тощо. 

Відпрізвищевими називаємо терміни, в яких прізвище науковця виступає лише 

складником, терміноелементом наукової назви, наприклад: кіловольт, 

гальванометр, бозе-айнштайнівський розподіл тощо. Загальним терміном для 

позначення прізвищевих чи відпрізвищевих термінів виступатиме термін 

епонім. 

У різноманітних галузевих терміносистемах функціюють численні 

прізвищеві і відпрізвищеві терміни. З розвитком науки їх кількість щораз 

зростає. Водночас глибокого, детального дослідження епонімних термінів 

української фізичної термінології ще немає. Такі терміни потребують 

всебічного лінгвістичного вивчення, систематизації та лексикографічної 

фіксації. 

Предметом дослідження є структурні моделі прізвищевих і 

відпрізвищевих фізичних термінів, сполучуваність епонімних компонентів у 

таких термінах, парадигматичні (синонімія, антонімія, гіперо-гіпонімія) та 

синтагматичні відношення таких термінів у терміносистемі фізики. 

Методи дослідження 

Для виконання завдань дослідження застосовано такі методи: 

Описовий метод застосовано для інвентаризації одиниць мови і 

пояснення особливостей їх будови та функціювання на певному етапі розвитку 

мови, тобто в синхронії. 

Метод пасивного спостереження (інакше реєстраційний) використано 

для вибірки фізичних епонімних термінів. 

Метод дистрибутивного аналізу застосовано для дослідження 

синтагматики епонімних термінів фізики. 

Дефінітивний аналіз (це аналіз визначень-означень (дефініцій)) дав 

можливість виявити синонімію, антонімію, гіперо-гіпонімію, омонімію. 
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Методом опозицій скористалися для дослідження гіперо-гіпонімії 

епонімних термінів. 

Метод ідеалізації застосовано для створення моделей будови складених 

епонімних термінів. 

Метод компонентного аналізу використано для виділення прізвищевих та 

відпрізвищевих терміноелементів. 

Застосування цих методів дало змогу всебічно проаналізувати епонімні 

терміни української фізичної термінології. 

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що вперше розглянуто й 

детально описано фізичні прізвищеві і відпрізвищеві терміни, зокрема, 

проаналізовано їх лексико-семантичні властивості, парадигматичні і 

синтагматичні відношення епонімних термінів фізичної термінолексики. Ці 

питання в такому ракурсі ще не були висвітлені в жодному лінгвістичному 

дослідженні української фізичної термінології. У роботі запропоновано й 

докладно описано основні моделі утворення складних епонімів, лише побіжно 

згадані в інших працях. 

Теоретичне значення роботи  

Отримані результати збагатять  теорію українського термінознавства і 

мовознавства новим цікавим матеріалом щодо прізвищевих і відпрізвищевих 

термінів у фізиці та загальнонауковій сфері, ознайомлять фахівців і лінгвістів з 

особливостями і властивостями українських фізичних термінів-епонімів. 

Практичне значення отриманих результатів  

Отримані результати можна застосовувати у викладанні української мови 

за професійним спрямуванням, на спецкурсах і спецсемінарах з фізичної 

термінології, у читанні курсів історії фізики, на спецкурсах з термінної 

ономастики, у науково-пошуковій роботі студентів, магістрантів філологічних 

спеціальностей. Зібраний матеріал може прислужитися лексикографам для 

укладання і впорядкування словників, зокрема словників фізичних термінів-

епонімів. 
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Апробація результатів дисертації  

Дисертацію обговорено на спільному засіданні кафедри української мови 

Національного університету «Львівська політехніка» і кафедри прикладного 

українського мовознавства Львівського національного університету 

ім. І. Франка. Отримані результати дослідження викладено на міжнародних 

конференціях «Проблеми української термінології СловоСвіт 2008» (Львів), 

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2014» (Львів), «Українська 

термінологія і сучасність 2007» (Київ), ІІ Всеукраїнському лінгвістичному 

форумі молодих учених (Київ), Міжнародній науковій конференції 

«Українська термінологія і сучасність 2013» (Київ), Міжнародній науковій 

конференції «Українська термінологія і сучасність 2015» (Київ), науково-

практичній конференції «Українська наукова термінологія: творення термінів 

та їх походження» (Київ). 

За результатами дослідження опубліковано 10 статей, які вміщені у 

виданнях, визначених ВАК України як фахові. 

Джерела дослідження – навчальна, наукова та довідкова література з 

різних розділів фізики, публікації у фахових періодичних виданнях, 

дисертаційні роботи, а також різноманітні загальномовні та спеціалізовані 

словники української мови – тлумачні, орфографічні, іншомовних слів тощо 

(усього 112 позицій). 

Матеріалом дослідження стали терміни, утворені на основі власних імен 

науковців. Їх вибрано з наукової, навчальної, довідкової літератури та 

словників, подано окремим додатком до роботи. Усього відібрано 2250 таких 

термінів. 
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РОЗДІЛ 1. 

Теоретичні аспекти дослідження епонімів в українському термінознавстві 

 

1.1 Історія дослідження епонімів у різних наукових сферах 

 

Важливе місце серед проблем сучасного термінознавства посідає 

дослідження епонімних найменувань – термінів, у складі яких наявні власні 

назви на позначення носіїв імен, від яких утворено спеціальні мовні одиниці. 

Основні положення загальної теорії власних назв відображено в низці праць 

вітчизняних і зарубіжних дослідників (В. І. Болотова, І. В. Єфименко, 

Ю. О. Карпенка, Є. Куриловича, В. А. Никонова, Є. С. Отіна, 

О. В. Суперанської, М. Л. Худаша, В. П. Шульгача та ін.). Зважаючи на те, що 

складники епонімних термінів – власні назви – виступають носіями 

лінгвістичної, етнографічної, історичної, соціальної й культурної інформації, 

дослідження згаданих одиниць перспективне з огляду на їхнє значення в історії 

науки й ширше – у національно-культурному контексті, що увиразнює 

актуальність теми. 

Загальне дослідження епонімів в українській науковій термінології 

виконала М. М. Дзюба [50]. У своїй праці «Епоніми в українській науковій 

термінології» дослідниця розкриває такі питання, як вплив позамовних 

чинників на процес формування епонімних термінів; характеристика 

структурних типів епонімних термінів; лексико-семантичні процеси, що 

супроводжують творення й функціювання епонімних термінів. Також 

дослідниця описує різні аспекти утворення і функціювання епонімів 

(полісемія, омонімія, антонімія, варіантність) у численних статтях. 

Щодо окремих галузей знань, то існують лише окремі статті про епоніми 

в цих галузях. А. М. Поповський і Л. Є. Гапонова у статті «Терміни-

відантропоніми судової балістики» описали відпрізвищеві терміни судової 

балістики [156], обмежившись лише їх перерахунком і коротким описом 

вмотивованості. На думку авторів, ці терміни належать до однієї групи «види 
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зброї». Дослідники пропонують поділ назв видів зброї на 4 підгрупи: 1) 

терміни, утворені від іншомовних прізвищ і складаються з одного слова 

(наприклад: браунінг – зброя, названа іменем американського конструктора, 

маузер, кольт тощо); 2) терміни, що утворилися сполученням назви виду зброї 

і прізвища, зазвичай слов’янського походження (наприклад: пістолет 

Макарова, автомат Калашникова тощо); 3) терміни, що утворилися шляхом 

сполучення прикладки і прізвища слов’янського походження (наприклад: 

пістолет-кулемет Шпагіна, пістолет-кулемет Судаєва тощо); 4) терміни, що 

складаються з іменної словосполуки (іменник + прикметник) і прізвища 

слов’янського походження (наприклад: снайперська гвинтівка Драгунова, 

автоматичний пістолет Стєчкіна тощо). Автори також розглядають 

утворення ініціальних абревіатур від назв зброї (наприклад: пістолет-кулемет 

Шпагіна – ПКШ, автоматичний пістолет Стєчкіна – АПС тощо). Проте 

науковці плутають термінологію і номенклатуру, розглядаючи одночасно і 

терміни (назви видів зброї, наприклад, автомат Калашникова), і номени 

(назви конкретних моделей зброї, наприклад, АК-47)  

М. П. Осадчук у праці «Власні імена в математичних термінах» 

дослідила математичні відпрізвищеві терміни з позицій вмотивованості та 

когнітивної функції [145].   

Є. А. Карпіловська, О. Д. Кочерга, Є. В. Мейнарович у статті «Прізвище 

в терміні» висвітлили орфографічні проблеми, пов’язані з написанням прізвищ 

іншомовного походження [76]. Ці самі питання теоретично висвітлював 

Б. І. Шуневич у статті «Зауваги до перекладу на українську мову іноземних 

власних імен (на матеріалі англомовної літератури з дистанційного навчання)» 

[205]. Водночас у російській лінгвістиці публікують тлумачні словники 

епонімних термінів із галузей медицини: «Эпонимические термини в 

клинической анатомии человека: словарь» [185] та «Словарь-справочник 

терминов, эпонимов, симптомов и синдромов в травматологии и ортопедии» 

[94]. 
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Світова наукова (зокрема, природнича) спільнота протягом багатьох 

століть дотримується традиції увічнювати імена найвидатніших науковців та 

винахідників у термінах. Такі терміни автоматично стають 

інтернаціональними, кожна мова пристосовує їх до своєї структури у 

властивий для неї спосіб і за притаманними їй моделями. 

Прізвищеві і відпрізвищеві терміни є органічною частиною наукової 

термінології. Як стверджує М. М. Дзюба у статті «Епонімічні найменування в 

українській науковій термінології», вони є національними за походженням та 

формою й міжнародними за поширенням і віддзеркалюють тяжіння наукової 

мови до національної самобутності [50, с. 15]. 

Дослідниця також звернула увагу на диференціацію епонімних термінів і 

номенклатурних одиниць. У статті «Диференціація епонімічних термінів і 

номенів» вона стверджує, що терміни-епоніми, на противагу номенам, 

позначають загальне спеціальне поняття, без зазначення яких-небудь 

параметрів, а також співвідносяться з категоріями – найзагальнішими 

фундаментальними поняттями, які властиві всім видам теоретичного мислення 

[46, с. 15]. Науковець зазначає, що між епонімними термінами та номенами 

немає неперехідної межі, обсяг значення спеціальної мовної одиниці 

відепонімного походження може змінюватися в процесі функціювання [46, с. 

18]. 

Слідом за М. М. Дзюбою скажемо, що епонімні (у нашому випадку – 

прізвищеві і відпрізвищеві) терміни – особливий тип мовних одиниць 

спеціальної лексики, семантика яких співвідноситься з науково-поняттєвим й 

енциклопедичним змістом [50, с. 16]. 

Найменування з компонентами – власними назвами, зокрема у функції 

термінів, давно привертали увагу дослідників. Цю проблему вивчали 

Д. С. Лотте, Г. І. Боженар, О. В. Суперанська, О. В. Даниленко, 

Ю. О. Карпенко, Б. П. Михайлишин, В. В. Болотов та інші. Д. С. Лотте 

класифікував конструкції з власним іменем як «нейтральні назви» [120, с. 33; 

122, с. 19] і негативно ставився до них. Г. Вотьяк критично виступає проти назв 
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технічних пристроїв і явищ на честь їхніх першовідкривачів, заявляючи, що 

власна назва, «як правило, не дає узагальненого знання про речі» [218, с. 7]. 

А. А. Уфімцева в праці «Общее языкознание» оцінює їх як «дефектні», бо вони 

«є знаками слова без будь-якої семантичної структури, їх головна функція в 

мові винятково номінативна» [193, с. 163]. Дослідниця Р. Глезер у статті «Der 

Eigenname als konstutives Faktor des Facfwortschatzes» зазначає, що власне ім’я 

як словотвірний елемент термінної лексики виконує важливу семантичну і 

прагматичну функцію, спеціалізуючись як «атрибут апелятива спеціального 

поняття і підтримуючи його мотивацію і самотлумачення» [212, с. 14]. 

Р. Глезер виділяє ономастику спеціального наукового тексту як проміжну 

дисципліну між лінгвістикою спеціального наукового тексту й ономастикою і 

стверджує, що нова наукова дисципліна вивчає власні імена в контексті 

наукової комунікації. Терміни-епоніми, на її думку, є лише однією ділянкою 

вивчення ономастики спеціального наукового тексту поряд із вивченням 

номенклатурних найменувань як складника таксономій і товарних 

найменувань. За О. В. Суперанською, виникнення і функціювання 

відономастичних термінів найчастіше пов’язано з іменами людей, які 

працювали й залишили помітний слід у певній галузі науки чи техніки, – 

переважно це прізвища науковців, винахідників, інженерів, лікарів тощо. Такі 

терміни увіковічнюють ім’я вченого, стають своєрідним іменним пам’ятником 

[181, с. 23]. Ю. О. Карпенко одним із перших назвав ці терміни метонімічними 

[75, с. 23]. Б. П. Михайлишин також уважає зазначені лексеми вторинними 

щодо однойменних власних назв, які є результатом метонімічних процесів 

[134, с. 45]. Виникнення таких термінів дослідник пов’язує з 

екстралінгвальними факторами: історичними, соціальними, психологічними 

[134, с. 45–50]. На думку В. В. Болотова, словосполуки з іменниками–власними 

назвами є суто термінологічним типом найменувань [10, с. 122]. У 

мовознавстві взагалі вважають, що механізмом формування епонімних 

термінів є явище метонімічного перенесення [186, с. 41, 80–83]. Словники, 

довідники, підручники, монографії, посібники, дисертаційні роботи фіксують 
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найменування з відповідними власними назвами, а тому такі мовні одиниці 

привертають увагу лінгвістів-дослідників. 

У мовознавстві немає одностайності щодо того, які саме власні назви – 

антропоніми чи й інші оніми – можуть стати основою для створення терміна-

епоніма (або бути терміном, утвореним від власних імен). Оскільки спеціальні 

найменування можуть походити від антропонімів, міфонімів, теонімів, 

топонімів, етнонімів, космонімів, будемо вважати, що у фізичній термінології 

епонімом може бути лише антропонім (прізвище чи ім’я людини), на основі 

якого утворено нову номінацію. 

Дослідження в галузі термінознавства доводять, що головною умовою 

творення термінів-антропонімів є наявність історичної згадки про існування 

тих чи тих осіб, чиї імена лежать в основі творення епонімів. Д. С. Лотте 

встановив такі критерії для досліджуваних термінів: 1) поняття, якому 

присвоюють відпрізвищевий термін, має бути пов’язане з відчуттям, процесом 

чи предметом техніки й означати певний етап у їхньому розвитку; 2) 

антропонімічна ознака має пов’язуватися з тією особою, яка зробила певне 

відкриття чи йому сприяла; 3) такий термін є, зазвичай, компонентом 

складених термінів [119, с. 54]. 

Активізувалися дослідження відпрізвищевих термінів у конкретних 

галузях науки. У мовознавстві таких робіт немає, оскільки немає й об’єкта 

дослідження, тобто прізвищевих і відпрізвищевих термінів у лінгвістиці. 

Натомість існує багато таких розвідок у кардіології [180], анатомії [116], 

ветеринарії [64] та інших ділянках наукових знань.  

Результатом дослідження Г. Н. Топорова є словник «Эпонимические 

термины в клинической анатомии человека. Словарь» [185], у якому 

систематизовано епонімні терміни анатомії людини, які вживають у західній і 

російській літературі, встановлено їхні взаємозв’язки і зв’язки з офіційними 

термінами, прийнятими в Міжнародній анатомічній і гістологічній 

класифікації. У клінічній та теоретичній медичній літературі під час опису 

анатомічних утворень чи ділянок тіла людини, обґрунтуванні топографо-
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анатомічних умов оперативних доступів й оперативних прийомів часто 

вживають епонімну анатомічну чи топографо-анатомічну термінологію, 

незважаючи на те, що вона майже не входить до чинної Міжнародної 

анатомічної номенклатури. 

В. І. Лисенко у статті «Терміни-епоніми в українській анатомічній 

термінології» досліджує епоніми анатомічної термінології зокрема і ширше – 

медичної термінології. Дослідниця поставила перед собою такі завдання: 

з’ясувати роль та місце основних найменувань з компонентами-власними 

назвами в анатомії від найдавніших часів до XX ст., значення цих найменувань, 

що стали звичними у практичній анатомії, виявити структурні особливості 

епонімних (іменних) назв, які застосовують у практичній і теоретичній медичній 

літературі, описуючи анатомічні утворення чи частини тіла людини. 

Перспективами свого дослідження В. І Лисенко бачить: 1) прокласифікувати 

епонімні терміни за будовою, за формою (повнота/усіченість прізвища), за 

дериватністю; 2) виділити лексеми складних епонімів; 3) дослідити синонімію 

анатомічних термінів, що мають іменний компонент у своєму складі; 4) укласти 

словник термінів-епонімів з короткими відомостями про науковців, іменами 

яких названо анатомічні структури; 5) дослідити сполучуваність складних і 

складених епонімів. 

М. В. Дмитрук у дисертації «Формування української ветеринарної 

лексики» досліджує епонімні терміни ветеринарної медицини. Науковець 

виявила, що найбільшу кількість епонімів зафіксовано в хірургічній 

ветеринарній практиці. Терміни-епоніми вона трактує лише як прізвищевий 

компонент: «словосполучення, до складу яких входять терміни–епоніми» [64, 

с. 12]. Дослідження структурних особливостей термінів-епонімів дало змогу 

М. В. Дмитрук зробити висновок про те, що такі наукові назви, як правило, є 

дво- та багатоосновними і містять базове слово та власну назву. Базове слово є 

назвою загального характеру – операція, фактор, хвороба, і лише власна назва 

семантично детермінує та специфікує вираз. Отже, за власними іменами у 

ветеринарній термінології названо: хвороби, симптоми, синдроми, клітини, 
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віруси, мікроорганізми, речовини, способи операцій, інструменти, апарати, 

пристрої тощо, наприклад: операційний стіл системи Сапожникова, Мюрет-

метод, станок Китаєва для фіксації тварин, термокатетер Дешері. 

М. В. Дмитрук, вивчаючи ветеринарну термінологію, відводить 

відпрізвищевим термінам провідну роль у формуванні цієї терміносистеми. 

Р. І. Стецюк у своїй праці «Українська кардіологічна термінологія 

(структурно-семантична характеристика)» [180] аналізує українську 

кардіологічну термінологію і приділяє достатньо уваги епонімам. Тут епоніми 

вживають на позначення апаратів та інструментів, симптомів і синдромів, назв 

операцій, законів медицини, наприклад: симптом Аллена, синдром Мойнагена, 

анемія Аддісона, закон Старлінга, тільця Гендерсона-Патерсона, стетоскоп 

Камманна, кровоспинний затискач Кохера, кровоспинний затискач Пеана, 

операція Гейровського при кардіоспазмі. 

Л. О. Удовенко досліджує епоніми української валеологічної термінології 

[187]. Терміном-епонімом дослідниця вважає сполуку двох чи більше лексем, 

які поєднує підрядний зв’язок і які називають одне поняття, мають дефініцію й 

кодифіковані у фаховій лексикографічній літературі. У праці «Терміни-епоніми 

в українській валеологічній термінології» Л. О. Удовенко торкається питань 

передавання чужомовних прізвищ. Науковець наголошує на тому, що терміни-

епоніми допомагають простежити принцип пріоритетності законів української 

мови над запозиченнями з будь-якої іншої, правильність написання 

термінологічних одиниць згідно з вимогами сучасного національного 

правопису, а іноді й усупереч. 

У філологічних дослідженнях, присвячених цим наукам, особливо 

природничим і технічним, у термінології широко описано відпрізвищеві 

терміни. У цих царинах людського знання терміни-епоніми досліджено в 

найрізноманітніших аспектах. Наприклад, у географії вивчають суміжні з 

епонімами антропоніми, тобто терміни, утворені від власних імен людей. У 

дослідженні анатомічної термінології В. І. Лисенко [116, с. 68] поділяє епоніми 



  21 

за будовою і виділяє одно-, дво-, три-, чотири-, п’ятикомпонентні конструкції. 

Натомість фізичні відпрізвищеві терміни практично не описано. 

У лінгвістичній літературі існує певне розмежування в назвах «епонім» 

та «епонімний термін» (у літературі є також варіант «епонімна назва»): епонім 

означає безпосередньо особу чи явище, за яким названо досліджуваний об’єкт, 

а епонімний термін – це сама лексична одиниця, утворена від певного епоніма. 

Епонімний термін не завжди ідентичний епоніму; від епонімів часто 

утворюють словосполучення й інші частини мови: прикметники, дієслова, 

субстантивовані прикметники. Джерелом для утворення епонімів також 

можуть слугувати географічні назви чи історичні події. 

Питання правопису прізвищ іншомовного походження і похідних лексем 

вивчали Є. А. Карпіловська, О. Д. Кочерга, Є. В. Мейнарович [76], 

Л. О. Удовенко [187], Б. І. Шуневич [205]. 

Іноземні науковці також звернули увагу на відпрізвищеві терміни у 

зв’язку з необхідністю виявлення історичного та культурного складника 

наукового дискурсу, доповнення власне лінгвістичного та лінгвокогнітивного 

вивчення мови науки, зокрема, в прикладному аспекті. Російські мовознавці 

приділили увагу загальним питанням вивчення епонімів: наприклад, 

М. Б. Воробйова досліджує особливості реалізації епонімів у науковому тексті 

[29], В. Д. Рязанцев уклав словник епонімів з урахуванням їхнього походження 

[171]. О. А. Леонович досліджує функціювання англійських імен [113]. Вони 

сконцентрувалися на вивченні епонімів у медицині й математиці. Російські 

дослідження епонімів стосуються різних мов, зокрема, іспанської [15]. Існують 

праці про епоніми у галузевих терміносистемах російської мови, наприклад, 

медицини (С. Б. Корольов, Г. Н. Топоров, І. М. Матяшин та ін.), географії 

(Т. А. Булановська та ін.), науково-технічної термінології (В. В. Вахрамєєва, 

Т. С. Пристойко) та авіації (К. О. Зюзіна) [94; 185; 125; 12; 18; 157; 71]. 

Широко представлено відпрізвищеві терміни і в російській 

лексикографії – існує низка словників термінів-епонімів, переважно з різних 

галузей медицини: «Иммунологический эпонимический словарь-справочник» 
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[142], «Словарь эпонимов в невропатологии» [33], «Иллюстрированный 

словарь эпонимов в морфологии» [32], «Словарь-справочник терминов, 

эпонимов, симптомов и синдромов в травматологии и ортопедии» [94] 

«Симптомы и синдромы в хирургии» [125] та інші. Деякі з російських 

словників епонімів видано в Україні [125; 185] і в Білорусі [33]. 

Слідом за російськими науковцями деякі українські дослідники 

присвятили свої праці функціюванню епонімів в іноземних мовах: наприклад, 

Т. В. Венкель і О. В. Венкель у статті «Епонімічні назви в термінологічному 

просторі сучасної англійської мови» звернулися до епонімних термінів 

англійської мови [19].  

Існує ціла низка досліджень та словників епонімів англійською мовою, 

наприклад: «Eponyms and Citations in the Literature of Psychology and 

Mathematics» [211], «Dictionary of medical eponyms» [209], «From Aristotelian to 

Reaganomics: A Dictionary of Eponyms With Biographies in the Social Science» 

[217], «An Eponymous Dictionary Of Economics: A Guide To Laws And Theorems 

Named After Economists» [216], Електронний словник медичних епонімів [65] 

та інші.  

У словнику [211] досліджено 4506 журнальних статей. 4,4% назв статей 

належать до психології і 33,4% – до математики. Досліджувані назви статей 

містять принаймні один епонім (вираз, що складається з імені фізичної особи і 

слова, що позначає ідею, пов’язану з цією особою). Крім того, тут подано 

бібліографію, приклади вживання епонімних термінів і цитати, що їх містять, а 

також перелік журналів, що послужили джерельною базою словника. 

«Dictionary of medical eponyms» [210] – міжнародний словник медичних 

епонімів, використовуваних у внутрішній медицині. Кожен запис розкриває 

значення епонімного терміна і подає інформацію про людину, іменем якої цей 

термін названо. У словнику показано регіональні відмінності в межах однієї 

країни і в мовах різних країн. Наприклад, синдром Пламмера-Вінсона (США і 

Австралія) називають синдромом Паттерсона-Келлі у Великобританії і 

синдромом Вальденстрема-Кйелберга у Скандинавії. Ця книга є спробою 
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створити список епонімів, використовуваних у практиці внутрішньої медицини 

в країнах, де розмовляють англійською. 

Словник [217] містить докладний список епонімів у соціальних науках, а 

також деякі топоніми. У праці подано епонімні терміни, які належать до 

широкого спектру соціальних наук, у тому числі антропології, економіки, 

освіти, історії, політології, релігієзнавства та соціології. Словникові гасла 

розташовано в абетковому порядку. Кожна стаття починається з визначення 

терміна, далі подають історію походження терміна і його значення. Потім 

подано біографічні дані особи, іменем якої названо термін. Для кожного запису 

укладено коротку бібліографію. Наприкінці словника подано список гасел, 

упорядкований за категоріями, і вибірковий перелік праць на тему епонімів. 

Eponymous Dictionary of Economics [216] містить повну базу епонімних 

термінів у галузі економіки. Практика використання імені науковця для 

називання всього чи частини того, що цей науковець відкрив, має багато 

цікавих можливостей. Проте в царині науки і мистецтва зроблено лише окремі 

спроби лексикографічно опрацювати цю тему. Це перший словник епонімних 

термінів економіки. В економіці існує величезна кількість епонімних термінів, і 

середній економіст, ймовірно, не буде знайомий з багатьма із них. У словнику 

подано деякі рідкісні, але цікаві епонімні терміни. У словнику використано 

перехресні посилання і подано короткий список літератури. 

Автори статті «Eponyms and the Nazi Era: Time to Remember and Time for 

Change» [215] вважають епонімами назви медичних розладів, названих на честь 

людей, які першими описали певний стан. Мова медицини рясніє епонімними 

термінами. Рішення щодо користування чи не користування такими термінами 

не є простим. У статті розглядають моральну проблему використання епонімів 

– наприклад, коли дослідження проводили в неетичних умовах. Автори 

вважають неприпустимим увічнювати в термінах імена таких дослідників. У 

цій статті подано епонімні терміни, імена в яких пов’язані з явними злочинами 

медичної спільноти в епоху нацизму, а також альтернативну медичну 

номенклатуру.  
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У статті «Translating English Mathematical Eponyms Into Romanian» [214] 

Ф. Попеску пропонує всебічний підхід до перекладу англійських математичних 

епонімних термінів румунською мовою. Епонімні терміни можуть створювати 

труднощі у процесі перекладу, коли такі терміни виникають миттєво, як 

результат визнання внеску видатних науковців, відомих в англо-

американському світі, але менш відомих перекладачам. Час виникнення 

епонімних термінів також призводить до непотрапляння цих термінів у останні 

та оновлені видання загальних або енциклопедичних словників. Як наслідок, 

перекладачі повинні або покладатися на тлумачні спеціалізовані словники, або 

витрачати довгі години на розв’язання загадок назв законів, лем, наближень, 

коефіцієнтів, формул, процедур тощо.  

У словнику «Eponyms in Psychology: A Dictionary and Biographical 

Sourcebook» [213] подано інформацію про епонімні терміни психології – слова 

чи фрази, поширені серед психологів, які містять ім’я особи, місця чи 

установи. Також тут подано епонімні терміни, пов’язані з психологією 

(наприклад, освіта, психіатрія, психоаналіз), наприклад: синдром Дауна 

(названий на честь британського лікаря Джона Дауна), шкала Гутмана (на 

честь американського психолога Луї Гутмана). Відзначають, що близько 60% з 

цих термінів не знайдено у спеціалізованих словниках із психології. Тут 

визначено й описано більше 850 епонімних термінів, продискутовано 

походження термінів і подано короткі біографії науковців. 

Як бачимо, більшість досліджень епонімів стосується різних галузей 

медицини, а також математики, психології, економіки, соціальних наук. 

М. М. Дзюба слушно ставить питання про створення українських 

словників епонімних термінів, які становлять значний пласт термінної лексики 

[61, с. 72]. 

В українському словникарстві спостерігаємо поодинокі спроби 

лексикографування спеціальних епонімних мовних одиниць на основі медичної 

термінології, а саме: вроджених та набутих синдромів в оториноларингології, 

спадкових синдромів, клінічних епонімних синдромів [128; 133; 204]. 
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Очевидно, що словники епонімних найменувань потрібні не лише для 

медичної галузі, а й для інших метамов. 

 

1.2. Загальна характеристика української фізичної термінології і 

стан її дослідження 

 

У підручнику ―Українське термінознавство‖ [148, с. 7] автори у будь-якій 

термінній системі виділяють семантичне ядро: ―невелика група поняттєво 

об’єднаних лексем, які, з одного боку, традиційно використовують на різних 

етапах розвитку суспільства, а з іншого – зазнають певної концептуальної 

семантизації‖ [148, с. 7]. Продовжуючи цю думку, скористаємося підходом 

Г. Кониського до терміна: ―термінами першого порядку є надані назви речей, а 

термінами другого порядку є назви, надані речам, пізнаним першим 

проникненням‖ [91, с. 67]. Отже, на підставі цих тверджень можемо зробити 

висновок, що система української фізичної термінології, як і будь-яка інша 

система, має у своєму складі ядро та периферію. 

Фізика межує з багатьма науками (математикою, хімією, астрономією 

тощо) і складається з багатьох розділів, які практично переросли в самостійні 

науки (електротехніка, електроніка, електромеханіка, астрофізика, механіка 

рідин і газів тощо). Тому для цього дослідження важливо подати трактування 

фізичного терміна, яке дасть змогу вважати певні терміни частиною термінної 

системи саме фізики. Тим самим окреслимо межі цього дослідження. 

Зупинімося на твердженні, що фізика – це наука про будову, властивості та 

закони руху матерії [333, с. 1321]. 

Отже, у ядрі фізичної терміносистеми є терміни на позначення законів і 

властивостей руху матерії. Ці терміни називають явища, процеси, закони, 

наприклад: швидкість, прискорення, система координат, закон Ньютона, 

закон Кулона, електромагнетний потенціал, електричний струм, закон Ома, 

система рівнянь Максвелла тощо. 
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До периферії належать термінні системи всіх суміжних наук, які 

допомагають зрозуміти й описати фізичні явища: математична термінолексика, 

оскільки математика – це мова фізики (наприклад: рівняння, нерівність, число, 

теорема, функція, інтеграл, фігура, коефіцієнт, множник тощо); терміни 

філософії (наприклад: принцип, концепція, категорія, постулат, гіпотеза, 

невизначеність, формалізм тощо); терміни хімії (наприклад: газ, атом, 

молекула, молярна маса, тверде тіло, кристалічна ґратка тощо). Крім цього, 

до периферії фізичної термінології належать технічні терміни і терміни 

наукових дисциплін, що виникли й розвинулися внаслідок практичного 

застосування фізичних закономірностей. До таких наукових дисциплін можна 

зарахувати, наприклад, електротехніку, електромеханіку, електроніку, 

астрофізику тощо. Із галузей техніки, які розвинулися із застосування певних 

фізичних явищ, вкажемо, наприклад, гальванопластику, гальваностегію, 

радіоелектроніку, гідравліку тощо. 

До ядра фізичної термінології належить більшість фізичних термінів-

епонімів. Сюди належать терміни, які позначають фізичні величини й одиниці 

їх вимірювання. Крім того, до ядра необхідно залучити низку математичних 

термінів (наприклад, дужки Пуассона, гамільтоніан, матриця Паулі, 

ермітовий оператор, гільбертів простір, кватерніон Гамільтона, які є 

базовими для певних розділів фізичної науки. 

Терміни суміжних наук, очевидно, належать до периферійної фізичної 

термінології. Для забезпечення чистоти вибірки потрібно ретельно добирати 

навчальну й наукову літературу – джерела дослідження. За такого підходу 

ймовірність залучити терміни-епоніми з периферійної чи дотичної до фізики 

термінології є досить невисокою. 

Термінологію досліджували в різноманітних аспектах: від теоретичних 

питань термінознавства (Д. С. Лотте, О. В. Суперанська, Р. де Богран, 

Т. І. Панько, І. М. Кочан та ін.) до вивчення термінних систем окремих галузей 

людського знання. Українську фізичну термінологію досліджували 

В. І. Пілецький, І. Р. Процик, І. В. Волкова.  
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У праці вітчизняних дослідників Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк 

«Українське термінознавство» [148] фізичній термінології приділено буквально 

один-два абзаци. У дослідженні «Склад і структура термінологічної лексики 

української мови» [146] фізичній термінології присвячено пункт «Термінологія 

фізики і математики», але достатньої уваги її описові не приділено. Це ж 

можна сказати і про працю О. Д. Кочерги [102], в якій авторка висвітлює 

головні проблеми фізичної термінології паралельно з математичною. 

Лінгвістичний аналіз однієї з тематичних груп української фізичної 

термінології подано у праці В. А. Винника «Названия единиц измерения и веса 

в украинском языке» [20]. 

У контрастивному аспекті українську фізичну термінологію 

досліджували Т. В. Корсакова і Н. І. Шашкіна [94]. 

Дослідженню української фізичої термінології присвячено праці, в яких 

опис останньої здійснено у синхронному (В. І. Пілецький  «Співвідношення 

національного й інтернаціонального у словотворчій структурі українських 

фізичних термінів» [150], В. А. Винник «Назви одиниць вимірювання і ваги в 

українській мові» [20] та ін.) і в діахронному (І. Р. Процик «Українська фізична 

термінологія другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття» [153]) 

аспектах. 

В. І. Пілецький дослідив співвідношення національного й 

інтернаціонального у словотвірній структурі українських фізичних термінів. 

Основну увагу науковець звернув на утворення термінів суфіксальним 

способом. Як стверджує дослідник, утворення українських фізичних термінів із 

національними суфіксами відбувається в руслі загальномовних словотворчих 

процесів у системі української мови. Визначено основні закономірності 

утворення українських фізичних термінів:  

а) тенденція до концентрації, узагальнення основних словотворчих типів, 

обмеження їх кількості; 

б) безпосередня залежність продуктивності словотвірного типу від 

семантичного та структурного розмаїття мотивувальних основ; 
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в) постійне збільшення кількості мотиваторів з мотивованими основами і 

виникнення словотвірних ланцюжків, що відображають взаємодію різних 

понять. 

Описано особливості, притаманні суфіксальному утворенню українських 

фізичних термінів із національними суфіксами: менша, ніж у 

загальнолітературній мові, загальна кількість словотвірних типів; тенденція до 

утворення найменувань абстрактних дій на -ння від дієслів одного виду; 

відсутність мотиваторів-іменників; можливість утворення назв абстрактних дій 

безпосередньо від імен, минаючи дієслівну стадію. 

Взаємодія національного та інтернаціонального у словотвірній структурі 

українських суфіксальних фізичних термінів проявляється у взаємній 

доповнюваності словотвірних типів у межах однакових словотвірних 

категорій; конкуренції між словотвірними типами з національними та 

інтернаціональними суфіксами і появі термінів-дублетів; приєднуваності 

національних суфіксів до інтернаціональних основ і виникненні гібридних 

термінів. Основним фактором, що регулює функціювання певного 

словотвірного типу з національним або інтернаціональним суфіксом, є 

екстралінгвальний фактор: потреба фізичної термінології в найменуванні 

певного поняття. До лінгвістичних умов, що сприяють або перешкоджають 

поширенню того чи іншого словотвірного типу у фізичній термінології, 

належать характер словотвірного значення і словотвірної бази, словотвірна 

валентність суфікса, вплив інших словотвірних типів та ін. 

І. Р. Процик виділяє чотири періоди розвитку української фізичної 

термінології: 1) зародження української фізичної термінології, що 

характеризувалося появою фізичних термінів на сторінках журналу ‖Основа‖, 

нагромадженням термінного матеріалу в Галичині, збиранням і стихійним 

творенням назв спеціальних фізичних понять у Наддніпрянській Україні (друга 

половина ХІХ – 10-ті рр. ХХ ст.); 2) організована і координована робота над 

творенням та опрацюванням української фізичної термінології (20-30-ті рр. ХХ 

ст.); 3) розвиток української фізичної термінології у річищі радянського 
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мовозавства, зросійщення української фізичної термінології, уніфікація її з 

російською термінологією (друга половина 30-их – 80-ті рр. ХХ ст.); 4) 

відродження та активізація термінотворчих процесів у незалежній Україні, 

подальше творення й усталення фізичної терміносистеми (90-ті рр. ХХ ст.) 

[158, с. 2]. 

Основна увага дослідниці зосереджена на структурно-словотвірних 

особливостях української фізичної термінології у другій половині ХІХ – 

першій третині ХХ ст., тобто на першому і другому періодах її розвитку [157; 

154]. У дисертаційному дослідженні основну увагу зосереджено на перших 

двох етапах: від зародження української фізичної термінології у другій 

половині ХІХ ст. до спроб її систематизації в середині 30-их рр. ХХ ст. У цей 

час українська фізична термінологія розвивалася еволюційно, без 

насильницького зросійщення. На особливу увагу, на думку І. Р. Процик, 

заслуговують 20-30-ті рр., час інтенсивного збагачення і нормалізації 

української фізичної термінології. У своєму дослідженні І. Р. Процик 

поставила перед собою і розв’язала такі завдання: 1) виявити основні періоди 

становлення і розвитку української фізичної термінології; 2) проаналізувати 

джерела фізичної термінології, увести в науковий обіг термінний матеріал з 

джерел, які до цього часу ще не були об’єктом спеціального лінгвістичного 

дослідження; 3) з’ясувати провідні тенденції термінотворення та основні 

напрямки роботи над українською фізичною термінологією на кожному з 

досліджуваних історичних етапів; 4) встановити шляхи поповнення і розвитку 

лексичного складу української фізичної термінології; 5) розглянути способи і 

засоби термінної деривації, словотвірні моделі термінів, виявити їх 

продуктивність. Дослідниця розглядає процеси творення і відбору українських 

фізичних термінів у діахронному зрізі. Цей аналіз свідчить про безпосередню 

залежність термінотворчих процесів і їх інтенсивності від впливу позамовних 

чинників.  

Протягом історичного розвитку української фізичної термінології на 

науковій основі науковець виділяє два підходи до її становлення: 1) творення 
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термінології на народній основі; 2) використання здобутків інших мов, 

залучення запозичень. У кожен із періодів творення української фізичної 

термінології, залежно від мовних і позамовних факторів, відчутними були 

прояви то одних (національних), то інших (інтернаціональних) концепцій. 

Загальновживана лексика термінізувалася внаслідок вторинної номінації, тобто 

семантичним способом, що передбачало доповнення семантики 

загальновживаного слова термінним змістом, зміну семантики 

загальновживаного слова внаслідок переосмислення та надання термінній 

лексиці інших галузей фізичного змісту. Термінізація відбувалася на основі 

метафоричного чи метонімного найменування. Творення термінної лексики 

здійснювалося тими ж способами, що й деривація слів загальновживаної мови: 

морфологічним, морфолого-синтаксичним, семантичним, лексико-

синтаксичним. Найбільшу кількість становлять однослівні терміни-іменники, 

утворені лексико-семантичним та морфологічним способами, а також 

аналітичні деривати. Іменники в українській фізичній термінології 

досліджуваного періоду утворено суфіксальним, префіксальним, префіксально-

суфіксальним способами, а також осново- та словоскладанням. Найбільш 

продуктивними у творенні термінів-іменників є суфіксальний спосіб та 

основоскладання, малопродуктивні – префіксальний і префіксально-

суфіксальний способи. 

І. В. Волкова описала лексико-семантичну характеристику української 

фізичної термінології на сучасному етапі її розвитку [27]. Особливості 

фізичного терміна як знака наукового поняття проаналізовано у зіставленні з 

термінами початку ХХ ст. У дослідженні уточнено особливості фізичного 

терміна як семантичного знака у зіставленні із загальновживаними словами і 

термінологіями інших наук, класифіковано сучасні фізичні терміни за типами 

мотивованості, з’ясовано роль символа в сучасній українській фізичній 

термінології. Особливу увагу зосереджено на аналізі функціювання сучасного 

фізичного терміна на рівні лексичної парадигматики, а саме: а) особливостей 

синонімії сучасних фізичних термінів; б) особливостей антонімії фізичних 



  31 

термінів; в) гіперо-гіпонімічних відношень в українській фізичній термінології; 

г) полісемічних та омонімічних відношень. Автор зіставляє виявлені 

характеристики термінів досліджуваного періоду з характеристиками термінів 

початку ХХ ст. Дослідження виявило, що сучасна фізична термінологія 

відзначається значною кількістю складених термінів, наявністю великої 

кількості символів, розвинутою системною організацією, основою якої є 

синонімічні, гіперо-гіпонімічні, антонімічні, полісемічні та омонімічні 

кореляції. Реалізація цих відношень у досліджуваній термінології має певні 

особливості, що вирізняють її серед інших терміносистем. Подано 

рекомендації щодо вживання окремих фізичних термінів. 

Сучасний стан вивчення термінології фізики не може бути задовільним 

ні для мовознавців, ні для самих фізиків, оскільки багато аспектів залишилися 

невисвітленими. Навпаки, можна стверджувати, що в науковій літературі 

розглянуто лише окремі сторони її структурної організації, дано частково 

гендерну характеристику. Уніфікована і стандартизована фізична термінологія 

як головний компонент багатьох технічних метамов є основою успішного 

спілкування у фізико-технічній сфері. Такий стан дослідження фізичної 

термінології не є задовільним, оскільки багато питань залишилися 

невисвітленими. Потрібне подальше глибоке вивчення фахової терміносистеми 

з позицій лінгвістики. 

Жодне зі згаданих досліджень не стосувалося відпрізвищевих термінів 

(епонімів) української фізичної термінології. 

 

1.3 Методи дослідження 

 

Методами лінгвістичних досліджень займались багато відомих 

вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: І. О Бодуен де Куртене, 

К. Бругман, В. Вундт, О. О. Потебня, П. Ф. Фортунатов, А. Шлейхер та ін. 

Варто відзначити, що за кілька останніх десятиріч добре розроблено 

методику дослідження термінів. Слід назвати праці вітчизняних і зарубіжних 
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мовознавців: Т. Р. Кияка [76; 78], Т. І. Панько [146; 147], А. В. Крижанівської 

[105], В. П. Даниленко [36-40], Д. С. Лотте [121], Ф. О. Нікітіної [137], 

В. О. Гречка [33], В. В. Петрова [149], Т. Л. Канделакі [73], 

Я. А. Климовицького [80] та ін. Названі дослідники зробили чималий внесок у 

теорію і практику дослідження термінів. 

Методикою, виробленою згаданими мовознавцями, послуговувались 

дослідники термінології різних наук, у тому числі фізики. 

Методи диференціюють на загальні (спостереження, індукція, дедукція, 

гіпотеза, аналіз, синтез, порівняння, ідеалізація, експеримент, формалізація, 

моделювання тощо) і спеціальні (порівняльно-історичний, типологічний, 

зіставний, структурний, функційний, конструктивний, дискурс-аналізу).  

Застосування математичного (точніше, кількісного) критерію в 

мовознавчих дослідженнях відоме з давніх часів. Розрізняють кількісні й 

статистичні методи. Кількісні методи зводяться до простого підрахунку 

частоти вживання мовних одиниць. Статистичні методи передбачають 

використання різних формул для виявлення правил розподілу мовних одиниць 

у мовленні, для виміру зв’язків між мовними елементами, для встановлення 

тенденцій у розвитку та функціонуванні мови та для встановлення залежності 

між якісними й кількісними характеристиками мови. Математичні методи 

мають самостійну цінність у дослідженні мови і, крім того, можуть входити як 

складник в інші методи. 

Статистичні методи вивчають кількісні закономірності природної мови. 

У їхній основі лежить припущення, що деякі чисельні характеристики і 

функційні залежності між ними, отримані для обмеженої сукупності текстів, 

характеризують мову в цілому або її функційні стилі (публіцистичний, 

науковий, художній і т.п.). Статистичні методи використовують для 

об’єктивності спостережень і узагальнень. Оброблені дані у цьому дослідженні 

подано у вигляді таблиць і графіків взаємозалежностей, що зробило результати 

дослідження конкретно наочними. Практично важливою і найбільш вивченою 

числовою характеристикою є відносна частота вжитку різних лінгвістичних 
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одиниць (букв, фонем, складів, слів, синтаксичних конструкцій), їх класів 

(наприклад, голосних, приголосних, частин мови) і поєднань (наприклад, 

послідовностей з n-букв). Цей метод у нашому дослідженні застосовано для 

визначення частиномовного розподілу епонімних термінів, розподілу 

епонімних термінів за кількістю компонентів, визначення продуктивності 

морфем. 

Описовий метод – планомірна інвентаризація одиниць мови і пояснення 

особливостей їх будови та функціювання на певному етапі розвитку мови, 

тобто в синхронії. В описовому методі розрізняють такі послідовні етапи: 1) 

виділення одиниць аналізу (фонем, морфем, лексем, конструкцій тощо); 2) 

членування виділених одиниць (вторинна сегментація): поділ речення на 

словосполучення, словосполучення на словоформи, словоформи на морфеми, 

морфеми на фонеми, фонеми на диференційні ознаки; 3) класифікація й 

інтерпретація виділених одиниць.  

У цьому дослідженні ми використали метод пасивного спостереження 

(інакше – реєстраційний) для отримання вибірки фізичних епонімних термінів. 

Метод пасивного спостереження збігається з етапом інвентаризації описового 

методу. 

Етап таксономії описового методу в цьому дослідженні застосовано для 

побудови класифікації епонімних термінів за різними ознаками: за кількістю 

компонентів (одно-, дво-, три-, чотири-, багатокомпонентні), за будовою 

(прості, складні, складені), за повнотою відтворення прізвища (повні, усічені). 

До соціологічних методів належить прийом тематичних груп, тобто 

груп слів, пов’язаних спільною темою, який ми використали для відбирання 

відпрізвищевих термінів і для їх поділу на групи (назви фізичних одиниць, 

назви фізичних законів, назви постійних величин, назви вимірювальних 

приладів тощо).  

Аналітичні методи дають змогу з’ясувати наукову обґрунтованість і 

доцільність конкретної мовної одиниці. До цієї групи методів зараховують 

методи порівняльного, семантичного, концептуального, логіко-поняттєвого, 
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історико-етимологічного, компонентного аналізу, індукцію та дедукцію, 

таксономізацію, формалізацію, ідеалізацію, структурний метод, 

функціональний метод, лінгвостатистичний метод, метод гіпотез, 

фальсифікацію, трансформаційний етап методу аналізу та синтезу, метод 

граматичної аналогії, метод пріоритетного функціювання, метод акустичних 

інваріантів тощо. 

Для дослідження парадигматики епонімних термінів фізики – синонімії, 

антонімії, гіперо-гіпонімії, омонімії – ми застосували метод дистрибутивного 

аналізу. Цей метод полягає у вивченні оточення (дистрибуції) окремих 

термінів у тексті. Також цей метод застосовано для вивчення сполучуваності 

компонентів термінів. 

Також для вивчення парадигматичних відношень ми застосували аналіз 

визначень (дефініцій). Цей метод полягає у використанні словникових 

дефініцій як особливого методичного прийому опису лексичної семантики 

використання словникових дефініцій як особливого методичного прийому 

опису лексичної семантики. 

Для дослідження гіперо-гіпонімії ми скористалися методом опозицій, 

суть якого полягає у виявленні родових і видових ознак у дефініціях термінів з 

метою визначення місця терміна в ієрархічній системі інших термінів. 

Для створення моделей будови складених епонімних термінів 

застосовано загальнонауковий метод ідеалізації, який полягає у створенні 

уявного об’єкта з ідеальними властивостями. 

Метод компонентного аналізу – система прийомів лінгвістичного 

вивчення значень слів, суть якої полягає в розщепленні значення слова на 

складники компоненти. Цей метод ми використали під час виділення 

міжнародних терміноелементів. 

Застосування цих методів дало змогу всебічно дослідити епонімні 

терміни української фізичної термінології.  
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1.4 База дослідження 

Базою нашого дослідження є наукова, навчальна і науково-популярна 

література з фізики, а також загальномовні і спеціалізовані словники. 

Досліджуючи словники, ми не виявили фізичних епонімних термінів ні в 

Англо-українському словнику М. І. Балли [220], ні у спеціалізованих 

словниках [306-320; 193; 231; 249]. Винятками серед перекладних словників є 

«Словник фізичної лексики» [278] й «Українсько-англійсько-український 

словник наукової мови» [281]. У «Словнику фізичної лексики» подано багато 

прізвищевих і відпрізвищевих термінів. Особливістю цього словника є форма 

складених епонімних термінів. Автори надають перевагу поданню складеного 

епоніма у формі «епонім прикметник + іменник у називному відмінку», 

наприклад, Бальмерова серія (спектральна серія у спектрі атома водню, названа 

на честь швейцарського фізика Йоганна Бальмера), Лаґранжів множник, 

Кулонова сила, Айнштайнове рівняння тощо.  

В «Українсько-англійсько-українському словнику наукової мови» [281] 

широко представлено прості, складені та складні прізвищеві та відпрізвищеві 

терміни. Як і в «Словнику фізичної лексики», автори надають перевагу 

поданню складеного епоніма у формі «епонім прикметник + іменник у 

називному відмінку», наприклад, Евдоксова аксіома, Урисонова аксіома тощо. 

Однак автори не допускають появи доволі невдалих термінів, поданих у 

«Словнику фізичної лексики» [278], наприклад, Паулієвий принцип, Морзієва 

абетка тощо. Тут автори утворюють прикметники від незмінюваних 

іменників, наприклад, Паулі, Морзе. Натомість автори [281] вживають звичні 

принцип Паулі, абетка Морзе тощо. У цьому словнику [281] подано також 

окремі епонімні терміни-дієслова, наприклад, бесемерувати тощо. 

Форма подання «епонім прикметник + іменник у називному відмінку» 

(наприклад, Евдоксова аксіома) переважає лише в цих словниках. В інших 

словниках складні епоніми подають у вигляді «іменник у називному відмінку + 

епонім – іменник у родовому відмінку», наприклад, серія Пашена (спектральна 

серія у спектрі атома водню, названа на честь німецького фізика Фрідріха 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD
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Пашена), лічильник Гейгера тощо, або «епонім – відносний прикметник + 

іменник у називному відмінку», наприклад, шредінгерівська функція, 

дебаївський радіус, ваг-дер-ваальсівські сили тощо. 

Фізичні відпрізвищеві терміни побутують переважно у спеціалізованій 

науковій, навчальній та довідковій літературі. Ці терміни обов’язково подають у 

спеціалізованих перекладних й одномовних словниках і довідниках. Зосередьмо 

увагу на поданні таких термінів у одномовних словниках  лінгвістичного типу. 

Для дисертаційної роботи взято такі словники: «Великий тлумачний словник 

сучасної української мови» [251; 252], «Словник української мови» в 11-ти 

томах [315], «Словник іншомовних слів» [314], «Великий зведений 

орфографічний словник української мови» [250]. 

У тлумачних словниках [251; 252; 315] широко представлено прості 

(наприклад, ампер, вольт, ньютон, ампераж, фарада, паскаль тощо) та 

складні (наприклад, ампер-секунда, ампер-виток, амперметр, мілівольтметр 

тощо) епоніми. Зауважмо, що у словнику подано як повні (ньютон, ом, паскаль 

тощо), так і усічені (вольт, фарад тощо) прості епоніми. 

У тлумачному словнику [251] виявлено 40 простих (наприклад, ньютон, 

паскаль тощо) і 88 складних епонімів (наприклад, амперметр, вольтоскоп 

тощо). Прості епоніми – це переважно іменники (33 терміни), хоча серед них є 

і прикметники (7 термінів). Серед складних епонімів переважають терміни з 

елементами ґальвано (27 лексем) і рентґен (21 термін). Зауважмо також 

неповноту поданих у словнику [251] відпрізвищевих термінів. Тут пропущено 

деякі прості епоніми на позначення операторів (гамільтоніан, лапласіан, 

якобіан тощо), а також низку термінів із міжнародними елементами, які 

означають степінь числа, наприклад: кіло, мега, нано, піко тощо. Також 

порівняємо кількість виявлених епонімів із нашою вибіркою, зробленою зі 

спеціалізованих перекладних словників, навчальної та наукової літератури для 

цього дослідження. У цій вибірці простих епонімів є 118, складних – 137. Така 

кількісна різниця також свідчить про неповноту подання простих і складних 

епонімів у словнику [251]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD
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У тлумачному словнику [252] спостерігаємо подібну картину: 26 простих 

і 49 складних епонімних термінів. Не виявлено термінів на позначення 

операторів, немає епонімів із міжнародними терміноелементами кіло, мега, 

нано, піко тощо. 

У «Словнику іншомовних слів» [315] також широко представлено 

відпрізвищеві терміни, прості (ампер, вольт, ньютон, паскаль, кюрі, рентґен 

тощо) і складні (гальванотехніка, гальваноакустика, амперметр, вольтметр, 

ампер-година тощо). Прості епоніми є повні (рентґен, кюрі, бекерель тощо) і 

усічені (вольт, фарад). 

Складні епоніми в «Українському орфографічному словнику» [323] 

представлено всіма типами, а саме: терміни з міжнародними елементами, які 

означають степінь числа; назви вимірювальних приладів; складні епоніми з 

міжнародними прізвищевими терміноелементами ґальвано і рентґен. 

У «Словнику іншомовних слів» [314] епонімів менше, ніж у тлумачних 

словниках [251; 252]: 22 прості і 58 складних епонімів. Прості епоніми – це 

переважно іменники (19 термінів). Серед складних епонімів також 

переважають терміни з елементами ґальвано (27 лексем) і рентґен (21 лексема). 

Епоніми в «Українському орфографічному словнику» [323] також подано не 

повністю. Тут такі самі лакуни, як і в тлумачних словниках [251; 252; 315]. 

Подібну картину можна спостерігати й у «Великому зведеному 

орфографічному словнику української мови» [250]. Тут подано і прості (вольт, 

кюрі, рентґен, паскаль тощо), і складні (ґальванометр, омметр, 

вольтміліамперметр, ґаусметр, гігават, гігавольт тощо) епонімні терміни.  

Як і в розглянутих вище тлумачних словниках [251; 252; 314], складні 

епонімні терміни в орфографічному словнику [323] представлено всіма типами, 

а саме: терміни з міжнародними елементами, які означають степінь числа 

(наприклад, мегавольт, міліампер тощо); назви вимірювальних приладів 

(наприклад, амперметр, вольтметр, ґальванометр, омметр, 

вольтміліамперметр, ґаусметр, джоулометр, вольтомметр, вольтоскоп, 

ґальваноскоп); складні епоніми з міжнародним прізвищевим елементом 
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ґальвано (наприклад, ґальваноакустика, ґальванокаустика, ґальванокліше, 

ґальванопласт, ґальванопластика, ґальванопокриття, ґальванопокривання, 

ґальваностегія, ґальваностереотип, ґальваностереотипія, ґальванотехніка, 

ґальванотипія, ґальванохромія), відпрізвищеві терміни з міжнародним 

терміноелементом рентґен (наприклад, рентгеноскопія,  

рентгеностробоскопія тощо). 

Прості епоніми тут теж, як і в інших розглянутих словниках, повні 

(наприклад, ват, ом, паскаль, рентґен тощо) й усічені (вольт, фарада). 

У поданні відпрізвищевих термінів орфографічний словник [323] теж 

неповний, як і попередні. У ньому подано 38 простих і 73 складні епоніми. Тут 

можна вказати ті самі кількісні та якісні недоліки, як і в попередніх випадках. 

Окремо розглянемо інтегровану лексикографічну систему «Словники 

України» Мовно-інформаційного фонду України [273]. Цей словник одночасно 

має ознаки орфографічного, синонімійного й антонімійного. Тут також подано 

прості (наприклад: ват, джоуль, тесла, рентґен тощо) та складні 

(рентґеноскопія, гальванопластика тощо) відпрізвищеві фізичні терміни. Як і в 

усіх попередніх випадках, прості епоніми тут повні й усічені. 

Складні епоніми в лексикографічній системі [273] представлено всіма 

згаданими вище типами, а саме: терміни з міжнародними елементами, які 

означають степінь числа; назви вимірювальних приладів; складні епоніми з 

міжнародними прізвищевими терміноелементами ґальвано і рентґен. 

Особливістю цього словника є те, що для кожної лексеми, у тому числі 

для відпрізвищевих термінів, подано парадигму відмінювання. Приклад 

наведемо в Таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Зразок парадигми прізвищевого терміна 

Відмінок Однина Множина 

Називний Вольт Вольти 

Родовий Вольта Вольтів 
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Відмінок Однина Множина 

Давальний вольту, вольтові Вольтам 

Знахідний Вольт Вольти 

Орудний Вольтом Вольтами 

Місцевий (на) вольті, вольтові (на) вольтах 

 

В електронному словнику [273] епонімів подано більше, ніж в інших: 

простих – 56, складних – 82. Порівнюючи з нашою базовою вибіркою для 

статей [126-131], можна стверджувати, що кількісно у лексикографічній 

системі «Словники України» [273] відпрізвищеві терміни подано досить повно, 

оскільки в базовій вибірці враховано варіантність у написанні термінів. 

Окрім словників різного типу, для дослідження ми взяли наукову [221–

230; 232–244; 253; 254; 256–263; 265–268; 270–275; 277–285; 288–292; 294–305; 

309–311; 314–320; 322; 323; 327–329] і навчальну літературу [245–248; 255; 

264; 269; 276; 286; 287; 293; 306–308; 312; 313; 321; 324–326]. Наукова 

література переважно охоплює такі розділи фізики, як теорія твердого тіла і 

фізика конденсованих систем. Навчальна література охоплює ширшу тематику: 

квантова механіка, статистична фізика, теорія зоряних спектрів, класична 

механіка, теорія ядра, теорія розсіяння, фізика атома тощо. Це розділи фізики, 

які сьогодні активно розвиваються. Саме в цих напрямах фізичної науки 

здійснюють нові відкриття. Тому на дослідження термінології цих розділів ми 

звернули найбільшу увагу. Відібрана для цього дослідження навчальна 

література видана в різний час, що дає змогу проводити діахронний аналіз. Для 

того, щоб охопити інші ділянки фізики (електростатику, електродинаміку, 

термодинаміку, оптику, гідростатику, гідродинаміку тощо), ми використали в 

цьому дослідженні «Довідник з фізики для інженерів та студентів вищих 

навчальних закладів» [331]. У згаданих вище джерелах широко представлено 

епонімні фізичні терміни. Тому ми вважаємо, що достатньо повно охопили 

фізичну термінологію. 
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У цій праці розглянуто такі аспекти епонімів фізичної термінології, як 

структура, синонімія, антонімія, гіперо-гіпонімія, варіантність. Питання 

синонімії в широкому ракурсі розглядав Л. М. Полюга, М. П. Кочерган, 

Л. В. Терещенко та інші. Тему антонімії досліджено в багатьох галузевих 

терміносистемах: біології [172], авіації [198], гірничої справи [87], холодильної 

техніки [206], дорожньо-будівельної справи [81]. Існують дослідження 

антонімів у видавничій [159] і швацькій термінології [168]. Оскільки 

досліджень антонімічних відношень фізичної термінології не виявлено, у 

нашій праці спираємося на загальні мовознавчі праці [23-25; 175; 179; 182, 

187], дослідження галузевих терміносистем, зокрема, на статті О. А. Южакової 

[206], О. В. Колган [87-90] та ін., а також на наші статті [126-131]. Детального 

аналізу статей, безпосередньо не пов’язаних ні з термінологією фізики, ні з 

термінами-епонімами, у цій роботі ми не здійснювали. 

 

Висновки до розділу 1 

 

В українському і світовому мовознавстві епоніми досліджено в різних 

аспектах – загальнотеоретичні дослідження і дослідження конкретних галузей 

людської діяльності. Основним теоретичним дослідженням епонімів в 

українській лінгвістиці є праця М. М. Дзюби «Епоніми в українській науковій 

термінології». Щодо конкретних галузей, то найкраще вивченими є епоніми в 

українській медичній термінології. Опубліковано праці про епоніми в анатомії, 

кардіології, валеології, ветеринарії, словники епонімних термінів, а саме 

вроджених та набутих синдромів в оториноларингології, спадкових синдромів, 

клінічних епонімних синдромів. Це відповідає світовому напрямку 

дослідження епонімів, де основну увагу зосереджено на дослідженні медичних 

термінів-епонімів. У світовому мовознавстві ширше вивчають епонімні 

терміни: в математиці, психології, економіці, соціальних науках. У цьому 

самому напрямку розвивається й лексикографія епонімних термінів у світовій і 

в українській лінгвістиці. 
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Існує лише 3 праці з української фізичної термінології. Це – вивчення 

співвідношення національного й інтернаціонального в українській фізичній 

термінології В. І. Пілецького, історія створення української фізичної 

термінології кінця ХІХ – початку ХХ ст. І. Р. Процик і лексико-семантична 

характеристика української фізичної термінології на сучасному етапі її 

розвитку І. В. Волкової. Такий стан дослідження фізичної термінології не є 

задовільним, оскільки багато аспектів залишилися невисвітленими. Навпаки, в 

науковій літературі розглянуто лише певні аспекти формування і 

функціювання фізичної термінології. Необхідне подальше глибоке вивчення 

української фізичної термінології, її комплексне лінгвістичне дослідження. 

Жодне зі згаданих досліджень не стосувалося відпрізвищевих термінів 

(епонімів) української фізичної термінології. Ця праця доповнює лінгвістичні 

дослідження української фізичної термінолексики. 

Усі методи лінгвістичного дослідження можна поділити на статистичні 

та аналітичні. Статистичні методи констатують існування факту мовлення, 

аналітичні перевіряють відповідність факту мовлення мовним нормам. Творче 

поєднання статистичних і аналітичних методів уможливило всебічний аналіз 

епонімних термінів української фізичної термінології. 

Джерелами дослідження послужили наукові праці, підручники й 

посібники з фізики, а також різноманітні словники – загальномовні і 

спеціалізовані, одномовні й перекладні. Епоніми в загальних одномовних 

словниках представлено неповно, що свідчить про дві речі: 1) ці словники не 

призначені відображати повною мірою фізичну термінологію; 2) укладачі 

словників економили місце для подання іншого мовного матеріалу. 

Крім словників, використана література охоплює квантову механіку, 

статистичну фізику, теорію зоряних спектрів, класичну механіку, теорію ядра, 

теорію розсіяння, фізику атома та інші підрозділи фізики. Відібрана для цього 

дослідження навчальна література видана в різний час, що дає змогу проводити 

діахронний аналіз. Тому ми вважаємо, що достатньо повно охопили фізичну 

термінологію. 
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РОЗДІЛ 2. 

Структурно-семантична та граматична характеристика відпрізвищевих 

термінів фізичної терміносистеми 

 

Д. С. Лотте стверджує, що епонім є, зазвичай, компонентом складених 

термінів [120, с. 54]. Цю саму думку поділяють М. С. Зарицький [69], 

Л. О. Удовенко [187] та інші науковці.  

Частина епонімних термінів, а саме основні одиниці фізичних величин, є 

власне епонімами. Таких термінів небагато, у вибірці їх усього двадцять п’ять, 

наприклад, ньютон, паскаль, вольт, бекерель тощо. 

У цьому підході не враховано існування складних відпрізвищевих 

термінів. Це переважно назви приладів і кратні одиниці фізичних величин. Їх у 

вибірці значно більше – 70, наприклад, амперметр, гальваноскоп, кіловольт, 

мілірентген тощо. 

Частина епонімних термінів, а саме: назви приладів і кратні одиниці 

фізичних величин – містять міжнародні терміноелементи, наприклад 

гаусметр, вольтоскоп, кілоджоуль, мегават тощо.  

Поняття терміноелемента увів Д. С. Лотте: ―Під терміноелементом 

розуміємо слово, яке має самостійне значення і входить до складу простого чи 

складного терміна‖ [120, с. 12], а згодом уточнив його: ―будь-який термін-

словосполучення, або термін-слово, або частина терміна-слова, неподільна в 

термінологічно-смисловому відношенні – елемент терміна‖ [121, с. 15, 88]. 

Д. С. Лотте не вирізняв серед запозичених термінів і терміноелементів 

міжнародних [117, с. 11]. У монографії «Вопросы заимствования и 

упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов» Д. С. Лотте 

розглядає детальну класифікацію запозичень і їх вжиток у термінології. Проте 

у цій монографії автор жодного разу не вживає словосполуки «міжнародний 

терміноелемент». Список міжнародних терміноелементів, які  використовують 

для створення російських наукових термінів, створив М. В. Юшманов у 1933 

році. До його праці «Элементы международной терминологии» увійшло 
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близько 400 терміноелементів. Видання 1968 року вже містить 1000 таких 

елементів. 

В українській лінгвістиці поняття терміноелемент досліджували 

Р. С. Бєляєв [8], І. М. Кочан [99–101] та ін. В. В. Акуленко наголошував на 

тому, що «терміноелемент – поняття термінознавче, яке за формою збігається 

із словом чи його частиною, але не співвідносне з ними ні за семантикою, ні за 

функціями … нерідко на позначення компонентів уживається термін блок, 

тобто складник, елемент структури» [1–4]. 

Проаналізуймо, наприклад, епонімний термін амперметр. Лексичне 

значення цього терміна – прилад, яким вимірюють силу електричного струму. 

До складу цього терміна входить міжнародний терміноелемент метр. Воднораз 

цей терміноелемент є терміном. Значення терміноелемента метр – 

1. вимірювальний прилад, 2. одиниця вимірювання довжини. Як лексема метр 

має такі значення: 1. основна одиниця довжини у метричній системі мір, що 

дорівнює ста сантиметрам. 2. лінійка або стрічка такої довжини з 

сантиметровими поділками [250, с. 664]. Як можна побачити, лексема і 

терміноелемент мають дещо відмінні значення. Терміноелемент метр має 

значення «вимірювальний прилад», якого не має відповідна лексема. На цьому 

прикладі виразно видно відмінності у семантиці лексем і терміноелементів   

Відпрізвищеві терміни можна класифікувати за такими критеріями: 

- за кількістю складників (компонентів); 

- за формою (повнотою відтворення прізвища). 

Класифікація епонімних термінів за кількістю складників є 

найпростішою, формальною. Вона виглядає так: 

- однослівні прізвищеві терміни (одиниці фізичних величин: ньютон – 

міжнародна одиниця сили [250, с. 268], ампер – міжнародна одиниця 

сили електричного струму [250, с. 16], вольт – міжнародна одиниця 

електричної напруги, електричного потенціалу, різниці електричних 

потенціалів, електрорушійної сили [250, с. 157], паскаль – міжнародна 

одиниця тиску [250, с. 709] тощо); 
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- двокомпонентні терміни з (від)прізвищевим компонентом (амперметр – 

прилад для вимірювання сили струму, кілоВольт – кратна одиниця 

електричної напруги, що дорівнює тисячу вольтів, закон Ома – 

твердження про пропорційність сили струму в провіднику прикладеній 

напрузі тощо); 

- трикомпонентні відпрізвищеві терміни (вольт–амперна 

характеристика – залежність струму в пристрої чи матеріалі від 

прикладеної напруги; закон Менделєєва–Клапейрона –  формула, що 

встановлює залежність між тиском, молярним об’ємом і абсолютною 

температурою класичного ідеального газу; стаціонарне рівняння 

Шредінгера — рівняння, яким визначають хвильову функцію квантової 

системи у стані, який не змінюється з часом тощо); 

- багатокомпонентні епонімні терміни (рівняння стану Бозе-Ейнштейна, 

закон Бера для поглинання світла (закон експоненційного зменшення 

інтенсивності світла в середовищі залежно від товщини), закон Дебая 

для теплоємності (за низьких температур теплоємність твердого тіла 

зростає пропорційно кубу температури), рівняння Ньютона для 

в’язкості, закон Віна для випромінювання абсолютно чорного тіла 

(залежність довжини хвилі, на якій потік випромінювання енергії 

чорного тіла сягає свого максимуму, від температури чорного тіла) 

тощо). 

Для багатокомпонентних епонімних термінів є характерною 

уточнювальна частина. Уточнювальною частиною може бути і загальне слово, 

й епонім. 

Уточнювальна прізвищева частина служить для розрізнення конкретних 

явищ, наприклад, термін рівняння стану набуває різного змісту з різними 

епонімами: рівняння стану Ван-дер-Ваальса, рівняння стану Вукаловича і 

Новікова, рівняння стану Бозе–Ейнштейна, рівняння стану Майєра.  

Рівняння стану Ван-дер-Ваальса – це рівняння стану реального газу, яке 

описує збільшення тиску при зменшенні об’єму розріджених газів, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%94%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BC
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перенасичену пару, перегріту рідину, різке зменшення стисливості в рідкій 

фазі. Рівняння Ван дер Ваальса визначає також критичну температуру, вище 

якої газ не зріджується при жодному тиску. Фактично рівняння Ван дер 

Ваальса описує різницю між станом реального та ідеального газів [330, с. 234]. 

Рівняння стану Вукаловича і Новікова враховує так звані віріальні 

коефіцієнти, які обчислюють складним способом з урахуванням асоціації 

молекул [330, с. 234]. 

Рівняння стану Бозе–Ейнштейна – рівняння стану ідеального газу, який 

складається з бозе-частинок [330, с.234]. 

Рівняння стану Майєра – рівняння, що визначає для газів зв’язок між 

теплоємностями для ізобаричних (за сталого тиску) та ізохоричних (за сталого 

об’єму) процесів [330, с. 234]. 

У випадку, коли уточнювальною є загальна фраза, вона з’ясовує сферу 

застосування фізичного закону чи правила, наприклад: закон Ома для ділянки 

кола – уточнювальна частина для ділянки кола повідомляє, що дія закону 

поширюється лише на ділянку кола і незастосовний до електричного кола, яке 

містить джерело струму. Цей випадок описує закон Ома для повного кола. 

Подаймо числову характеристику цієї класифікації. У досліджуваній 

вибірці з 2250 термінів нараховуємо однокомпонентних термінів – 226, 

двокомпонентних – 1521, трикомпонентних – 489, чотирикомпонентних – 62, 

багатокомпонентних – 19. Зобразімо отриманий результат графічно: 
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Рис. 1. Кількісний розподіл залежно від кількості компонентів у 

терміні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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Як бачимо з рисунка 1, розподіл термінів за кількістю компонентів має 

форму нормального розподілу Ґаусса. Найбільше є двокомпонентних термінів. 

Мінімуми припадають на однокомпонентні й багатокомпонентні терміни-

епоніми. Однокомпонентних термінів є більше. Це ілюструє дію закону 

економії мовних засобів. 

 

2.1. Структурно-словотвірна характеристика фізичних термінів-

епонімів 

 

Проблема вивчення професійних мов і галузевих термінологій завжди 

привертала увагу мовознавців, але останнім часом вона стала особливо 

актуальною у зв’язку з активним дослідженням специфіки професійного образу 

світу. У сучасній лінгвістиці загальновизнано, що термін – абсолютна 

універсалія, його наявність в мові обов’язкова і закономірна, обґрунтована як 

екстралінгвістичними факторами (соціальною сутністю і культурною 

обумовленістю мови), так і самою природою мови як системи. Термінологія 

перебуває як під впливом лексики загальнолітературної мови, так і під впливом 

системи наукових понять, тому не можна не погодитися з думкою 

О. О. Реформатського про те, що «термінологія як сукупність слів – це «слуга 

двох господарів»: системи лексики і системи наукових понять» [164, с. 122]. 

В. П. Даниленко у праці «Русская терминология: Опыт лингвистического 

описания» пропонує вважати термін природною одиницею наукової мови, при 

цьому наукова мова є «самостійною функційною підсистемою» природної 

національної літературної мови [40, с. 14]. Також на її думку, «ми аналізуємо 

термінологію в межах тієї системи, у яку вона природним чином входить, 

тобто у складі лексики мови науки. Ніякій іншій лексичній системі 

термінологія в своїй прямій функції не належить і належати не може. У 

термінології своє, особливе призначення, реалізація якого можлива тільки в 

мові науки» [40, с. 14]. 
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Сучасна українська термінна лексика є особливою підсистемою 

(терміносистемою) у складі лексичної системи сучасної української 

літературної мови. «Термінологія як суттєва частина спеціальної лексики, що 

розвиває і синтезує наукові поняття, є найбільш динамічною частиною 

словника, суттєвим джерелом поповнення словникового складу мови» 

стверджує О. О. Реформатський у праці «Введение в языковедение» [164, 

с. 328-329]. Якщо раніше термінологію відносили до периферії мови, то тепер 

навряд чи хто сумнівається в її функційній значимості, про що свідчить все 

зростаюче число робіт з дуже широкого кола термінознавчих проблем. 

Дослідженням у галузі термінології російської мови присвячені роботи таких 

видатних радянських лінгвістів як В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, 

О. О. Реформатський, Р. А. Будагов, Д. С. Лотте, О. С. Ахманова, Б. Н. Головін, 

В. П. Даниленко, В. Н. Кодухов, Т. Л. Канделакі та інших. Не слабшає інтерес 

до аналізу конкретно-галузевих термінологій.  

Чимало дослідників вважають початком радянської термінологічної 

діяльності як самостійного наукового напряму 1931 рік, що пов’язано з 

публікацією першої статті Д. С. Лотте з проблем стандартизації технічної 

термінології «Чергові завдання науково-технічної термінології». У своїх 

роботах Д. С. Лотте основну увагу приділяв проблемам термінотворення, 

питанням запозичення термінної лексики, створенню поняттєво-

термінологічних систем і проблем перекладу науково-технічних термінів. 

Д. С. Лотте у статті «Основы построения научно-технической терминологии: 

вопросы теории и методики» стверджує, що «робота з упорядкування технічної 

термінології необхідна для усунення її істотних недоліків: багатозначність, 

синонімія, неточність, наявність термінів, які не мають фіксованих значень, 

зайва завантаженість чужомовними термінами, відсутність системності в 

побудові термінів» [121, с. 8]. 

Важливе місце у термінознавстві займає вивчення структури термінів. 

Останнім часом в українському мовознавстві з’явилося чимало наукових 

праць, у яких досліджують як загальні теоретичні питання термінології, так і 
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різні галузеві терміносистеми. Це праці А. А. Бурячка, В. В. Ґрещука, 

І. М. Кочан, Т. І. Панько, Л. О. Симоненко, Н. С. Родзевич. Історії виникнення 

іменників-композитів присвятили свої дослідження М. І. Плющ, П. П. Плющ, 

С. П. Самійленко, І. Й. Тараненко. Словотвірну структуру і семантику 

складних слів у сучасній українській мові вивчала Н. Ф. Клименко. Питання 

про складні терміни порушено в працях М. П. Богуцької, Л. С. Гончаренко, 

В. С. Марченка, В. М. Овчаренко. Словотворчі процеси в іменниковій 

термінології східнослов’янських мов розглядали А. А. Бурячок, Н. С. Родзевич 

[168, с. 13]. Склад і структуру термінологічної лексики української мови 

аналізували В. В. Ґрещук, В. П. Даниленко, Т. І. Панько, Л. О. Симоненко [173, 

с. 11]. Словотвірно-структурні особливості фізичної термінології ще до кінця 

не досліджені, хоча чимало робіт присвячено цій тематиці. А. C. Д’яков, 

Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько у колективній праці «Основи термінотворення: 

Семантичний та соціолінгвістичний аспекти» твердять, що всі «термінологічні 

одиниці можна поділити на дві великі категорії – однокомпонентні та 

багатокомпонентні. Однокомпонентні терміни складаються лише з однієї 

лексичної одиниці. До складу багатокомпонентних термінів входять декілька 

лексичних одиниць» [35; с. 98].  

Терміни-словосполуки, що виражають цілісні поняття, мають різний 

ступінь смислової розкладаності, назагал вони більш стійкі, у порівнянні з 

вільними словосполуками загальнолітературної мови за своєю лексико-

семантичною організацією. Їх можна віднести до числа лексичних словосполук, 

характерною особливістю яких є те, що місце одного з компонентів заповнює не 

будь-які слова відповідної категорії, а лише деякі, що створюють певну 

семантичну групу. 

Ми довго вагалися, за якою класифікацією аналізувати фізичні 

відпрізвищеві терміни. Найбільш логічно побудованими видавалися 

класифікації, подані Т. Р. Кияком і Л. А. Васенко. Різниця між цими 

класифікаціями незначна. Зокрема, у класифікації Л. А. Васенко, 

В. В. Дубічинського, О. М. Кримець враховано терміни-абревіатури, які доволі 
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часто трапляються серед фізичних термінів. Тому в нашому дослідженні 

використовуватимемо поєднання обох класифікацій, що найкраще відповідає 

нашим завданням. 

У статті «Вузькогалузеві терміни як основа формування та 

квазіреферування фахових текстів» Т. Р. Кияк виділяє такі типи термінів: 

 прості непохідні та похідні терміни; 

 складні терміни; 

 складені терміни; 

 терміни-символи (%) та терміни-напівсимволи (α-промені). [76, с. 4]  

У підручнику «Фахова українська мова» Л. А. Васенко, 

В. В. Дубічинський, О. М. Кримець пропонують розподіл термінів за 

формальною структурою на такі групи: 

1. терміни – кореневі слова; 

2. терміни – похідні слова; 

3. терміни – складні слова; 

4. терміни – словосполучення; 

5. терміни – абревіатури; 

6. терміни – символо-слова; 

7. терміни – моделе-слова [15]. 

Існує також низка досліджень структурних особливостей 

вузькогалузевих термінів, наприклад, гірничих – О. В. Колган [89], авіаційних 

– Л. А. Халіновська [197], технічних – М. М. Опанасюк, Г. В. Кухарчук [144]. У 

цих статтях науковці виокремлюють три структурні типи термінів: прості, 

складні й складені. Так само поділимо фізичні терміни–епоніми: 

1) прості – це прізвищеві терміни, які отримали загальне значення. Це – 

основні одиниці фізичних величин, наприклад: ньютон – одиниця сили у системі 

СІ, названа на честь англійського фізика Ісаака Ньютона; герц – одиниця виміру 

частоти у системі СІ (назва герц походить від імені німецького фізика Генріха 

Герца, першовідкривача електромагнетного випромінювання); паскаль – одиниця 

вимірювання тиску в системі СІ, названа на честь французького фізика Блеза 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%CE%91-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C_(%D0%A1%D0%86)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%86
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Паскаля; ом – одиниця вимірювання електричного опору в системі СІ, названа на 

честь німецького фізика Георга Ома; джоуль – одиниця вимірювання роботи і 

енергії в системі СІ, названа на честь англійського фізика Джона Прескотта 

Джоуля. 

Погоджуючись з твердженням Т. Р. Кияка у статті «Вузькогалузеві 

терміни як основа формування та квазіреферування фахових текстів», до 

простих також будемо зараховувати відпрізвищеві терміни, утворені в 

українській мові від власне епонімів суфіксальним способом [76, с. 234], 

наприклад: гальванізувати(ся), гальванізування. Це, переважно, дієслова і 

віддієслівні іменники.  

Частину простих епонімних термінів запозичено в українську мову з 

інших мов у такому вигляді, як вони з’явилися в мові-продуценті, наприклад 

гальванізація (італ. galvanisatio), гальванізм (француз. galvanisme), ампераж 

(француз.  amperage), вольтаж (француз. voltage) тощо. 

2) складні – терміни, які складаються з епоніма і, щонайменше, одного 

терміноелемента. Це – частинні і кратні одиниці фізичних величин і назви 

приладів, наприклад: кілоВольт, гальванометр, міліамперметр тощо. 

У зібраному джерельному матеріалі маємо 157 складних епонімів.  

3) складені епоніми – це словосполуки, які мають у своєму складі 

епонім і щонайменше одне загальновживане слово, наприклад: закон Ома; 

ефект Коттона-Мутона; стала Больцмана (фізична стала, названа на честь 

австрійського фізика Людвіга Больцмана, який зробив великий внесок у 

статистичну фізику, в якій ця стала займає головну позицію), зона Брілюена. 

Зобразимо розподіл епонімних термінів на прості, складні і складені 

графічно. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%86
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/galvanisme#.D0.A4.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.86.D1.83.D0.B7.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/galvanisme#.D0.A4.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.86.D1.83.D0.B7.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Діаграма 1. 

Розподіл епонімних термінів на прості, складні та складені 

 

 

Щодо складених епонімних термінів, то всі вони є похідними. Зазвичай 

такі терміни мають кілька різних конструкцій. Виділимо основні типи 

структури складених двокомпонентних відпрізвищевих термінів: 

- тип 1: іменник у називному відмінку + -іменник-епонім у родовому 

відмінку, наприклад: закон Ома, ефект Доплера, сила Архімеда, градус 

Фаренгейта тощо; 

- тип 2: епонім-прикметник + іменник, наприклад: вольт-амперна 

характеристика, дебаївська температура, рентгенівський спектр, 

шредінгерівський кіт (герой відомого уявного експерименту Ервіна 

Шредінгера, що в ньому цей кіт повинен перебувати одночасно в двох 

станах — живий та мертвий) тощо; 

- тип 3: прикметник + складний епонімний термін, наприклад: 

магнетоелектричний амперметр, електростатичний вольтметр, 

тепловий гальванометр тощо; 

- тип 4: епонім-іменник + загальний іменник у непрямому відмінку, 

наприклад: гальванізація зануренням, гальванізація дотиканням; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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- тип 5: терміни-епоніми, утворені основоскладанням, наприклад: 

фермі–частинка, бозе–газ, ампер–година, ампер–виток, бозе–

конденсація, оже–електрон, оже–ефект, оже–рекомбінація тощо. 

У досліджуваному матеріалі є 1755 складених епонімів, які за типами 

конструкцій розподілено так: перший тип – 1515 термінів, другий тип – 172 

терміни, третій тип – 25, четвертий тип – 26 термінів, п’ятий тип – 17 одиниць. 

Зобразимо це графічно: 

 

Діаграма 2 

Розподіл складених епонімів за типами будови 

 

 

тип 1: іменник у називному відмінку + епонім-іменник у родовому 

відмінку. 

тип 2: епонім-прикметник + іменник. 

тип 3: прикметник + складний епонімний термін. 

тип 4: епонім-іменник + загальний іменник у непрямому відмінку. 

тип 5: епонімний термін, утворений основоскладанням. 

Серед відпрізвищевих термінів першого типу будови наявні терміни з 

кількома прізвищевими компонентами, наприклад: ефект Джоуля–Томсона, 

ефект Коттона–Мутона, закон Бойля–Маріотта, закон Менделєєва–
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Клапейрона, метод Томаса–Фермі, стала Коттона–Мутона, принцип 

Гюйгенса–Френеля, розподіл Максвела–Больцмана, коефіцієнт Джоуля–

Томсона, умова Вульфа–Брега, інваріант Лагранжа–Гельмгольца, формула 

Бальмера–Рідберга, цикл Тринклера–Сабате тощо. Такі терміни, на думку 

М. Л. Осадчук [65, 519], заслуговують на особливу увагу, оскільки показують 

важливість внеску науковців у відкриття того чи іншого явища чи винаходу. 

Таких термінів у нашій вибірці є 142. Існує декілька причин виникнення таких 

складених епонімів: 

а) кілька науковців одночасно й незалежно один від одного працювали над 

певною науковою проблемою і майже одночасно дійшли однакових 

висновків. Така ситуація виникала на початках становлення фізики, коли 

обміну науковою інформацією практично не було. Це такі терміни, як: 

закон Бойля–Маріотта (закон ідеальних газів, згідно з яким добуток 

тиску на об’єм незмінної маси такого газу при сталій температурі є 

величина стала. Закон відкрив і опублікував у 1662 році Роберт Бойль. 

Едм Маріотт опублікував такий же закон в 1676 році на основі незалежних 

досліджень), закон Менделєєва–Клапейрона, рівняння Бернуллі–Ейлера, 

рівняння Клапейрона–Клаузіуса, рівняння Клаузіуса–Мосотті, рівняння 

Менделєєва–Клапейрона, теорема Остроградського–Гауса; 

б) декілька науковців однієї наукової установи разом досліджували певну 

проблему і розв’язали її спільними зусиллями або декілька науковців 

різних установ майже одночасно розв’язали деяку проблему, 

обмінюючись під час дослідження інформацією про досягнені результати. 

До таких термінів належать, наприклад, ефект Коттона–Мутона 

(Виникнення оптичної анізотропії в ізотропній речовині під впливом 

сильного магнітного поля. Спостерігається в рідинах, склі та колоїдах. 

Ефект відкритий у 1907 році Еме Коттоном та Анрі Мутоном), ефект 

Джоуля–Томсона, закон Вебера–Фехнера, закон Гейгера–Нетолла, метод 

Хартрі–Фока, стала Коттона–Мутона, рівняння стану Вукаловича і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1662
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1676
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%97%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1907
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%80%D1%96_%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Новікова, рівняння стану Бозе–Ейнштейна, принцип Гюйгенса–Френеля, 

принцип Ландау–Лі–Янга тощо. 

Трикомпонентні епонімні терміни мають такі типи будови: 

тип 1: прикметник + іменник + епонім-іменник у непрямому відмінку, 

наприклад: квантова механіка Гайзенберга, класичний оператор 

Гамільтона, стаціонарне рівняння Шредингера тощо; 

тип 2: іменник + іменник у непрямому відмінку + епонім-іменник у 

непрямому відмінку, наприклад: рівняння стану Бертло, рівняння стану 

Ван-дер-Ваальса тощо. 

Багатокомпонентні складені епоніми мають таку будову: 

тип 1: іменник + прикметник у непрямому відмінку + іменник у 

непрямому відмінку + епонім-іменник у непрямому відмінку, наприклад: закон 

чорного випромінювання Віна тощо; 

тип 2: складений епонім + сполучник + прикметник у непрямому 

відмінку + іменник у непрямому відмінку, наприклад: гальванометр з рухомим 

магнетом тощо. 

Терміни-епоніми – це асоціативні терміни, що виділяються за типом 

мотивації, у яких мотивація виражена побічно, за допомогою різного роду 

асоціацій. Будь-який фізик зрозуміє різницю між «силою Кулона» і «силою 

Архімеда». Це розуміння дає саме прізвищевий компонент. Якщо ми чуємо 

термін сила, то в найкращому випадку згадуємо словникове визначення цього 

іменника: фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл. Якщо фізик 

чує тільки Кулон або тільки Архімед, то в його уяві виникає асоціативний ряд 

фізичних явищ, пов’язаних саме з цими прізвищами. А якщо фахівець чує 

терміни-епоніми сила Кулона або сила Архімеда, він розуміє саме завдяки 

прізвищевим компонентам, що сила Архімеда – це виштовхувальна сила, яка діє 

на тіло, занурене в рідину чи газ, а сила Кулона виникає під час взаємодії між 

електричними зарядами. Отже, завдяки власним іменам (прізвищевим 

компонентам) відбувається розпізнавання терміна-епоніма. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE
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Проаналізуємо кількість складених епонімних термінів різних типів у 

літературі різних років видання. Наприклад, у підручнику «Квантова механіка» 

[245] під час дослідження виявлено 226 складених епонімів, з яких до першого 

типу (іменник у називному відмінку + епонім-іменник у родовому відмінку) 

належить 186 термінів, до другого (епонім-прикметник + іменник) – 32 

епоніми і лише 8 епонімів належать до інших типів. Для порівняння виберемо 

підручники з квантової механіки різних років видання [254; 246]. У підручнику 

А. Ю. Глаубермана «Фізика атома та квантова механіка» [254] є 216 складених 

епонімів, які поділяємо за типами так: перший тип – 173 терміни, другий тип – 

29 термінів, епонімів третього типу тут не представлено, четвертий тип налічує 

7 термінів, а до п’ятого типу належить 5 термінів. У підручнику «Квантова 

механіка» [246] складених епонімів налічуємо 232. Наведемо розподіл цих 

термінів за типами їх творення. До першого типу в цьому джерелі належить 

190 термінів, до другого – 36, третього типу тут, як і в попередніх джерелах, 

немає, четвертий тип представлено одним терміном, до п’ятого типу тут 

належить 4 терміни. Подамо ці самі дані у відсотках у табличній формі: 

Таблиця 2 

Розподіл складених епонімів за типами будови у відсотках, % (за 

матеріалами підручників з квантової механіки різних років видання) 

 [254] [246] [245] 

Тип 1, % 82 80 81 

Тип 2, % 14 13 16 

Тип 3, % 0 0 0 

Тип 4, % 2 3 2 

Тип 5, % 2 4 1 

 

Питання словотвору не втратило своєї актуальності, незважаючи на 

численні його дослідження. Словотвір досліджували І. І. Ковалик, 

Н. Ф. Клименко, А. М. Нелюба, Л. О. Родніна, А. П. Грищенко, Л. А. Юрчук, 
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Г. М. Гнатюк, В. М. Русанівський, К. Г. Городенська, В. В. Грещук, 

Є. А. Карпіловська та інші. 

І. І. Ковалик розробив основні напрямки розвитку дериватології, 

обґрунтував принципові положення, особливо звертав увагу на суперечливі 

моменти.  

Словотвір і термінотворення тісно пов’язані між собою. Окремі аспекти 

термінотворення у праці «Основи термінотворення: семантичні та 

соціолінгвістичні аспекти» описали Т. Р. Кияк, А. С. Д’яков, 3. Б. Куделько [35] 

та інші. 

Вузькогалузеві терміносистеми з погляду термінотворення досліджували 

В. І. Пілецький, І. Р. Процик (фізична термінологія), І. М. Кочан (радіотехніка) 

[97], Л. В. Козак (електротехніка) [86], Г. Ф. Ракшанова (науково-технічна 

термінологія) [161], О. М. Кримець (технічна термінологія) [104] та інші. 

Епонімні терміни  своїй основі мають прізвища переважно іншомовного 

походження (англійські, німецькі, французькі, італійські тощо). Українські, 

ширше – слов’янські, прізвища значно рідше є основою для утворення 

фізичних термінів–епонімів. Тому більшість епонімних термінів будемо 

вважати іншомовними структурними кальками. 

З огляду на сказане вище про дериватність епонімів в українській мові 

можна говорити лише щодо відпрізвищевих прикметників.  

Автори «Основ термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні 

аспекти» зауважують, що для словотворчої архітектоніки термінологічних 

одиниць характерні в цілому ті ж принципи, що й для загальновживаних 

одиниць [35, с.13]. Водночас Л. О. Симоненко у статті «Формування 

української біологічної термінології» зазначає, що, на відміну від 

загальномовного, термінологічне словотворення має певні особливості, 

пов’язані насамперед з самою специфікою терміна як лексичної одиниці 

обмеженої сфери вживання [173, с. 92]. В. П. Даниленко у статті «Лексико-

семантические и грамматические особенности слов-терминов» зазначає, що 

термінологічне словотворення є усвідомленим процесом; воно дає можливість 
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штучно запроваджувати в галузеві термінології спеціалізовані за значенням 

словотворчі морфеми, які, виступаючи в певних терміносистемах виразниками 

конкретних значень, виконують разом з тим класифікаційну функцію [36, с. 

65]. 

Наукові терміни української мови утворюються такими основними 

способами: 

1. Вторинна номінація – використання наявного в мові слова для 

називання наукового поняття. Це найдавніший спосіб термінотворення. 

2. Словотвірний (морфологічний) – утворення термінів за допомогою 

префіксів, суфіксів, складанням слів і основ, скороченням слів. Цей спосіб 

термінотворення найпродуктивніший. 

3. Синтаксичний – використання словосполук для називання наукових 

понять. 

4. Запозичення – називання наукового поняття іншомовним словом. 

Оскільки у нашій дисертаційній роботі ми досліджуємо епонімні 

терміни, тобто маємо справу з термінами, утвореними від прізвищ переважно 

іншомовного походження, то основними способами термінотворення тут 

будуть запозичення і синтаксичний спосіб. Допоміжним до синтаксичного є 

морфологічний спосіб термінотворення, який вживають для утворення 

відпрізвищевих прикметників, які є компонентами складених епонімів. 

Переважна більшість простих епонімів є запозиченими з мов-

продуцентів. Там вони утворені метонімічним перенесенням. Процеси 

метонімічного перенесення дослідив Б. П. Михайлишин. За частиномовною 

належністю усі прості епоніми є іменниками. Деякі прості епонімні терміни, 

утворені в мовах-продуцентах як похідні, запозичено в українську мову у 

такому вигляді, як вони з’явилися в мові-продуценті, наприклад: гальванізація 

(італ. galvanisatio), гальванізм (француз. galvanisme), ампераж (француз. 

amperage), вольтаж (француз. voltage), реджизація (англ. reggisation) тощо. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/galvanisme#.D0.A4.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.86.D1.83.D0.B7.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/galvanisme#.D0.A4.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.86.D1.83.D0.B7.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Також серед простих епонімів є утворені від уже засвоєних з інших мов 

термінів. Це дієслова гальванізувати(ся) і гальванізований, а також іменник 

гальванізування. Ці терміни утворено суфіксальним способом за допомогою суфіксів -

ува-, -ова-, -н-, -із-. 

Усі складні епонімні терміни запозичено з мов-продуцентів. Тому тут 

можна говорити лише про особливості їхньої будови. За будовою складні 

відпрізвищеві терміни можна поділити на дво-, три- і багатокомпонентні. 

Серед двокомпонентних складних епонімних термінів виділяємо такі групи: 

- у яких епонім є стрижневим компонентом, наприклад: 

 

Рис. 2. Схема утворення епонімного терміна зі стрижневим прізвищевим 

компонентом 

Частину складних двокомпонентних епонімних термінів запозичено з 

мов-продуцентів, у яких їх утворено додаванням префікса аб-. Цей префікс 

свідчить про належність терміна до системи одиниць СГС – сантиметр-грам-

секунда. Це такі терміни, як абампер, абват, абвольт, абвебер, абгенрі, 

абкулон, абом, абсименс, абстатампер, абтесла, абфарад, абфарада.   

Такі терміни можемо назвати префіксальними, оскільки міжнародний 

терміноелемент тут виступає префіксоїдом. 

- у яких епонім є залежним компонентом, наприклад: 
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Рис. 3. Схема утворення епонімного терміна зі стрижневим непрізвищевим 

компонентом 

 

 

У другому випадку стрижневими є компоненти -метр, -скоп чи слова 

техніка, пластика, кліше, покриття тощо.  

Ще одна група двокомпонентних складених епонімних термінів 

з’явилась у науковій і навчальній літературі порівняно недавно. Ці терміни 

утворені контамінацією, наприклад: померон, реджеон, ферміон і бозон. Ці 

терміни виникли на зразок термінів катіон, аніон способом складання 

прізвища науковця і терміна іон. Будова цих лексем є такою: Помер(анчук) 

+(і)он = померон; Редже + (і)он = реджеон; Боз(е) + (і)он = бозон; Ферм(і) + 

(і)он = ферміон. Епонімні терміни бозон, ферміон з’явились у літературі 

порівняно недавно (про це свідчать словники [250; 251; 314] та ін.), як 

синоніми до термінів бозе-частинки, фермі-частинки.  

У трикомпонентних композитах, епонімний компонент найчастіше 

займає центральну позицію: міліамперметр, мікровольтметр. Однак можливе 

й інше розташування такого складника: наприклад: вольтомметр, 

ампервольтметр тощо. 
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Малопоширеною є схема побудови складного епонімного терміна: 

епонім + епонім + міжнародний терміноелемент, наприклад: вольтомметр, 

ампервольтметр тощо. 

У багатокомпонентних складних термінах можливі варіанти з двома 

відрізвищевими назвами, наприклад вольтміліамперметр, 

ампермілівольтметр.  

Нагадаємо, що складені епоніми – це словосполуки, які мають у своєму 

складі епонім і щонайменше одне загальновживане слово. Тому основним 

способом творення складених епонімів є синтаксичний. Переважна більшість 

прізвищ, що стали основою епонімних термінів, є іншомовного походження. 

Утвореними в українській мові є лише терміни на базі українських прізвищ, а 

також відпрізвищевих прикметників. Допоміжним способом тут виступає 

морфологічний спосіб, яким утворюють відпрізвищеві прикметники. 

Двокомпонентні складені фізичні епонімні терміни (терміни-

словосполуки) мають 5 структурних моделей:  

 тип 1: іменник у називному відмінку + іменник-епонім у родовому 

відмінку, наприклад: закон Ома, ефект Доплера, сила Архімеда, градус 

Фаренгейта тощо; 

 тип 2: відепонімний прикметник + іменник, наприклад: вольт-амперна 

характеристика, дебаївська температура, рентгенівський спектр, 

шредінгерівський кіт (герой відомого уявного експерименту Ервіна 

Шредінгера, що в ньому цей кіт повинен перебувати одночасно у двох 

станах — живий та мертвий) тощо; 

 тип 3: прикметник + складний термін з епонімним компонентом, 

наприклад: магнетоелектричний амперметр, електростатичний 

вольтметр, тепловий гальванометр тощо; 

 тип 4: іменник з епонімним компонентом + загальний іменник у 

непрямому відмінку, наприклад: гальванізація зануренням, гальванізація 

дотиканням; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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 тип 5: терміни з епонімним компонентом, утворені основоскладанням 

(юкстапозити), наприклад: фермі–частинка, бозе–газ, ампер–година, 

ампер–виток, бозе–конденсація, оже–електрон, оже–ефект, оже–

рекомбінація тощо. 

Розглядаючи епоніми першого типу, виділимо серед них характерну 

групу, побудовану за схемою: відпрізвищевий іменник у називному відмінку + 

епонім-іменник у родовому відмінку, наприклад: бозон Хіггса, ферміон 

Голдстоуна, гамільтоніан Дірака, гамільтоніан Паулі тощо. 

До першого типу складених епонімних термінів належать терміни, 

головним компонентом яких є терміни-напівсимволи (за Кияком) інакше – 

терміни – символо-слова (Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець), 

наприклад: β-функція Ейлера, δ-функція Дірака. 

Як ми вже стверджували раніше, в українській мові творять лише 

епонімні терміни типу 2. Спосіб творення прикметників тут суфіксальний. 

Найпродуктивніші словотвірні суфікси -н-, -альн-, -ов-, -ічн-, -ів-, -ськ-. 

Складені епонімні терміни третього типу побудовано так: прикметник + 

складний епонім. Складні відпрізвищеві терміни тут побудовано за схемою 

двокомпонентних складних епонімних термінів, у яких епонім є компонентом 

стрижневої лексеми, наприклад: астатичний гальванометр, дистанційний 

амперметр, електростатичний вольтметр тощо. 

Складені епонімні терміни типу 5 уперше бачимо в підручнику «Фізика 

атома та квантова механіка» [254], де автори вживають лише два такі терміни 

(бозе-частинки, фермі-частинки) паралельно з їхніми синонімами з-поміж 

складених епонімних термінів першого типу (частинки Бозе = бозе-частинки, 

частинки Фермі = фермі-частинки). У підручниках І. О. Вакарчука [244-247] 

таких термінів стає більше з кожною новою працею. У новіших виданнях (з 

2000 р.) [245; 247] їх уже 9: бозе-газ, бозе-конденсат, бозе-конденсація, бозе-

рідина, бозе-частинки, лоренц-інваріантність, фермі-газ, фермі-рідина, фермі-

частинки. 
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Також до цього типу будови складених епонімних термінів належать 

терміни, утворені за участю термінів-абревіатур (за класифікацією 

Л. А. Васенко, В. В. Дубічинського, О. М. Кримець), ГЛАГ-теорія і терміни – 

символо-слова (інакше – терміни-напівсимволи), наприклад М-число. Ці 

терміни є синонімами до епонімних і не містять прізвищевих компонентів. 

Такий спосіб термінотворення вважають перспективним. 

Оскільки складені епонімні терміни є підрядними словосполуками, 

проаналізуймо також їх розподіл за способами синтаксичного зв’язку. Як 

відомо, розрізняють три способи підрядно-синтаксичних зв’язків: узгодження, 

керування, прилягання. Розподіл будемо здійснювати за типами будови. 

Компоненти складених епонімних термінів першого типу будови 

(іменник у називному відмінку + епонім-іменник у родовому відмінку), 

наприклад, закони Ньютона, статистика Бозе-Ейнштейна тощо, з’єднані 

синтаксичним зв’язком керування. 

Компоненти відпрізвищевих термінів-словосполук другого типу (епонім-

прикметник + іменник), наприклад, омічний контакт, дебаївський радіус 

екранування, коріолісове прискорення тощо, так само як і в термінах третього, 

наприклад, дистанційний амперметр, електростатичний вольтметр, 

вібраційний гальванометр тощо, і четвертого типів, наприклад, Доплер-ефект, 

оже-електрон тощо, та об’єднуються синтаксичним зв’язком узгодження. 

Є. Карпіловська, Є. Мейнарович та О. Кочерга вважають, що 

найпоширенішим способом творення термінів від власних назв є двослівні 

сполуки, в українській мові прізвище в таких сполуках є присвійним 

прикметником (Лаґранжове рівняння) чи семантичним суб’єктом у формі 

родового відмінка іменника (рівняння Лапласа) [75, c. 62]. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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2.2. Тематична класифікація фізичних термінів-епонімів 

 

У сучасному мовознавстві нерідко поняття «тематична група» та 

«лексико-семантична група» ототожнюють. Згідно із «Словником 

лінгвістичних термінів» Д. І. Ганича та І. С. Олійника, семантична група – це 

підгрупа слів у межах однієї частини мови, які об’єднані спільністю значень, 

тематична група – ряд слів, які об’єднуються спільністю родових значень, 

тобто слова, які називають різновиди одного й того самого ряду предметів: 

назви птахів, квітів, мінералів [29, с. 55]. 

У словнику О. С. Ахманової семантична група це – 1) слова в межах 

певної частини мови, об’єднані спільним значенням: любов, ненависть, довіра, 

недовіра, доброзичливість, заздрість; 2) слова, об’єднані спільністю значення, 

безвідносно до частини мови. Тематична група – 1) те саме, що й лексична 

серія: тематична група предметів домашнього вжитку; тематична група 

кольору; 2) ряд слів, який за своїм основним (стрижневим) значенням належить 

до того самого семантичного поля: хоробрий, сміливий, відважний, мужній, 

безстрашний тощо [5, c. 118]. 

В енциклопедії «Українська мова» йдеться лише про лексико-семантичну 

групу. Її виводять з лексико-семантичного поля – групи слів зі спільною 

гіперсемою: «Лексико-семантичні поля розпадаються семантично на ще 

тісніші об’єднання – лексико-семантичні групи. Так, у темпоральному лексико-

семантичному полі можна виділити назви точних (секунда, хвилина, година, 

доба, тиждень, рік, століття) і неточних (час, пора, епоха, ера і т.п.) відтінків 

часу, назви частин доби, пір року, місяців, днів тижня тощо. У межах лексико-

семантичних груп виділяють мінімальні семантичні об’єднання, побудовані на 

відношеннях синонімії, антонімії, конверсії і гіпонімії» [188, с. 283]. 

Л. М. Васильєв у праці «Теория семантических полей» зауважує, що 

терміном «лексико-семантична група» можна позначати будь-який семантичний 

клас слів (лексем), об’єднаних хоча б однією спільною лексичною 

парадигматичною семою (або хоча б одним спільним семантичним множником). 

До тематичної групи, як зазначає дослідник, потрібно відносити лише такі класи 
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слів, які поєднуються однією типовoю ситуацією чи темою (пор. такі теми, як 

«транспорт», «спорт», «магазин», «театр» тощо), але спільна (ядерна) сема для 

них є необов’язковою [16, с. 110]. 

О. О. Реформатський у праці «Что такое термин и терминология» 

виводить поняття лексико-семантичної групи з поняття «термінологічного 

поля». Під термінологічним полем дослідник розуміє семантичне поле, 

отримане на поняттєвій, а не на лінгвістичній основі, що забезпечує той чи 

інший склад лексико-семантичної групи у певній синхронії розвитку 

суспільства та мови [166, с. 51]. 

Ф. П. Філін у статті «О лексико-семантических группах слов» стверджує, 

що об’єднання слів, які базуються не на лексико-семантичних зв’язках, а на 

класифікації самих предметів і явищ, можна назвати тематичними 

словниковими групами [195, с. 526]. На думку мовознавця, у межах 

тематичних об’єднань існують лексико-семантичні групи слів. Ф. П. Філін у 

праці «Очерки по теории языкознания» вказує на різний зміст таких понять, як 

лексико-семантична група та тематична група: «У рамках однієї тематичної 

групи існують більш дрібні, але тісно пов’язані між собою лексико-семантичні 

групи слів» [196, с. 315]. Спільне між тематичними і лексико-семантичними 

групами слів полягає у тому, що і ті, й інші виражають об’єктивну дійсність. У 

цьому плані будь-яка лексико-семантична група слів завжди має свою «тему», 

навіть якщо йтиме мова про групу дуже близьких один до одного синонімів» 

[196, с. 336]. Ф. П. Філін вказує також на те, що розмежування лексико-

семантичних і тематичних груп слів зумовлене «важкістю розмежування 

словникового запасу, як специфічного явища мови, та позамовного змісту» 

[196, с. 325].Тематична співвіднесеність – один (але не єдиний) критерій 

виділення лексико-семантичної групи слів. Різниця між цими типами лексем 

полягає у тому, що лексико-семантичні групи слів – це продукт законів і 

закономірностей розвитку лексичної семантики мови, тоді як тематичні групи 

слів – це сама їх наявність або відсутність у якій-небудь мові. Зміст і 

наповнення тематичних груп залежать тільки від рівня знань того чи іншого 
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народу, від уміння класифікувати явища дійсності, які отримали свої словесні 

позначення [195, с. 528]. Терміносистема, як і система загальновживаної 

лексики, поділяється на тематичні групи. Ми спробуємо здійснити поділ 

фізичних термінів–епонімів за окремими тематичними групами. Як стверджує 

Г. Ф. Ракшанова у праці «Система дериваційних засобів сучасної науково-

технічної термінології (когнітивно-номінативний аспект)», «значення терміна, 

як і значення будь-якої лексичної одиниці, – продукт розумової діяльності 

людини, воно пов’язане з редукцією інформації людською свідомістю, з 

такими видами розумових процесів, як порівняння, класифікація, узагальнення, 

тому воно має узагальнювальний характер. Але семантика терміна має свою 

(хоч і подібну) специфіку порівняно з лексичним значенням загальновживаних 

слів» [162, с. 198]. 

Система термінів будь-якої науки є певною множинністю 

взаємопов’язаних елементів, що є стійкою єдністю і цілісністю, наділеною 

певними властивостями й закономірностями [194, с. 35]. Класифікуючи 

лексеми за тематичними групами, потрібно враховувати не тільки існуючі 

назви, а ті, які ще можуть доповнити ту чи іншу тематичну групу. 

«Галузева терміносистема охоплює цілу низку термінологічних полів, 

пов’язаних між собою як у значеннєвому плані, так і в плані вираження. У 

плані змісту відбивається суть поняття, а в плані вираження системності 

досягають однотипністю словотвірних моделей» говорить А. А. Уфімцева у 

праці «Опыт изучения лексики как системы (на материале английского языка)» 

[194, с. 37]. 

Тематичне групування ґрунтується на внутрішніх зв’язках між 

предметами і явищами дійсності і зумовлене, насамперед, предметно-

логічними ознаками. Тематичні об’єднання в галузевій терміносистемі можуть 

мати у своєму складі по кілька ядерних (основних) лексико-семантичних груп, 

а їхні одиниці характеризують чіткою диференціацією ознак. 

Об’єднання слів у тематичну групу відбувається на основі подібності чи 

спільності функцій позначуваних словами предметів та процесів в одній 
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конкретній чи різних мовах. Вивчення таких груп обмежується своєрідною 

інвентаризацією за тим типом, який спроможний наочніше групувати 

конкретну терміносистему, не ставлячи за мету розкрити внутрішні семантичні 

зв’язки слів, особливості смислової структури мови в цілому [172]. 

Уже ґрунтовно досліджено термінологічні системи мікологічної 

(Л. О. Симоненко, 1973), радіотехнічної (І. М. Кочан, 1987), хімічної 

(Г. В. Наконечна, 1994), мінералогічної (Н. І. Овчаренко, 1997), риторичної 

(З. Й. Куньч, 1997), бібліотечно-бібліографічної (М. В. Сташко, 1999), 

машинобудівної (О. Г. Литвин, 2000), видавничої (М. Р. Процик-Кульчицька, 

2006) галузей знань і запропоновано відповідні тематичні класифікації термінів. 

Незважаючи на те, що цій проблемі присвячено чимало лінгвістичних праць, вона 

залишається актуальною і складною водночас. 

Тематична класифікація терміносистем уже була предметом наукового 

зацікавлення. Так, висвітленню питання тематичної структури української 

технічної термінології присвячено дослідження «Українська електротехнічна 

термінологія (словотвірний аспект)» Л. В. Козак, яка аналізує предметно-

поняттєвий аспект вищезазначеної термінології, класифікуючи цей шар 

лексики за тематичними групами [86]. У публікації «Тематичні групи на 

позначення назв літальних апаратів та повітряних суден в українській авіа 

лексиці» Л. А. Халіновська подає спостереження за авіаційною термінологією, 

розглядаючи окремі тематичні групи цієї лексики [198]. Аналіз лексико-

тематичних груп судово-медичної терміносистеми подано в дослідженні 

Т. В. Лепехи «Лексико-семантичні та словотвірно-структурні особливості 

судово-медичної термінології» [113]. 

У цьому дослідженні під тематичною групою розумітимемо низку слів, 

які в тій чи іншій мірі співпадають за своїм основним змістом, тобто за 

належністю до одного й того ж семантичного поля [5, с. 119]. 

Зібраний матеріал дав змогу виділити такі тематичні групи фізичних 

термінів–епонімів: 



  67 

1) класична механіка, наприклад: ньютон, ньютонівське рівняння, 

коріолісове прискорення тощо; 

2) гідродинаміка, наприклад: стокс, антистоксова ділянка тощо; 

3) термодинаміка, наприклад: паскаль, рівняння Клапейрона-Клаузіуса, 

закон Бойля–Маріотта, вакуумметер Пірані, Гей-Люссаків закон тощо; 

4) електрика і магнетизм, наприклад: ват, гальванометр, закон Ампера, 

сила Лоренца, генрі, тесла, пікофарад тощо; 

5) квантова механіка, наприклад: Гайзенбергова нерівність, 

шрединґерівська хвильова функція, хвильова квантова механіка 

Шрединґера, квантова дужка Пуассона тощо; 

6) статистична фізика, наприклад: статистика Максвелла–Больцмана, 

розподіл Гаусса, Больцманів закон розподілу, Бозе–Айнштайнівська 

статистика тощо; 

7) атомна і ядерна фізика, наприклад: модель атома Резерфорда, 

вандерваальсівська взаємодія, куперівська електронна пара, теорія Бора-

Зоммерфельда тощо; 

8) оптика, наприклад: кут Брюстера, інтерферометр Рождественського, 

спектральна серія Бальмера тощо; 

і т.д. 

Ці тематичні групи, у свою чергу можна поділити на лексико-семантичні. 

Продемонструймо це на прикладі тематичної групи «Електрика і магнетизм»:  

 одиниці фізичних величин, наприклад: вольт, ват, генрі, тесла, 

резерфорд, паскаль тощо; 

 закони, наприклад: закон Ома, закон Ампера, кулонівський закон 

тощо; 

 сили, наприклад: сила Лоренца, сила Ампера, кулонівська сила, 

вандерваальсівські сили тощо; 

 прилади, наприклад: вольтоскоп, амперметр, гальванометр, 

вольтміліамперметр тощо 
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і т. д. 

Можна також виділити тематичні групи епонімних термінів, наприклад: 

1) одиниці фізичних величин – 125 термінів, наприклад: ньютон, 

резерфорд, кіловольт, мегават, нанофарад, мікрорентген, абгенрі, 

абсименс тощо; 

2) фізичні явища і процеси – 206 термінів, наприклад: аномальний ефект 

Зеємана, анти-Стоксова люмінесценція, Бавшінґерів ефект, ефект 

Рамана-Мандельштама-Ляндсберґа, штарківське розщеплення, явище 

бозе–айнштайнівської конденсації тощо; 

3) розділи й галузі фізики й техніки – 12 термінів, наприклад: гальванізм: 

механіка Ньютона, механіка Максвелла, квантова механіка 

Гайзенберга тощо; 

4) пристрої та прилади – 310 термінів, наприклад: ампер-терези, 

ампервольтватметр, аперіодичний ґальванометр, Архімедів гвинт, 

вакуумметр Пірані, випромінювач Глаголєвої-Аркадьєвої, 

інтерферометр Рождественського тощо; 

5) математичні оператори – 49 термінів, наприклад бозонний оператор, 

гамільтоніан ангармонічного осцилятора, деформовані дужки 

Пуассона тощо; 

6) рівняння, співвідношення та формули – 251 термін, наприклад: функція 

Бесселя, формула Найквіста, стаціонарне рівняння Шредингера тощо; 

7) елементарні частинки – 7 термінів, наприклад: ферміон, реджеон, 

померон, голдстоунівський бозон, голдстино тощо; 

8) фізичні сили – 20 термінів, наприклад ван-дер-ваальсові сили, 

електрорушійна сила Холла, кулонівська сила, сила Казимира тощо; 

9) фізичні закони, принципи і правила – 207 термінів, наприклад: 

Айнштайнів принцип відносности, Айнштайнів фотохемічний закон, 

Вейлеве правило квантування, емпіричний закон Віна, закон Айнштайна 

для явища фотоефекту тощо; 
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10) теорії – 49 термінів, наприклад: Гайзенберґова теорія феромагнетизму, 

елементарна квантова теорія ефекту Комптона, теорія Боголюбова 

тощо; 

11) теореми і гіпотези – 55 термінів, наприклад: Больцманнова теорема, 

гіпотеза Гаудсміта і Юленбека, теорема Берестецького тощо; 

12) коефіцієнти і сталі – 66 термінів, наприклад Альфвенове число, 

Больцманнів множник, Ван дер Ваальсова стала, коефіцієнт Ейнштейна 

для вимушеного випромінювання тощо; 

і т.д. 

Тематичну групу «Одиниці фізичних величин» можна розділити на 

лексико-семантичні групи щонайменше трьома способами: 

- за належністю одиниць вимірювання фізичних величин до певної 

системи одиниць вимірювання; 

а) одиниці системи СІ, наприклад ом, ньютон, паскаль тощо; 

  б) одиниці системи СГС, наприклад абвебер, абгенрі, абкулон, абом, 

абсименс, абстатампер тощо; 

  в) позасистемні одиниці фізичних величин, наприклад ангстрем, кіловат-

година, децибел тощо. 

- за кратністю/похідністю одиниць: 

 а) основні одиниці, наприклад паскаль, рентген, резерфорд, беккерель 

тощо; 

 б) кратні одиниці, наприклад кіловольт, мегават, гігагерц тощо; 

 в) похідні одиниці, наприклад міліампер, мікрорентген, пікофарад, 

наногенрі тощо. 

- за належністю до певного розділу фізики: 

 а) механічні, наприклад ньютон, ангстрем тощо; 

 б) електричні, наприклад: кулон, ом, вольт, ампер, пікофарад тощо; 

 в) електромагнетні, наприклад: наногенрі, тесла, абвебер, ерстед тощо; 

 г) термодинамічні, наприклад: паскаль, кельвін, джоуль тощо; 
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 д) радіоактивності, наприклад: беккерель, кюрі, резерфорд, рентген тощо 

і т.д. 

З усього сказаного вище можна дійти висновку, що будь-яка тематична і 

лексико-семантична класифікація лексики має до певної міри умовний 

характер, оскільки між виділеними групами не можна визначити чітких меж. 

Це свідчить про відкритий характер тематичних і, особливо, лексико-

семантичних  груп, як зазначає Н. О. Яценко у праці «Назви військової форми 

одягу в українській мові» [209, с. 57].  

 

2.3 Відтворюваність прізвищ у складі фізичних термінів-епонімів 

 

Дослідімо, як епонімні терміни української фізичної термінології 

відтворюють прізвища науковців–фізиків – повністю чи частково. Одразу 

скажемо, що існують епонімні терміни, які цілком і не цілком відтворюють 

прізвища. Це твердження спрямовує нас до морфемної будови прізвищ, тобто до 

морфеміки. Це нова галузь мовознавства. Як окремий розділ мовознавства  

морфеміку почали виділяти наприкінці 1970-тих рр. У «Словнику лінгвістичних 

термінів» Д. Е. Розенталя [167] подають визначення морфеміки: «вчення про 

значимі частини слова (морфи і морфеми)», а у «Словаре лингвистических 

терминов» О. С. Ахманової [5] морфеміка – розділ морфології, що займається 

описом морфологічних моделей мови, тобто описом будови морфем і 

закономірностей їх розташування в більш протяжних послідовностях. Тобто, з 

різних кутів зору науковці сходяться в тому, що це наука, яка вивчає морфи і 

морфеми. 

Простежмо, які зміни і в якій частині епоніма відбуваються. Щоб 

поділити епоніми за повнотою відтворюваності прізвища, розглянемо 

прізвища, від яких утворено терміни. 

До нашої вибірки увійшла низка епонімних термінів, в яких не повністю 

відтворено прізвище науковця, наприклад, вольт (від Вольта), померон (від 

Померанчук), гальванометр (від Гальвані), пуаз (від Пуазейль) тощо. Нам 
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потрібно дослідити, які частини прізвищ науковців не відтворюються. Якщо не 

відтворюється частина основи прізвища, то такий термін називатимемо 

усіченим. Якщо у терміні не відтворюється закінчення, то такий термін 

вважатимемо повним, оскільки флексія є вільною частиною слова. 

У досліджуваному матеріалі є 5 термінів, утворених від прізвища 

французького фізика і медика ХІХ ст. Жана Марі Луї Пуазейля: пуаз, формула 

Пуазейля, рівняння Пуазейля, закон Пуазейля і закон Гаґена–Пуазейля. Закон 

Пуазейля відкрив у 1838 р. Жан Марі Луї Пуазейль, і, незалежно від нього, в 

1839 р. Ґоттгільф Гаґен. Зауважмо, що терміни рівняння Пуазейля, закон 

Пуазейля і закон Гаґена–Пуазейля є синонімами. Особливої уваги у цьому 

переліку заслуговує термін пуаз. Цей термін передає прізвище частково, а саме: 

у ньому урізано частину основи – суфікс –ейл(ь). 

Термін померон утворено від прізвища радянського фізика 

І. Я. Померанчука на позначення реджеона, що володіє квантовими числами 

вакууму й інтерсептом, близьким до одиниці. Термін померон запровадив у 

теорію В. М. Грибов. Існує низка термінів, пов’язаних з прізвищем фізика-

теоретика І. Я. Померанчука: теорема Померанчука, полюс Померанчука, 

м’який померон, жорсткий померон тощо. Як бачимо, у поданому списку є як 

терміни, що повністю передають прізвище науковця, так і частково. Термін 

померон утворений прийнятим для елементарних частинок способом 

контамінації: помер (анчук) + іон. Як бачимо, тут має місце урізання 

останнього складу кореня -ан- і суфікса –чук, тобто відбувається усічення. 

17 термінів-епонімів статистичної фізики та квантової механіки утворено 

від прізвища індійського фізика Шатьєндраната Бозе: багатобозонна система, 

бозе-айнштайнівська конденсація, Бозе-Айнштайнівська статистика, бозе-

газ, бозе-конденсат, бозе-рідина, бозе-частинка, бозон, бозонний оператор, 

рівняння стану Бозе-Ейнштейна, розподіл Бозе, розподіл Бозе-Айнштайна, 

розподіл Бозе-Ейнштейна, статистика Бозе-Айнштайна, статистика Бозе-

Ейнштейна, частинки Бозе, явище бозе-айнштайнівської конденсації. Серед 

цих термінів є як повні, так і усічені. З 17 термінів, утворених від прізвища 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1838
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%9B%D1%83%D1%97_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/1839
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%90%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D0%B0%D2%91%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Бозе, 14 (бозе-айнштайнівська конденсація, Бозе-Айнштайнівська 

статистика, бозе-газ, бозе-конденсат, бозе-рідина, бозе-частинка, рівняння 

стану Бозе-Ейнштейна, розподіл Бозе, розподіл Бозе-Айнштайна, розподіл 

Бозе-Ейнштейна, статистика Бозе-Айнштайна, статистика Бозе-

Ейнштейна, частинки Бозе, явище бозе-айнштайнівської конденсації) 

повністю відтворюють прізвище, а решта 3 – ні (багатобозонна система, 

бозон, бозонний оператор). Зауважимо, що терміни, які не повністю 

відтворюють прізвище, утворено контамінацією. У цьому випадку при 

контамінації випадає кінцевий голосний основи. Отже, ці 3 терміни будуть 

усіченими. Зробимо висновок, що від прізвища Бозе утворюються як повні, так 

і усічені епонімні терміни, причому повні переважають. 

Подібно і з термінами, утвореними від прізвища видатного італійського 

фізика Енріко Фермі. Таких термінів у нашій вибірці є 25: багатоферміонна 

система, газ Фермі, граничний імпульс Фермі, енерґія Фермі, золоте правило 

Фермі, ідеальний газ Фермі, імпульс Фермі, метод Томаса-Фермі, модель 

Томаса-Фермі, радіус Томаса-Фермі, рівень Фермі, рівняння Томаса-Фермі, 

розподіл Фермі, розподіл Фермі-Дірака, стала Фермі, статистика Ферма-

Дірака, статистична модель Томаса-Фермі, теорія Томаса-Фермі, фермі-газ, 

ферміон, ферміонний оператор, фермі-рідина, фермі-частинка, хвильовий 

вектор Фермі, частинки Фермі. З них 3 не повністю відтворюють прізвище 

(ферміон, ферміонний оператор, багатоферміонна система). Ці терміни 

утворено контамінацією за схемою: ферм(і) + іон = ферміон. Тут із прізвища 

випадає кінцевий голосний основи, тому ці терміни вважатимемо усіченими. 

Решта епонімних термінів, утворених від прізвища Фермі, є повними. 

Висновок щодо цих термінів аналогічний до висновку щодо похідників від 

прізвища Бозе. 

Низку термінів названо на честь англійського фізика Фарадея, наприклад, 

фарад – міжнародна одиниця електричної ємності [250, с. 1316], пікофарад, 

нанофарад, Фарадеїв закон електромагнетної індукції, Фарадеїв струм, 

Фарадеїв темний простір, Фарадеїв циліндр тощо. У цьому переліку є терміни, 

що повністю і частково передають прізвище науковця. Нас цікавитимуть 
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терміни, що частково передають прізвище Фарадей. Таких у нашій вибірці є 3: 

фарад і два його деривати – пікофарад і нанофарад. За значенням це – одиниці 

електричної ємності. У них відсутні дві останні фонеми прізвища Фарадей. Це 

– частина основи терміна, тому термін фарад і його деривати можна вважати 

усіченими. 

Від прізвища італійського фізика Алессандро Вольти, який вивчав 

електричні явища, у нашій вибірці походить 19 термінів: вольт, вольтаж, 

вольтметр, гігавольт, кіловольт, мегавольт, мілівольт, вольтміліамперметр, 

вольтоскоп, вольтомметр, вольт-амперна характеристика, закони Вольти, 

ампер-вольт, амплітудний вольтметр, індукційний вольтметр, синхронний 

вольтметр, електростатичний вольтметр, вольтододатковий 

трансформатор, вольтопонижувальний трансформатор. Повністю прізвище 

науковця відтворено лише у складеному епонімі закони Вольти. У більшості 

випадків (18 із 19) прізвище науковця відтворено не повністю. Тут урізано 

закінчення. Але оскільки закінчення є вільною морфемою, вважатимемо, що ці 

терміни повністю передають прізвище. 

Багато термінів походить від прізвища італійського фізика Луїджі 

Гальвані. У досліджуваному матеріалі їх є 45: гальванізація, гальванізування, 

гальванізований, гальванізувати(ся), гальванізм, гальвано, гальванометр, 

гальваногліфія, гальванокаустика, гальванокліше, гальванопласт, 

гальванопластика, гальванопокриття, гальванопокривання, гальваноскоп, 

гальваностегія, гальваностереотип, гальваностереотипія, гальванотехніка, 

гальванотипія, гальванохромія, гальванізація зануренням, гальванізація 

дотиканням, гальванокаустичний метод, гальваномагнітний ефект, 

астатичний гальванометр, тангенс-гальванометр, балістичний 

гальванометр, вібраційний гальванометр, диференціальний гальванометр, 

дзеркальний гальванометр, магнітоелектричний гальванометр, самописний 

гальванометр, стрілковий гальванометр, струнний гальванометр, тепловий 

гальванометр, гальванопластична копія, гальваностереотипна матриця, 

гальванічний елемент, гальваніка. 



  74 

Усі терміни цього переліку не повністю передають прізвище, оскільки за 

їхню словотвірну основу взято компонент гальван(о), як стверджує І. М. Кочан 

[96, с. 257]. У деяких термінах (гальванізація, гальванізація зануренням, 

гальванізація дотиканням, гальванізування, гальванізований, гальванізувати(ся), 

гальванізм,  гальванічний елемент, гальваніка) прізвище дослідника відтворено 

повністю, але це лише випадковий збіг кореня (компонента гальван-) із 

суфіксами -із, -ізм, -ічн. У цьому випадку не відтворюється останній голосний 

основи, тому ці терміни будемо вважати усіченими. 

Від інших прізвищ науковців утворюються епонімні терміни, які 

повністю передають прізвища науковців. Для прикладу розглянемо терміни, 

утворені від прізвища французького фізика Анре-Марі Ампера, який вивчав 

закони електричного струму. У досліджуваному матеріалі є 18 термінів, 

утворених від цього прізвища: ампер, ампераж, амперметр, кілоампер, 

міліампер, вольтміліамперметр, вольт-амперна (характеристика), закон 

Ампера, сила Ампера, ампер-вольт, ампер-секунда, ампер-виток, ампер-

година, дистанційний амперметр, індукційний амперметр, 

магнітоелектричний амперметр, термоелектричний амперметр, 

електродинамічний амперметр. Усі ці терміни повністю містять прізвище 

науковця, тому вони є повні. 

На підставі наведеного вище кількісного аналізу вибірки можна 

стверджувати, що у фізичній термінології переважають повні епоніми, тобто 

терміни, які відтворюють прізвища науковців повністю. Зокрема, у 

досліджуваній вибірці з 2250 термінів повних прізвищевих і відпрізвищевих 

термінів є 2113, а неповних усього 137. Відпрізвищеві терміни, які не повністю 

відтворюють прізвище науковця можна вважати винятком, оскільки такі 

терміни в усіх випадках походять від семи прізвищ: Вольта, Гальвані, 

Фарадей, Пуазейль, Бозе, Фермі та Померанчук.  

На підставі наведеного вище кількісного аналізу вибірки можна 

стверджувати, що у фізичній термінології існують повні й усічені епонімні 

терміни. При цьому переважають повні епоніми, тобто терміни, які 

відтворюють прізвища науковців повністю. Зокрема, у досліджуваній вибірці з 
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2250 термінів повних епонімів є 2113, а неповних усього 137. Усічені епоніми 

можна вважати винятком, оскільки такі терміни в усіх випадках походять від 

п’яти прізвищ: Фарадей, Пуазейль, Бозе, Фермі та Померанчук.  

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі 2 цієї дисертаційної роботи проаналізовано структуру, 

семантику, термінотворення і граматичну характеристику фізичних епонімних 

термінів. 

За структурою епонімні терміни поділяються на прості, складні і складені. 

У свою чергу серед складених епонімних термінів виділимо дво-, три- і 

багатокомпонентні. Двокомпонентні фізичні епонімні терміни мають 5 

структурних моделей. За типами вони розподіляються так: тип 1 – 1515, тип 2 – 

172, тип 3 – 25, тип 4 – 26, тип 5 – 17 термінів. Найпродуктивнішим є тип 1 

(іменник у називному відмінку + епонім-іменник у родовому відмінку). Це 

пов’язано з тим, що українська мова довгий час перебувала під впливом 

російської, для якої характерна ця модель. Сьогодні набирає популярності тип 2 

(епонім-прикметник + іменник). Цей тип є взаємозамінним із типом 1 і більш 

характерним для української мови. 

Трикомпонентні і багатокомпонентні складені епонімні терміни мають 

по 2 типи будови. Терміни майже рівномірно розподілено між цими 

структурними типами. 

Основним способом творення фізичних епонімних термінів є 

синтаксичний спосіб. Допоміжним до синтаксичного є морфологічний спосіб 

термінотворення, який вживають для утворення відпрізвищевих прикметників, 

які є компонентами складених епонімів. 

Ще одним шляхом поповнення фізичної термінології є запозичення. 

Більшість простих і складних епонімів є запозиченими. 

Будь-яка тематична класифікація лексики має до певної міри умовний 

характер, оскільки між виділеними групами не можна визначити чітких меж. 
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Це свідчить про відкритий характер тематичних груп. Погодимося з 

твердженням Ф. П. Філіна про те, що розмежування лексико-семантичних і 

тематичних груп слів зумовлене «важкістю розмежування словникового 

запасу, як специфічного явища мови, та позамовного змісту» [196, с. 325]. 

На підставі кількісного аналізу вибірки можна стверджувати, що у 

фізичній термінології існують епонімні терміни з повним і неповним 

відтворенням прізвищ. При цьому переважають терміни, які відтворюють 

прізвища науковців повністю. Зокрема, у досліджуваній вибірці з 2250 термінів 

епонімів, які повністю відтворюють прізвище, є 2113, а таких, у яких прізвище 

відтворено не повністю, – усього 137. Усічені епоніми можна вважати 

винятком, оскільки такі терміни в усіх випадках походять від п’яти прізвищ: 

Фарадей, Пуазейль, Бозе, Фермі та Померанчук.  
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РОЗДІЛ 3. 

Синтагматика і парадигматика епонімних фізичних термінів 

 

У сучасній лінгвістиці помітне місце займають гіпотези парадигматичної 

та синтагматичної організації мови. Основоположником вчення про 

парадигматичні і синтагматичні відношення між одиницями мови є Фердинанд 

де Соссюр. Чітке визначення парадигматичних і синтагматичних відношень, 

особливості їхнього співвіднесення сформульовані у працях Ф. де Соссюра 

[180] та Л. Єльмслева [65]. Під час спілкування людина для вираження своєї 

думки обирає певну лексичну одиницю і пов’язує її в мовленні з іншими 

одиницями. Співрозмовник, сприймаючи цю одиницю у зв’язному тексті, 

зіставляє її з близькими одиницями й конкретизує. Це є можливим тому, що 

кожна одиниця входить одночасно до двох видів відношень, які утворюють 

систему: до лінійних (синтагматичних) і нелінійних (парадигматичних). 

Синтагматичні відношення виявляються у закономірностях 

сполучуваності слів у лінійному ряді (у словосполуках, реченнях). Слова 

визначають свій контекст і одночасно самі визначаються ним: значення слова 

не можна спостерігати безпосередньо, його виводять з тексту. 

Синтагматичні відношення – відношення одиниць, розташованих 

лінійно; це здатність мовних елементів поєднуватися. Кожен елемент, кожна 

одиниця здатні вступити в лінійний зв’язок з іншими одиницями, іншими 

елементами, і ці зв’язки регулюються синтагматичними закономірностями 

мовної структури. Тому без вивчення і розуміння синтагматики мови не може 

бути вивчена і зрозуміла мовна структура в цілому. Так, ми підходимо до 

визначення синтагматики мови як сукупності і системи, спираючись на 

структурні значення мовних одиниць їх сполучних можливостей. 

Синтагматичні відношення називають горизонтальними, оскільки вони завжди 

реалізуються між одиницями, які розташовуються одна за одною. У лексиці 

синтагматичні відношення також виявляються у вибірковій сполучуваності.  
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Семантика слова, його змістовий обсяг визначається можливостями 

слова поєднуватися з іншими словами, тобто його синтагматичними 

відношеннями. Слово в парадигматиці, в системі мови, і слово в синтагматиці – 

неоднакові речі. У синтагматиці здійснюється комбінаторика значень, і смисл 

словосполуки чи речення не дорівнює сумі значень слів, на що свого часу 

вказував Л. В. Щерба у праці «Фонетика французского язика» [206]. 

Розглядаючи синтагматику, не можна не згадати про валентність. У 

мовознавстві це – потенційна сполучуваність мовних елементів (фонеми, 

морфеми, слова і так далі), що визначає здатність вступати в комбінації з 

іншими мовними елементами, переважно того самого рівня [108, с. 5]. Значний 

внесок у дослідження валентності у своїх працях в різний час зробили 

В. Г. Адмоні, Й. Ф. Андерш, К. Г. Городенська, І. Р. Вихованець [24], 

А. П. Загнітко [68] та ін. Розрізняють лівобічну і правобічну валентність. 

Лівобічна валентність пов’язується з підметом, вираженим іменником у формі 

називного відмінка або його субститутом, включаючи підрядне речення, 

правобічна – з додатками й обставинами.  

Парадигматичними відношеннями слова зв’язані між собою як самостійні 

одиниці лексичної системи в їхній основній, номінативній функції. В основі 

парадигматичних відношень у лексиці лежить формальна чи семантична 

подібність слів або їх протилежність. Парадигма – це група елементів (мовних 

знаків), що мають певну загальну властивість, але розрізняються за якоюсь 

ознакою. 

Парадигматичні відношення одиниць не представлені в тексті 

безпосередньо: вони виявляються шляхом протиставлення одних лексичних 

одиниць іншим однорідним одиницям і встановлення їхніх подібних і 

специфічних ознак. Значущість лексичних одиниць зумовлюється їхніми 

диференційними (розрізнювальними) ознаками. Кожна одиниця посідає в 

парадигмі цілком визначене місце. Парадигмами можна вважати структуру 

багатозначного слова, синонімні ряди, антонімні пари, лексико-семантичні 

групи, семантичні поля. 
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Дослідимо складні й складені фізичні терміни–епоніми з погляду 

синтагматики й парадигматики, тобто сполучуваності їхніх прізвищевих 

компонентів із різними лексемами та компонентами, а також їхніх 

парадигматичних відношень (синонімії, антонімії, гіперо-гіпонімії, омонімії, 

варіантності). 

 

3.1 Сполучуваність складних епонімних термінів 

 

Складні епонімні терміни – це терміни, що у своєму складі мають епонім 

і ще хоча б один терміноелемент, (наприклад, ампер+метр, вольт+метр, 

кіло+джоуль, гіга+паскаль тощо). У вибірці маємо 50 термінів – складних 

епонімів. Дослідимо сполучуваність відпрізвищевих компонентів із 

додатковими компонентами для цих термінів. 

Характерною будемо вважати словотвірну сполучуваність епонімного 

компонента з міжнародним терміноелементом, причому міжнародні 

терміноелементи можуть бути як непрізвищевими (кіловольт, децибел, 

мегапаскаль, вольтміліамперметр, вольтоскоп тощо), так і прізвищевими 

(гальванопокриття, гальваностереотипія, гальванохромія, 

гальванопокривання, тощо).  

Існує випадок, коли обидва компоненти складного епоніма є 

міжнародними терміноелементами, наприклад: гальваноскоп, амперметр, 

вольтметр тощо. Тут прізвищевий компонент гальван(о) є міжнародним 

терміноелементом, що вказує не на прізвище італійського фізика, а на малі 

значення сили струму, а міжнародний терміноелемент –скоп входить до складу 

назв приладів або пристроїв для спостереження. Подібно до термінів на зразок 

амперметр, вольтметр, джоулометр, де прізвищевий компонент вказує на 

царину застосування приладу (ампер – сила електричного струму, вольт – 

електрична напруга тощо), а міжнародний терміноелемент -метр входить до 

складу назв приладів, призначених вимірювати. 

Зосередимо увагу на частотності сполук з міжнародними непрізвищевими 

терміноелементами (46 термінів), щоб виявити найбільш продуктивні компоненти 
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цих сполук. Найчастіша сполучуваність з міжнародними терміноелементами, які 

означають додатній чи від’ємний степінь числа 10, наприклад: дека – 10
1
, гекто – 

10
2
, кіло – 10

3
, мега – 10

6
, деци – 10

-1
, санти – 10

-2
, мілі – 10

-3
, мікро – 10

-6
. Повний 

список таких терміноелементів для утворення кратних і частинних одиниць 

згідно з Міжнародною системою одиниць подаємо в таблиці 2. Частинні одиниці 

фізичних величин – одиниці, з міжнародними терміноелементами, які означають 

від’ємний степінь числа 10. Зауважмо, що в такий спосіб утворюються лише 

кратні 10 одиниці. 

 

Таблиця 3 

Префікси СІ та множники для утворення десяткових кратних і частинних 

одиниць 

Префікси СІ 

Кратні одиниці Частинні одиниці 

Множник Назва Позначення Множник Назва Позначення 

10
1
 дека- Дк 10

-1
 деци д 

10
2
 гекто- Г 10

-2
 санти с 

10
3
 кіло- К 10

-3
 мілі м 

10
6
 мега- М 10

-6
 мікро мк 

10
9
 гіга- Г 10

-9
 нано н 

10
12

 тера- Т 10
-12

 піко п 

10
15

 пета- П 10
-15

 фемто ф 

10
18

 екса- Е 10
-18

 ато а 

10
21

 зета- З 10
-21

 зетто з 

10
24

 йота- Й 10
-24

 йокто й 

 

Основні правила правопису одиниць введено 6-ю Генеральною 

конвенцією з мір та ваг 1948 року. Зараз існує загальна міжнародна згода щодо 

написання та використання позначень і назв одиниць виміру та префіксів. 

Дотримання правил сприяє підвищенню читабельності текстів: 
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 якщо одиницю виміру названо на честь людини, то перша буква 

позначення є завжди великою, але повну назву пишуть з малої букви, 

наприклад: 2 Н, але 2 ньютони; 200 мкФ, але 200 мікрофарад; 

 якщо використовують префікси, то вони передують базовій одиниці, 

пишуться разом й утворюють з нею нерозривні слова, наприклад, 

мегават; 

 позначення кратних префіксів, крім гекто-, дека-, кіло-, пишуть з великої 

букви, а позначення всіх частинних префіксів завжди пишуть з малої 

букви; 

 заборонено використовувати складені префікси. Використання двох або 

більше префіксів поспіль не дозволено, наприклад: 10
-9

фарад слід 

позначати нанофарад, а не мікроміліфарад. 

Дослідники типів метонімічного перенесення [74, с. 137], що ґрунтується 

на суміжності ознак того, що вже вказано в попередньому значенні слова, і 

нового, означуваного, виокремлюють антропонімне перенесення за моделлю 

―прізвище науковця – одиниця виміру‖, наприклад: Герц – герц, Ом – ом. 

Відпрізвищевих термінів із префіксами, що позначають кратність 10, у 

вибірці є 22. Найпродуктивніші з цих компонентів: 

кіло- – 8 термінів: кілоампер, кіловат, кіловольт, кілогерц, кілоджоуль, 

кілоньютон, кілоом, кілопаскаль; 

гіга- – 4 терміни: гігават, гігавольт, гігагерц, гігапаскаль; 

мега- – 4 терміни: мегават, мегавольт, мегагерц, мегаом; 

мілі- – 4 терміни: міліампер, мілівольт, міліом, мілістокс. 

Як приклад наведемо таблиці сполучуваності деяких епонімів – назв 

фізичних величин із міжнародними терміноелементами, які позначають 

кратність та частинність. Приклади подаємо для термінів ньютон та джоуль. 
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Таблиця 4 

Десяткові кратні й частинні одиниці, утворені за допомогою стандартних 

префіксів СІ 

 

Кратні Частинні 

величина назва позначення величина назва позначення 

101 Н деканьютон даН daN 10−1 Н дециньютон дН dN 

102 Н гектоньютон гН hN 10−2 Н сантиньютон сН cN 

103 Н кілоньютон кН kN 10−3 Н міліньютон мН mN 

106 Н меганьютон МН MN 10−6 Н мікроньютон мкН µN 

109 Н гіганьютон ГН GN 10−9 Н наноньютон нН nN 

1012 Н тераньютон ТН TN 10−12 Н піконьютон пН pN 

1015 Н петаньютон ПН PN 10−15 Н фемтоньютон фН fN 

1018 Н ексаньютон ЕН EN 10−18 Н атоньютон аН aN 

1021 Н зетаньютон ЗН ZN 10−21 Н зептоньютон зН zN 

1024 Н йотаньютон ЙН YN 10−24 Н йоктоньютон йН yN 

101 Дж декаджоуль даДж daJ 10−1 Дж дециджоуль дДж dJ 

102 Дж гектоджоуль гДж hJ 10−2 Дж сантиджоуль сДж cJ 

103 Дж кілоджоуль кДж kJ 10−3 Дж міліджоуль мДж mJ 

106 Дж мегаджоуль МДж MJ 10−6 Дж мікроджоуль мкДж µJ 

109 Дж гігаджоуль ГДж GJ 10−9 Дж наноджоуль нДж nJ 

1012 Дж тераджоуль ТДж TJ 10−12 Дж пікоджоуль пДж pJ 

1015 Дж петаджоуль ПДж PJ 10−15 Дж фемтоджоуль фДж fJ 

1018 Дж ексаджоуль ЕДж EJ 10−18 Дж атоджоуль аДж aJ 

1021 Дж зетаджоуль ЗДж ZJ 10−21 Дж зептоджоуль зДж zJ 

1024 Дж йотаджоуль ЙДж YJ 10−24 Дж йоктоджоуль йДж yJ 

    Застосовувати не рекомендовано 

 

Назви позасистемних одиниць фізичних величин, наприклад анґстрем, 

зіверт, сименс, ерстед тощо, не утворюють кратних і частинних одиниць і, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B8_%D0%A1%D0%86
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відповідно, не сполучаються з міжнародними терміноелементами-префіксами 

на позначення кратності або частинності.  

Другу за чисельністю групу становлять назви вимірювальних 

приладів – 10 термінів. Міжнародних компонентів тут усього два: 

-метр – 8 термінів: амперметр, вольтметр, гальванометр, омметр, 

вольтміліамперметр, гаусметр, джоулометр, вольтомметр; 

-скоп – 2 терміни: вольтоскоп, гальваноскоп. 

За частотністю поєднання тут однозначно переважає терміноелемент -метр 

(80 % термінів вибірки містять цей компонент). Пояснити це доволі просто: 

терміни з компонентом -скоп позначають прилади для спостереження явища, 

наприклад, гальваноскоп – найпростіший прилад для виявлення сталого 

електричного струму в ланцюгу
1
 і визначення його напряму [250, с. 172], а 

терміни з компонентом -метр позначають вимірювальні прилади, наприклад, 

амперметр – прилад, яким вимірюють силу електричного струму [250, с. 16]. 

Приладів для спостереження є значно менше, ніж вимірювальних приладів. 

Усі інші складні епонімні терміни з міжнародними терміноелементами 

можна об’єднати за компонентом гальван(о)-, наприклад: гальваногліфія, 

гальванокаустика, гальванокліше, гальванопласт, гальванопластика, 

гальванопокриття, гальванопокривання, гальваностегія, гальваностереотип, 

гальваностереотипія, гальванотехніка, гальванотипія, гальванохромія. 

 

3.2 Граматична сполучуваність компонентів складених епонімних 

термінів 

 

В українській фізичній термінології серед епонімних термінів значне 

місце посідають аналітичні термінні конструкції, інакше кажучи – складені 

терміни. Аналітичний спосіб термінотворення є одним із найпродуктивніших 

шляхів поповнення термінології. В основу цього способу покладено творення 

                                           
1
Подано за словником. Правильний технічний термін – коло. 
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складених номінацій – терміносполук. Тенденцію до зростання цього способу 

словотвору пояснюють потребою постійної конкретизації багатьох понять у 

міру розвитку науки, оскільки терміни-словосполуки характеризуються 

високим ступенем рухомості синтаксичних моделей і здатні точніше виражати 

наукові поняття, ніж однослівні терміни. У цьому нас переконує кількісне 

співвідношення простих, складних і складених термінів у досліджуваному 

матеріалі: простих – 176, складних – 157, складених – 1755. Теоретичним 

основам функціювання спеціальних сполук присвячено праці М. П. Годованої, 

А. С. Д’якова, Т. Р. Кияка, З. Б. Куделько. Цим термінам приділено увагу в 

працях В. П. Даниленко, В. М. Лейчика,  Б. П. Михайлишина, Т. І. Панько та 

інших. В українському мовознавстві структурні та семантичні особливості 

аналітичних термінів різних галузей досліджували: О. В. Чуєшкова 

(економіка), О. Г. Бондар, В. В. Чумак (екологія), Н. А. Цимбал (органічна 

хімія), С. М. Дорошенко (нафтогазова промисловість), О. О. Романова (швацька 

промисловість). Л. В. Козак проаналізувала словосполуки в електротехнічній 

термінології [86], З. Й. Куньч розглянула терміни-словосполуки в українській 

риторичній термінології [106]; І. Р. Процик опрацювала термінні словосполуки 

української фізичної термінології [159]. Терміни-словосполуки радіотехнічної 

термінології досліджувала І. М. Кочан [97]. 

Термін-словосполука є різновидом стійкої словосполуки. За визначенням 

В. В. Виноградова: «...стійка словосполука – це сполука слів, що організована 

за законами мови й виражає яке-небудь складне поняття» [21, с. 242].  

Термін-словосполука виконує не лише номінативну функцію, а й 

допомагає визначити обсяг позначуваного ним поняття, зрозуміти його місце в 

системі інших технічних понять. О. В. Чуєшкова у праці «Аналітичні номінації 

в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект)» стверджує, 

що, на відміну від однослівних термінів, терміносполуки виявляють більшу 

здатність до конкретизації значень завдяки залежним словам; вони майже не 

зазнають шкідливого впливу омонімії, помітно менше синонімізуються; їм 

властива можливість гнучкішої класифікації та систематизації за певними 
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моделями [202, с. 32]. Разом з тим, терміносполуки мають і протиріччя із 

однією з основних вимог до термінів, а саме з вимогою раціональної стислості. 

При творенні багатокомпонентних термінів ця вимога фактично порушується. 

В. М. Лейчик вважає вирішальним чинником, що визначає оптимальну 

довжину терміна, лінгвістичний – довжина і структура лексичних одиниць, що 

переважають у певній мові в певну епоху [110, с. 67]. Тож оптимальною 

довжиною терміна має бути така, що якомога точніше передає його значення 

[174, с. 236]. 

В останні десятиліття специфіку термінів-словосполук розглядають з 

позицій пошуку типів їхніх семантичних структур. У більшості праць  

аналізують належність компонентів терміносполуки до тих чи інших лексико-

семантичних груп.  

Термінологізовані словосполуки мають воднораз властивості терміна-

лексеми та властивості терміна-словосполуки. Як термін він характеризується 

системністю, наявністю дефініцій, тенденцією до моносемії в межах свого 

термінологічного поля, відсутністю експресії, стилістичною нейтральністю 

[138, с. 14]. У праці «Аналітичні номінації в економічній терміносистемі 

(структурно-типологічний аспект)» зазначено, що як різновид словосполуки 

аналітичний термін є синтаксичною конструкцією, що складається із двох або 

більше компонентів, певним чином між собою пов’язаних [202, с. 71]. На 

основі підрядного зв’язку одне із цих слів є головним (стрижневим), а друге – 

залежним (підрядним). Стрижневим в аналітичних термінах виступає іменник, 

оскільки саме він виконує таксонімну функцію, виражаючи родове поняття, а 

видовими виступають залежні іменники, прикметники, інколи прислівники 

[202, с. 110]. 

Опишімо складені епонімні терміни української фізичної термінології, 

враховуючи сказане вище. Як ми вже говорили, існують дво-, три- і 

багатокомпонентні складені відпрізвищеві терміни. Усі вони є підрядними 

словосполуками. 
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Двокомпонентні складені епонімні терміни мають 5 типів будови. 

Компоненти складених відпрізвищевих термінів першого типу будови (іменник 

у називному відмінку + епонім-іменник у родовому відмінку), наприклад, 

закони Ньютона, формула Планка тощо, з’єднані синтаксичним зв’язком 

керування, де епонім конкретизує значення першого компонента–іменника. 

Наприклад, стрижнева лексема закон має значення «об’єктивний, 

постійний і необхідний взаємозв’язок між предметами, явищами або 

процесами, що випливає з їх внутрішньої природи, сутності» [250, с. 396], а 

термінна словосполука закон Ома означає твердження про 

пропорційність сили струму в провіднику до прикладеної напруги. Компонент 

Ом тут конкретизує, що взаємозв’язок існує між силою струму в провіднику і 

прикладеною до нього напругою. Термін закон Архімеда означає основний 

закон гідростатики та аеростатики, згідно з яким на будь-яке тіло, занурене в 

рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі витисненої даним 

тілом рідини (газу) і за напрямом протилежна їй і прикладена у центрі мас 

витісненого об’єму рідини (газу). Тут компонент Архімед вказує на 

взаємозв’язок між об’ємом тіла, зануреного у рідину чи газ, і його вагою. 

Стрижнева лексема формула означає «коротка форма символічного 

запису інформації, або загальне відношення між величинами» [250, с. 1544]. 

Фізичний термін–епонім формула Рідберга означає емпіричну формулу, яка 

описує довжини хвиль у спектрах випромінювання атомів хімічних елементів. 

Компонент Рідберг конкретизує значення іменника формула, вказуючи, що тут 

йдеться про запис співвідношення між довжинами хвиль у спектрах 

випромінювання атомів хімічного елемента й атомним номером цього 

елемента.  

Компоненти відпрізвищевих термінів-словосполук другого типу 

(наприклад, омічний контакт, коріолісове прискорення тощо) об’єднуються 

синтаксичним зв’язком узгодження. Стрижневим компонентом тут виступає 

слово загальної лексики. Наприклад, термін коріолісове прискорення означає 

прискорення тіла, що рухається з певною лінійною швидкістю в системі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
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координат, яка обертається. Стрижневий компонент прискорення означає зміну 

швидкості, як за величиною, так і за напрямом у часі. Компонент Коріолісове 

уточнює, що зміна швидкості відбувається в системі координат, яка 

обертається з певною кутовою швидкістю. 

Терміни третього типу (наприклад, дистанційний амперметр, 

електростатичний вольтметр, вібраційний гальванометр тощо) об’єднуються 

синтаксичним зв’язком узгодження. На відміну від першого, другого і п’ятого 

типів двокомпонентних складених епонімних термінів, стрижневим тут виступає 

компонент з прізвищевим елементом, наприклад гальванометр, амперметр, 

вольтметр тощо. Зауважмо, що ці терміни більш віддалені від прізвищ, мають 

вищий ступінь абстракції. Залежний компонент словосполуки вказує на принцип 

дії або конструктивні особливості приладу. Такі терміни, утворені на основі 

складних епонімних термінів, будемо називати вторинними складеними 

епонімними термінами. 

Терміни четвертого типу (наприклад, гальванізація дотиканням тощо) 

об’єднуються синтаксичним зв’язком узгодження. Стрижневим компонентом 

тут виступає епонім, а залежний уточнює спосіб виконання (дотикання, 

занурення). 

Терміни п’ятого типу (наприклад, Доплер-ефект, оже-електрон тощо) 

також об’єднуються синтаксичним зв’язком узгодження. Стрижневим 

компонентом тут виступають одиниці загальної лексики, наприклад ефект, 

частинка, газ тощо. Прізвищевий компонент тут виконує уточнювальну 

функцію. Наприклад, у терміні бозе-частинка компонент частинка вказує на 

елементарну частинку, а прізвищевий компонент бозе уточнює, що ця частинка 

підпорядковується статистиці Бозе–Айнштайна і має ціле значення спіну. 

Трикомпонентні складені епонімні терміни першого (прикметник + 

іменник + епонім у непрямому відмінку, наприклад: квантова дужка 

Пуассона, класичний оператор Гамільтона, нестаціонарне рівняння 

Шредингера тощо) і другого типу (іменник + іменник у непрямому відмінку + 

епонім-іменник у непрямому відмінку, наприклад: рівняння стану Бертло, 
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рівняння стану Ван-дер-Ваальса тощо) об’єднуються синтаксичним зв’язком 

керування.  

Багатокомпонентні складені епонімні терміни першого (іменник + 

прикметник у непрямому відмінку + іменник у непрямому відмінку + епонім-

іменник у непрямому відмінку, наприклад: закон чорного випромінювання Віна 

тощо) і другого типів (складений епонімний термін + сполучник + прикметник 

у непрямому відмінку + іменник у непрямому відмінку, наприклад: 

гальванометр з магнетною стрілкою тощо) об’єднуються комбінацією 

синтаксичних зв’язків керування й узгодження. 

Стрижневими стають слова загальної лексики, наприклад: закон, ефект, 

принцип, рівняння, сила, стала, формула, число тощо. Розкриймо лексичне 

значення найчастіше вживаних стрижневих слів: 

закон – об’єктивно існуючий, сталий і необхідний взаємозв’язок між 

предметами, явищами або процесами, що випливає з їх внутрішньої природи, 

сутності [250, c. 302]; 

ефект – фізичне явище [250, c. 268]; 

принцип – основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, 

теорії, ідеологічного напряму і т. ін. // Основний закон якої-небудь точної 

науки [250, c. 941]. 

рівняння – рівність між двома функціями від однієї або кількох 

невідомих величи,. якщо обидві частини рівності з однією або кількома 

буквами мають однакову числову величину не при всяких числових значеннях 

цих букв [250, с. 1224]. 

сила – фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл [250, 

с. 1313]. 

Епоніми тут розкривають значення стрижневих слів відповідно до 

контексту. 

Для багатокомпонентних епонімних термінів характерною є 

кваліфікативна частина, наприклад у терміні рівняння Шредінгера, незалежне 

від часу кваліфікативним є компонент незалежне від часу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE
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Серед складених епонімних термінів не виявлено словосполук з 

підрядним зв’язком прилягання. 

Найчастіше імена науковців фігурують поряд зі словами «метод», 

«теорія», «рівняння», «теорема», «ефект», «прилад», «закон» тощо. 

У роботі проаналізовано вибірку відпрізвищевих термінів із наукової, 

навчальної та довідкової фізичної літератури, що містить понад 1000 складених 

епонімів. На підставі цієї вибірки можна виділити найчастіше сполучувані з 

епонімами загальні терміни. Нижче наведемо перелік цих слів і кількість їхніх 

сполучень з відпрізвищевими термінами, погрупувавши їх за такими типами: 

1) Фізичні явища та процеси – усього 180 словосполук, серед яких 

кількісно переважають такі загальні терміни: 

закон (63 терміни), наприклад: закон Авогадро, закон Амага, закон 

Амонтона, закон Бойля–Маріотта, закон Ампера, закон Архімеда, закон 

Бугера–Ламберта–Бера, закон Біо–Савара–Лапласа, закон Брюстера, закон 

Бунзена–Роско тощо. 

Зауважмо, що за будовою терміни зі стрижневим словом закон належать 

до першого (іменник у називному відмінку + іменник–епонім у родовому 

відмінку) та другого (епонім–прикметник + іменник) типів. Перший тип 

будови тут представляє 60 термінів, до другого типу належить тільки 3 

терміни: айнштайнівські закони фотоефекту, кулонівський закон, кулонівський 

закон розсіювання. 

ефект (33 терміни), наприклад: ефект Джоуля– Томсона, ефект 

Доплера, ефект Зеемана, ефект Баркгаузена, ефект Керра, ефект Кнудсена, 

ефект Комптона, ефект Коттона-Мутона, ефект Месбауера, ефект Мі, 

ефект Оже, ефект Пашена–Бака, ефект Пельтьє, ефект Тіндаля, ефект 

Фарадея, ефект Холла, ефект Штарка тощо. 

Зауважмо, що серед термінів зі стрижневим словом ефект в 

опрацьованій літературі переважають терміни першого типу будови (іменник у 

називному відмінку + епонім–іменник у родовому відмінку). Їх серед вибірки є 



  90 

32. Тільки один термін належить за будовою до другого типу – 

гальваномагнітні ефекти; 

Звернімо увагу на походження і значення терміна стала: фізична 

величина, яка має незмінне значення за визначених обставин в обраній системі 

одиниць. Цей термін має синонім константа (від лат. constans – стала 

величина). Також протягом певного часу застосовували калькований термін 

постійна (рос. постоянная). Проте науковці дійшли висновку, що термін 

стала краще відображає суть описуваного поняття. Отже, розгляньмо 

прізвищеві терміни зі стрижневим лементом стала. 

стала (16 термінів), наприклад: емпірична стала Рідберга, стала 

Больцмана, стала Верде, стала Віна, стала Ейлера, стала Кера, стала 

Коттона–Мутона, стала Кюрі, стала Планка, стала Рідберга, стала 

Рідберґа–Рітца, стала Стефана, стала Стефана–Больцмана, стала Фермі, 

стала Холла. 

Усі терміни зі стрижневим компонентом стала за будовою належать до 

першого типу (іменник у називному відмінку + епонім – іменник у родовому 

відмінку. 

Зауважмо, що лексема стала є рівнозначною лексемі константа й у 

будь-якому з поданих вище термінів ці терміноелементи є взаємозамінними. 

Термінолемент стала має перевагу питомого походження, тому його частіше 

вживають у літературі. 

сила (14 термінів), наприклад: сила Ампера, ван-дер-ваальсові сили, 

коріолісова сила, кулонівська сила, лоренцова сила, сила Архімеда, сила 

Казимира, сила Кулона, сила Лоренца, сила Ньютона, сила Стокса, сили Ван 

дер Ваальса, сили Лорентца, електрорушійна сила Холла. 

Знову зауважмо, що серед термінів, які мають у своєму складі лексему 

сила, переважають терміни першого типу конструкції – їх є 10, натомість 

термінів другого типу всього 4. 

Розкриємо дефініції стрижневих термінів (закон, ефект, сила) у 

наведених термінних словосполуках. 
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Закон – об’єктивно існуючий, сталий і необхідний взаємозв’язок між 

предметами, явищами або процесами, що випливає з їх внутрішньої природи, 

сутності [250, с. 302]. 

Із наведеної дефініції терміна закон легко побачити, що сполучення з 

епонімом конкретизує лексему ―закон‖. Ця лексема в конкретних 

словосполуках лише вказує на обов’язковість певної події, процесу чи явища. 

Лексему ефект словник тлумачить як фізичне явище [250, с. 268]. У 

цьому випадку лексема ―ефект‖ у складі термінної словосполуки відображена у 

визначеннях понять синонімом ―явище‖, а прізвище науковця вказує на 

відкривача цього явища. Терміноелементи ефект і явище не є абсолютними 

синонімами, тому у цьому випадку науковці-фізики надають перевагу 

терміноелементу ефект як такому, що точніше передає суть поняття, 

наприклад, явище Штарка (3 випадки вживання) – ефект Штарка (78 

випадків вживання). 

Лексема сила означає: міра механічної взаємодії між тілами [250, 

с. 1120]. У сполученні з епонімом ця лексема, як і попередні, утворює вираз із 

конкретним фізичним значенням. 

Терміни зі стрижневим компонентом стала дуже виразно демонструють 

виявлену на попередніх прикладах закономірність, оскільки стала – числова 

величина, що має певну розмірність і числове значення. Прізвищевий 

компонент лише вказує на це числове значення й розмірність, а також на галузь 

застосування, наприклад, стала Больцмана означає фізичну величину, що 

визначає зв’язок між температурою та енергією. Компонент стала вказує на те, 

що це незмінна величина, а компонент Больцман говорить фахівцям про те, що 

цю сталу застосовують у статистичній фізиці і її експериментальне значення 

1.3806488×10
-23

 Дж·K
−1

. 

2) терміни зі стрижневим словом з галузі математики. У вибірці є 361 

такий термін. Серед них маємо такі стрижневі компоненти: 

рівняння (72 терміни), наприклад: рівняння стану Вукаловича і Новікова, 

рівняння Томаса–Фермі, рівняння Фур’є для теплопровідності, рівняння 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BD_(%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
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Шредінгера, рівняння Гіббса–Гельмгольца, рівняння Гіббса–Дюгема, рівняння 

Лоренца, рівняння Максвелла, рівняння Менделєєва–Клапейрона, рівняння 

Ейлера, стаціонарне рівняння Шрединґера, канонічні рівняння Гамільтона тощо; 

Серед термінів зі стрижневим компонентом рівняння 70 термінів 

належать до першого типу (іменник у називному відмінку + іменник-епонім у 

родовому відмінку) і лише 2 терміни (лагранжеве рівняння, ньютонівське 

рівняння руху) мають будову другого типу (епонім-прикметник + іменник). 

Також подамо кількісну характеристику термінів за кількістю 

компонентів. Серед термінів зі стрижневим компонентом рівняння є 28 

двокомпонентних одиниць (рівняння Шрединґера, рівняння Лоренца, рівняння 

Максвелла тощо), 39 трикомпонентних термінів (амплітудне рівняння 

Шредінгера, ітероване рівняння Дірака, канонічні рівняння Гамільтона, 

рівняння Гамільтона–Якобі тощо) і 5 багатокомпонентних термінів (класичне 

рівняння Гамільтона–Якобі, рівняння Шредінгера для гармонічного 

осцилятора, рівняння Шредінгера незалежне від часу, рівняння Лагранжа 

першого роду, рівняння Лагранжа другого роду). Серед трикомпонентних 

термінів можна виділити терміни з двома прізвищевими компонентами 

(рівняння Айнштайна–Гільберта, рівняння Бернуллі–Ейлера, рівняння 

Гамільтона–Якобі тощо), яких є 13, і терміни з пояснювальною частиною 

(амплітудне рівняння Шредінгера, ітероване рівняння Дірака, канонічне 

рівняння Гамільтона тощо), яких є 29. 

Зі стрижневим компонентом формула – 52 терміни, наприклад: формула 

Бальмера–Рідберга, формула Больцмана для ентропії, формула Борна, 

формула Брейта–Вігнера, формула Вайцзекера, формула Гел-Мана і 

Нішіджими, формула Гопкінсона, формула Дебая–Ланжевена, формула де 

Бройля, формула Деландра, формула Ейнштейна, формула Жюрена, формула 

Клейна–Нішини, формула Лоренца–Лорентца, формула Найквіста, формула 

Планка, формула Пуазейля, айнштайнівська формула, емпірична формула 

Планка, інтерполяційна формула Планка, наближена формула Зоммерфельда, 

узагальнена формула Бальмера тощо. 
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Серед термінів зі стрижневим словом формула переважає перший тип 

будови складеного епонімного терміна, натомість тут є лише один термін 

другого типу (айнштайнівська формула). Також зазначимо, що й поміж цих 

термінів є терміни з дво-, три- і багатокомпонентною будовою. 

Зі стрижневим компонентом число (10 термінів): числа Кліффорда, число 

Авогадро (число Авоґадро), числа Бернуллі, число Лошмідта, число Маха, число 

Рейнольдса, число Струхаля, число Фарадея, число Фруда. 

Зауважмо, що всі терміни зі стрижневим словом число належать до 

першого типу (іменник у називному відмінку + іменник–епонім у родовому 

відмінку). Серед цих термінів існує правописна варіантність (наприклад, число 

Авогадро, число Авоґадро), пов’язана з упровадженням літери ґ. 

Терміни з математичними компонентами рівняння, формула, число 

описувати не будемо, оскільки це потребує пояснень умовних позначень і 

математичних операторів, що виходить за межі цієї роботи. 

До групи термінів зі стрижневим математичним компонентом віднесемо 

одиниці та методи вимірювання – 19 словосполук, що описують одиниці та 

методи вимірювання, серед яких найчастіше трапляються такі стрижневі слова:  

метод (19 термінів): гальванокаустичний метод, гейзенбергівський 

метод подання операторів, метод Вентцеля–Крамерса–Бріллюена, метод 

Гайтлера–Лондона, метод Гартрі–Фока, метод Джоуля–Томсона, метод 

Дірака, метод Ейлера в гідродинаміці, метод Лагранжа (метод Лаґранжа), 

метод Лауе, метод Монте–Карло, метод Томаса–Фермі, метод Фейнмана, 

метод Фока, метод Фур’є, метод Хартрі, метод Хартрі–Фока. 

Про будову цих складених епонімних термінів можна сказати, що 

більшість (17 термінів) належить до першого типу будови і лише 2 

(гальванокаустичний метод, гейзенбергівський метод подання операторів) – 

до другого типу. Інших типів, за винятком другого, у вибірці немає. Тут наявна 

варіантність у написанні термінів і синонімія. 

градус – 4 терміни: градус Кельвіна, градус Реомюра, градус Фаренгейта, 

градус Цельсія. 
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Існують фізичні відпрізвищеві терміни з іншими математичними 

термінами як стрижневими словами. Зокрема, теорема, нерівність, 

розподіл, статистика, наближення, оператор, матриця, множник, 

змінні, поліном тощо. 

Складені епонімні терміни зі стрижневим словом з галузі 

філософії. Таких термінів у вибірці виявлен 107. Подамо ці терміни за 

переважними стрижневими лексемами: 

теорія (30 термінів): електромагнітна теорія Томсона, електронна 

теорія Лоренца, елементарна квантова теорія ефекту Комптона, загальна 

теорія відносності Айнштайна–Гільберта, напівквантова теорія Бора, теорія 

атома Бора (теорія атома за Бором), теорія Бора, теорія випромінювання 

Ейнштейна, теорія відносності Айнштайна, теорія Гайтлера–Лондона, 

теорія Ґамова, теорія де Бройля, теорія Дебая, теорія Дебая і Гюккеля, теорія 

Декарта, теорія Дірака, теорія електромагнітного поля Максвелла, теорія 

ефекту Штарка, теорія збурень Бріллюена–Віґнера, теорія збурень Релея–

Шрединґера, теорія Кляйна–Ґордона–Ф, теорія Комптона–Дебая, теорія 

Максвелла, теорія рядів Фур’є, теорія світла Ейнштейна, теорія Томаса–

Фермі, теорія Шрединґера (теорія Шредінгера). 

Із поданого переліку випливає, що тут є епонімні терміни лише першого 

типу будови (іменник + епонім–іменник у родовому відмінку). Щодо кількості 

компонентів термінів, то тут є 10 двокомпонентних (теорія Ґамова, теорія де 

Бройля, теорія Дебая тощо), 15 трикомпонентних (напівквантова теорія Бора, 

теорія атома Бора, теорія випромінювання Ейнштейна тощо) і 5 

чотирикомпонентних термінів (теорія атома за Бором, теорія 

електромагнітного поля Максвелла, теорія збурень Бріллюена–Віґнера, теорія 

збурень Релея–Шрединґера, теорія Кляйна–Ґордона–Фока). 

принцип (24 терміни): гайзенберґівський принцип, гайзенберґівський 

принцип невизначеності, комбінаційний принцип Рітца, принцип відносності 

Ґалілея, принцип відносності Ейнштейна, принцип відповідності Бора, принцип 

Гюйгенса, принцип Гюйґенса, принцип Гюйгенса–Френеля, принцип 
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доповнювальності Бора, принцип заборони Паулі, принцип Ландау–Лі–Янга, 

принцип Ле-Шательє, принцип Мопертюї, принцип найменшої дії Гамільтона, 

принцип невизначеностей Гайзенберґа, принцип невизначеності Гайзенберґа, 

принцип недосяжності абсолютного нуля температури Нернста, принцип Паулі, 

принцип Планка, принцип Ферма, принцип Франка–Кондона, принцип Френеля. 

Із 24 термінів зі стрижневим компонентом принцип 22 належать до 

першого типу будови (іменник + епонім-іменник у родовому відмінку) і лише 2 

(гайзенберґівський принцип, гайзенберґівський принцип невизначеності) – до 

другого типу. За кількістю компонентів 10 термінів належать до 

трикомпонентних, до двокомпонентних – також 10 термінів, решта 4 терміни 

мають більше трьох компонентів. 

критерій (5 термінів): критерій Грасгофа, критерій Нуссельта, 

критерій Пекле, критерій Прандтля, критерій Релея.  

Усі терміни зі стрижневим компонентом критерій є двокомпонентними 

й належать до першого типу будови. 

проблема (5 термінів): кеплерівська проблема, проблема “половинки” 

Томаса, проблема Кеплера, проблема Мілна, релятивістська проблема 

Кеплера. 

Серед термінів зі стрижневим словом проблема бачимо більшу 

різноманітність, ніж у попередньому випадку. Тут є терміни першого і другого 

типів будови (іменник + епонім-іменник у називному відмінку й епонім-

прикметник + іменник відповідно), дво- і трикомпонентні терміни. 

гіпотеза (4 терміни): гіпотеза Гаудсміта і Юленбека, гіпотеза де 

Бройля, гіпотеза Дірака, гіпотеза Планка. 

Усі ці терміни належать до першого типу будови (іменник + епонім–

іменник у родовому відмінку). 

Є й інші, менш поширені стрижневі лексеми, наприклад: умова, правило, 

формалізм, деізм тощо. 

Термін деізм означає філософське матеріалістичне вчення про загальну 

об’єктивну зумовленість явищ природи, суспільства і людської психіки, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B0
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зокрема волі. Чимало філософів, починаючи від Аристотеля і закінчуючи 

Гегелем, висували свою концепцію деізму. До нашої вибірки увійшло два 

терміни зі стрижневою лексемою деізм: деізм Лапласа і лапласівський деізм. Ці 

терміни є синонімами і належать до першого (іменник + епонім-іменник у 

родовому відмінку) і другого (епонім–прикметник у називному відмінку + 

іменник у називному відмінку) типів будови складених епонімів. 

Стрижнева лексема формалізм означає в нашому випадку формальну 

систему або навіть просто систему позначень. У досліджуваній вибірці є сім 

термінів з цим компонентом: Гамільтонів формалізм, гамільтоновий 

формалізм, діраківський формалізм, Ляґранжів формалізм, формалізм 

Лагранжа, формалізм Дірака, формалізм Гамільтона. Усі ці терміни 

означають систему позначень, яку запровадили науковці, чиї прізвища 

фігурують в епонімних термінах. Із семи складених епонімних термінів три 

належать до першого типу будови (іменник + епонім-іменник у родовому 

відмінку) і чотири – до другого (епонім прикметник у називному відмінку + 

іменник у називному відмінку). 

Складених відпрізвищевих термінів зі стрижневою лексемою умова в 

досліджуваній вибірці 15: Льорентцова умова, умова Беннета–Будкера, умова 

Бреґґа–Вульфа, умова Вульфа–Брега, умови Кармана–Борна, умова 

квантування Бора, умова Лагранжа–Гельмгольца, умова нормування 

Лоренца, умова синусів Аббе, умова частот Бора, умови ермітовості, умови 

квантування Бора–Зоммерфельда, Борова квантова умова, Борова частотна 

умова, Відероева умова. З 15 термінів зі стрижневим словом умова 11 належать 

до першого типу будови (іменник + епонім–іменник у родовому відмінку) і 4 – 

до другого (епонім–прикметник у називному відмінку + іменник у називному 

відмінку). Зауважмо, що в цій групі термінів яскраво виявляється синонімія. 

Тут існують такі варіанти: 

умова Бреґґа–Вульфа, умова Вульфа–Брега; 

Льорентцова умова, умова нормування Лоренца; 

умова квантування Бора, Борова квантова умова; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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умова частот Бора, Борова частотна умова. 

Переважно ці варіанти представлено на рівні: епонімний термін першого 

типу будови – епонімний термін другого типу будови. Лише одна варіантна 

пара (умова Бреґґа–Вульфа, умова Вульфа–Брега) виникла шляхом  

перестановки прізвищевих компонентів. У ще одній парі (Льорентцова умова, 

умова нормування Лоренца) уведено кваліфікативний компонент 

(нормування). 

25 складених епонімів вибірки об’єднує стрижнева лексема правило: 

Маттісове правило, правило Вант-Гоффа, правило Вейля, правило Ґайґера–

Наттола, правило Гунда, правило Дюлонга і Пті, правило квантування Бора–

Зоммерфельда, правила Кірхгофа, правило Кюрі–Вульфа, правило Лапорта, 

правило Ленца, правило Льовшина, правило Максвела, правило Прево, 

правило Престона, правило Стокса, правило Стокса для флюоресценції, 

правило сум Томаса–Райхе–Куна, правило фаз Гібса, правило частот Бора, 

Стоксове правило, Флемінґове правило, Амперове правило, Борове правило 

частот, Вант-Гоффове правило. 

Із 25 термінів зі стрижневим терміном правило 19 належать до першого 

типу будови (іменник + епонім–іменник у родовому відмінку), а 6 – до другого 

(епонім–прикметник у називному відмінку + іменник у називному відмінку). 

У цій групі епонімних термінів також спостерігаємо синонімію та 

варіантність, так само, як і в термінах зі стрижневою лексемою умова. 

Переважно ці терміни є двокомпонентними. Серед них є 6 трикомпонентних 

термінів і 3 багатокомпонентні. Багатокомпонентні терміни містять 

уточнювальну частину. 

Зауважмо, що серед цієї групи термінів поширені явища синонімії та 

варіантності. 

Серед складених епонімних термінів є назви приладів. Переважно 

це складний епонімний термін і прикметник, що характеризує принцип дії 

приладу. Стрижневим словом у такому терміні зазвичай є складний термін з 
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епонімним елементом. У досліджуваному матеріалі виявлено 22 такі 

словосполуки, які містять складні епонімні терміни.  

До складу цих словосполук входять такі складні епонімні терміни: 

гальванометр (11 термінів), наприклад: дзеркальний гальванометр, 

астатичний гальванометр, тангенс-гальванометр, балістичний гальванометр, 

вібраційний гальванометр, диференціальний гальванометр тощо; 

амперметр (5 термінів): дистанційний амперметр, індукційний 

амперметр, магнітоелектричний амперметр, термоелектричний амперметр, 

електродинамічний амперметр; 

вольтметр (4 терміни): амплітудний вольтметр, індукційний 

вольтметр, синхронний вольтметр, електростатичний вольтметр. 

Окремо виділимо складені епонімні терміни, у яких епонімний елемент є 

прикметником. У джерелах виявлено 11 таких словосполук: рентгенівська 

трубка, рентгенівська дефектоскопія, рентгенівська мікроскопія, 

рентгенівський аналіз, рентгенівський золомір, рентгенівський сепаратор, 

гальванічний елемент, гейгерівський лічильник, вольтододатковий 

трансформатор, вольтопонижувальний трансформатор, фарадеївський 

циліндр. 

Ми розглянули сполучуваність компонентів складних та складених 

відпрізвищевих термінів, визначили основні типи складених епонімних 

термінів за будовою, визначили основні групи складених епонімів за 

належністю стрижневої непрізвищевої лексеми до певної галузі людського 

знання, описали різні типи будови складених епонімів, визначили характерну 

сполучуваність відпрізвищевого компонента з міжнародними 

терміноелементами й проаналізували кількість сполук з різними елементами у 

відсотках. Унаслідок цього аналізу виявлено найхарактерніші міжнародні 

терміноелементи, які сполучаються з епонімними компонентами, а також 

частотність їхньої сполучуваності. 

Розглянувши сполучуваність відпрізвищевих термінів, доходимо 

висновку, що серед назв фізичних явищ та процесів найчастіше прізвищеві 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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компоненти поєднуються зі словами закон, ефект, сила, стала. 

Найчисельніша група прізвищ науковців поєднується зі стрижневим словом 

закон. Найменшу кількість термінів знаходимо зі стрижневими компонентами 

елемент, лічильник, апарат тощо. 

Серед математичних термінів стрижневими словами фізичних 

відпрізвищевих термінів є рівняння, формула, число, теорема, нерівність, 

розподіл, статистика, наближення, оператор, матриця, множник, змінні, 

поліном тощо. 

Аналізуючи складні та складені епонімні терміни за будовою, з’ясували, 

що в усіх тематичних групах складених епонімних термінів переважає перший 

тип будови (іменник + епонім-іменник у родовому відмінку), з інших типів 

будови поширений другий (епонім-прикметник + іменник). Також на основі 

досліджуваного матеріалу дійшли висновку, що двокомпонентні епонімні 

терміни першого і другого типів будови є взаємозамінними. Кількісна перевага 

відпрізвищевих термінів першого типу будови спричинена зовнішніми, 

зокрема екстралінгвальними, чинниками. 

 

3.3 Варіантність фізичних відпрізвищевих термінів  

 

Розгляньмо також варіантність фізичних відпрізвищевих термінів. Серед 

науковців немає одностайності у трактуванні поняття варіант. 

Традиційно термінологи трактують варіантність у термінології як явище 

надлишкове, але вони також визнають наявність варіантних термінів на різних 

етапах формування термінної лексики тієї чи іншої галузі, особливо в епоху 

становлення національної термінології, а також у період виникнення нових 

напрямів у науці. Поява варіантних термінів, конкуренція між ними за місце в 

науковій термінології – це показник постійного розвитку мови і її тяжіння до 

досконалості. У науковій літературі до цього часу залишається дискусійним 

питання про співвідношення синонімії та варіантності як у літературній мові, 

так і в термінології. У термінологічних працях можна виділити три основні 

погляди на цю проблему: 
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1. Варіантність є виявом синонімії (С. З. Булик-Верхола, І. М. Кочан, 

Н. В. Місник, Н. О. Яценко).  

2. Синонімія є виявом варіантності, тому синонімами називають лексичні 

варіанти поряд із фонетичними, словотвірними та іншими варіантами [122, с. 66]. 

3. Варіантність та синонімію розглядають як окремі явища Л. Г. Боярова, 

С. І. Дорошенко, Л. В. Козак, О. В. Литвин, Г. П. Мацюк, С. В. Овсейчик, 

Т. І. Панько, О. І. Радченко, В. В. Чумак. У нашому дослідженні будемо 

дотримуватися цього погляду й розрізнятимемо синонімію й варіантність. 

Намагаючись розмежувати варіанти й синоніми, деякі дослідники 

зараховують до варіантів лише однокореневі утворення, семантична близькість 

яких ґрунтується на тотожності граматичної функції. Виділяючи словотвірні чи 

морфологічні варіанти як явища, пов’язані із тотожністю одиниці, не 

враховують структури цих одиниць, а саме того, що однокореневі одиниці, 

навіть ідентичні за своїм значенням, не можуть бути варіантами того самого 

слова вже тому, що вони утворені за допомогою словотворення, тобто 

основного способу творення слів у мові [95, с. 14]. Наведемо приклади 

синонімії і варіантності: верньєр і ноніус, класична механіка і механіка 

Ньютона – синоніми, а кіт Шрединґера, Шрединґерів кіт, шредингерівський 

кіт – варіанти. 

Під варіантністю у мовознавстві розуміють асиметричність знаку і 

значення. Довільний зв’язок між планом вираження і планом змісту мовної 

одиниці є основою для варіювання одного з них за умови сталості другого. 

Терміни-варіанти розуміємо як спільнокореневі мовні одиниці з однаковим 

планом змісту, що мають певні відмінності в плані вираження. Тобто 

варіювання терміна розглядатимемо як модифікацію його знакової форми в 

межах одного номінанта. 

Слідом за О. О. Тараненком Л. Г. Боярова виділяє 5 різновидів 

варіантних форм науково-технічних термінів: 1) акцентні варіанти; 2) 

фонематичні варіанти; 3) морфологічні (родові) варіанти; 4) словотворчі 

варіанти; 5) комбіновані варіанти [10, с. 22]. 
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Проаналізуймо нашу вибірку щодо існування серед фізичних 

відпрізвищевих термінів варіантності цих п’яти різновидів. 

1) Акцентні варіанти виникають у разі, коли наголос втрачає свою 

властивість розрізняти значення слів. Серед фізичних відпрізвищевих термінів 

це явище переважно пов’язано з термінами, утвореними від прізвища 

індійського вченого Шатьєндраната Бớзе, яке часто акцентують як Бозé. Таких 

акцентних варіантів у нашій вибірці бачимо 7: бớзе–газ - бозé–газ; бớзе–

конденсат - бозé–конденсат; бớзе-оператор - бозé-оператор; бớзе–рідина - 

бозé–рідина; бớзе–частинка - бозé–частинка; газ Бớзе - газ Бозé; частинка 

Бớзе - частинка Бозé. Також подібні випадки спостерігаємо з іншими 

термінами, що містять терміноелемент бозе. Ці терміни розглянемо як 

комбіновані варіанти. 

2) Фонематичні варіанти. Як стверджує Л. Г. Боярова, цей різновид 

варіації полягає в тому, що фонема втрачає фонологічне протиставлення, 

зберігаючи свої фізіолого-акустичні ознаки й маючи дистинктивне значення, а 

отже, не виконує смислорозрізнювальної функції [10, с. 23]. Аналізуючи 

досліджувану вибірку, виявляємо 50 прикладів цього різновиду варіантності. 

Зазначмо такі моменти, характерні для цього різновиду варіантності: 

 фонематичні варіанти виникають переважно в чужомовних термінах, 

наприклад: градус Кельвіна – ґрадус Кельвіна, інтеграл Фур’є – інтеґрал 

Фур’є;  

 фонематичні варіанти виникають переважно у прізвищевих компонентах 

епонімних термінів, наприклад: рівняння Лапласа – рівняння Ляпласа, 

контур Лоренца – контур Льоренца. 

3) Морфологічні (родові) варіанти стосуються модифікації плану 

вираження, того компонента терміна, який має граматичне значення. В 

аналізованих мовних одиницях це закінчення. Варіювання закінчення 

зумовлює зміну форми роду терміна, що, у свою чергу, змінює тип відміни й 

характер узгодження з цим словом. У нашій вибірці зафіксовано лише один 



  102 

такий варіант: фарад – фарада. Хоч це не зафіксовано у джерелах нашого 

дослідження, але ми можемо зробити припущення, що цей різновид 

варіантності також поширюється на частинні  одиниці електричної ємності: 

пікофарад – пікофарада, нанофарад – нанофарада тощо. Усі виявлені 

приклади – однокореневі терміни, що походять від одного епоніма.  

4) Словотворчі варіанти. Ці форми одного терміна різняться 

морфемною структурою за умови спільності кореня, лексичного та 

граматичного значень. Дискусійним у сучасній лінгвістиці є питання про 

синонімію словотвірного рівня. По-перше, у поняття «словотвірна 

(дериваційна) синонімія» учені вкладають неоднаковий зміст. Одним із перших 

це явище  описав І. І. Ковалик. Словотвірними синонімами він вважав деривати 

з однаковою словотвірною основою, оформлені за допомогою різних 

словотворчих засобів [83, с. 21]. У його концепції словотвірної синонімії 

основний її тип становить суфіксальна синонімія, або синонімія словотворчих 

суфіксів. І. І. Ковалик розширив поняття словотвірної синонімії, додавши, що 

вона ―властива... й словотвірним компонентам похідних слів – афіксам 

(суфіксам і префіксам) та кореням‖ [174, с. 47]. В українському мовознавстві 

Л. О. Родніна дослідила словотвірну синонімію у зв’язку з вивченням 

лексичної синонімії, зокрема синонімічних відношень між спільнокореневими 

лексемами з різними словотворчими афіксами. Синонімію словотворчих 

афіксів дослідили О. К. Безпояско та К. Г. Городенська у монографії 

«Морфеміка української мови» [7]. Спеціальним дослідженням синонімії 

словотворчих суфіксів та префіксів в українській мові є дисертаційна праця 

Т. А. Івасишиної «Синонімія словотворчих афіксів» (Київ, 1999). Словотвірну 

синонімію Т. А. Івасишина тлумачить як відношення між словотворчими 

афіксами. На відміну від Т. А. Івасишиної, Т. П. Вільчинська вважає, що 

«словотвірні синоніми – це передусім деривати, а не афікси» [26, с. 205]. Крім 

словотвірних синонімів Т. П. Вільчинська виокремлює словотвірні варіанти, 

які, на її думку, «також характеризуються тотожною лексичною і словотвірною 

семантикою компонентів і представлені спільнокореневими словами» [26, с. 
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205]. Вона зазначає, що, з’ясовуючи суть понять «словотвірна синонімія» і 

«словотвірна варіантність», не можна обійтися без поняття «синонімічні 

словотворчі засоби». Проаналізувавши співвідношення спільнокореневих 

прикметників української мови, І. Т. Вербовська дійшла висновку, що «в 

межах системи словотвору синонімія  явище специфічне, двопланове 

(дворівневе)», що словотвірними синонімами можуть бути і словотворчі 

афікси, і спільнокореневі похідні [19, с. 169]. Її концепція словотвірної 

синонімії не збігається з концепцією І. І. Ковалика. Вона пропонує своє 

розширене визначення терміна «словотвірні синоніми», яке поєднує афіксо- та 

основоцентричний підходи до вивчення словотвору. 

У сучасній лінгвістиці словотвірні синоніми протиставляють передусім 

словотвірним варіантам. Поняття словотвірного варіанта в українській 

дериватології ґрунтується на дефініції варіанта, що означає видозміну мовної 

одиниці в певному аспекті (фонемному, морфемному, щодо місця наголосу, 

парадигми відмінювання, порядку слів та ін.), яка не порушує принцип її 

тотожності. Відповідно, словотвірними варіантами треба вважати модифікації 

форми того самого деривата в межах спільного словотвірного значення [163, 

с. 310]. О. В. Рембецька вважає, що «словотвірні варіанти  це спільнокореневі 

одиниці, що передають те саме поняття, розрізняються формою словотворчих 

афіксів у межах спільного словотвірного значення та є формами тієї самої 

одиниці» [163 с. 313], 

По-друге, те саме мовне явище називають по-різному: «словотвірні 

(дериваційні) синоніми», «словотворчі синоніми», «морфологічні синоніми», 

«дериваційно-морфологічні варіанти», «словотвірні (дериваційні) варіанти», 

«дублети», «паралельні похідні (утворення)», «спільнокореневі синоніми» 

тощо. Дискусійним є визначення статусу (синоніми чи варіанти) частково 

подібних за формою вираження термінів, що різняться лише якоюсь частиною. 

Довгий час існувала думка, що між однокореневими утвореннями з тим самим 

значенням не може бути зв’язків синонімного плану, бо подібні утворення є не 
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окремими самостійними словами, а словотвірними варіантами слів 

(О. С. Ахманова, О. І. Смирницький, О. Іванникова). 

У цьому дослідженні йдеться про терміни. Термін може бути і словом, і 

словосполукою. Це дає нам можливість трактувати словосполуки із зміненим 

прізвищевим компонентом як словотвірні варіанти. У нашому випадку терміни 

на зразок закон Ньютона, ньютонів закон, ньютонівський закон не мають 

різних дефініцій, тому вони не є самостійними одиницями, а лише варіантами. 

До словотвірних варіантів належать терміни–словосполуки з 

прізвищевим компонентом, що виникли внаслідок зміни морфолого-

синтаксичних відношень між компонентами й відрізняються синтаксичною 

моделлю утворення. Синтаксичні конструкції представлено морфолого-

синтаксичними парами двох типів: тип 1 (іменник у називному відмінку + 

епонім-іменник у родовому відмінку) – тип 2 (відпрізвищевий прикметник + 

іменник). Зауважимо, що відпрізвищевий прикметник може мати суфікси -ов-, -

ів- (-їв-),-ев- (-єв-) та -івськ-, наприклад: індекси Міллера – міллерівські індекси, 

ефект Доплера – доплерівський ефект – Доплерів ефект, закон Ньютона – 

Ньютонів закон – ньютонівський закон. 

Тут бачимо варіантні ряди з двох чи трьох термінів, наприклад: 

статистика Бозе-Айнштайна, бозе-айнштайнівська статистика; 

закони Ньютона, ньютонівські закони, Ньютонові закони; 

представлення Гайзенберга, гайзенбергівське представлення; 

кіт Шрединґера, Шрединґерів кіт, шредингерівський кіт; 

рівняння Лагранжа, Лагранжеве рівняння; 

сила Кулона, Кулонова сила, кулонівська сила; 

сили Ван-дер-Ваальса, ван-дер-ваальсові сили, ван-дер-ваальсівські сили 

тощо. 

Таких варіантних груп є багато. Майже від кожного прізвища науковця 

можна утворити відносний і присвійний (за формою) прикметники, наприклад: 

Кулон – кулонівський, Кулонів, Лаплас – лапласівський, Лапласів, Ньютон – 

ньютонівський, ньютоновий¸ Ньютонів тощо. 
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Найпродуктивнішим є суфіксальний спосіб утворення словотворчих 

варіантів. Найбільш уживаними при цьому є словотворчі суфікси -ів-, -івськ- та 

їхні аломорфи. Необхідно ще раз зазначити, що довільне вживання таких 

варіантів термінів є, на нашу думку, неприпустимим. Адже в інших царинах ми 

чітко розрізняємо вирази, наприклад, Шевченкова поезія і шевченківське свято. 

Тому й у фізичній термінології потрібно запровадити критерії розмежування 

для вживання присвійних (за формою) і відносних прикметників. 

Другим способом утворення варіантності є словоскладання, наприклад: 

ефект Комптона, комптон-ефект; частинка Фермі, фермі-частинка; 

частинка Бозе, бозе-частинка; рекомбінація Оже, оже-рекомбінація тощо. 

Цей спосіб менш продуктивний, ніж утворення прикметників від прізвища 

науковця. 

5) Комбінована варіантність полягає у поєднанні в термінах описаних 

вище різновидів варіантності. Найхарактернішим є поєднання акцентного і 

фонематичного різновидів варіантності, наприклад: статистика Бớзе-

Ейнштена, статистика Бозé-Ейнштейна, статистика Бớзе-Айнштайна, 

статистика Бозé-Айнштайна тощо. Поєднання акцентного і словотворчого 

різновидів варіантності утворює, наприклад, такі пари: частинки Бớзе, 

частинки Бозé, бớзе-частинки, бозé-частинки тощо.  

Поєднання фонематичного і словотворчого, фонематичного та 

морфологічного різновидів варіантності в досліджуваній вибірці не виявлено. 

На підставі непоширеності морфологічного різновиду варіантності серед 

фізичних відпрізвищевих термінів можемо припустити, що поєднання таких 

різновидів є нехарактерним для українських фізичних епонімних термінів. 

Аналіз варіантних форм фізичних термінів–епонімів з досліджуваної 

вибірки дає змогу констатувати, що значна їх частина виникла через різні 

модифікації прізвищ іноземних науковців. Велику кількість варіантів 

чужомовних прізвищ можна пояснити такими причинами: 1) запозиченням 

прізвищевого компонента з кількох мов-продуцентів; 2) впливом мови–

посередника; 3) виявом тенденції до полегшення артикуляції та милозвучності; 
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4) непослідовністю в передаванні звуків, не властивих українській мові. 

Л. Г. Боярова у статті «Варіантні одиниці в українській науково-технічній 

термінології» зазначає такі причини, які зумовлюють виникнення варіантних 

форм українських термінів: 1) умови білінгвізму; 2) пошуки форм термінів, 

ідентичних системі української мови; 3) зміна продуктивності словотвірних 

моделей; 4) вияв тенденції до милозвучності терміна; 5) вплив територіальних 

діалектів [10, с. 23].  

Як видно з попереднього аналізу, серед фізичних термінів-епонімів 

провідну роль відіграють фонематичні варіанти іноземних прізвищ 

(прізвищевих компонентів). Збільшення кількості таких варіантів можна 

пояснити насамперед переосмисленням засобів і шляхів фонетичної адаптації 

іноземних прізвищ. 

Назагал варіантність у термінології є небажаним явищем, але позбутися її 

неможливо. Її можна лише частково усунути під час лінгвістичної уніфікації 

термінології. 

3.4 Синонімія відпрізвищевих термінів 

Як стверджує Лінгвістичний енциклопедичний словник, «синонімія 

відображає в мові властивості об’єктивного світу. Лінгвістична природа 

синонімії визначається різним ступенем семантичної близькості мовних 

одиниць і пояснюється асиметрією знака і значення, їх нестійкою рівновагою» 

[111, с. 489] 

Синонімію досліджувало багато науковців, точилися дискусії щодо її 

ролі в термінології загалом. У сучасних термінознавчих дослідженнях [46; 57; 

69; 95 та ін] визнають, що синонімія поширена в термінних системах різних 

галузей знань. Тому це явище займає одне з центральних місць у 

термінознавстві. Сучасне термінознавство говорить про природність і 

неминучість синонімних відношень між термінами як вияв законів розвитку 

мови. У той же час Т. І. Панько у публікації «Від терміна до системи» зазначає, 

що «використання кількох лексичних одиниць для найменування одного 

поняття є однією з основних і найважливіших проблем термінознавства» [146, 
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с. 106]. Більшість науковців стверджує, що для термінних систем явище 

синонімії має негативний характер, це навіть відображено в настановчих 

документах зі стандартизації термінології і в Україні, і в усьому світі. 

Дослідження з різних галузей науки, видання значної кількості 

термінологічних словників доводять, що синонімія властива різним галузям 

науково-технічної термінології на всіх етапах розвитку [146, с. 100]. Синонімні 

та варіантні терміни й боротьба між ними за місце в науковій термінології є 

показником її постійного розвитку. Поряд із загальновизнаною тезою про 

шкідливість синонімів для термінології вже традиційною стала теза про 

синонімію як невід’ємну ознаку термінної лексики [146, с. 101]. 

Так само і явище синонімії має місце у фізичній термінології. Яскраво це 

явище помітне на рівні термінів із прізвищевими компонентами (епонімів). 

Характерною ознакою для синонімії фізичних термінів–епонімів є те, що вона 

поширюється лише на складені епоніми, тобто одним терміном у синонімній 

парі чи синонімному ряді обов’язково є складений епонім. Другою 

характерною ознакою синонімії є наявність лише абсолютних синонімів, що 

свідчить про дотримання вимог точності під час творення фізичних термінів. 

Н. А. Цимбал у статті «Ономасіологічний погляд на термінотворення в 

органічній хімії» зазначає, що синонімія в термінології зумовлена як мовними, 

так і позамовними чинниками: 

1) постійним розвитком наук, що супроводжується появою нових понять та 

бажанням дати кожному поняттю найточнішу номінацію; 

2) неуніфікованістю термінології; 

3) наявністю застарілих назв, які функціюють паралельно з новими; 

4) відродженням вдалих термінів, що з певних причин не використовували 

протягом якогось часу; 

5) паралельним уживанням запозиченого й автохтонного термінів; 

6) необхідністю мовної економії, що породжує синонімію різних структурних 

рівнів; 

7) номінацією того самого поняття різними науковими школами; 
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8) необхідністю номінації за кількома номінативними типами та ін. [200, с. 188]. 

При цьому явище синонімії серед епонімів буває двох типів: синонімія 

між термінами з прізвищевими компонентами і синонімія між термінами з 

прізвищевими компонентами і термінами без цих компонентів. 

М. М. Дзюба у публікації «Проблеми епонімічної синонімії в українській 

науковій термінології» пропонує позначати явище синонімії спеціальних 

найменувань відономастичного походження терміном епонімічна синонімія 

[57, с. 59]. Під епонімною синонімією розуміємо наявність кількох відмінних 

за формою вираження, але співвідносних з тим самим денотатом спеціальних 

знаків, у складі хоча б одного з яких наявний компонент–епонім.  

У досліджуваній вибірці з 2250 термінів є 60 синонімних рядів обох 

типів, до яких входить 128 термінних одиниць, що дає змогу стверджувати про 

поширеність абсолютної синонімії серед термінів–епонімів. 

Розглянемо ці два типи синонімійних відношень кожний окремо і 

спробуємо з’ясувати причини, способи виникнення синонімії у термінній 

системі фізики та наслідки існування такої синонімії. 

 

3.4.1 Синонімія між епонімними термінами 

 

У «Введении в терминоведение» [34] термінну синонімію описують як 

співвідношення між позначеннями, які передають те саме поняття в одній 

фаховій мові. Традиційно явище синонімії в термінології трактують як 

негативне [111, с. 8] 

Розглянемо явище синонімії між термінами, кожен з яких містить 

прізвищевий компонент. Переважно це складені епоніми, або хоча б один 

термін із синонімного ряду чи синонімної пари є складеним епонімом. У цій 

групі виділяємо лексичні, синтаксичні, морфолого-синтаксичні й лексико-

синтаксичні синоніми. 

До лексичних синонімів належать: 
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1) терміни – словосполуки, до складу яких уходить той самий 

відпрізвищевий компонент і різні загальні лексеми, як міжнародні, так і питомо 

українські; слова, які називають науковий об’єкт за різними ознаками, 

наприклад, витратомір Вентурі – трубка Вентурі, штифт Нернста – лампа 

Нернста, рівняння Пуазейля – закон Пуазейля. Покажемо на кількох прикладах, 

що ці терміни позначають одне й те саме поняття. Наприклад, закон Пуазейля – 

фізичний закон, що встановлює для ламінарної течії зв’язок між середньою 

швидкістю протікання рідини (або витратою) через капіляр та в’язкістю 

флюїду у залежності від перепаду тиску. Рівняння також відоме як закон 

Гаґена-Пуазейля або рівняння Пуазейля [330, с. 127]. Трубка Вентурі – 

пристрій для звуження перерізу потоку, що має вхідну частину, виконану у 

вигляді конуса (конфузор), середню циліндричну частину (горловину) і 

вихідну конусну частину (дифузор). Інакше цкй пристрій називають 

витратоміром Вентурі [330, с. 489]. 

2) також лексична синонімія виявляється в паралельному уживанні 

компонента загальної лексики і його умотивованішого відповідника. Таким 

відповідником може бути мовна одиниця різної будови: композит (дзеркало 

Френеля – бідзеркало Френеля) чи словосполуки (лічильник Гейгера – лічильна 

трубка Гейгера, формула Віна – закон зміщення Віна). Покажемо на прикладі, 

що ці терміни позначають те саме поняття: дзеркала Френеля або бідзеркала 

Френеля —оптичний прилад, запропонований у 1816 р. Огюстеном Жаном 

Френелем для спостереження явища інтерференції когерентних світлових 

хвиль [330, с. 123]. У цьому типі лексичної синонімії знаходимо наявні 

кількісно відмінні загальнолексичні компоненти в синонімних термінах-

словосполуках. Тут один із термінів-синонімів має у своєму складі додатковий 

компонент, який уточнює значення номінованого поняття, наприклад, рівень 

Фермі – енергетичний рівень Фермі;  

3) термінні словосполуки, які відрізняються прізвищевими 

компонентами. До складу термінів можуть входити прізвища всіх науковців, 

причетних до відкриття, або тільки окремі власні назви, наприклад, закон Біо–

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%80_(%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D1%97%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1816
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE


  110 

Савара–Лапласа – закон Біо–Савара, закон Гаґена–Пуазейля – закон Пуазейля. 

Також прізвищевими компонентами термінів–словосполук виступають 

прізвища різних осіб, які були причетні до наукового відкриття (часто в різний 

час і в різних країнах), наприклад, інтерферометр Цендера–Маха – 

інтерферометр Рождественського. Наприклад, закон Біо–Савара–Лапласа – 

закон, який визначає магнітну індукцію навколо провідника, в якому протікає 

електричний струм. Початково Жан-Батіст Біо і Фелікс Савар на підставі своїх 

експериментів сформулювали закон, що визначав напруженість магнітного 

поля навколо прямолінійного дуже довгого провідника зі струмом. Цей закон 

називають законом Біо-Савара. П’єр-Симон Лаплас узагальнив результати Біо 

та Савара, сформулювавши закон, який визначав напруженість магнітного поля 

в будь-якій точці навколо контура зі струмом довільної форми [330, с. 217 ].  

4) прості похідні епонімні терміни, утворені від різних антропонімів, 

наприклад, верньєр (від прізвища французького вченого П. Верньє) і ноніус (від 

прізвища португальського математика Т. Нуньєса). Ноніус або верньє р (рос. 

верньер, англ. vernier, нім. Nonius) – це 1. Прилад для відліку довжин і кутів, 

відліковий пристрій для кругових і лінійних шкал. 2. Додаткова шкала у 

вимірювальних засобах для відліку часток поділок основної шкали.  

5) у синонімний ряд входять термінні словосполуки, які відрізняються 

між собою або загальним, або прізвищевим компонентом, наприклад: закон 

Пуазейля, рівняння Пуазейля, закон Пуазейля–Гаґена, формула Пуазейля. 

Семантичну спільність синонімних термінів, які відрізняються 

прізвищевими компонентами (компонентами термінних словосполук є 

прізвища різних осіб, які були причетні до наукового відкриття, або прості 

епоніми є наслідком метонімічного перенесення різних антропонімів), 

виявляємо тільки порівнянням відповідних означень. 

Морфолого-синтаксична синонімія прізвищевих і відпрізвищевих 

термінів виявляється в чергуванні повної і короткої форм термінної 

словосполуки. До морфолого-синтаксичних синонімів належать синонімні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D1%80-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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відповідники відпрізвищевих термінів, які виникли на основі поширених 

мовних способів творення коротких форм терміна. До таких належать:  

- лексичне скорочення,  

- скорочення засобами словотворення,  

- лексико-словотвірне скорочення,  

- скорочення засобами символіки. 

Лексичне скорочення полягає в заміні складного епоніма простим, 

співвідносним за твірною основою, наприклад: посудина Дьюара – дьюар, 

призма Ніколя – ніколь. 

Скорочуючи, використовують такі способи словотвору:  

 афіксальний спосіб (голдстоунівський ферміон – голдстино);  

 словоскладання (основоскладання): ваги Ампера –Ампер-ваги, ефект 

Комптона – Комптон-ефект, рентгенівський структурний аналіз – 

рентгеноструктурний аналіз;  

 ініціальна абревіація (вольт-амперна характеристика – ВАХ, вольт-

ампер реактивний – ВАР); 

 змішана абревіація (модель Бардіна-Купера-Шріффера – модель БКШ). 

Лексико-словотвірне скорочення полягає в поєднанні випадання слова у 

словосполуці та абревіації (теорія надпровідності Гінзбурга–Ландау–

Абрикосова–Горькова – ГЛАГ–теорія). До речі, цей термін має ширший 

синонімний ряд: теорія надпровідності Гінзбурга–Ландау–Абрикосова–

Горькова – ГЛАГ–теорія – теорія надпровідності Гінзбурга–Ландау – теорія 

Гінзбурга–Ландау. 

Скорочення засобами символіки полягає у заміні прізвищевого 

компонента на прийнятий у науці символ, наприклад: число Маха – М-число. 

Лексико-синтаксичні синоніми відображено синонімією варіативних 

найменувань, відмінних на різних мовних рівнях:  

а) різняться непрізвищевими компонентами (наприклад власний – 

запозичений; слово, що позначає загальне поняття, – більш умотивований 
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відповідник), способом погодження компонентів у конструкціях (керування – 

узгодження) та кількістю прізвищевих компонентів, наприклад: діелектрики 

Мотта–Хаббата – моттівські діелектрики;  

б) мають відмінні загальні (непрізвищеві) компоненти них словосполук і 

спосіб їхнього погодження: ефект Комптона – комптонівське розсіяння. 

Часто фізичні прізвищеві і відпрізвищеві терміни утворюють 

синонімно-варіантні групи. Це - групи термінів на позначення одного 

поняття, до якої входять варіанти і синоніми, наприклад: 

гайзенберґівське представлення = представлення Гайзенберґа = картина 

Гайзенберґа = гайзенберґівське зображення = гайзенберґівське подання; 

закон Айнштайна для явища фотоефекту = закон Ейнштейна для 

фотоефекту = айнштайнівський закон фотоефекту; 

картина Шрединґера = представлення Шрединґера = шрединґерівське 

представлення = шрединґерівське зображення = шрединґерівське подання 

тощо. 

В усіх цих синонімних рядах прикметники є відносними. Якщо 

простежити вживання цих термінів у літературі, то побачимо повну 

безсистемність використання тих чи інших синонімів. На підставі цього 

можемо стверджувати, що такий вид синонімії виник суто зі стилістичних 

причин для урізноманітнення мови наукової та навчальної літератури. 

Можна виокремити таку синонімію, за якої змінюється загальний 

(непрізвищевий) компонент складеного епоніма. Таких синонімних рядів у 

вибірці є 12: 

бозе–айнштайнівська конденсація = явище бозе-айнштайнівської 

конденсації; 

бозони = бозе-частинки = частинки Бозе; 

ґауссівська крива = ґауссівський контур; 

ефект Штарка = явище Штарка; 

інтеґрал Ейрі = функція Ейрі; 

ефект Комптона = комптон–ефект = явище Комптона; 
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лембівське зміщення = лембівський зсув; 

лоренцівська крива = лоренцівський контур; 

раманівське розсіяння = ефект Рамана; 

стала Планка = константа Планка; 

стала Рідберга = константа Рідберґа; 

теорема Томаса–Райхе–Куна = правило сум Томаса-Райхе-Куна; 

ферміони = фермі-частинки = частинки Фермі. 

Щодо наведених вище синонімних рядів, то можна стверджувати, що 

частина їх виникла зі стилістичною метою на ґрунті синонімії загальних 

компонентів складених термінів, особливо питомий  – міжнародний або 

запозичений, наприклад: стала – константа, ефект – явище тощо. Це 

класичний випадок семантико-стилістичної синонімії, описаної в підручнику 

«Сучасна українська мова. Стилістика» [177, с. 540]. Деякі випадки містять 

уточнення, тобто термін-синонім уточнює суть фізичного явища. Це видно в 

багатьох синонімних парах, наприклад: теорема Томаса–Райхе–Куна = 

правило сум Томаса–Райхе–Куна, раманівське розсіяння = ефект Рамана. 

Щодо решти випадків (ґауссівська крива = ґауссівський контур, бозони = бозе-

частинки = частинки Бозе, ферміони = фермі-частинки = частинки Фермі, 

лембівське зміщення = лембівський зсув, інтеґрал Ейрі = функція Ейрі), то тут 

синонімія виникла завдяки кільком чинникам: 

1) під впливом закону економії мовних засобів, що можна виявити в 

досліджуваній літературі, стежачи за виникненням певних термінів: 

частинки Бозе → бозе-частинки → бозони, частинки Фермі → фермі-

частинки → ферміони; 

2) унаслідок неусталеності нових термінів виникають синонімні пари на 

зразок: ґауссівська крива = ґауссівський контур, лембівське зміщення = 

лембівський зсув, інтеґрал Ейрі = функція Ейрі. 

Крім того, існують синонімні пари «простий епонім – складений епонім». 

У джерельному матеріалі виявлено дві такі пари. У цих пар складений епонім 

містить базовий термін функція. Це такі пари: 
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функція Гамільтона – гамільтоніан; 

функція Лагранжа – лагранжіан. 

Щоб довести синонімність цих термінів, наведемо дефініції цих простих і 

складних епонімів: 

функція Гамільтона H (q1, … qS; p1 … ps; t) – це вираз виду: 





s

s

ii LqpH
1

.

  

Функцію Гамільтона також називають гамільтоніаном (112, 86); 

лагранжіан – різниця кінетичної Т і потенціальної U енергій системи 

[330, с. 83]; 

функція Лагранжа – різниця кінетичної Т і потенціальної U енергій 

системи [330, с. 83]. 

Усі епоніми в цих парах безпосередньо пов’язані з математичною 

термінологією. Такі синонімні пари виникли внаслідок дії принципу економії 

мовних засобів. Усі вони є запозиченими з англійської мови, у якій, власне, і 

спрацювала економія мовних засобів, а саме: англійська термінна словосполука 

Hamiltonian (Lagrangian, Laplassian) function втратила компонент function і 

перетворилося на Hamiltonian (Lagrangian, Laplassian). Варто зауважити, що 

англійська форма Hamiltonian (Lagrangian, Laplassian) відповідає українській 

формі присвійного прикметника (Гамільтонів, Лагранжів, Лапласів). У цій 

формі термін трансформовано російською мовою, а через неї – українською. 

Крім того, виділимо дві аналогічні пари, які виникли порівняно недавно: 

бозони = бозе-частинки, ферміони = фермі-частинки, які також виникли 

внаслідок дії принципу економії мовних засобів. 

Синонімія між епонімами – доволі важливе й поширене явище у фізичній 

термінології. Досліджуючи синонімію, можна спостерігати зміни способів 

термінотворення і, як наслідок, – зміни зовнішніх форм термінів. Наприклад, 

першими в синонімному ряді з’являються терміни-словосполуки частинки 

Бозе, частинки Фермі, згодом вони перетворюються на бозе-частинки, фермі-

частинки, тобто активним способом термінотворення стає словоскладання. 
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Далі активізується міжнародний терміноелемент йон, унаслідок чого виникли 

проміжні варіанти бозе-йони, фермі-йони, яких не зафіксовано в досліджуваній 

літературі. На найпізнішому етапі термінотворення відбулося формування 

нового терміна–синоніма контамінацією. 

Досліджуючи синонімію, можна побачити галузі фізики з іще не 

усталеною термінологією, скеровувати розвиток тієї чи іншої термінної 

підсистеми фізичної науки в певному напрямі. 

Отже, синонімія серед термінів–епонімів – поширене явище у фізичній 

терміносистемі. Найчастіше спостерігаємо такі моделі синонімії: «епонім–

прикметник + іменник» = «епонім–іменник + іменник» (22 синонімні ряди), 

зміна загального (непрізвищевого) компонента складеного епоніма (12 

синонімних рядів). Спорадично вживають модель ―простий епонім – складений 

епонім‖. 

 

3.4.2 Синонімія між епонімними термінами і термінами без 

прізвищевого компонента 

 

Розглянемо інший випадок синонімних відношень: синонімія між 

епонімними термінами й термінами без прізвищевих компонентів.  

Синонімія у цій групі виявляється на рівні «термін з прізвищевим 

компонентом – кваліфікативний термін». Цю синонімію представлено 

лексичними синонімами таких різновидів:  

а) паралельні синтаксичні конструкції зі спільним компонентом на 

позначення родового поняття, в одній із яких для називання видової ознаки 

використано прізвищевий компонент, у другій – описовий  без прізвищевого 

компонента, наприклад: манометр Пеннінга – магнітний електророзрядний 

манометр, метод Хартрі–Фока – метод самоузгодженого поля, модуль 

Юнга – модуль поздовжньої пружності, принцип Герца – принцип найменшої 

кривизни. Синонімними можуть бути абсолютно відмінні з погляду 

формального вираження термінні словосполуки, які відображають різні 
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аспекти позначуваного поняття (обставини відкриття й суть винаходу): ефект 

Коттона – коловий дихроїзм, Люксембург–Горківський ефект – перехресна 

модуляція в йоносфері. До цієї групи також належать синонімні пари-

композити, компонентом одного з яких є складений епонім: гауссметр – 

магнітометр, веберметр – флюксметр. Синонімами другої групи також є 

позначення понять, у яких поряд зі словами або словосполуками виступають 

літери (які не є ініціальним скороченням власних назв – компонентів 

термінних словосполук), наприклад: теорема Людерса–Паулі–Швінгера – 

теорема СРТ. 

Цей варіант синонімних відношень менш поширений, ніж синонімія між 

термінами–епонімами. Усього в досліджуваній вибірці 17 таких синонімних 

рядів. Розглянемо їх: 

ефект Зеемана, ефект розщеплення спектральних ліній у магнітному полі; 

ефект Пашена–Бака, ефект розщеплення спектральних ліній у випадку 

сильного магнітного поля; 

ефект Рамана, раманівське розсіяння, комбінаційне розсіяння; 

загальна теорія відносності Айнштайна–Гільберта, загальна теорія 

відносності; 

закон Віна, закон зміщення для спектральної густини енергії 

випромінювання абсолютно чорного тіла; 

куперівська пара, спарені електрони; 

ленґмюрівська частота, частота плазмових коливань; 

матрична квантова механіка Гайзенберґа, матрична квантова механіка; 

параметр Бракнера, параметр неідеальності; 

рівняння Айнштайна–Гільберта, рівняння руху ґравітаційного поля у 

загальній теорії відносності; рівняння руху поля; 

рівняння Кляйна–Ґордона–Фока, релятивістське квантове рівняння; 

рівняння Максвелла, рівняння руху електромагнітного поля, рівняння руху поля; 

теорема Нернста, третій закон термодинаміки; 

теорема Нетер, закон збереження кількості руху; 
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теорема Томаса–Райхе–Куна, теорема Томаса–Райхе–Куна для сил 

осцилятора, правило сум для сил осциляторів; 

томсонівське розсіяння, розсіяння світла на вільних електронах; 

формула Саха, рівняння йонізаційної рівноваги. 

Усі ці синонімні ряди містять складені епонімні терміни. У цій вибірці 

легко побачити, що синоніми першого та другого типу часом є синонімами й 

між собою, наприклад: теорема Томаса–Райхе–Куна, теорема Томаса–Райхе–

Куна для сил осцилятора, правило сум для сил осциляторів; ефект Рамана, 

раманівське розсіяння, комбінаційне розсіяння. 

Щоб переконатися в цьому, наведемо приклади вживання термінів 

синонімних рядів у літературі:  

«ефект Рамана ще називають раманівським розсіянням» [330, с. 382]; 

«ця формула описує раманівське або комбінаційне розсіяння» [244, с. 54]. 

Крім того, зауважмо, що терміни без прізвищевих компонентів у цій 

вибірці синонімних рядів здебільшого виникли першими, тобто: ефект 

розщеплення спектральних ліній у магнітному полі пізніше назвали за 

прізвищем відкривача ефектом Зеемана; закон зміщення для спектральної 

густини енергії випромінювання абсолютно чорного тіла – законом Віна тощо.  

Лише у двох випадках серед описуваних  без прізвищевого компонента 

не є первісним: матрична квантова механіка Гайзенберґа стала матричною 

квантовою механікою, а загальна теорія відносності Айнштайна–Гільберта – 

загальною теорією відносності. 

Але в усіх випадках синонімії бачимо дію закону економії мовних 

засобів – термін-епонім завжди коротший від свого синоніма, термін без 

прізвищевого компонента часто описує суть фізичного явища, наприклад: 

рівняння руху ґравітаційного поля у загальній теорії відносності = рівняння 

руху поля = рівняння Айнштайна–Гільберта; ефект розщеплення 

спектральних ліній у випадку сильного магнітного поля = ефект Зеемана; 

частота плазмових коливань = ленґмюрівська частота. Уживаючи терміни з 

прізвищевими компонентами, науковці-фізики уникають довгих описів явищ і 
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процесів, прагнучи тим самим до стислості наукового мовлення, суттєвим 

складником якої є наукова термінологія. 

Аналіз матеріалу вибірки уможливлює висновок про те, що епонімна 

синонімія більш поширена серед термінів першої групи (між власне 

епонімними термінами), тоді як синоніми другої групи (між спеціальним 

найменуванням з прізвищевим компонентом і його кваліфікативним 

відповідником) в українській науковій ології трапляються рідше. 

Синонімія є доволі помітним явищем серед фізичних термінів-епонімів. 

Проте у фізичній термінології синонімія має й певні позитивні риси з погляду 

стилістики. 

Синонімія у фізичній термінній системі тісно пов’язана з використанням 

відпрізвищевих прикметників. Поки що не встановлено відмінностей у 

значенні присвійних (за формою) та відносних прикметників у термінології, 

унаслідок чого їх уживають довільно. Зараз  ван-дер-ваальсові сили може 

означати і «сили, дію яких описав Ван дер Ваальс (особисто)» і «сили, які 

діють за принципом, викладеним Ван дер Ваальсом», лоренцове рівняння – 

«рівняння, яке написав (особисто) Лоренц» і «рівняння, утворене за 

правилами, які описав Лоренц». Така багатозначність є шкідливою для 

розуміння суті фізичних процесів. Деякі фахівці пропонують розв’язати цю 

проблему так: писати з великої літери прикметники, утворені від прізвищ за 

допомогою суфіксів -ів/-їв, -ин, і з малої – прикметники, утворені за допомогою 

складених суфіксів -івськ-/-ївськ-, -інськ-/-їнськ-. Такий підхід, зокрема, 

уможливлює наведення ладу зі сполуками, пов’язаними з безпосереднім 

авторством наукових праць чи відкриттів, та такими, що стосуються дальшого 

розвитку науки, узагальнення понять. 

У більшості випадків синонімні пари та ряди у фізичній термінології 

виникають унаслідок дії закону економії мовних засобів. Синонімні ряди 

виникають у термінах, які є надто довгими з погляду стислості наукового 

мовлення, наприклад: закон зміщення для спектральної густини енергії 

випромінювання абсолютно чорного тіла → закон Віна для випромінювання 
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абсолютно чорного тіла → термодинамічний закон чорного випромінювання 

Віна → термодинамічний закон Віна → закон зміщення Віна → емпіричний 

закон Віна → закон Віна. У нечисленних випадках синонімія виникає внаслідок 

існування синонімних загальнофізичних чи загальних термінів (ефект 

Штарка = явище Штарка, стала Планка = константа Планка) або 

еквівалентних способів створення (частинки Бозе = бозе–частинки, ефект 

Комптона = комптон-ефект). Ці процеси відбуваються постійно, щоразу 

вдосконалюючи термінологію, а отже, і наукову мову. Наявність лише 

абсолютної синонімії говорить про високу точність фізичної термінології. 

Існування синонімії тут засвідчує процес постійного покращення наукових 

термінів шляхом економії мовних засобів (стислості), багатство засобів 

наукового стилю української мови в царині фізики, а також інерційність 

термінної системи. 

Зауважмо, що не завжди можна говорити про синонімну пару 

відпрізвищевих термінів. В окремих випадках для називання того самого 

поняття використано щонайменше три спеціальні назви. У синонімних рядах 

фіксуємо поєднання різних типів синонімів, наприклад: множник Ланде – g-

фактор – фактор магнітного розщеплення. 

Наявність кількох термінів для позначення того самого поняття 

традиційно оцінюють негативно. Проте окремі дослідники визнають 

доречність синонімії, бо паралельні найменування в спеціальній мові 

необхідні, по-перше, для наукового означення поняття і тлумачення а, по-

друге, для найточнішого висловлювання думки, особливо коли межа між 

поняттями нечітко окреслена, по-третє, для уникання повторів одного й того ж 

слова чи словосполуки [146, с. 116]. 

Синонімію прізвищевих і відпрізвищевих термінів будемо вважати 

загалом негативним і надлишковим явищем, визнаючи при цьому її доречність 

в окремих випадках. Виникнення морфолого-синтаксичних відпрізвищевих 

термінів-синонімів пояснюємо прагненням термінології до семантичної 

ємності терміна й економії мовних засобів, тому паралельне існування повної і 
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короткої форми терміна в науковій мові вважають виправданим. Наприклад, у 

монографії «Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и 

терминоэлементов» Д. С. Лотте називав парними терміни, побудовані так, що 

розширений варіант охоплює ознаки поняття в більш розкритій формі, хоч не 

позначає жодного іншого поняття у зіставленні з короткою формою і вважав 

існування синонімії допустимим [117, с. 10]. 

Крім того, конденсацію кількаслівних назв в однослівні А. М. Нелюба у 

монографії «Явища економії в словотвірній номінації української мови» 

кваліфікує як тенденцію, яка діє в науково-технічній термінології [138, с. 131]. 

Прізвищеві і відпрізвищеві терміни, синонімія яких виявляється на рівні 

«термінна словосполука з відпрізвищневим компонентом – кваліфікативний 

термін», розкривають зміст поняття з різних поглядів. Такі синонімні пари та 

ряди, з одного боку, мають пізнавальну цінність (прізвищеві компоненти 

висвітлюють історію наукової галузі), з іншого – розкривають зміст поняття 

(кваліфікативний термін). Зважаючи на сказане вище, будемо стверджувати, 

що наявність синонімних термінів і боротьба між ними – ознака постійного 

розвитку термінології та її тяжіння до досконалості. 

Отже, прізвищеві і відпрізвищеві терміни мають багатогранні синонімні 

відношення. Це уможливлює функціювання кількох відмінних за формою 

вираження, але співвідносних з тим самим поняттям термінів, у складі хоча б 

одного з яких наявний прізвищевий компонент. Синонімійні відношення 

простежуються як між власне відпрізвищевими термінами, так і між термінами 

з відпрізвищевим компонентом і їх кваліфікативними відповідниками. З-поміж 

термінів з прізвищевими компонентами виокремлюють лексичні, синтаксичні, 

морфолого-синтаксичні й лексико-синтаксичні синоніми. 

Враховуючи неоднорідність синонімії прізвищевих і відпрізвищевих 

термінів, до вибору терміна із синонімної пари чи синонімного ряду потрібно 

підходити диференційовано, враховуючи частоту вживання термінів, сферу 

їхнього вживання, їхню точність. 
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3.5 Антонімія фізичних термінів із прізвищевими компонентами 

 

Антонімія – це тип семантичних відношень лексичних одиниць, що 

мають протилежні значення [178, с. 95]. Термінологи зазначають, що антонімія 

характерна для термінної лексики, при цьому підкреслюючи, що, по-перше, 

антонімія термінних одиниць істотно не відрізняється від ідентичного явища в 

загальновживаній лексиці, по-друге, антонімія навіть більш притаманна 

термінам, ніж загальновживаним словам.  

О. О. Тараненко виділяє такі класи антонімів: а) із семантичного погляду, за 

типом протиставлення – градуальні, комплементарні, векторні, координатні й 

контрадикторні; б) з формально-структурного поділяє на різно- і спільнокореневі; 

в) зі стилістичного –загальномовні та контекстуальні [183, с. 27].  

Проаналізуймо антонімію фізичних термінів-антропонімів за цією 

класифікацією. Одразу зауважмо, що поділ антонімів за стилістичною ознакою 

не стосується термінів. У цьому підрозділі ми будемо розглядати поділ 

відантропонімних антонімів фізичної термінології за семантичною ознакою. 

За семантичною ознакою, дотримуючись класифікації О. О. Тараненка, 

антоніми поділяємо за типом протиставлення на градуальні, комплементарні, 

векторні та координатні. 

Градуальні антоніми виражають якісну логікову протилежність і 

виявляють градуальну (ступеневу) опозицію, яка вказує на різний ступінь 

прояву ознаки. Така антонімія нехарактерна для фізичних термінів–

антропонімів. 

Комплементарні антоніми виражають додатковість (комплементарність). 

У цьому класі слів реалізується комплементарна протилежність. 

Комплементарні антоніми позначають два взаємодоповнювальні видові 

поняття, які разом становлять певне родове поняття без проміжних ланок, 

наприклад: дебаївський радіус екранування – обернений дебаївський радіус 

екранування; радіус Дебая – обернений радіус Дебая; стаціонарне рівняння 

Шрединґера – нестаціонарне рівняння Шрединґера, фермі-газ – бозе-газ; 
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ферміон – бозон; фермі-частинка – бозе-частинка; багатобозонна система – 

багатоферміонна система; статистика Фермі–Дірака – статистика Бозе–

Айнштайна; де Бройлева довжина хвиль – де Бройлева частота; рівняння 

Ньютона – рівняння Максвела тощо. 

Тут однозначно наявна протилежність описуваних понять. 

Словосполуки-антоніми дебаївський радіус екранування – обернений 

дебаївський радіус екранування; радіус Дебая – обернений радіус Дебая 

утворюють термінологічні антонімічно-синонімні об’єднання. Це такий тип 

термінологічного об’єднання, у якому протиставлювані між собою терміни 

мають синоніми (радіус Дебая – дебаївський радіус тощо). 

Стаціонарне рівняння Шрединґера – це рівняння, яким визначають 

хвильову функцію квантової системи в стані, що не змінюється з часом. 

Нестаціонарне рівняння Шрединґера описує хвильову функцію квантової 

системи в стані, що змінюється з часом. Як і в попередньому випадку, 

антонімічність виражається словом загальновживаної лексики (стаціонарний – 

нестаціонарний). Антонімічну пару утворено завдяки додаванню префікса не- 

до терміноелемента стаціонарний. 

Із прикладів антонімічних пар дебаївський радіус екранування – 

обернений дебаївський радіус екранування; радіус Дебая – обернений радіус 

Дебая видно, що антонімія одного з компонентів складного терміна веде до 

антонімії терміна в цілому. 

Векторні антоніми виражають протилежну спрямованість дій, ознак, 

властивостей, наприклад, Стоксів зсув – антистоксів зсув. Стоксів зсув – це 

зменшення частоти (збільшення довжини хвилі) випромінювання тіла в 

порівнянні з частотою поглинутого світла. Антистоксів зсув – збільшення 

частоти фотона за рахунок поглинання кванта коливання в середовищі. 

Антонімія тут виражається прізвищевим компонентом, а саме додаванням 

префікса анти- (Стоксів – антистоксів). 

Численні дослідники виділяють, крім градуальних, комплементарних і 

векторних антонімів, ще контрадикторні [178; 40; 51; 69]. Контрадикторні 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
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антоніми – це антоніми, один з яких утворюється за допомогою префікса не- і не 

має точної визначеності: молодий – немолодий (середніх літ, літній, старий), 

дорогий – недорогий (дешевий, не дуже дешевий тощо). Така опозиція 

нехарактерна для фізичної термінології, однак такі антоніми існують, наприклад: 

омічний контакт – неомічний контакт, кулонівське поле – некулонівське поле 

тощо. Антонімія у цьому випадку виражається додаванням префікса не- до 

прізвишевого компонента. Тоді значення терміна змінюється на антонімне, 

наприклад: неомічний контакт – будь-який контакт за винятком омічного. 

Антонімічне гніздо термінів з прізвищевими компонентами бозе і фермі 

належить до термінології фізики елементарних частинок. Ці антонімічні 

відношення не є очевидними для філологів. Щоб побачити ці відношення, 

треба вникнути у фізичний зміст аналізованих термінів. Ключовими для 

розуміння антонімії тут є терміни ферміон (фермі-частинка) і бозон (бозе-

частинка). Ферміон – частинка або квазічастинка з напівцілим значенням 

спіну; бозон – частинка або квазічастинка з цілим значенням спіну. Це 

антонімічне гніздо складається з термінологічних антонімічно-синонімних 

об’єднань [62, c. 55], тобто кожен термін антонімічної пари має синонім, 

наприклад: фермі-газ, газ Фермі – бозе-газ, газ Бозе; ферміон, фермі-

частинка – бозон, бозе-частинка.  

Антонімія термінів рівняння Ньютона – рівняння Максвела неявна, 

прихована. Рівняння Ньютона описують рух тіла з швидкостями, значно 

меншими від швидкості світла, а рівняння Максвела справедливе тільки для 

швидкостей, близьких до швидкості світла. 

Окрім випадків, коли обидва члени антонімічної пари містять 

відпрізвищевий компонент, існує антонімія між термінами, один з яких не є 

епонімом, наприклад, механіка Ньютона – релятивістська механіка. 

Антонімія тут теж не очевидна, прихована. Потрібно розуміти, що механіка 

Ньютона, або класична механіка, розглядає лише випадки руху зі швидкістю, 

значно меншою за швидкість світла, а релятивістська механіка вивчає рух зі 

швидкостями, близькими до швидкості світла. До речі, термін механіка 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BD
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Ньютона має синонім класична механіка, тобто в цьому випадку також можна 

говорити про антонімічно-синонімічне об’єднання. 

Розгляньмо випадки, коли антонімія видається очевидною на лексичному 

рівні, а на поняттєвому – відсутня. Наприклад, лінгвіст однозначно визнає 

антонімічною пару рівняння Бернуллі – нерівність Бернуллі. Насправді рівняння 

Бернуллі – це рівняння гідродинаміки, яке визначає зв’язок між швидкістю 

течії, тиском та висотою певної точки в ідеальній рідині. Нерівність Бернуллі 

належить до математичної фізики і не має нічого спільного з гідродинамікою. 

Навіть прізвищевий компонент стосується двох різних людей. Рівняння вивів 

Даніель Бернуллі, а нерівність – Якоб Бернуллі.  

З усього сказаного вище можна дійти висновку, що серед фізичних 

відпрізвищевих термінів існує три типи антонімів: лексичні, семантичні і 

лексико-семантичні. До лексичних антонімів зараховуємо терміни, які 

відображають лексичну протилежність, наприклад: рівняння Бернуллі – 

нерівність Бернуллі. Семантичні антоніми позначають поняття, протилежні за 

змістом. Але ці поняття не містять лексичної протилежності, наприклад: 

рівняння Ньютона – рівняння Максвела, фермі-газ – бозе-газ, ферміон – бозон 

тощо. Серед семантичних антонімів спостерігаємо антонімічно-синонімні 

об’єднання. Лексико-семантичні антоніми виражають лексичну і семантичну 

протилежність одночасно, наприклад: стаціонарне рівняння Шрединґера – 

нестаціонарне рівняння Шрединґера. Найчисленнішими у фізичній 

термінології є семантичні антоніми, а найменш поширеними є лексичні 

антоніми. 

Проаналізуймо також поділ антонімів за формально-структурною 

ознакою. За формально-структурною ознакою антоніми поділяють на 

спільнокореневі і різнокореневі. Оскільки більшість відпрізвищевих антонімів 

є складеними термінами, тобто словосполуками, то будемо говорити про 

спільнокореневість і різнокореневість антонімічних компонентів складених 

термінів-антропонімів. Як ми вже стверджували, антонімія одного з 

компонентів складеного терміна зумовлює антонімію цілого терміна. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Розгляньмо відпрізвищеві фізичні терміни-антоніми зі спільнокореневим 

антонімічним елементом, наприклад: стаціонарне рівняння Шредінгера – 

нестаціонарне рівняння Шредінгера, стоксів зсув – антистоксів зсув, рівняння 

Бернуллі – нерівність Бернуллі, стоксів супутник – антистоків супутник, 

стоксів сателіт – антистоксів сателіт тощо. Як бачимо з наведених 

прикладів, антонімічним може бути і відпрізвищевий (стоксів – антистоксів), 

і загальний, не антропонімічний (стаціонарне – нестаціонарне, рівняння – 

нерівність) компонент складеного  терміна. З прикладів видно, що антонімічні 

компоненти складених термінів творять префіксальним способом, як і в 

загальній лексиці. Зазначмо, що до антропонімів зі спільнокореневим 

антонімічним елементом належать лексичні і лексико-семантичні антоніми. 

Значно численнішими є антропонімічні терміни–антоніми з 

різнокореневими антонімічними компонентами, наприклад: дебаївський радіус 

екранування – обернений дебаївський радіус екранування; радіус Дебая – 

обернений радіус Дебая; фермі-газ – бозе-газ; фермі он – бозон; фермі-

частинка – бозе-частинка; багатобозонна система – багатоферміонна 

система; статистика Фермі–Дірака – статистика Бозе–Айнштайна; де 

Бройлева довжина хвиль – де Бройлева частота; рівняння Ньютона – рівняння 

Максвела тощо.  

З поданих прикладів видно, що в різнокореневих антропонімічних 

термінах–антонімах антонімічними можуть виступати і прізвищеві (фермі- – 

бозе-; багатобозонна – багатоферміонна; Фермі–Дірак – Бозе–Айнштайн; 

Ньютон – Максвел тощо), і загальнолексичні (радіус – обернений радіус; 

довжина хвиль – частота тощо) компоненти. Антонімія прізвищевих 

компонентів є семантичною і пов’язана з протилежністю номінованих понять. 

Також зауважмо, що до антропонімів з різнокореневими антонімічними 

елементами належать лексико-семантичні і семантичні антоніми. 

Результати дослідження антонімічних відношень серед українських 

фізичних термінів із прізвищевими компонентами свідчать, що явище антонімії 

характерне, зокрема, для досліджуваної терміносистеми. У фізичній 
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терміносистемі антоніми представлено такими поняттєво-семантичними 

зв’язками: контрарними (градуальними), комплементарними, векторними і 

контрадикторними, серед відпрізвищевих термінів поширений другий і третій 

тип зв’язку. Контрадикторний тип зв’язку є малопоширеним, оскільки 

характеризується високим ступенем невизначеності одного з членів антонімної 

пари. Між фізичними термінами з прізвищевими компонентами існують 

приховані антонімічні зв’язки, які проявляються не на лексичному, а на 

семантичному рівні. Маркером квазіантонімічних відношень тут виступає 

прізвищевий компонент. Під час аналізу виявлено терміни із зовнішніми 

ознаками антонімії, які стосуються різних явищ, галузей науки навіть осіб. Тут 

є частковий вияв омонімічних відношень – прізвищеві компоненти є 

омонімами, у той час як загальнолексичні компоненти є антонімами. 

 

3.6 Гіперо-гіпонімія фізичних термінів із прізвищевими 

компонентами 

 

Ще одним важливим явищем, яке характеризує фізичну терміносистему, 

є гіперо-гіпонімія. Гіперо-гіпонімія – це одне з основних парадигматичних 

відношень у семантичному полі – ієрархічна організація його елементів, 

базована на родо-видових відношеннях. Гіпонімія базується на відношенні 

несумісності властивості семантично однорідних мовних одиниць, що 

співвідносяться з поняттями, обсяги яких не перетинаються [40, с. 254]. 

Гіпонімія як самостійна лексико-семантична категорія відіграє дуже важливу 

роль систематизатора термінних підсистем. Гіпонімію досліджували, зокрема, 

А. А. Денисова, Р. З. Загідуллін, О. Н. Каверіна, О. А. Коновалова, Т. І. Панько 

та багато інших [39; 40; 65; 24; 69; 89; 145].  

Гіпонімія – це ієрархічна організація елементів семантичного поля, яка 

базується на родо-видових відношеннях. Вона є одним із основних 

парадигматичних відношень у семантичному полі. Гіпонімія як родо-видове 

відношення є включенням однорідних одиниць у відповідний клас 
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найменувань [198, с. 104]. «Гіпонімія характеризується привативною 

опозицією: видові назви завжди є семантично багатшими від родових. Саме 

тому, на відміну від синонімії, яка допускає взаємну заміну, гіпонімія 

характеризується односторонньою заміною гіпоніма на гіперонім, але не 

навпаки» [198, с. 125].  

Гіпонімія також характеризується ієрархічністю і відносністю. 

Ієрархічність гіпонімії базується на логіко-семантичному підпорядкуванні: 

гіперонім підпорядковує собі слова, значення яких він у себе включає. 

Відносність гіпонімії полягає в тому, що гіперонім може сам виступати як 

гіпонім щодо слів із більш широким смисловим змістом, що дає змогу 

послідовно виділяти класи і підкласи лексичних одиниць. 

Гіпонім – це поняття, що виражає часткову сутність щодо  іншого, більш 

загального поняття. Гіперонім – слово з більш широким значенням, що 

виражає загальне, родове поняття, назва класу (множини) предметів 

(властивостей, ознак). 

Відношення гіпонімії, як найбільш загальні й універсальні, вважають 

«найбільш фундаментальними парадигматичними смисловими відношеннями, 

через які структуровано словниковий склад мови» [174, с. 478]. Тому 

термінознавці розглядають гіперо-гіпонімічну парадигму як одну з 

найважливіших категорій, що формує термінологічні структури, і як 

універсальний засіб тематичної ієрархічної організації конкретної осистеми [198]. 

Визначення гіперо-гіпонімічних відношень перебуває на початковій стадії, проте 

домінує погляд, що ―гіпонімічні парадигми логічно уґрунтовані взаємодією між 

родо-видовими поняттями та частиною й цілим‖ [146, с. 191, 194]. 

Для фізичної термінології гіперо-гіпонімічні відношення є характерними, 

як, зрештою, і для будь-якої впорядкованої сукупності термінів. Практично в 

усіх підсистемах фізики можна знайти приклади гіперо-гіпонімії.  

Прикладом гіперо-гіпонімічних відношень виступають кратні та 

похідні одиниці фізичних величин, наприклад: паскаль – кілопаскаль, 

мегапаскаль, гігапаскаль; ньютон – кілоньютон, фарада – мікрофарада, 
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пікофарада, нанофарада, рентген – мілірентген, мікрорентген тощо. 

Цікавими є гіперо-гіпонімічні ряди термінів, які містять похідні та кратні 

одиниці одночасно, наприклад: вольт – мілівольт, мегавольт, гігавольт; 

ампер – міліампер, мікроампер, кілоампер; ват – міліват, кіловат, 

мегават, гігават тощо. 

Для наочності наведемо на рисунку 1 спрощену схему гіперо-гіпонімії 

кратних і частинних одиниць фізичних величин. 

 

 Мікровольт Мілівольт Вольт Кіловольт Мегавольт  

            

            

 Гіпоніми Гіперонім Гіпоніми  

 Рис. 4. Гіперо-гіпонімія кратних і частинних одиниць 

фізичних величин 

 

Зауважмо, що є два випадки гіперо-гіпонімічних відношень. У першому 

випадку і гіпонім, і гіперонім містять прізвищеві компоненти, наприклад: 

Закон Ома – закон Ома для повного кола, закон Ома для ділянки кола; 

Рівняння Шрединґера – стаціонарне рівняння Шрединґера, 

нестаціонарне рівняння Шрединґера; 

Правило Кірхгофа – перше правило Кірхгофа, друге правило Кірхгофа; 

Амперметр – дистанційний амперметр, електродинамічний амперметр, 

електромагнетний амперметр, імпульсний амперметр, індукційний 

амперметр. 

У другому випадку гіперонімом виступає термін, що не містить 

прізвищевого компонента, а гіпонімом – з прізвищевим компонентом, 

наприклад: 

Рівняння стану – рівняння стану Бертло, рівняння стану Бітті–

Бриджмена, рівняння стану Бозе–Ейнштейна, рівняння стану Ван–дер–

Ваальса, рівняння стану Вукаловича і Новікова, рівняння стану Дитеричі, 
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рівняння стану Камерлінґ-Оннеса, рівняння стану Ляндава-Станюковича, 

рівняння стану Майєра; 

Зобразімо таку гіперо-гіпонімію графічно на рис. 5. 

 

Рис. 5. Односпрямована гіперо-гіпонімія 

 

 

Принцип відносности – Айнштайнів принцип відносности, Ґалілеїв 

принцип відносности, принцип відносності Ґалілея, принцип відносності 

Ейнштейна. 

Зауважмо, що стрижневим компонентом словосполуки може виступати як 

відпрізвищевий термін, так і термін без прізвищевих елементів. Наприклад, у 

гіперо-гіпонімічному ряді рівняння стану – рівняння стану Бертло, рівняння 

стану Бітті–Бриджмена, рівняння стану Бозе–Ейнштейна, рівняння стану Ван-

дер-Ваальса тощо стрижневою є словосполука рівняння стану, а прізвищевий 

складник є лише диференційним компонентом. У гіперо-гіпонімічних рядах закон 

Ома – закон Ома для повного кола, закон Ома для ділянки кола; рівняння 

Шрединґера – стаціонарне рівняння Шрединґера, нестаціонарне рівняння 

Шрединґера; стрижневими у словосполуках виступають терміни, що містять 

прізвищевий компонент (закон Ома, рівняння Шрединґера).  
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Отже, у гіперо-гіпонімічних відношеннях термінів–епонімів стрижневим 

компонентом словосполуки і гіперонімом може бути як відпрізвищевий термін, так 

і термін без прізвищевого компонента, а гіпонімом – тільки відпрізвищевий термін. 

Зазначмо ще, що всі терміни–гіпоніми можуть бути складеними або 

складними епонімами (наприклад, закон Ома для ділянки кола, стаціонарне 

рівняння Шрединґера, перше правило Кірхгофа, кіловольт, пікофарад тощо), а 

гіперонімами можуть бути прості, складені і складні епоніми (наприклад, 

ньютон, паскаль, амперметр, гальванометр, закон Ома, правило Кірхгофа 

тощо) і терміни без прізвищевих компонентів (наприклад, принцип 

відносності, рівняння стану, рівняння руху тощо). 

Зауважмо, що гіпоніми одного гіперо-гіпонімічного ряду можуть бути 

антонімами, наприклад: стаціонарне рівняння Шрединґера, нестаціонарне 

рівняння Шрединґера. Переважно антонімами є гіпоніми, термін-гіперонім 

яких містить прізвищевий компонент (наприклад, закон Ома, рівняння 

Шредінгера тощо). Але це не є правилом, оскільки існують гіперо-гіпонімічні 

ряди, гіперонім яких є епонімом, а гіпоніми не перебувають в антонімічних 

відношеннях, наприклад: правило Кірхгофа, перше правило Кірхгофа, друге 

правило Кірхгофа. 

 

3.7 Інші парадигматичні відношення 

 

Окрім описаних вище синонімії, антонімії і гіперо-гіпонімії, серед 

фізичних термінів із прізвищевими компонентами існують й інші 

парадигматичні відношення, зокрема паронімія й омонімія. І якщо паронімія є 

випадковим явищем, то вияв омонімічних відношень є системним. Омонімія як 

лексико-семантичне явище характеризується тим, що для позначення 

абсолютно різних предметів позамовної дійсності використовують одне й те 

саме матеріальне вираження словесного знака. Омонімічність однакових за 

планом вираження термінів встановлюємо на семантичному рівні. Виявлення 

омонімії в термінології, як і в загальновживаній мові, передбачає наявність 
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двох або кількох мовних одиниць з однаковим планом вираження та їх 

зіставлення, тому одиницею аналізу цього явища в будь-якій підсистемі мови 

має бути не окремий омонім, а їх сукупність, яку в науковій літературі 

номінують омогрупою. Власне ці відношення існують між самими прізвищами 

(антропонімами) і термінами, що позначають одиниці виміру, названими на 

честь науковців, наприклад: Паскаль (Блез Паскаль – французький філософ, 

письменник, фізик, математик, автор основного закону гідростатики) – паскаль 

(одиниця вимірювання тиску в системі СІ), Ом (Георг Симон Ом – німецький 

фізик, досліджував питання проходження електричного струму через 

провідники й відкрив відомий закон, що зв’язує опір кола гальванічного 

струму, електрорушійну силу в ньому й силу струму, та був в основі всього 

сучасного вчення про електрику) – ом (одиниця вимірювання електричного 

опору в системі СІ), Ньютон (Ісаак Ньютон – англійський учений, який заклав 

основи сучасного природознавства, творець класичної фізики та один із 

засновників числення нескінченно малих величин) – ньютон (одиниця сили у 

системі СІ), Тесла (Ніколя Тесла – сербський та американський винахідник і 

фізик, відомий своїми винаходами в області електрики, магнетизму та 

електротехніки) – тесла (одиниця вимірювання магнетної індукції в СІ), Генрі 

(Джо зеф Ге нрі – американський фізик, член Національної Академії Наук та її 

президент (1866-1878), відкрив у 1831 році принцип електромагнетної 

індукції) – генрі (одиниця вимірювання індуктивності в системі СІ), Ватт 

(Джеймс Ватт – шотландський винахідник-механік, член Лондонського 

королівського товариства, творець універсальної парової машини подвійної 

дії) – ват (одиниця вимірювання потужності у системі СІ) тощо. Зауважмо, що 

ці омоніми є частковими, а саме омофонами. Тобто ці лексеми вимовляють 

однаково, але вони мають різні значення й написання. Звернімо увагу на 

випадки омонімії, коли правило написання чужомовних прізвищ суперечить 

правилу написання и після приголосних д, т, з, с, ц, ч, ж, р (т. зв. «правило 

дев’ятки»), наприклад: Дізель (Рудольф Дізель – німецький інженер та 

винахідник, творець дизельного двигуна) – дизель (дизельний двигун – двигун 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/1831
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


  132 

внутрішнього згорання, у якому використовують легке нафтове паливо), 

Зіверт (Рольф Максиміліан Зіверт – шведський радіофізик, який вивчав вплив 

радіаційного випромінювання на біологічні організми, один з родоначальників 

науки радіобіології) – зиверт (одиниця вимірювання еквівалентної дози 

йонізувального випромінювання в системі СІ), Сіменс (Вернер фон Сіменс – 

німецький інженер, винахідник, учений, промисловець, засновник фірми 

Siemens, громадський і політичний діяч) – сименс (одиниця вимірювання 

електричної провідності в системі СІ) тощо. Докладніше про це буде йти мова 

в наступному параграфі. 

Дослідники омонімії, зокрема, Л. Г. Боярова, звертають увагу на її 

подібність із полісемією. У науковій літературі запропоновано два основні 

принципи виділення значень слова: семантичний, коли різниця між значеннями 

сприймається на рівні семного складу, та синтагматичний, коли відмінність у 

значеннях залежить від способу сполучуваності з іншими словами у складі 

синтагми. Л. Г. Боярова вважає, що визначальним є семантичний принцип, а 

синтагматичний підпорядковано йому. Відокремлювати полісемію й омонімію 

треба, по-перше, на підставі семантичного критерію; по-друге, лише в межах 

певного періоду розвитку мови (тобто в синхронії), оскільки багатозначність 

мовної одиниці на одному синхронному зрізі мови може бути омонімією на 

іншому. Якщо значення термінної одиниці внутрішньо пов’язані і мають 

однакову сему (чи кілька сем), то це є підґрунтям уважати їх 

полісемантичними. Омонімія ж у термінології виникає, як було зазначено 

вище, за відсутності спільних сем у значеннях однакових за мовною формою 

термінів однієї чи кількох терміносистем, що можуть бути спорідненими чи 

неспорідненими. 

У нашому випадку маємо дві окремі терміносистеми, до яких належать 

омонімні терміни. Відпрізвищеві одиниці виміру належать до термінів фізики і 

метрології, а прізвища вчених – до історії науки. Окрім цього, в історії науки 

прізвища науковців виступають як номени. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%86
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Саме відсутність семантичних зв’язків між значеннями термінів, 

тотожних за формою, є релевантною ознакою омонімії в термінології, відрізняє 

її від полісемії і може бути критерієм розмежування цих двох мовних явищ. 

Терміни–омоніми мають один план вираження, але різняться всіма 

компонентами плану змісту. Аналіз термінів вибірки, зробленої для цього 

дослідження, засвідчив, що терміни–омоніми можуть виникнути також у 

межах певної термінології (здебільшого такої, яка складається з кількох 

взаємопов’язаних підсистем), проте кількість внутрішньосистемних омогруп 

обмежена, бо термінологи сприймають цю омонімію як негативне явище й 

намагаються її усувати. 

 

3.8 Проблеми правопису термінів із прізвищевими компонентами 

 

Окремої уваги заслуговує фонематична варіантність фізичних епонімних 

термінів. Вона пов’язана з питанням українського правопису. Наприкінці 1990-их 

рр. навколо правопису точилася бурхлива дискусія. Сформувалося 3 основні 

позиції щодо правописних питань. Першої дотримуються прихильники чинного 

правопису в редакції 1993 р. Інша група науковців виступила за повернення до 

редакції 1928 р. (т.зв. Харківський правопис або «скрипниківка»). Третя група 

науковців підтримує «Український правопис. Проєкт найновішої редакції» 

[186], розроблений під керівництвом В. В. Німчука у 1998 р. До нього внесено 

передусім ті зміни, що враховують столітні традиції української орфографії. 

Зокрема уточнено вжиток літери ґ в питомих українських і запозичених 

загальних та власних назвах – прізвищах і географічних назвах. Значні зміни 

внесено до правопису слів чужомовного походження. Більшість спрямовано на 

спрощення правил та зменшення кількості винятків. Проект правопису 1999 

року не було офіційно затверджено. 

Проект правопису 2003 р. був розроблений під керівництвом академіка 

НАН України В. М. Русанівського групою членів до останнього часу чинної 

Української національної комісії з питань правопису при Міністерстві освіти і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83
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науки України та Національній академії наук України. Пропозиції проекту 

відрізняються консервативним ставленням до чинної мовної норми. У проекті 

значну увагу приділено впорядкуванню правил для передачі іншомовних та 

запозичених слів. Зокрема, розрізненню звуків I, Y (у §§ 92-93 в іншомовних 

власних назвах, і особових іменах, і географічних назвах, пропонується писати 

-и- тільки після ж (дж), ч (щ), ш, з нечисленними винятками, передачі 

іншомовних дифтонгів. Проект не став чинним правописом. 

Відповідно, сформувалися групи прихильників того чи іншого проекту 

правопису і у фізиці. Яскравими прихильниками проекту В. В. Німчука серед 

фізиків є О. Д. Кочерга, І. О. Вакарчук та ін. В. В. Козирський і 

В. А. Шендеровський використовують харківський правопис 1928 р. 

О. Г. Ситенко та ін. дотримуються чинного правопису 1993 р. Така ситуація не 

сприяє уніфікації написання прізвищ іншомовного походження, і, відповідно, 

епонімних термінів. 

Передання іншомовних власних назв, зокрема прізвищ, засобами 

української мови є дуже важливою мовною проблемою. Цьому питанню 

присвячено чимало наукових праць, наприклад [73; 200]. Можна виділити два 

підходи до написання іншомовних прізвищ: традиційний і фонетичний. 

Прихильники традиційного підходу пропонують писати іншомовні прізвища «як 

прийнято» (наприклад, нім Geisenberg – Гейзенберг), покликуючись на відповідні 

розділи чинного українського правопису [184; 185]. Послідовники фонетичного 

способу вважають за потрібне писати прізвище так, як його вимовляють у мові-

джерелі (наприклад, нім. Einstein – Айнштайн). Це питання викликає жваві 

дискусії. Зокрема Б. І. Шуневич уважає, що залежно від того, який український 

варіант таких імен і прізвищ вперше з’явиться у вітчизняній літературі, то так він 

буде повторюватися в інших працях [200, с. 95]. Є. А. Карпіловська, 

О. Д. Кочерга, Є. В. Мейнарович [73] стверджують, що, утворюючи відпрізвищеві 

терміни, науковці всього світу неухильно дотримуються такого правила: 

прізвища та похідні від них терміни завжди належить писати однаково. У 

мовах, базованих на латинській графіці, така вимога не спричиняє ускладнень – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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відпрізвищевий термін усіма мовами пишуть із збереженням автентичного 

написання його твірної одиниці – прізвища. У мовах, які використовують інші 

абетки, зокрема кирилицю, постає проблема транслітерації іншомовних прізвищ 

(і, відповідно, утворених від них термінів). Особливо яскраво постає ця проблема 

в українській мові, з недосконалим правописом іншомовних слів [184] та 

незакінченими спробами його вдосконалити [185; 186]. Звернімо увагу на такі 

характерні риси, як різне передавання частин прізвищ з однаковим написанням 

мовою оригіналу, варіантність написання прізвищ та причини такої 

варіантності, розбіжності в написанні прізвищ науковців і похідних від них 

термінів. Закладена в деяких пунктах чинної редакції українського правопису 

[180] і відтворена в обох запропонованих проектах його змін [185; 186] 

неоднаковість правил написання прізвищ і загальних назв, до яких належать 

похідні від них терміни, призводить до порушення вищезгаданого всесвітньо 

визнаного принципу: прізвища та похідні від них терміни завжди 

належить писати однаково. 

Проблема різного передання частин прізвищ з однаковим написанням 

мовою оригіналу виходить за рамки лише фізичної термінології і є загальною. 

Наприклад, по-різному передаються такі англійські прізвища: Cromwell – 

Кромвель, але Maxwell – Максвелл, Rockwell – Роквелл.  

На підставі досліджуваної вибірки можна стверджувати, що для епонімів 

фізичної термінології характерна варіантність написання прізвищ та прізвищевих 

компонентів у складі термінів. Ця варіантність пов’язана із правилами 

українського правопису в частині написання іншомовних слів і написання 

прізвищ, а також щодо вживання літер г і ґ. Загалом, у вибірці є 49 варіантних 

пар, що демонструє поширеність цього явища в термінній системі фізики. 

До складу досліджуваної вибірки входять такі фонематичні варіантні пари: 

гаусс, ґаусс; 

градус Кельвіна, ґрадус Кельвіна; 

ефект Зеемана, ефект Зеємана; 

закон Авоґадро, закон Авогадро; 
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закон Айнштайна для фотоефекту, закон Ейнштейна для 

фотоефекту; 

закон Пуазейля–Гаґена, закон Пуазейля–Хагена; 

поліном Лаґерра, поліном Лагерра; 

інтеграл Фур’є, інтеґрал Фур’є; 

кіт Шрединґера, кіт Шредінґера; 

лорентц-інваріантність, лоренц-інваріантність; 

матрична квантова механіка Гайзенберґа, матрична квантова 

механіка Гейзенберга; 

метод Вентцеля–Крамерса–Бріллюена, метод Вентцеля–

Крамерса–Бріллюєна; 

метод Гартрі–Фока, метод Хартрі–Фока; 

метод Лагранжа, метод Лаґранжа; 

множник Лагранжа, множник Лаґранжа; 

нерівність Буняківського–Шварца, нерівність Буняковського–

Шварца; 

нерівність Гайзенберґа, нерівність Гейзенберга; 

нормальний ефект Зеемана, нормальний ефект Зеємана; 

перетворення Галілея, перетворення Ґалілея; 

перетворення Лорентца, перетворення Лоренца; 

принцип Гюйгенса, принцип Гюйґенса; 

принцип невизначеності Гайзенберґа, принцип невизначеності 

Гейзенберга; 

рівняння Лагранжа, рівняння Лаґранжа; 

рівняння Хартрі–Фока, рівняння Гартрі–Фока; 

рівняння Шрединґера, рівняння Шредінгера; 

розподіл Бозе–Айнштайна, розподіл Бозе–Ейнштейна; 

розподіл Гаусса, розподіл Ґаусса; 

розподіл Гіббса, розподіл Ґіббса; 

співвідношення Гейзенберга, співвідношення Гайзенберґа; 
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стала Рідберга, стала Рідберґа; 

статистика Бозе–Айнштайна, статистика Бозе–Ейнштейна; 

теорема Баргмана, теорема Барґмана; 

теорема Гаусса, теорема Ґаусса; 

теорема Остроградського–Гаусса, теорема Остроградського–

Ґаусса; 

теорія Шрединґера, теорія Шредінгера; 

формула Айнштайна, формула Ейнштейна; 

формула Клейна–Нішими, формула Кляйна–Нішіми; 

формула Стирлінга, формула Стірлінґа; 

функція Ван Гова, функція Ван Хова; 

функція Гріна, функція Ґріна; 

функція Лагранжа, функція Лаґранжа; 

хвильове рівняння Шрединґера, хвильове рівняння Шредінгера; 

число Авогадро, число Авоґадро; 

шрединґерівський, шредінгерівський. 

У вибірці із 50 варіантних пар маємо 48 пар, де варіантним є прізвище фізика 

і дві пари з варіантним написанням загального терміна. Це такі пари: градус 

Кельвіна, ґрадус Кельвіна, інтеграл Фур’є, інтеґрал Фур’є. Виникнення цих 

варіантних пар пов’язане з уживанням літер г і ґ. На нашу думку, недоцільно 

запроваджувати написання слів градус, інтеграл через літеру ґ, оскільки ці слова 

українська мова засвоїла досить давно, від них утворено багато дериватів і така 

зміна призведе до надмірного поширення проривної фонеми ґ. 

Подамо у таблиці прізвища науковців, які стали базою для утворення 

епонімів. У першому стовпці подамо правильне, на нашу думку, написання, у 

другому – подамо варіанти написання, що побутують у літературі. У третьому 

стовпці – написання мовою оригіналу. 
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Таблиця 5 

Рекомендоване і оригінальне написання та варіанти прізвищ науковців 

Рекомендоване 

написання 

Варіанти Оригінальне 

написання 

Авоґадро Авогадро Avogadro 

Барґман Баргман Bargman 

Бріллюєн Бріллюен Brillouin 

Буняковський Буняківський Буняковский 

Ван дер Ваальс Ван–дер–Ваальс Van der Vaals 

Ван Гов Ван Хов van Hov 

Ґалілей Галілей Galilei 

Ґаусс Гаусс Gauss 

Гайзенберґ Гейзенберг Heisenberg 

Айнштайн Ейнштейн Einstein 

Ґіббс Гіббс Gibbs 

Ґрін Грін Green 

Гюйґенс Гюйгенс Huygens 

Зеєман Зееман Zeeman 

Кляйн Клейн Klein 

Лаґерр Лагерр 

Ляґерр 

Laguerre 

Лаґранж Лагранж 

Ляґранж 

Lagrange 

Лоренц Лорентц 

Льорентц 

Lorentz 

Рентґен Ренген 

Рентген 

Ренґен 

Röntgen 

Рідберґ Рідберг Rydberg 
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Рекомендоване 

написання 

Варіанти Оригінальне 

написання 

Стірлінґ Стирлінг 

Стірлінг 

Stirling 

Гаґен Хаген Hagen 

Голл Холл Hall 

Гартрі Хартрі Hartree 

Шредінґер Шредінгер 

Шрединґер 

Schrödinger 

 

Як видно з поданого вище списку, основними проблемами, через які 

виникає фонематична варіантність, є передача латинських літер h (4 випадки) і g 

(15 випадків), передача німецького дифтонга еі (2 випадки), поширення «правила 

дев’ятки» на прізвища (1 випадок), збіг голосних фонем (2 випадки) тощо. 

Український правопис доволі нечітко регламентує правила написання 

іншомовних слів та прізвищ. Наприклад, щодо німецького дифтонга ei сказано: 

«Німецький дифтонг ei, англійський ey, та голландський iy, y передаються 

через ей … У власних назвах новішого походження німецький дифтонг ei 

передається через ай (яй)» [184]. Залишається відкритим питання, які власні 

назви (у нашому випадку – прізвиша) є «новішого походження», за якими 

критеріями це можна визначити? На жаль, питання правопису прізвищ 

досліджено лише частково. 

Подібна ситуація і з передаванням літер латинської абетки h і g: «g і h 

звичайно передаються літерою г… В окремих словах англійського походження 

h передається літерою х». Очевидно, що рекомендація писати дві українські 

літери (г і х) на місці однієї латинської літери h і передавати дві англійські 

літери (g і h) однією українською літерою г не сприяє усталеному й 

однаковому написанню прізвищ і відпрізвищевих термінів. Зараз у фізичній 

термінології паралельно існують гаусс і ґаусс, гіббс і ґіббс тощо. Таке варіантне 
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написання, з одного боку, не перешкоджає однозначному розумінню фізичних 

термінів, але, з іншого, залишається небажаним явищем. Тому ми пропонуємо 

дотримуватись підходів, які запропонував В. В. Німчук у праці «Український 

правопис. Проєкт найновішої редакції» [186]. 

Стосовно діахронних змін у написанні прізвищ зауважимо, що більшість 

із наведених варіантів виникла в 1990-их роках, з початком правописної 

дискусії. До позитивних змін, які наближають написання й, відповідно, вимову 

прізвищ до мови оригіналу, можна зарахувати вживання літери ґ на місці 

латинської g (Шрединґер, Ґаусс, Лаґерр), г замість х – для передавання h 

(Гартрі, Ван Гов), передавання німецького дифтонга ei через ай(яй) 

(Айнштайн, Гайзенберґ, Кляйн). Зміни голосних на йотовані пов’язані з 

униканням нехарактерного для української мови збігу голосних у таких 

прізвищах, як наприклад: Зеєман, Бріллюєн. Тут фізики є послідовними.  

Науковці-фізики, так само як і український правопис, непослідовні у 

застосуванні інших правил української орфографії, зокрема, правила написання и 

після приголосних (правила «дев’ятки»). Наприклад, Стірлінґ замість Стирлінґ 

(попередньо вживали Стирлінг [250]), хоч у подібному випадку Шредінгер став 

Шрединґером. У випадку з прізвищем Stirling фізики діяли суворо згідно з 

рекомендаціями правопису і не поширювали дію «правила дев’ятки» на власні 

назви (Дізель – прізвище, дизель – тип двигуна, Зіверт – прізвище, зиверт – 

одиниця вимірювання еквівалентної дози йонізувального випромінювання). Таке 

написання порушує загальновизнаний принцип однозначної відповідності між 

терміном–епонімом і прізвищем, від якого він походить. 

Також до виявів негативних змін у написанні прізвищ належать 

порушення чергування о з і, як це видно з такого прикладу: Буняківський у 

[250] з часом став Буняковським у [240]. 

Щоб вирішити проблеми різного написання й різночитання іншомовних 

прізвищ (а відповідно – можливості непорозуміння), деякі мовознавці 

(Є. А. Карпіловська, Б. І. Шуневич та інші), а також галузеві фахівці 

пропонують біля прізвища в дужках подавати його мовою оригіналу, 
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наприклад Шрединґер (Schrоdinger). Дисертант підтримує таку позицію і 

рекомендує такий підхід у своїх статтях. 

Характерно, що у фізиці науковці навіть не замислюються над 

проблемою подвоєння літер, яку активно обговорюють мовознавці. Пункт про 

подвоєння приголосних у власних назвах є найсуперечливішим і в чинному 

українському правописі, і в проектах його вдосконалення. Попри дещо відмінні 

формулювання та приклади, жоден із цих текстів не дає чіткого правила 

транслітерування прізвищ, натомість усі вони містять розпливчасті 

формулювання як правило і здебільшого. Це питання також виходить поза 

межі лише фізичної термінної системи, воно більш загальне. Наприклад, про 

непослідовність свідчить, що англійські прізвища з однаковим складником -

well/ (Cromwell, Maxwell) транслітеровано по-різному (Кромвель, Максвелл), у 

прізвищі Керолл (Carroll) подвоєно кінцевий приголосний і не подвоєно той, 

що стоїть усередині слова. Нічого не пояснює правопис і про транслітерацію 

німецьких, французьких, італійських прізвищ з подвоєними приголосними, 

наприклад: Пуазейль (Poiseille), Торрічеллі (Torricelli) тощо. У статті [73] 

автори пропонують узагалі уникати подвоєння приголосних і в прізвищах 

іншомовного походження, і в похідних від цих прізвищ термінах, що зніме 

низку орфографічних проблем, таких як, наприклад, чергування голосних у 

відкритих та закритих складах. 

Деякі науковці-фізики у своїх працях дотримуються Харківського 

правопису 1928 р. Зокрема, це можна спостерігати у «Словнику фізичної 

лексики» В. Козирського і В. Шендеровського (59). У цьому словнику можна 

побачити такі правописні варіанти: 

- пом’якшення фонеми л (поліном Ляґерра, рівняння Ляпласа, лягранжіан, 

Нернстова лямпа тощо); 

- послідовне вживання и після х (Архимедів закон, Архимедова сила, 

Архимедова спираля, Архимедове тіло, Архимедове число  тощо); 

- вживання дифтонга ав (Бавшінґерів ефект, Месбаверів ефект тощо); 



  142 

- утворення прикметників від незмінюваних іменників (Пауліїв принцип, 

Морзієва абетка тощо). 

Українська фізична термінологія, як і українська орфографія загалом, має 

низку проблем із написанням прізвищ іншомовного походження і похідних від 

цих прізвищ термінів. На нашу думку, єдиним шляхом розв’язання цих 

проблем тут може бути поєднання фонетичного принципу українського 

правопису і всесвітньо визнаного принципу: прізвище і похідні від нього 

терміни пишуть однаково. При цьому первинним має бути прізвище науковця, 

наприклад, якщо прізвище пишуть Сіменс, Зіверт, то відповідні одиниці 

фізичних величин мали б писати сіменс, зіверт. Тут виникає порушення 

правила написання и у словах іншомовного походження після приголосних д т 

з с ц ч ш ж р (т. зв. правила дев’ятки). Щоб уникнути цього, варто поширити 

правило дев’ятки на написання прізвищ іншомовного походження. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У цьому розділі ми розглянули синтагматику і парадигматику фізичних 

епонімних термінів. Розглядаючи синтагматику, ми описали сполучуваність 

компонентів складних та складених епонімів, визначили основні типи 

складених епонімів за будовою, визначили основні групи складених епонімів 

за належністю стрижневої непрізвищевої лексеми до певної галузі людського 

знання, описали різні типи будови складних епонімів, визначили характерну 

сполучуваність відпрізвищевого компонента з міжнародними 

терміноелементами й проаналізували кількість сполук з різними елементами у 

відсотках. Унаслідок цього аналізу виявлено найхарактерніші міжнародні 

терміноелементи, які сполучаються з епонімними компонентами, а також 

частотність їхньої сполучуваності. 

Аналізуючи складні та складені епоніми за будовою, з’ясували, що в усіх 

тематичних групах складених епонімів переважає перший тип будови (іменник + 

епонім-іменник у родовому відмінку), з інших типів будови поширений другий 

(епонім-прикметник + іменник). Також на основі досліджуваного матеріалу 
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дійшли висновку, що двокомпонентні епонімні терміни першого і другого типів 

будови є взаємозамінними. Кількісна перевага термінів–епонімів першого типу 

будови спричинена зовнішніми, зокрема екстралінгнвальними, чинниками. 

Аналіз варіантних форм фізичних термінів–епонімів дає змогу 

констатувати, що значна їх частина виникла через різні модифікації прізвищ 

іноземних науковців. Велику кількість варіантів чужомовних прізвищ можна 

пояснити такими причинами: 1) запозиченням прізвищевого компонента з 

кількох мов-продуцентів; 2) впливом мови–посередника; 3) виявом тенденції 

до полегшення артикуляції та милозвучності; 4) непослідовністю в передаванні 

звуків, не властивих українській мові.  

Серед фізичних термінів-епонімів провідну роль відіграють фонематичні 

варіанти іноземних прізвищ (прізвищевих компонентів). Збільшення кількості 

таких варіантів можна пояснити насамперед переосмисленням засобів і шляхів 

фонетичної адаптації іноземних прізвищ. 

Назагал варіантність у термінології є небажаним явищем, але позбутися її 

неможливо. Її можна лише частково усунути під час лінгвістичної уніфікації 

термінології. 

Синонімія серед термінів–епонімів – поширене явище у фізичній 

терміносистемі. Найчастіше спостерігаємо такі моделі синонімії: зміна форми 

відпрізвищевого компонента (прикметник – іменник, наприклад: закон 

Ньютона – Ньютонів закон), зміна загального компонента складеного епоніма. 

Спорадично виникає синонімія за схемою «простий епонім – складений 

епонім», наприклад, призма Ніколя – ніколь. 

Для досліджуваної терміносистеми характерне явище антонімії. У 

фізичній терміносистемі антоніми представлено такими поняттєво-

семантичними зв’язками: контрарними (градуальними), комплементарними, 

векторними й координатними, серед відпрізвищевих термінів поширений лише 

другий тип зв’язку. Можна виділити лексичний, семантичний і лексико-

семантичний різновиди антонімії. Лексичну антонімію можна назвати 

квазіантонімічними відношеннями. Маркером таких відношень виступає 

прізвищевий компонент. Під час аналізу виявлено терміни із зовнішніми 

ознаками антонімії, які стосуються різних явищ, галузей науки і навіть осіб. 
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Тут є частковий вияв омонімних відношень – прізвищеві компоненти є 

омонімами, у той час як загальнолексичні компоненти є антонімами. 

Дослідження гіперо-гіпонімічних відношень термінів–епонімів показали, 

що стрижневим компонентом словосполуки і гіперонімом може бути як 

відпрізвищевий термін, так і термін без прізвищевого компонента, а 

гіпонімом – тільки відпрізвищевий термін. 

Зазначмо, що всі терміни–гіпоніми можуть бути складеними або 

складними епонімами, а гіперонімами можуть бути прості, складені і складні 

епоніми і терміни без прізвищевих компонентів. 

Гіпоніми одного гіперо-гіпонімічного ряду можуть бути антонімами. 

Переважно антонімами є гіпоніми, термін-гіперонім яких містить прізвищевий 

компонент. Але це не є правилом, оскільки існують гіперо-гіпонімічні ряди, 

гіперонім яких є епонімом, а гіпоніми не перебувають в антонімічних 

відношеннях, наприклад: правило Кірхгофа, перше правило Кірхгофа, друге 

правило Кірхгофа. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У дисертації розглянуто ступінь опрацювання епонімних термінів в 

українських терміносистемах. Виявлено найбільш досліджені щодо 

епонімних термінів терміносистеми: медицина і математика. 

2. Подано класифікацію епонімних термінів української фізичної 

термінології за будовою. Це поділ на прості, складні і складені епонімні 

терміни. За кількістю складників виділено однослівні прізвищеві терміни, 

двокомпонентні терміни з прізвищевим компонентом, трикомпонентні 

відпрізвищеві терміни, багатокомпонентні епонімні терміни. 

3. Проаналізовано синтагматику (лівобічну та правобічну сполучуваність 

компонентів) прізвищевих і відпрізвищевих термінів. Описано різні типи 

будови складних епонімів, визначено характерну сполучуваність 

відпрізвищевого компонента з міжнародними терміноелементами. 

Виявлено найхарактерніші міжнародні терміноелементи, які сполучаються 

з епонімними компонентами, а також частотність їхньої сполучуваності. 

Виділено основні міжнародні терміноелементи складних епонімних 

термінів, шо означають кратність і частинність. Описано сполучуваність 

компонентів складених епонімів, визначено основні типи складених 

епонімів за будовою, окреслено основні групи складених епонімів за 

належністю стрижневої непрізвищевої лексеми до певної галузі людського 

знання. 

4. Проаналізовано на лексичному рівні парадигматичні відношення між 

прізвищевими і відпрізвищевими термінами, а також між епонімами й 

термінами без прізвищевих компонентів, зокрема явища синонімії, 

антонімії, омонімії, гіперо-гіпонімії. Виявлено два типи синонімії: між 

епонімними термінами і синонімія між епонімними термінами і термінами 

без прізвищевого компонента. Проаналізовано антонімію фізичних 

епонімних термінів. Антоніми тут представлено такими поняттєво-

семантичними зв’язками: контрарними (градуальними), 

комплементарними, векторними й координатними, серед відпрізвищевих 

термінів поширений лише другий тип зв’язку. Виділено лексичний, 
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семантичний і лексико-семантичний різновиди антонімії. Дослідження 

гіперо-гіпонімічних відношень термінів–епонімів показали, що 

стрижневим компонентом словосполуки і гіперонімом може бути як 

відпрізвищевий термін, так і термін без прізвищевого компонента, а 

гіпонімом – тільки відпрізвищевий термін. Виявлено, що всі терміни–

гіпоніми можуть бути складеними або складними епонімами, а 

гіперонімами можуть бути прості, складені і складні епоніми і терміни без 

прізвищевих компонентів. Гіпоніми одного гіперо-гіпонімічного ряду 

можуть бути антонімами. Переважно антонімами є гіпоніми, термін-

гіперонім яких містить прізвищевий компонент. Але це не є правилом, 

оскільки існують гіперо-гіпонімічні ряди, гіперонім яких є епонімом, а 

гіпоніми не перебувають в антонімічних відношеннях. 

5. Запропоновано тематичну і лексико-семантичну класифікації епонімних 

термінів. Виділено 10 тематичних груп фізичних термінів–епонімів: 

класична механіка; гідродинаміка; термодинаміка; електрика; магнетизм; 

квантова механіка; статистична фізика; атомна фізика; ядерна фізика; 

оптика. Ці тематичні групи, у свою чергу, поділено на лексико-

семантичні. Тематичні групи зазвичай мають по 4 лексико-семантичні 

групи. Серед тематичних груп вирізняються 2 групи: класична механіка і 

електрика. Класична механіка поділяється на статику і динаміку, а 

електрика – на електростатику і електродинаміку. Показано, що будь-яка 

тематична класифікація лексики має до певної міри умовний характер, 

оскільки між виділеними групами не можна визначити чітких меж. Це 

свідчить про відкритий характер тематичних груп.  

6. Розглянуто правописні проблеми термінів із прізвищевими компонентами 

на синхронному та діахронному зрізах. На підставі аналізу орфографічних 

проблем написання термінів із відпрізвищевими компонентами вважаємо, 

що єдиним шляхом розв’язання цих проблем може бути поєднання 

фонетичного принципу українського правопису і всесвітньо визнаного 

правила: прізвище і похідні від нього терміни пишуть однаково. 

7. За граматичною характеристикою прості епонвмнв терміни є, переважно, 

іменниками і прикметниками. 
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8. За походженням терміни-епоніми мають здебільшого  іншомовний 

характер. Це прізвища: англійських учених (Ньютон, Гамільтон, Фарадей, 

Джоуль, Томсон), французьких (Гей-Люсак, Ампер, Паскаль, Лаплас, 

Лагранж), німецьких (Герц, Гаус, Гайзенберг, Сіменс, Зіверт), італійських 

(Авогадро, Вольта, Гальвані) та інших. Є й українські прізвища 

(Померанчук, Буняковський). Відповідно і похідні від них терміни 

зберігають ознаки тієї мови, з якої походить прізвище. 

9. Опрацювавши прізвищеві та відпрізвищеві фізичні терміни, дійшли 

висновку, що ці назви наукових понять утворюють чітку систему, яка 

охопила сьогодні різні розділи фізики, включила до свого складу певні 

структурні моделі, містить терміни на позначення фізичних одиниць, 

законів, рівнянь, формул, ефектів, сталих, сил тощо за прізвищем авторів, 

назв вимірювальних приладів. 

 

 

 

 



  148 

Список літератури 

 

1. Акуленко В. В. Вопросы интернационализации словарного  состава 

языка / В. В. Акуленко ; под ред. А. В. Федорова. – Харьков : Изд-во 

Харьков. ун-та, 1972. – 215 с. 

2. Акуленко В. В. Интернациональные элементы в лексике и 

терминологии / под общ.ред.  В. В. Акуленко. – Харьков: Вища школа, 

1980. – 208 с.  

3. Акуленко В.В.Інтернаціональна лексика в східнослов'янських мовах / 

В. В. Акуленко // О.О.Потебня і деякі питання сучасної славістики: 

Тези доп. та повідом.ІІІ Республ.славіст.конф.,присвяч.125-річчю з дня 

народж.О.О.Потебні,23-27 груд.1960 р.;Харків.ун-т,УКр.ком-т 

славістів при АН УРСР. – Харків: Вид-во Харк.ун-ту, 1962. – С. 73–77. 

4. Акуленко В.В. Вопросы изучения лексических интернационализмов и 

процессов их образования / В.В.Акуленко // Вопросы социальной 

лингвистики.– Ленинград: Наука, 1969. – С. 65–89. 

5. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – 

Москва: Сов. энциклопедия, 1966. – 606 с.  

6. Бартков Б. И. Дериватография украинского языка и квантитативный 

дериватарий 100 аффиксов, полуаффиксов и аффиксоидов научного 

стиля и литературной нормы / Б.И. Бартков // Полуаффиксация в 

терминологии и литературной норме . – Владивосток,  ДВНЦ АН 

СССР, 1986. – C.8–58. 

7. Безпояско О.К. Морфеміка української мови / Безпояско О.К., 

Городенська К.Г.; АН УРСР, Ін-т  мовознавства ім. О.О.Потебні. – 

Київ: Наук. думка, 1987. – 212 с. 

8. Бєляєв Р. С. Поняття терміноелемента з погляду теорії номінації  / Р.С. 

Бєляєв // Мовознавство. – 1990. – ғ 3. – С. 64–65.  



  149 

9. Болотов В.И. Значение слова, термина и энциклопедическое значение 

имени собственного / В.И. Болотов // Вопросы разработки научно-

технической терминологии / АН Латв. ССР ; Ин-т языка и литературы 

им. Андрея Упита. – Рига : Зинатне, 1973. – С.103–114. 

10. Боярова Л. Варіантні одиниці в українській науково-технічній 

термінології / Людмила Боярова // Вісник Нац. ун-ту ―Львівська 

політехніка‖. Сер. «Проблеми української термінології». – 2006. – ғ 

559. – С.22–25. 

11. Булановская Т.А. Особенности образования нарицательных имен от 

географических наименований: на материале английского и русского 

языков : автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. филол. наук: 

спец.10.02.04 «германские языки» / Татьяна Александровна  

Булановская; Моск.пед.ун-т. – Москва, 1999. – 20 с. 

12. Булик-Верхола С. Структурно-граматична характеристика музичних 

термінів української мови / Софія Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту 

―Львівська політехніка‖. Сер.: Проблеми української термінології. – 

2009. – ғ 648. – С. 121–124. 

13. Бурячок А.А. Назви спорідненості і свояцтва в українській мові / А.А. 

Бурячок; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ.: Вид-во 

АН УРСР, 1961. – 151 с. 

14. Варнавская Е. В. Статус и функционирование эпонимов в 

медицинской терминологии испанского языка : автореф. дис. на 

соискание учен. степ. канд. филол. наук: спец.10.02.05 «романские 

языки» / Елена Владимиров- на  Варнавская ; Воронежский гос.ун-т.  –  

Воронеж, 2009. – 24 с. 

15. Васенко Л.А., Фахова українська мова : навч. посібн. / Л.А. Васенко, 

В.В. Дубічинський, О.М. Кримець; Нац.техн.ун-т «Харк.політехн.ін-т.  

– Київ : Центр учб. літер., 2008. – 272 с. 

16. Васильев Л.М. Теория семантических полей / Л.М. Васильев // 

Вопросы языкознания.– 1971. – ғ 5. – С. 105 – 113.  



  150 

17. Вахрамеева В. В. Эпонимные термины в английских подъязыках науки 

и техники : автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. филол. наук: 

спец.10.02.04 «германские языки»  / Вероника Викторовна Вахрамеева; 

Омский техн. ун-т. – Омск, 2003. – 16 с. 

18. Венкель Т. Епонімічні назви в термінологічному просторі сучасної 

англійської мови / Тетяна Венкель, Олена Венкель // Актуальні 

проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – 

Чернівці, 2012. – Вип. 1. – С. 22–29. 

19. Вербовська І.Т. Словотвірна синонімія у структурно-семантичній 

організації словотвору / І. Т. Вербовська // Актуальні проблеми 

українського словотвору. Івано-Франківськ: Плай, 2002.  С.162172. 

20. Винник В.А. Названия единиц измерения и веса в украинском языке: 

автореф. дис. на соискание учен. степ.  канд. филол. наук: 

спец.10.02.01 /Винник Василий Алексеевич ; АН УССР, Отдел 

.литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 15 с. 

21. Виноградов В. В. Вопросы изучения словосочетаний : на материале 

русского языка // Виноградов В. В.  Избранные  труды. Исследования 

по русской грамматике. – Москва: Наука, 1975. – С. 231–253. 

22. Виноградов В. В. Русский язык: грамматическое учение о слове: учеб. 

пособие для вузов  / Виноградов В.В.; отв. ред. Г. А. Золотова. – 3-е 

изд., испр. – Москва: Высш. шк., 1986. – 640 с. 

23. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : підручн. для 

студ. філол.фак.вузів / І. Р. Вихованець. – Київ. : Либідь, 1993. – 368 с.  

24. Вихованець І. Р. Граматичні вияви керування / І. Р. Вихованець // 

Лінгвістичні студії : [зб. наук. праць]. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – Вип. 

2. – С. 9–13.  

25. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академічна 

граматика української мови / Іван Вихованець, Катерина Городенська ; 



  151 

за ред. чл.-кор. НАН України Івана Вихованця. – Київ : Унів. вид-во 

Пульсари , 2004. – 400; [2] с. 

26. Вільчинська Т.П. Словотвірна синонімія і словотвірна варіантність : на 

прикладі назв осіб / Т. П. Вільчинська // Південний архів. Філологічні 

науки: зб. наук. праць. Херсон: Айлант, 2002.  Вип.ХІV. С.203  

206. 

27. Волкова І. В. Лексико-семантична характеристика сучасної української 

фізичної термінології : на матеріалі спеціалізованих видань 90-х рр. 

ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 «українська мова» / Волкова Ірина Вікторівна; Харк. 

нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – 20 с. 

28. Воробьева М.Б. Особенности реализации эпонимов-терминов в 

научном тексте / М.Б. Воробьева // Научная литература : язык, стиль, 

жанры . – Москва : Наука, 2005. – С. 33–47. 

29. Ганич Д.І. Словник лінгвістичних термінів. /Д. І. Ганич, І.С. Олійник. – 

Київ.: Вища шк., 1985. – 360 с. 

30. Годована М. П. Словосполучення як джерело поповнення української 

термінології / М.П.Годована // Українська термінологія і сучасність: зб. 

наук. пр. / відп. ред. Л.О. Симоненко. – Київ: КНЕУ, 2005. – Вип. VІ. – 

С. 101–103. 

31. Гончаров Н.И. Иллюстрированный словарь эпонимов в морфологии. / 

Н.И. Гончаров. – Волгоград : Издатель, 2009. – 504 с. 

32. Горбач И.Н. Словарь эпонимов в невропатологии / И.Н. Горбач, А.М. 

Гурленя. – Минск: Выш. школа, 1992. – 208 с. 

33. Гречко В. А. Каким должен быть термин? / В. А. Гречко // Актуальные 

проблемы лексикологии и словообразования: сб. науч. труд. –

Новосибирск: Изд-во НГУ, 1976. – Вып. 5. – С. 98 – 109. Гринев С. В. 

Введение в терминоведение / С. В. Гринев; Московский  



  152 

34. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова,  Московский  пед.ун-т. – Москва : 

Моск. лицей, 1993. – 309 с.  

35. Д’яков А.С. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні 

аспекти. / А.С. Д’яков, Т.Р. Кияк, З.Б.  Куделько. – Київ : Видавничий 

дім „КМ Academia‖, 2000. – 218 с. 

36. Даниленко В. П. Лексико-семантические и грамматические 

особенности слов-терминов / В. П. Даниленко // Исследования по 

русской терминологии. – Москва: Наука, 1971.– С. 7-67. 

37. Даниленко В. П. Лингвистические требования к стандартизуемой 

терминологии / В. П. Даниленко // Терминология и норма: о языке 

терминологических стандартов. – Москва : Наука, 1972. – С. 5–32. 

38. Даниленко В. П. О грамматических особенностях терминов 

существительных     / В.П. Даниленко // Русская речь. – 1970. – ғ 6.– С.63–

66. 

39. Даниленко В.П. О месте научной терминологии в лексической системе 

языка / В. П. Даниленко // Вопросы языкознания. – 1976. – ғ 4.– С. 

64–71. 

40. Даниленко В. П. Русская терминология: опыт лингвистического 

описания / В. П. Даниленко; АН СССР, Ин-т русского языка.– Москва : 

Наука, 1977. – 248 с. 

41. Денисова А.А. Гипонимия в научной терминологии : на материале 

терминологии теории права / А. А. Денисова // Актуальные проблемы 

лингвистики и журналистики : материалы 27-й науч. конф. молодых 

ученых и сотрудников ист.-фил. фак. РУДН,  Москва, 10 апреля 1992 г. 

– 9 с. 

42. Денисова А.А. Логико-семантический анализ научной терминологии : 

антонимические и гиперо-гипонимические отношения / А. А. Денисова 

// Деп. в ЦНИЭИуголь ғ5250/17 от 04.03.91. – 15 с. 



  153 

43. Дерба С. М. Деривація українських лінгвістичних термінів / С. М. 

Дерба // Мова і культура. – Київ, 2012. – Т. 3 (157) . –  Вип. 15.– С. 

158–165. 

44. Дзюба М.M. Афіксальні епонімічні найменування в українській 

науковій термінології / Майя Дзюба // Мовознавчий вісник : збірник 

наук. пр. – Черкаси, 2010. – Вип. 10.– С. 292–295. 

45. Дзюба М.М. Варіантність українських епонімічних термінів із погляду 

нормативності / Дзюба М.М. // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька 

академія». Сер.Філологічна. Ғ Острог, 2012. Ғ Вип.31. Ғ С. 25Ғ27. 

46. Дзюба М.M. Диференціація епонімічних термінів і номенів / Майя 

Дзюба // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» . Сер. Проблеми 

української термінології. – Львів, 2010. – ғ 676. – С.15–18. 

47. Дзюба M.М. Екстралінгвальна зумовленість виникнення і 

функціонування термінів-епонімів / Майя Дзюба // Українська 

термінологія і сучасність : збірн. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2009.– 

Випуск VІІІ. – С. 20–24. 

48. Дзюба М.М. Епонім як об’єкт термінознавства: спроба теоретичного 

осмислення / М.М. Дзюба // Система і структура східнослов’янських 

мов : до 175-ліття Національного університету ім. М.Драгоманова : 

збірн. наук. праць. – Київ. : Знання України, 2009. – С. 108–114. 

49. Дзюба М.М. Епоніми в українській науковій термінології: автореф. 

дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : спец.10.02.01 

«українська мова» / Дзюба Майя Миколаївна, Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк, 2011. – 21 с. 

50. Дзюба M.М. Епонімічні найменування в українській науковій 

термінології / Майя Дзюба // Українська мова. – 2010. – ғ 3.–  С. 55–

63. 

51. Дзюба М.М. Національно-культурна специфіка термінів з 

компонентами-епонімами / Дзюба М.М. // Наукові записки. Сер. 

філологічна : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.―Міжкультурна 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Дерба%20С$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70660


  154 

комунікація : мова – культура – особистість‖, 22-23 квіт.2010 р./ Нац. 

ун-т ―Острозька академія‖. Ғ Острог, 2010. – Вип. 14.– С. 337–340. 

52. Дзюба M.М. Національна специфіка двокомпонентних епонімічних 

термінів-словосполучень / Майя Дзюба // Науковий вісник 

Херсонського держ. ун-ту. Серія «Лінгвістика». – Херсон, 2013.– Вип. 

17. – С. 87 – 90. 

53. Дзюба М.М. Особливості антонімічних відношень між епонімічними 

термінами / Дзюба М.М. // Динамічні процеси в граматиці і 

лексичному складі сучасних слов’янських мов : збірник наук. пр. 

учасників Міжнар. наук. конф., присв. пам’яті проф. К.Ф.Шульжука; 

Рівне, 19–20 травня 2011 р.  – Рівне, Оломоуць, 2011. – С. 157–159. 

54. Дзюба M.М. Особливості мотивованості епонімічних термінів / Майя 

Дзюба // Семантика мови і тексту : матеріали Х Міжнар. наук. конф. – 

Івано-Франківськ, 2009. – С. 80–82. 

55. Дзюба М.М. Особливості формування епонімічних термінів : 

соціолінгвістичний аспект / Дзюба М.М. // Теоретико-практичні 

аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм : 

збірник наук. праць учасників Всеукр. наук.-практ. конф., Рівне, 18-19 

жовтня 2012 р. – Рівне, 2012. – С. 197–199. 

56. Дзюба M.М. Полісемія й омонімія епонімічних термінів у 

терміносистемах / Майя Дзюба // Наук. записки. Сер. Філологічна. – 

Острог, 2013. – Вип. 40. – С. 33–35. 

57. Дзюба M.М. Прагматичний зміст епонімічних термінів, утворених 

метафоричним перенесенням / Майя Дзюба // Наук. вісник 

Волинського Нац. ун-ту. Сер. Філологічні науки. Мовознавство. – 

Луцьк, 2012. – ғ 1 (226). – С. 41–46. 

58. Дзюба M.М. Прецедентні імена в науковій термінології / Майя Дзюба 

// Українська термінологія і сучасність: збірник наук. пр. – Київ, 2013. 

– Вип. ІХ. – С. 54–57. 



  155 

59. Дзюба M.М. Проблеми епонімічної синонімії в українській науковій 

термінології / Майя Дзюба // Лінгвістика. – 2010. – ғ 2 (20). – С.58–64. 

60. Дзюба M.M. Проблеми лексикографічного опрацювання епонімічних 

термінів / Майя Дзюба // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : 

Сер. Проблеми української термінології. – 2012. – ғ 733. – С. 71–74. 

61. Дзюба М.М. Складні найменування з компонентами-епонімами в 

українській науковій термінології / М.М. Дзюба // Лінгвістика.– 

Луганськ, 2012. – ғ 2 (26). – С. 45–49. 

62. Дзюба M.М. Українські епоніми як відображення історії науки / Майя 

Дзюба // Студії з україністики : збірн. наук. праць. – Рівне, 2010. – С. 

234–237. 

63. Дмитрук М. В. Формування української ветеринарної лексики: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук :спец.:10.02.01 

«українська мова» / Марія  Василівна  Дмитрук; Запоріз. держ.ун-т. –  

Запоріжжя, 2001. – 21 с. 

64. Електронний словник медичних епонімів [Електронний ресурс].– 

Режим доступу: http://www.whonamedit.com/synd.cfm/2937.html. 

65. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка /Л.Ельмслев; пер. с англ. В. 

Звегинцев, Ю. Лекомцев, И. Мельчук, В. Мурат; сост. В.Д. Мазо. – 

Москва: КомКнига, 2006. – 248 с.– (Лингвист.наследие ХХ века). 

66. Есперсен О. Философия грамматики. / Отто Есперсен; пер.с англ. 

В.В.Пассека и С.П.Сафроновой; под ред. и предисл. проф. Б.А. 

Ильиша.– Москва: Изд-во иностр.лит.,1958. – 404 с.  

67. Загидуллин Р. З. Синонимия, гипонимия в терминологической лексике: 

на материале наименований болезней в современном английском 

языке  Р. З. Загидуллин // Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза.– 

1980.– ғ 170.– С. 3 –18. 

68.  Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови : морфологія : 

[моногр.] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – 437  с. 

http://www.whonamedit.com/synd.cfm/2937.html


  156 

69. Зарицький М. С.  Актуальні проблеми українського термінознавства: 

підручн. для студ.вузів / М. С. Зарицький; Нац.техн.ун-т 

«Київ.політехн. ін-т». – Київ : ІВЦ Вид-во «Політехніка», ТОВ Фірма 

«Періодика», 2004. – 124 с.: рис., табл. 

70. Зюзина Е. А.. Эпонимические единицы в составе специальной 

авиационной лексики : дисс. на соискание уч. степени канд. 

филол.наук : 10.02.01. / Екатерина Александровна Зюзина. – 

Краснодар, 2006.– 180 с.: ил. 

71. Каверина О.Н. Гипонимия, синонимия, антонимия и их проявления в 

лексико-семантическом поле / Ольга Николаевна Каверина;  Моск.пед. 

ун-т.– Москва: Изд-во МГУ, 1992. – 15 с. 

72. Как работать над терминологией: основы и методы :  пособие, сост. по 

трудам Д. С. Лотте и Комитета научно-технической терминологии АН 

СССР / АН СССР; Ком-т научно-техн.терминологии. – Москва: Наука, 

1968. –  76 с.  

73. Канделаки Т. Л. Семантика и мотивированность терминов / Т. Л. 

Канделаки; АН СССР, Ком-т научно-техн.терминологии.– Москва: 

Наука, 1977.– 168 с. 

74. Карпенко Ю. О. Творення загальних назв від власних /Ю.О. Карпенко 

// Українська мова і література в школі. – 1973. – ғ 10. – С.23–30. 

75. Карпіловська Є. Прізвище в терміні // Українська термінологія і 

сучасність: зб. наук. пр. / Євгенія Карпіловська, Ольга Кочерга, Євген 

Мейнарович ; відп. ред. Л. О. Симоненко; Київ.нац.екон.ун-т, 

Уманський пед.ун-т, НАН України, Ін-т укр.мови. – Київ, 2007. – Вип. 

7. – С. 59–62. 

76. Кияк Т. Вузькогалузеві терміни як основа формування та 

квазіреферування фахових текстів / Тарас Кияк // Вісн. Нац. ун-ту 

«Львівська політехніка». Сер. Проблеми української термінології. –

2008. – ғ 620. – С. 3–5. 



  157 

77. Кияк Т. Р. Лингвистические аспекты терминоведения: учебн. пособ. / 

Т. Р. Кияк. – Київ: УМКВО, 1989.– 104 с. 

78. Кияк Т. Р. Стан, проблеми, перспективи української термінології / 

Тарас  Кияк; Міжнар.асоціація україністів, АН України. // Другий 

міжнародний конгрес україністів, Львів,22-28 серпня 1993 р.– С. 227 – 

232. 

79. Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у 

сучасній українській мові  / Н. Ф. Клименко.– Київ: Наукова думка, 

1984. – 250 с. 

80. Климовицкий Я. А. Некоторые методологические вопросы работы над 

терминологией науки и техники / Я. А. Климовицкий // Современные 

проблемы терминологии в науке и технике. – Москва: Наука, 1969.– С. 

32–61. 

81. Книшенко Н. Особливості прояву відношень антонімії в системі 

сучасної дорожньо-будівельної термінології / Наталія Книшенко // 

Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Сер. Проблеми української 

термінології. –2012. – ғ 733. – С. 107–109.  

82. Ковалик I. I. Вчення про словотвір: вибрані праці. / упоряд. та автор 

передмови Василь Ґрещук. – Івано-Франківськ; Львів: Місто НВ, 2007. 

–404 с. 

83. Ковалик І.І. Питання словотворчої омонімії і синонімії в сфері 

іменників слов’янських мов / І. І. Ковалик // Питання слов’янознавства 

: матеріали І і ІІ республ. славіст. конфер.  Львів, 1962.  С.5–26. 

84. Козак Л. В. Тематична структура української технічної термінології 

[Електронний ресурс] / Козак Л. –Режим доступу: 

http://ukrmova.com.ua/ 2011/ Artcl15.pdf. 

85. Козак Л. Типи відношень у багатокомпонентних словосполученнях в 

українській електро-технічній термінології / Людмила Козак // Вісник 

http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://ukrmova.com.ua/%202011/%20Artcl15.pdf


  158 

Нац. ун-ту ―Львівська політехніка‖. Сер. Проблеми укр. термінології. – 

2002. – ғ 453. – С. 250–253.  

86. Козак Л. В. Українська електротехнічна термінологія : словотвірний 

аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 українська 

мова / Людмила Володимирівна  Козак, НАН України, Ін-т укр. мови. – 

Київ, 2002. – 20 с. 

87. Колган  О. В. Антонімія української гірничої термінології  / Олена  

Колган // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка».Сер. Проблеми укр. 

термінології. – 2008. – ғ 620.  – С. 53–56.  

88. Колган О. В. Префіксальний та префіксально-суфіксальний способи 

творення термінів гірничої справи / О. В. Колган // Термінологічний 

вісник. – 2013. – Вип. 2(2).–- С. 48-51. 

89. Колган О. В. Семантична та словотвірна структура української 

гірничої термінології : автореф. дис... канд. філол. наук: спец.10.02.01 

укр.мова / Олена Володимирівна Колган; Запоріз. нац. ун-т. – 

Запоріжжя, 2009. –   18 c.  

90. Колган О. В. Структурні особливості термінів-словосполучень 

української гірничої термінології [Електронний ресурс]. / Колган О. – 

Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=7748 

91. Кониський Г. Загальна філософія / Георгій Кониський // Філософські 

твори: у 2 т./  АН УРСР, Ін-т філософії, Ін-т сусп.наук; редкол. 

М. М. Верников та ін. – Т.1.– Київ: Наукова думка, 1990. – С.43–487. 

(Пам´ятки філософської  культури українського народу). 

92. Коновалова Е. А. Гипер-гипонимия в экономической терминологии / 

Е. А. Коновалова // Филологические студии. – Симферополь, 2001. – ғ 

2. – С. 79–85. 

93. Королев С. Б. Словарь-справочник терминов, эпонимов, симптомов и 

синдромов в травматологии и ортопедии / С. Б. Королев; Нижегород. 

гос.мед.академия. – Нижний Новгород, 2007. – 264 с. 

http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk620/TK_wisnyk620_A_kolhan.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Колган%20О$


  159 

94. Корсакова Т. В. Термінологічна система української мови в 

контрастивному аспекті : на прикладі фізичної термінології / Т. В. 

Корсакова, Н. І. Шашкіна // «Українознавство і гуманізація освіти»: 

Всеукр. наук.-практ. конф.– Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1993. – Ч. 

4.– С. 175– 176. 

95. Кочан І. Варіанти і синоніми термінів з міжнародними компонентами / 

Ірина  Кочан // Вісник Нац. ун-ту ―Львівська політехніка‖. Сер: 

Проблеми укр. термінології. – 2008. – ғ 620. – С.14–19. 

96. Кочан І. М. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними 

компонентами в сучасній українській мові: моногр. / І.М.Кочан; 

Львів.нац.ун-т. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 

2004. – 519 с.: табл. 

97. Кочан І. М. Іменний словотвір в системі українських технічних 

термінів / на матеріалі радіотехніки: автореферат дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук / Ірина Миколаївна Кочан. – Київ, 

1987. – 17 с. 

98. Кочан І. М. Синонімія у термінології / І. М. Кочан // Мовознавство. – 

1992. – ғ 3. – С. 32–34. 

99. Кочан І. М. Слова з міжнародними компонентами на позначення 

кількості, розміру, сукупності у сучасних терміносистемах / Ірина  

Кочан // Вісник Нац. ун-ту ―Львівська політехніка‖. Сер. Проблеми 

української термінології. – 2002. – ғ 453. – С.49–54. 

100. Кочан І. М. Слова з міжнародними терміноелементами в сучасній 

українській літературній  мові  / І.М. Кочан // Мовознавство. – 1998. – 

ғ 6. – С. 62–66.  

101. Кочан І. М. Трактування терміноелемента у сучасній науці / І. Кочан // 

Вісник Нац. ун-ту ―Львівська політехніка‖. Сер. Проблеми укр. 

термінології. – 2003. – ғ 490. – С. 3–11.  

102. Кочерга О. Д. Головні проблеми української фізико-математичної 

термінології / О. Д. Кочерга // Physiсs in Ukraine: International 



  160 

Conference. Kiev, Bogolubov Institute for Theoretical Phisics, 1993. 147-

150. 

103. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: підручн. / М. П. Кочерган.  – 

Вид. 2-ге, випр. і доп.– Київ.: Академія, 2006. – 464 с.– (Альма-матер). 

104. Кримець О. М. Метафора і метонімія як чинники творення та розвитку 

української технічної термінології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 

спец.10.02.01 «українська мова» / Оксана  Михайлівна Кримець; Харк. 

нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків., 2010. – 19 c. 

105. Крыжановская А. В. Сопоставительное исследование терминологии 

современных русского и украинского языков : проблема унификации и 

интеграции / А. В. Крыжановская.– Киев: Наук. думка,1985.– 204 с. 

106. Куньч З. Українська риторична термінологія : історія і сучасність: 

моногр. / Зоряна Куньч; Нац.ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 

2006. – 216 с. 

107. Лайонз Д. Введение в теоретическую лингвистику / Джон Лайонз; 

пер.с англ., под ред. и предисл. В.А. Звегинцева. – Москва: Прогресс, 

1978. – 543 с. 

108. Лейкина Б.М. Некоторые аспекты характеристики валентностей // 

Доклады на конференции по обработке информации, машинному 

переводу и автоматическому чтению текста / Б.М. Лейкина.– Москва:  

ВИНИТИ, 1961. – С. 1–15.  

109. Лейчик В.М. Обсуждение проблем эпонимии в современной науке 

[Электронный ресурс] / В.М. Лейчик. – Режим доступа: 

http://www.ling-expert.ru/langlaw1/leitchik_epomyms.html 

110. Лейчик В. М. Оптимальная длина и оптимальная структура термина / 

В. М. Лейчик // Вопросы языкознания. – 1981. – ғ 2. – С. 63–73. 

111. Лейчик В. М. Предмет, методы и структура терминоведения : автореф. 

дис. … докт. филол. наук / Владимир  Моисеевич Лейчик, Ин-т 

языкознания. – Москва, 1989. – 43 с.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%9E$


  161 

112. Леонович О. А. В мире английских имен: учеб.пособ. по лексикологии 

/ О. А.Леонович. – 2-е изд.,испр. и доп.– Москва :  АСТ, Астрель, 2002. 

– 160 с. 

113. Лепеха Т. В. Лексико-семантичні та словотвірно-структурні 

особливості судово-медичної термінології: автореф. дис. ... канд. 

філол. наук: спец.10.02.01 «українська мова» /Таїсія Василівна Лепеха; 

Дніпропетров. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. –19 с. 

114. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В.Н. Ярцева]. 

– Москва : Сов. эциклоп., 1990. – 685 с.: ил. 

115. Лисенко В. І. Терміни-епоніми в українській анатомічній термінології / 

Валентина Лисенко // Вісник Нац. ун-ту ―Львівська політехніка‖. Сер. 

Проблеми української термінології. – 2009. – ғ 648. – С. 66–70. 

116. Литвин О. Г. Становлення української машинобудівної термінології: 

дис.  канд. філол. наук: спец. 10.02.01  «українська мова» / Оксана 

Григорівна Литвин; Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН 

України. – Львів, 2000. – 404 с. 

117. Лотте Д. С.  Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных 

терминов и терминоэлементов: монография /Д.С. Лотте ; АН СССР, 

Комитет научно-техн. терминологии [отв.ред.: Т. Л. Канделаки, С. В. 

Гринев]. – Москва : Наука, 1982. – 149 с. 

118. Лотте Д. С. Краткие формы научно-технических терминов / Д.С.Лотте; 

АН СССР, Ком-т научно-техн. терминологии. – Москва : Наука, 1971.–  

84 с. 

119. Лотте Д. С. Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения 

научно-технических терминов / Д.С. Лотте; АН СССР, Комитет 

научно-техн. терминологии . – Москва; Ленинград : Изд-во Акад. наук  

СССР, 1941. – 24 с. 

120. Лотте Д. С. Образование и правописание трехэлементных научно-

технических терминов  / Д.С. Лотте; АН СССР, Ком-т научно-техн. 

терминологии. – Москва: Наука, 1969. – 119 с. 



  162 

121. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии: 

вопросы теории и методики / Д.С.Лотте; АН СССР, Ком-т научно-

техн. терминологии. – Москва: Изд-во АН СССР, 1961. – 158 с.  

122. Малевич Л. Теоретичні проблеми термінологічної варіантності / Леся 

Малевич // Вісник Нац. ун-ту ―Львівська політехніка‖. Сер.: Проблеми 

укр. термінології. – 2002. – ғ 453. – С.75–81. 

123. Мартиняк О. Явище синонімії у термінологічній лексиці / Оксана 

Мартиняк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Сер.: 

Проблеми укр. термінології. – 2008. – ғ 620.– С. 100–103. 

124. Матяшин И.М. Симптомы и синдромы в хирургии :эпонимы : моногр. / 

И.М. Матяшин, А.А. Ольшанецкий, А.М. Глузман. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Київ : Здоров’я, 1982. – 184 с. 

125. Мельник П. О. Уроджені та набуті синдроми в оториноларингології : 

епонім. словн.-довідн. / П. О. Мельник, В. П. Пішак, О. Г. Плаксивий, 

С. А. Левицька. – Чернівці : Медакадемія, 2003. – 183 с.  

126. Микульчик Р.Б. Антонімія українських фізичних термінів з 

прізвищевими компонентами / Р.Б. Микульчик // Термінологічний 

вісник.– Київ, 2013. – Вип. 2 (2). – С. 78–81. 

127. Микульчик Р. Антонімія українських фізичних термінів-антропонімів / 

Роман Микульчик // Вісник Нац.ун-ту ―Львівська політехніка‖. Сер.: 

Проблеми укр. термінології. – 2013. – ғ 765. – С.67–69. 

128. Микульчик Р. Будова складних і складених епонімів української 

фізичної термінології / Роман  Микульчик // Вісник Нац. ун-ту 

―Львівська політехніка‖. Сер. Проблеми укр. термінології.– 2007. – ғ 

593. – С.53–56. 

129. Микульчик Р. До питання про класифікацію фізичних термінів–

епонімів /Роман Микульчик // Українська термінологія і сучасність: зб. 

наук. праць. / відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ: КНЕУ, 2007.–  Вип. 7. 

–  С. 178–181 . 

http://info.odmu.edu.ua/lib/catalog/search?q=author%3A%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%88%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&strict=1


  163 

130. Микульчик Р. Прізвищеві та відпрізвищеві фізичні терміни в 

українських одномовних словниках / Роман Микульчик // Вісник Нац. 

ун-ту «Львівська політехніка». Сер.: Проблеми укр. термінології. –

2011. – ғ 709. – С. 25–27 

131. Микульчик Р. Синонімія термінів з прізвищевими компонентами у 

фізичній терміносистемі / Роман Микульчик // Вісник Нац.ун-ту 

―Львівська політехніка‖. Сер.: Проблеми укр. термінології. – 2008. – ғ 

620. – С. 104–106. 

132. Мислицький В. Ф. Спадкові синдроми : епонімічний слов.-довід. / 

В. Ф. Мислицький, В. П. Пішак, В. І. Проняєв. – Чернівці : Прут, 1998. 

– 309 с.  

133. Михайлишин Б. П. З історії термінів-епонімів  / Б.П.Михайлишин // 

Мовознавство.–- 1994. – ғ 4-5. – С.45–50. 

134. Михайлишин Б. П. Усталеність як неодмінний показник складених 

термінів / Б. П. Михайлишин // Мовознавство. – 1999. – ғ 4/5. –  С. 

48–50. 

135. Михайлова Т. В. Семантичні відношення в українській науково-

технічній термінології : дис. ... канд. філол. наук :спец. 10.02.01 

«українська мова» / Тетяна Віталіївна Михайлова;  Харків.нац.ун-т 

ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – 184 с.  

136. Михайлова Т. Синонімічні відношення в українській науково-

технічній термінології / Тетяна Михайлова // Вісник Нац. ун-ту 

―Львівська політехніка‖. Сер. : Проблеми укр. термінології. – 2004. – 

ғ 503. – С. 53–57. 

137. Місник Н. Аналітичні терміни у складі термінології клінічної 

медицини / Н. Місник // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. 

пр. – Київ , 2001. – Вип. IV. –  С. 193–194. 

138. Нелюба А. М. Явища економії в словотвірній номінації української 

мови : моногр. / А. М. Нелюба; Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна,  

Харківське  істор.-філол. товар-во. – Харків, [б.в.], 2007. – 302 с. 

http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk709/TK_wisnyk709_mykulchyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk709/TK_wisnyk709_mykulchyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk709/TK_wisnyk709_mykulchyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk709/TK_wisnyk709_mykulchyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk709/TK_wisnyk709_mykulchyk.htm
http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm


  164 

139. Непийвода Н. Ф. Вираження атрибутивних відношень у терміні / 

Н. Ф. Непийвода // Науково-технічний прогрес і проблеми термінології 

: Тези доп. респ. конф. – Київ, 1980. –  С. 134. 

140. Нікітіна Ф. О. Семантичні та словотворчі проблеми сучасної 

термінології: навч. посібн. / Ф. О. Нікітіна.– Київ: Вища шк., 1978. – 32 

с. 

141. Никонов В.А. Введение в топонимику. / В.А. Никонов. – Москва: 

Наука, 1965. – 179 с. 

142. Новикова Л. В. Иммунологический эпонимический словарь-

справочник: учеб. пособ. для студ. вузов спец.: «Лечебное дело», 

«Педиатрия»  /  Л. В Новикова., Л. В Матвеева,  Л. В.Еремеева. –

Саранск:  Изд-во Мордовского ун-та, 2011. – 91, [1] с. ил.: цв. ил., табл. 

143. Овсейчик С. Основні структурні моделі екологічних термінів / С. 

Овсейчик // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – 

Київ : ВПЦ ―Київський ун-т‖, 2003. – Вип. 9. – С. 219–222. 

144. Опанасюк М. М., Кухарчук Г. В. Словотвірно-структурні особливості 

технічної термінології 2008 [Електронний ресурс] / Опанасюк М. М., 

Кухарчук Г В. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/humed /2008/txt 

/kuharchuk.  php 

145. Осадчук  М. Власні імена в математичних термінах / Марія Осадчук // 

Вісник Нац. ун-ту ―Львівська політехніка‖.Сер. Проблеми укр. 

термінології. – 2002. – ғ 453. – С.516–520. 

146. Панько Т. І. Від терміна до системи: становлення марксистсько-

ленінської політекономічної термінології у східнослов΄янських мовах / 

Т. І. Панько.– Львів: Вища шк., 1979. –148 с. 

147. Панько Т. І. Теоретичні засади українського термінотворення / Таміла 

Панько // Науково-технічне слово. – 1992. – ғ 1. – С. 5 – 10. 

148. Панько Т. І. Українське термінознавство: підручн. для студ. гуманіт. 

спец. внз / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів: Світ, 1994. – 

216 с.  

http://old.rsl.ru/table.jsp?f=1003&t=3&v0=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&s=2&ss=31&ce=4
http://old.rsl.ru/table.jsp?f=1003&t=3&v0=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&s=2&ss=31&ce=4
http://old.rsl.ru/table.jsp?f=1003&t=3&v0=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&s=2&ss=31&ce=4
http://old.rsl.ru/table.jsp?f=1003&t=3&v0=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&s=2&ss=31&ce=4
http://conf.vntu.edu.ua/humed%20/2008/txt%20/kuharchuk
http://conf.vntu.edu.ua/humed%20/2008/txt%20/kuharchuk


  165 

149. Петров  В. В. Семантика научных терминов. / В. В. Петров;  Сибир. 

отд. АН СССР, Ин-т истории, филологии и философии. – 

Новосибирск: Наука, 1982. – 128 с. 

150. Пилецкий В. И. Соотношение национального и интернационального в 

словообразовательной структуре украинских физических терминов: 

автореф. дис. канд. филол. наук: спец.10.02.02 «языки народов СССР» / 

Владимир Иванович Пилецкий; АН УССР, Ин-т  языковедения им. 

А.А. Потебни.– Киев, 1986. – 24 с. 

151. Пілецький В. Віддієслівні терміни з суфіксами –к(а), -нн(я) в 

українській фізичній термінології / В. Пілецький // Словотвір як вияв 

динаміки мови: матеріали наук. конф., присвяч. пам’яті Теодозія 

Водного. – Львів, 1994. – Ч.2. – С. 46–47. 

152. Пілецький В. І. До типології словотвірної структури українських 

фізичних термінів / В. Пілецький // Мовознавство. – 1985. – ғ1. – С. 

66–68. 

153. Пілецький В. Терміни з суфіксом – трон у сучасній українській 

фізичній термінології / В. Пілецький // Вісник Львівського ун-ту. Серія 

Філол. мова  та її функціонування.– Львів, 1992. – Вип. 23. –  С. 49 – 

51. 

154. Пілецький В. Формування української фізичної термінології у кінці 

ХІХ – на початку ХХ століття / В. Пілецький // Мова і культура нації. – 

Львів, 1991. – С. 35 – 39. 

155. Поповський А. М. Терміни-відантропоніми судової балістики / А. М. 

Поповський, Л. Є. Гапонова // Культура народов Причерноморья. – 

2004. – ғ 53. – С. 42–45. 

156. Пристайко Т.С. Научно-технические термины-варианты и их типы / 

Т.С. Пристайко // Функционирование терминов науки и техники в 

современном русском языке: сб. науч. тр . – Днепропетровск, 1986. – 

С. 17–23. 



  166 

157. Процик  І. Українські фізичні терміни, утворені лексико-семантичним 

способом / Ірина Процик //  Вісник Нац. ун-ту ―Львівська політехніка‖. 

Сер. : Проблеми укр. термінології. – 2002. – ғ 453.– С.232–236. 

158. Процик І.Р. Українська фізична термінологія другої половини XIX - 

першої третини XX століття :  автореф. дис. на здобуття наук. ступ. 

канд. філол. наук :спец.:10.02.01 «українська мова» / Ірина Романівна 

Процик; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 1999. — 21с. 

159. Процик М. Антонімічні відношення в українській видавничій 

термінології / Марія Процик // Вісник Нац. ун.-ту «Львівська 

політехніка». Сер. Проблеми укр. термінології. – 2006. – ғ 559 – С. 

293–295.  

160. Ракшанова Г. Ф. Семантичні особливості науково-технічного терміна / 

Г. Ф. Ракшанова // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. 

праць / відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ, 2005. – Вип. VI. – С. 198–

201. 

161. Ракшанова Г. Ф. Система дериваційних засобів сучасної науково-

технічної термінології : когнітивно-номінативний аспект: автореф. 

дис... канд. філол. наук: 10.02.01 «українська мова» / Ганна Федорівна 

Ракшанова; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2004. – 20 с. 

162. Рембецька О.В. Проблема словотвірної синонімії та словотвірної 

варіантності в українському мовознавстві / Ольга Рембецька // 

Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Сер. Лінгвістика. – 

Херсон, 2005. – Вип.2. – С.309–313. 

163. Реформатский А.А. Введение в языковедение : учебн. для 

филол.фак.пед.ин-тов / А.А. Реформатский. – Изд.4-е, испр. и доп.– 

Москва: Просвещение, 1967.– 542 с. 

164. Реформатский А.А. Мысли о терминологии / А. А. Реформатский  // 

Современные проблемы русской терминологии / отв ред. В.П. 

Даниленко;  АН СССР, Ин-т русского языка.   – Москва : Наука, 1986. 

– С. 163–198. 



  167 

165. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология / А.А. 

Реформатский  // Вопросы терминологии: матер. Всесоюзн. 

терминологич. совещ.; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва: Изд-во 

АН СССР, 1961. – С. 46 – 54. 

166. Розенталь  Д. Э.  Словарь-справочник лингвистических терминов / Д. 

Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва: 

Просвещение, 1976. – 543 с.  

167. Родзевич Н.С. Поняття термін, термінологія і номенклатура в працях 

радянських і зарубіжних учених / Н. С. Родзевич // Лексикографічний 

бюлетень. – 1963. – Вип. 9. – С. 3–12. 

168. Романова О. Антонімічні відношення в українській швацькій 

термінології / Оксана Романова // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка». Сер. Проблеми  укр. термінології. – 2012. – ғ 733.  – С. 

149–154.  

169. Рябко О. П. Гипонимно-гиперонимные характеристики компонентов 

терминологических словосочетаний-флоронимов : логико-семанти- 

ческий  аспект / О. П.Рябко // Теоретические основы словосложения и 

вопросы создания сложных лексических единиц : межвуз. сб. науч. тр. 

– Пятигорск, 1988. – С. 110–115. 

170. Рязанцев В.Д. Имена и названия; словарь эпонимов: имена 

собственные, перешедшие в названия; образование терминов и 

понятий; происхождение имен нарицательных; слова, употребляемые в 

переносном смысле / В.Д. Рязанцев. – Москва : Современник, 1998. – 

285 с.: ил.– (Словари школьника). 

171. Симоненко Л. О. Біологічна термінологія: формування та 

функціонування: навч. посібн. / Людмила Симоненко; Уман. держ. пед. 

ун-т. – Умань: РВЦ "Софія", 2006.– 103 с. 

172. Симоненко Л. О. Формування української біологічної термінології / 

Людмила Симоненко, відп. ред. М. М. Пещак ; АН УРСР, Ін-т 

мовознавства.– Київ : Наук. думка, 1991. – 152 с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm


  168 

173. Сікорська З.С. Словник лінгвістичних термінів. Словотвір і морфеміка. 

/ З. С. Сікорська.  Київ : Шлях, 2003. 200 с. 

174. Склад і структура термінологічної лексики української мови / А. 

Крижанівська, Л. Симоненко, Т. Панько та ін. – Київ: Наук. думка, 

1984. – 194 с. 

175. Словотвір сучасної української літературної мови  / відп. ред. М. А. 

Жовтобрюх ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : 

Наук. думка, 1979. – 407 с. 

176. Сосюр Ф. Курс загальної лінгвістики  / Фердінан де Сосюр, пер. з фр. 

Андрій  Корнiйчук, Костянтин Тищенко. – Київ : Основи, 1998. – 

            324 с. 

177.   Соссюр Ф. Труды по языкознанию / Фердинанд  де Соссюр; пер. с      

франц.яз. под ред. А. А. Холодовича; [ред. М. А. Оборина]. – Москва : 

Прогресс, 1977. –  696 с. 

178. Стаховська Н. Ф. Синтаксичний спосіб творення металургійних назв 

на позначення професії / Н. Ф. Стаховська // Ономастика і апелятиви : 

зб. наук. праць. – Дніпропетровськ , 2002. – Вип. 16. – С. 236–241. 

179. Стецюк Р. І. Українська кардіологічна термінологія: структурно-

семантична характеристика : автореферат дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.01 «українська мова» / Роксолана  

Іванівна  Стецюк; Запоріз.держ.ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 21 с.  

180. Суперанская А. В. Типы и структура географических названий : на 

материале топонимии СССР /А.В.Суперанская //Лингвистическая 

терминология и прикладная топономастика./ АН  СССР, Ин-т 

языкознания. – Москва: Наука, 1964. – С.59–118. 

181. Сучасна українська літературна мова / за ред. акад. І. К. Білодіда, 

[відп.ред.Г.П. Їжакевич]; АН УРСР, Ін-т мовознавства. – Київ : Наук. 

думка, 1973. – Кн. 5. Стилістика. – 588 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


  169 

182. Тараненко О. О. Антоніми // Українська мова : енцикл. /[редкол. : В. 

М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова)], М. П. 

Зяблюк та ін.] – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Вид-во «Укр. енцикл.» 

ім. М. П. Бажана, 2004. – С.27–29.  

183. Телия В. Н. Вторичная номинация и ее виды / В.Н. Телия // Языковая 

номинация. Виды наименований. – Москва : Наука, 1977. – С. 129–221. 

184. Топоров Г. Н. Эпонимические термины в клинической анатомии 

человека: словарь / Г. Н. Топоров. – Киев: Вища шк., 1988. – 160 с.  

185. Удинcька А. Г. Метонімічні переноси на позначення людини в 

англійській і українській мовах: дис… канд. філол. наук : спец. 

10.02.17 порявняльно-історичне і типологічне мовознавство/ Удинська 

Алла Геннадіївна;  Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – 224 с.  

186. Удовенко Л. О. Терміни-епоніми в українській валеологічній 

термінології / Л. О. Удовенко // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. 

Каразіна. Сер.Історія України. Українознавство: історичні та 

філософські науки. – 2013.– ғ 1088. – С. 112–117. 

187. Українська мова: енциклопедія / редкол. Русанівський В.М., Тараненко 

О.О.(співголови), М.П.Зяблюк та ін. – Київ: «Укр. енцикл.», 2000. –752 

с.: іл. 

188. Український правопис /АН України, Ін-т мовознавства  

ім.О.О.Потебні, Ін-т укр.мови. – Вид. 4-те, виправ. й доп. — Київ: 

Наук. думка, 1993. – 240 с.  

189. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства  

ім.О.О.Потебні, Ін-т укр. мови. – Стереотипне вид. – Київ: Наук. 

думка, 2003. – 240 с.  

190. Український правопис :  Проєкт найновішої редакції. –Київ, 1999.–340 

с. 

191. Українсько-російський словник наукової термінології  100 000/ за заг. 

ред. Л.О. Симоненко; НАН України, Ін-т укр. мови, Ком-т 

наук.термінології. –  Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. – 416 с. 



  170 

192. Уфимцева А. А. Общее языкознание / А. А. Уфимцева. – Берлин,. – 

1975. –  Т.I. – 371 с. 

193. Уфимцева А. А. Опыт изучения лексики как системы  : на материале 

английского языка / А.А. Уфимцева; АН СССР, Ин-т языкознания.  – 

Москва: Изд-во АН СССР, 1962. – 287 с. 

194. Филин Ф. П. О лексико-семантических группах слов / Ф. П. Филин // 

Езиковедски изследования в чест на академик Стефан Младенов; 

Българска акад. на науките, Ин-т  за български език. – София: : 

Издание на Българската академия науките, 1957. – С. 523–538. 

195. Филин Ф. П. Очерки по теории языкознания / Ф. П. Филин; АН СССР, 

Ин-т русского языка. – Москва: Наука, 1982. – 336 с. 

196. Халіновська Л. А. Структура сучасних українських авіаційних термінів 

/ Людмила Халіновська // Мова, культура і соціум у гуманітарній 

парадигмі. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 691–694. 

197. Халіновська Л. А. Тематичні групи на позначення назв літальних 

апаратів та повітряних суден в українській авіалексиці. – Режим 

доступу:http://termin.org/index.php?option=com_content&view 

=article&id=90&Itemid=19&lang=uk. 

198. Халіновська Л. А. Явище антонімії в українській авіаційній 

термінології/  Людмила Халіновська  // Науковий вісник Волинського 

ун-ту ім. Лесі Українки. Сер.Філологічні науки.  – 2010. – Т.9. – С. 

366–370.  

199. Цимбал Н. Ономасіологічний погляд на термінотворення в органічній 

хімії / Наталія  Цимбал // Українська мова. – 2007. – ғ 1. – С. 30–36.  

200. Цимбал Н. Проблема синонімії в українській термінології органічної 

хімії / Н. Цимбал // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. 

праць / відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ, 2003. –Вип. V. – С. 187–191.  

201. Чуєшкова О. В. Аналітичні номінації в економічній терміносистемі : 

структурно-типологічний аспект : дис. … канд. филол. наук спец.: 

http://www.term-in.org/goods/15-1-1-1/category/id91/
http://www.term-in.org/goods/15-1-1-1/category/id91/
http://www.term-in.org/goods/15-1-1-1/category/id91/
http://termin.org/index.php?option=com_content&view%20=article&id=90&Itemid=19&lang=uk
http://termin.org/index.php?option=com_content&view%20=article&id=90&Itemid=19&lang=uk


  171 

10.02.01 «українська мова» / Оксана Володимирівна Чуєшкова; Харків. 

нац. ун-т. – Харків, 2002. – 200 с. 

202. Шапран Д. Гіперо-гіпонімічні відношення в українській маркетинговій 

терміносистемі [Електронний ресурс] /Шапран Д.– Режим доступу: 

http://litmisto.org.ua/?p=7925 

203. Шевченко М. Структурне моделювання сучасної терміносистеми 

українського речового права / Марія  Шевченко // Вісник Нац. ун-ту 

―Львівська політехніка‖.  Сер. Проблеми  укр. термінології. – 2004. – 

ғ 503. – С. 121–125. 

204. Шуневич Б. Зауваги до перекладу на українську мову іноземних 

власних імен : на матеріалі англомовної літератури з дистанційного 

навчання / Богдан Шуневич // Вісник Нац. ун-ту "Львівська 

політехніка" Сер. Проблеми укр. термінології. – 2004. – ғ 503. –  

С.92–96.  

205. Щерба Л.В. Фонетика французского языка /акад. Л.В. Щерба.– 

Москва: Высшая школа, 1963. – 309 с. 

206. Южакова О. Антонімічні відношення у науково-технічному тексті : на 

матеріалі термінології холодильної техніки / Олена Южакова // Вісн. 

Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Сер. Проблеми укр.термінології. –  

2006. – ғ 559. – С. 141–148.  

207. Яворський О. Г. 806 клінічних епонімічних синдромів із симптомним 

та авторським покажчиками / О. Г. Яворський. – Львів: Камула, 2006. – 

303 с. 

208. Яценко Н.О. Назви військової форми одягу в українській мові: 

автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.10.02.01 «українська мова» / 

Ніна Олександрівна Яценко; НАН України, Ін - т  укр. мови.– Київ, 

2007. – 20 с. 

209. Barry G. Firkin, Judith A. Whitworth Dictionary of medical eponyms / 

Barry G. Firkin, Judith A. Whitworth. / Parthenon Pub. Group, 1987. –591 

р. 

http://litmisto.org.ua/?p=7925
http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk503/TK_wisnyk503_shunewych.htm
http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk503/TK_wisnyk503_shunewych.htm
http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk503/TK_wisnyk503_shunewych.htm
http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk503/TK_wisnyk503_shunewych.htm
http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk503/TK_wisnyk503_shunewych.htm
http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk503/TK_wisnyk503_shunewych.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk559/TK_wisnyk559_A_juzhakova.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk559/TK_wisnyk559_A_juzhakova.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk593/TK_wisnyk593_mykul'chyk.htm
http://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Barry+G.+Firkin%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Judith+A.+Whitworth%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Barry+G.+Firkin%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Judith+A.+Whitworth%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


  172 

210. Diodato V Eponyms and citations in the literature of psychology and 

mathematics. / V Diodato // Library & Information Science Research 1984.– 

ғ 6(4). – P.383–405. 

211. Gläser R. Der Eigenname als konstutives Faktor des Facfwortschatzes. – 

Berlin: Linguistishe Studien, A-30, 1976. – S.28 

212. Leonard Zusne Eponyms in psychology : a dictionary and biographical 

sourcebook / Leonard Zusne.– New York : Greenwood Press, 1987. – 339 p. 

213. Popescu Floriana Translating English Mathematical Eponyms Into 

Romanian // Floriana Popescu Translation Studies: Retrospective and 

Prospective Views, III, 6, 105-109 

214. Rael D. Strous, Morris C. Edelman Eponyms and the Nazi Era: Time to 

Remember and Time for Change / Rael D. Strous, Morris C. Edelman // 

IMAJ Vol. 9 2007 p. 207-214 

215. Segura J., Braun C.R. An Eponymous Dictionary Of Economics: A Guide 

To Laws And Theorems Named After Economists. / Edward Elgar 

Publishing:2005, –280 с. 

216. Trahair R.C.S. From Aristotelian to Reaganomics: A Dictionary of 

Eponyms With Biographies in the Social Science. – Westport, Conn.: 

Greenwood Press, 1994.– 721 р. 

217. Wotjak G. Zum Problem der Eigennamen aus der Sicht der 

Semantiktheorie. – Berlin: Linguistishe Studien, A/30, 1976. – S.2 

 



  173 

Джерела дослідження 

 

218. Англо-український словник : близько 120 000 слів: у 2 т. / склав М.І. 

Балла. – Київ : Освіта, 1996. – Т. 1. – 752 с.; т. 2. – 712 с. 

219. Балазюк В.Н. Комплексні дослідження впливу температури і складу на 

пружні властивості монокристалів твердих розчинів CdSb-ZnSb / 

Балазюк В.Н., Єрьоменко О.І., Маник О.М., Раранський М.Д. // 

Термоелектрика. – 2008. – ғ 3. - С.49–56.  

220. Балазюк В.Н. Про деякі параметри динаміки гратки ZnAs2, які 

визначені Х-дифрактометричними та акустичними методами / Балазюк 

В.Н., Раранський М.Д., Новіков С.М., Скицько А.І. // Наук. вісник 

Чернівец.ун-ту. Сер.Фізика. Електроніка. – Чернівці, 2007. – Вип. 344. 

– С.77–79.  

221. Балазюк В.Н. Дослідження формування хімічного зв’язку в твердих 

розчинах CdxZn1-xSB / Балазюк В.Н., Єрьоменко О.І., Лотоцький В.Б., 

Маник О.М. //"Фізика конденсованих систем та прикладне 

матеріалознавство": тези доп. міжнар. наук. конф., Львів, 11-13 жовтня 

2007р. /Нац.ун-т "Львівська політехніка",Ін-т прикл. матема- тики та 

фундамент. наук.– Львів, Вид-во Нац.ун-ту "Львівська політехніка".–

2007.– С.5.  

222. Баловсяк С.В., Алгоритми і програмне забезпечення розв’язання 

деяких задач розсіяння Х-променів і електронів / Баловсяк С.В., 

Фодчук І.М. // Наук. вісник Чернівец. ун-ту. Сер. Фізика. Електроніка.   

– Чернівці, 2009. – Вип. 438. – С.113–121. 

223. Баловсяк С.В. Використання штучних нейронних мереж для 

визначення параметрів напівпровідників за даними Х-променевих 

методів / Баловсяк С.В., Фодчук І.М. // Наук. вісник Чернівец. ун-ту. 

Сер. Фізика. Електроніка. – Чернівці, 2008. – Вип. 420.– С.45–51.  



  174 

224. Баловсяк С.В. Програмне забезпечення для моделювання Х-

променевих кривих методом частинок / С.В. Баловсяк, І.М. Фодчук // 

Науковий вісник Чернівец.ун-ту. Сер. Фізика. Електроніка. –Чернівці, 

2008.– Вип. 426.– С.74–80.  

225. Баужа О.С. Магнітні властивості квантових кілець при врахуванні 

спін-орбітальної та електрон-електронної взаємодії / О.С.  Баужа // 

Україн. фізич. журнал. – 2013.– Т. 58.– ғ 9.– С.891–897. 

226. Белей Л.М. Фононні спектри кристалів CuInP2(SexS1-x)6 // Белей 

Л.М., Стефанович В.А., Гурзан М.І., Пріц І.П., Височанський Ю.М. // 

Вісник Ужгород.ун-ту. Сер. Фізика. – 2007. – Вип. 19. – С.37–43. 

227. Беца В.В.  Термоелектричні властивості напівпровідникових систем на 

основі Tl-Zr(Ti)-S. / Беца В.В., Галаговець І.В., Переш Є.Ю., Попик 

Ю.В., Сабов М.Ю. // Науковий вісник Ужгород.ун-ту. Сер. Фізика. – 

2004. –Вип 16.– С.85–88. 

228. Бзовська І.С. Моделювання кінетики хімічних реакцій при 

гетерогенному каталізі на прикладі реакції окислення монооксиду 

вуглецю: моногр. / Бзовська І.С., Мриглод  І.М.,  за заг. ред. Костробія 

П.П. – Львів: Видавництво Растр-7, 2012. – С. 226–257. 

229. Біленко І.І. Фізичний словник /І.І.Біленко,за ред. проф. 

О.З.Жмудського. – Київ: Вища школа,1979. – 336 с. 

230. Блецкан Д. І. Електронна структура 2Н-SnS2  / Д. І. Блецкан, В. 

В.Фролова, К. Є. Глухов // Наук. вісник  Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика. – 

2009. – ғ 25.– С.8–23. 

231. Блецкан Д. І. Спектри фотопровідності кристалічного і  склоподібного 

SnGeS3 / Блецкан Д. І., Кабацій В. М., Лук’янчук О. Р. // Наук. вісник 

Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика. – 2009. – ғ 25.–С.54–60. 

232. Блецкан М. М. Власні та домішкові точкові дефекти й електронно-

енергетичні характеристики ромбічного моносульфіду олова /М. М. 

Блецкан, К. Є. Глухов,  О.О. Грабар // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. 

Сер. Фізика. – 2012.– Вип. 31.– С. 7 – 18. 



  175 

233. Боледзюк В.Б. Оптичні та електричні властивості шаруватих кристалів 

InSe і GaSe, інтеркальованих етиловим спиртом / Боледзюк В.Б., 

Ковалюк З.Д., Пирля М.М., Барбуца С.Г. // Україн. фізичн. журнал.– 

2013.– Т. 58.– ғ 9. – С.859–864. 

234. Борча М.Д. Методи визначення періодів гратки в багатошарових 

нанорозмірних структурах (огляд) / Борча М.Д. // Наук. вісник 

Чернівец.ун-ту. Сер. Фізика. Електроніка. – 2009. – Вип. 438.– С. 

235. Булавін Л.А. Вплив радіаційного опромінення на фізичні властивості 

рідин / Булавін Л.А., Куліш М.П., Сисоєв В.М., Селищев П.О., 

Гаврюшенко Д.А., Момот А.І.  – Київ : АСМІ,  2008. – 47 с.  

236. Булавін Л.А. Радіаційна фізика / Л.А. Булавін, О.П. Дмитренко, М.П. 

Куліш.– Київ: ВПЦ Київський університет, 2008.–  498 с. 

237. Булавін Л.А. Радіаційна фізика /Л.А. Булавін, О.П. Дмитренко, М.П. 

Куліш.– Київ: ВПЦ Київський університет, 2010.–  544 с. 

238. Булавін Л.А. Фізика наноматеріалів. / Л.А. Булавін, О.П. Дмитренко, 

М.П. Куліш.– Київ: РВВ ІМФ, 2007.– 110 с. 

239. Булавін Л.А. Фізика ультразвукової діагностики в медицині / Булавін 

Л.А., Забашта Ю.Ф., Момот А.І.  – П.: АСМІ.– 2004.– 76 с. 

240. Буско Т.О. Радіаційна модифікація центрів рекомбінаційного 

випромінювання в ТіО2- плівках / Т.О.Буско, О.П. Дмитренко, М.П. 

Куліш, М.А.Заболотний. // Вопросы атомной науки и техники. Сер. 

Физика радиационных повреждений и радиационное 

материаловедение.– 2011. ғ4(74).– с.3–8. 

241. Вакарчук І. О. Вступ до проблеми багатьох тіл  : навч.посібн. для студ. 

фіз. спец. вищ.закл. освіти /І.О. Вакарчук. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. 

І. Франка, 1999. – 220 с. :12 іл. 

242. Вакарчук І. О. Квантова механіка : підруч. для студ. внз / І.О. 

Вакарчук. – 2-ге вид., доп.– Львів: Львів.нац.ун-т ім. І. Франка, 2004. – 

784 с.  



  176 

243. Вакарчук І. О. Квантова механіка: підруч. для студ. фіз. спец. вищ. 

закл. освіти / І.О. Вакарчук. – Львів : ЛДУ ім. І.Франка, 1998. – 616 с.: 

73 іл. 

244. Вакарчук  І. О. Теорія зоряних спектрів: підручн.для студ. астроном. та  

фізичн. спец. внз / І.О. Вакарчук. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2002, – 

359 с. : 20 іл. 

245. Вакуленко М. Російсько-український словник фізичної термінології / 

М. Вакуленко; за ред.проф.О. В. Вакуленка. – Київ: Поліграф.центр 

Київ.ун-ту, 1996. – 236 с.  

246. Великий зведений  орфографічний словник сучасної української 

лексики:253 000 слів / уклад.і гол.ред. В.Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: 

Перун, 2004. – 896 с. 

247. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з додат. і 

допов.) / автор, керівник проекту та  голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; 

Ірпінь: ВТФ ―Перун‖, 2005. – 1728 с.  

248. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 170000 

/уклад., керівник проекту і  голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: ВТФ 

―Перун‖, 2001. – 1440 с.  

249. Верхоляк Т. Дослідження поверхонь двосортних матеріалів на базі 

граткових моделей /Т.Верхоляк //Моделі квантово-статистичного 

опису каталітичних процесів на металевих підкладах; за 

заг.ред.Костробія П.П. –Львів: Растр-7, 2012. –Розд.3.– С. 111–129. 

250. Гамов Д.В. Дослідження рекомбінаційних характеристик Cz-кремнію, 

імплантованого іонами заліза / Д.В.Гамов, О.І.Гудименко, 

В.П.Кладько, В.Г.Литовченко, В.П.Мельник, О.С.Оберемок, 

В.Г.Попов, Ю.О.Поліщук, Б.М. Романюк, В.В.Черненко, В.М. Насєка // 

Укр. фізичн. журнал.– 2013.– Т. 58.– ғ 9.– С.883–890. 

251. Глауберман А. Ю. Фізика атома та квантова механіка: навч.посібн. для 

фіз.-мат.фак.педаг.ін-тів /А. Ю. Глауберман, Л. О. Манакін.–  Київ : 

Вища школа‖, 1972. – 292 с.  



  177 

252. Глухов К.Є. Аналіз впливу перехідного шару на енергетичні стани 

короткоперіодних надграток (GaAs)N/(AlAs)M / Глухов К.Є., Берча 

Д.М. // Наук. вісник Чернівец. ун-ту.Сер. Фізика. Електроніка.– 2005. – 

Вип. 237. – С.86–90. 

253. Горкавенко В.М.  Генерація лептонної асиметрії в адронних розпадах 

стерильних нейтрино / Горкавенко В.М., Руденок І.В., Вільчинський 

С.Й. // Укр. фізичн. журнал.– 2013.– Т. 58.– ғ 9.– С.811–826. 

254. Григорьєв С.Б. Рівняння Ейнштейна у випадку статичної циліндричної 

симетрії та діагональний тензор енергії-імпульсу із взаємно 

пропорційними компонентами / С.Б. Григорьєв, А.Б. Леонов // Укр. 

фізичн. журнал.– 2013.– Т. 58. – ғ 9.– С.898-908. 

255. Гуранич О.Г.  Діаграми "Властивість-склад" і структура стекол 

As40S60-xSex / Гуранич О.Г., Рубіш В.В. , Гадьмаші З.П., Горват Ю.А., 

Дуркот М.О., Микуланинець-Мешко О.С., Пісак Р.П., Павлишинець 

Т.В., Штець П.П. // Наук.вісник Ужгород.ун-ту. Сер.Фізика. – 2004. – 

Вип.16. – С.80–84. 

256. Давидовська Т.Л. Механічні характеристики хімічно скінованих 

гладеньких м’язів caecum. Участь внутрішньоклітинних депо Сa2+ у 

формуванні їх вихідного та Сa2+-індукованого напруження / 

Давидовська Т.Л., Радченко Н.В., Цимбалюк О.В., Мірошниченко 

М.С., Іванов О.Я. // Фізика живого.– 2008.– Т.16.– ғ2.– С. 32–37. 

257. Давидовська Т.Л. Сa2+- та Сa2+-кальмодулін залежне скорочення 

скінованих гладеньких м’язів та його моделювання / Давидовська Т.Л., 

Мірошниченко М.С., Цимбалюк О.В., Іванов О.Я., Нурищенко Н.Є. // 

Фізика живого.– 2008.– Т.16.– ғ1.– С. 56–61. 

258. Фодчук І.М. Дефекти в кристалах: навч.посібн. / І.М. Фодчук.– 

Чернівці: Рута, 2007.– 290 с.  

259. Раранський М.Д. Дифракційна оптика Х-хвиль: підручн. /М.Д. 

Раранський, Я.М. Струк; Чернів.нац.ун-т. – Чернівці: Рута, 2007. – 156 

с.  

http://iht.univ.kiev.ua/show-iht-articles/mekhanichni-kharakteristiki-khimichno-skinovanikh-gladenkikh-myaziv-caecum-uchast-
http://iht.univ.kiev.ua/show-iht-articles/mekhanichni-kharakteristiki-khimichno-skinovanikh-gladenkikh-myaziv-caecum-uchast-
http://iht.univ.kiev.ua/show-iht-articles/mekhanichni-kharakteristiki-khimichno-skinovanikh-gladenkikh-myaziv-caecum-uchast-
http://iht.univ.kiev.ua/show-iht-articles/sa2-ta-sa2-kalmodulin-zalezhne-skorochennya-skinovanikh-gladenkikh-myaziv-ta-iogo-
http://iht.univ.kiev.ua/show-iht-articles/sa2-ta-sa2-kalmodulin-zalezhne-skorochennya-skinovanikh-gladenkikh-myaziv-ta-iogo-


  178 

260. Дмитренко О.П. Електронна мікроскопія функціональних матеріалів 

/О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, А.М. Струтинський.– Київ: ВЦ ―Ера‖, 

2004.–  96 с. 

261. Докторович І. В. Спектральний розподіл потужності випромінюван -ня  

ртутних ламп / Докторович І.В., Фодчук І.М., Бутенко В.К., Годованок 

В.М., Юр’єв В.Г., Житарюк В.Г. // Науковий вісник Чернівец.ун-

ту.Сер. Фізика. Електроніка. – 2007.– Вип. 344.–С.80–83.  

262. Єрьоменко О.І. Дослідження особливостей хімічного зв’язку в 

кристалах твердих розчинів CdSb-ZnSb / О.І.Єрьоменко, 

В.Б.Лотоцький, О.М.Маник, М.Д.  Раранський // Термоелектрика. – 

2007. – ғ1. – С.51–63.  

263. Загородній А.Г. Далекодійні ефективні потенціали взаємодії 

порошинки у плазмі / А.Г.Загородній, А.І. Момот // Укр. фізичн. 

журнал. – 2006. – Т.51.– ғ 6. – С.570–574. 

264. Задачі з фізики та методика їх розв’язування / укл. Курек І.Г., Олійнич-

Лисюк А.В. – Чернівці: Рута, 2009. – 172 с.  

265. Іваницький В.П. Порівняння векторного відгуку плівок аморфних 

халькогенідів та азобензенових полімерів при фотозбудженні / 

В.П.Іваницький, В.М.Кришеник, В.І. Сабов // Наносистеми, 

наноматеріали, нанотехнології. – 2009. – Т. 7. – ғ 2. – С. 443-457. 

266. Ігнатюк В.В. Активаційна природа та короткочасова динаміка 

реакційно-дифузійних процесів у системі "субстрат–адсорбат // Моделі 

квантово-статистичного опису каталітичних процесів на металевих 

підкладах / за заг.ред.Костробія П.П. –Львів: Растр-7, 2012.  – С. 130–

185. 

267. Інтегрована лексикографічна система «Словники України» – 3.0 / 

Мовно-інформаційний фонд НАН України.– Київ, 2008 

268. Каменщиков В.М.  Коливальний спектр кристалів тіогалату свинцю / 

Каменщиков В.М., Стефанович В.О., Гадьмаши З.П., Сідей В.І., 



  179 

Сусліков Л.М. // Укр. фізичн. журнал. – 2007. – Т. 52.– ғ 12. – С. 

1142–1147. 

269. Клето  Г.І.  Властивості тонких сегнетоелектричних плівок цирконат-

титанату свинцю, отриманих методом ВЧ-розпилення / Г.І.Клето, 

В.З.Цалий, Я.В.Мартинюк, А.Й.Савчук, М.Ю. Паламарек // Наук. 

вісник Чернівец.ун-ту.Сер. Фізика. Електроніка. – 2008.– Вип. 420.– 

С.87–90.  

270. Кобилянський В. Б. Статистична фізика : навч.посібн. для ун-тів ; за 

заг.ред. І.Р. Юхновського. – Київ: Вища шк., 1972.– 243 с. 

271. Ковальчук М.Л. Фізико-хімічні та фізичні властивості кристалів і 

гетероструктур на базі радіаційно стійких напівпровідників групи А В/ 

Ковальчук М.Л., Колісник М.Г., Копач О.В., Балазюк В.Н., Никонюк 

Є.С., Раранський М.Д., Склярчук В.М., Раренко А.І., Салань В.П., 

Докторович І.В. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т.9.– ғ 4. – С. 

716 –722.  

272. Козирський В. Словник фізичної лексики українсько-англійсько-

німецько-російський / В.Козирський, В.Шендеровський. – Київ: Рада, 

1996. – 932 с. 

273. Козловський М.П. Вплив зовнішнього поля на критичну поведінку 

тривимірних систем / М.П. Козловський – Львів: Вид-во "Галицький 

друкар", 2012. – 332 с. 

274. Костробій П.П. Нерівноважний квантово-статистичний опис 

реакційно-дифузійних процесів в статистиці Рені та Гіббса: моногр. / 

Костробій П.П., Маркович Б.М., Токарчук Р.М., Токарчук М.В. ; за заг. 

ред. Костробія П.П. – Львів: Видавництво Растр-7, 2012. – С. 186–225. 

275. Кочерга О. Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови 

(фізика та споріднені науки) / О. Кочерга, Є. Мейнарович; НАН 

України, Ін-т теорет.фізики ім.М.М.Боголюбова. – Вінниця : Нова 

книга, 2010. – Част. II –українсько-англійська.– XXVII+ 1562с. 



  180 

276. Маркович Б.М. Електронні властивості металевих підкладів з 

врахуванням структури гратки / Маркович Б.М., Костробій П.П., 

Василенко А.І., Токарчук М.В. // Моделі квантово-статистичного 

опису каталітичних процесів на металевих підкладах / за заг. ред. 

Костробія П.П. – Львів: Видавництво Растр-7, 2012. – С.42–110. 

277. Мединська К.О. Вплив кальцію на флуоресцентні властивості 

актоміозину при дії ультразвуку різних режимів / Мединська К.О., 

Омельянюк В.С., Грибова М.І., Давидовська Т.Л., Нурищенко Н.Є., 

Пелюх Л.І., Черноморець П.М. // Фізика живого.– 2008.– Т.16.– ғ1.– 

С. 34–39 

278. Механіка і молекулярна фізика: фізичн. практикум для студ. інженер. 

спец. /укл. І.Г. Курек, Г.В. Кушнірюк, І.В. Федорцова. – Чернівці: Рута, 

2009. – 72с.  

279. Молекулярна фізика: фізичний практикум / укл. І.Г. Курек, 

Г.В. Кушнірюк, І.В. Федорцова. – Чернівці: Рута, 2009. – 80 с.  

280. Неймаш В.Б. Мікроструктура тонких композитних плівок Si−Sn / 

Неймаш В.Б., Порошин В.М., Кабалдін О.М., Юхимчук В.О., 

Шепелявий П.Є., Макара В.А., Ларкін С.Ю. // Укр. фізичн. журнал. –

2013.– Т. 58.– ғ 9.– С.867-873. 

281. Новіков С.М. Моделювання Х-променевих дифракційних зображень 

залишкових деформаційних полів подряпин локальними 

зосередженими силами  / Новіков С.М. // Науковий вісник 

Чернівец.ун-ту. Сер. Фізика. Електроніка. – 2009.– Вип. 438.–С.64–71. 

282. Одинаев С. Исследование коэффициентов сдвиговой и обьемной 

вязкости многоатомных жидкостей в зависимости от параметров 

состояния / С.Одинаев ,А.Абдурасулов А. // Укр. фізичн. журнал. –

2013. – Т. 58.– ғ  9.–  С.827–836. 

283. Олійнич-Лисюк А.В. Дослідження нестабільності дислокаційно-

домішкової структури, зумовленої різними типами структурної 

http://iht.univ.kiev.ua/show-iht-articles/vpliv-kaltsiyu-na-fluorestsentni-vlastivosti-aktomiozinu-pri-dii-ultrazvuku-riznik
http://iht.univ.kiev.ua/show-iht-articles/vpliv-kaltsiyu-na-fluorestsentni-vlastivosti-aktomiozinu-pri-dii-ultrazvuku-riznik


  181 

нестабільності ґратки /А.В. Олійнич-Лисюк // Наук. вісник Чернівец. 

ун-ту. Сер.: Фізика. Електроніка. –2009. – Вип. 438.–С.58–63. 

284. Онищенко В.Ф. Провідність та фотопровідність двовимірних структур 

макропористого кремнію / Онищенко В.Ф., Карачевцева Л.А. // Укр. 

фізичн. журнал.– 2013.– Т. 58. – ғ 9. – С.848–854. 

285. Основи кристалографії та кристалофізики: навч. посібн. / укл.: І.М. 

Фодчук, О.О. Ткач.– Чернівці: Рута, 2007. – 250 с.  

286. Павленко Н. Вивчення перебудови структури приповерхневих шарів 

при зміні тисків та температури; аналіз кінетики поверхневих реакцій з 

врахуванням перебудови поверхні / Н.Павленко // Моделі квантово-

статистичного опису каталітичних процесів на металевих підкладах / 

за заг. ред. Костробія П.П. – Львів: Видавництво Растр-7, 2012. –С. 13–

41. 

287. Павленко О.Л. Радіаційні пошкодження та полімеризація плівок 

фулеритів С60 при опроміненні іонами Ті / О.Л. Павленко, М.Є. 

Корнієнкo, М.П. Куліш, М.А. Заболотний // Вопросы атомной науки и 

техники.– 2011. ғ 2(72).– С. 22–27. 

288. Піч У. Вплив імплантації іонами азоту на структурні зміни в залізо-

ітрієвих гранатах легованих лантаном / У. Піч, А.В.Давидок, 

І.М.Фодчук, Н.В.Пашняк, Т.А.Каземірський, Р.А. Заплітний, 

О.Ю.Бончик, Г.В.Савицький, І.І.Виворотка, І.В. Яремій // Наук. вісник 

Чернівец.ун-ту.Сер. Фізика. Електроніка.– 2009. – Вип. 438.–С.17–26. 

289. Поп М.М. Електронно-індуковані зміни оптико-рефрактометричних 

параметрів склоподібних сплавів системи Sb2S3-GeS2 /Поп М.М., 

Малец М.О., Шпак І.І., Семак Д.Г. // Укр. фізичн. журнал. – 2010. – Т. 

55.– ғ 8. – С. 912–916. 

290. Поп М.М. Релеївське і мандельштам-бріллюенівське розсієвання в 

хальконідних сплавах системи As-S-Se / Поп М.М., Когутич А.А., 

Перечинський С.І., Шпак І.І., Височанський Ю.М. // Фізика і хімія 

твердого тіла. – 2010. – Т. 11, ғ 4. – С. 957–961. 



  182 

291. Раранський М.Д. Історія кафедри фізики твердого тіла // Наук. вісник 

Чернівец.ун-ту. Сер.Фізика. Електроніка. –2009.– Вип. 438.–С.5–7. 

292. Раранський М.Д. Визначення деяких ангармонічних параметрів 

коливань атомів в кристалічній ґратці / Раранський М.Д., Балазюк 

В.Н., Струк Я.М., Литвинчук І.В. // Наук. вісник Чернівец.ун-ту. 

Сер.Фізика. Електроніка. –2009.– Вип. 438.–С.44–50. 

293. Раранський М.Д. Явище маятникової осциляції Х-хвиль в реальних 

монокристалах / Раранський М.Д. // Наук. вісник Чернівец.ун-ту. 

Сер.Фізика. Електроніка. –2009.– Вип. 438.–С.8–16. 

294. Репецький С.П. Енергетичний спектр електронів і фононів та оптична 

провідність вуглецевих нанотрубок з домішкою азоту  / С.П. 

Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун, Д.К. Чешківський // 

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.– 2010.— Т.8.– Вип.3. – 

С.603–618. 

295. Репецький С.П. Прояв ефектів ангармонізму в спектрі коливань 

кристалів з гексагональною щільноупакованою структурою / С.П. 

Репецький, І.Г. Вишивана, В.С. Кокайло// Металлофизика и новейшие 

технологии. – 2010. – Т.32.– ғ 10.– С.311–329. 

296. Репецький С.П. Теорія електропереносу в системах з вузькими 

енергетичними зонами в магнітному полі / С.П. Репецький, О.Г. 

Наконечний, Б.В. Стащук Б.В. // Обчислювальна і прикладна 

математика. – 2009.– ғ  2(98).– С. 41–67. 

297. Репецький С.П. Ефекти ангармонізму в коливальному спектрі 

кристалів з гексагональною щільноупакованою структурою / С.П. 

Репецький, В.С. Кокайло // Металлофизика и  новейшие технологии. – 

2009.– Т. 31.– ғ 6.– С. 749-760. 

298. Російсько-український словник наукової термінології : Математика. 

Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос /  В. В. Гейченко, В. М. 

Завірюхіна, О. О. Зеленюк та ін. ; НАН України, Комітет 



  183 

наук.термінології, Ін-т мовознавства ім.О.О. Потебні, Ін-т укр.мови.– 

Київ: Наук.думка, 1998. – 892 с.  

299. Російсько-український словник фізичних термінів  /уклад.: 

Ю. В. Караван, Є.С.Клос, В.І.Пілецький та ін.; за ред. О. Б. Лисковича. 

– Київ: Вища школа, 1994. – 311 с. 

300. Російсько-український фізичний словник: 16 000 термінів /уклад. 

В.В.Гейченко, О.З.Жмудський, П.П.  Кузьменко, Є.Д. Майборода.– 2-е 

вид.– Харків: Основа,1990. – 211 с. 

301. Рубіш В.В. Особливості структури і структурних перетворень в 

халькогенідних склоподібних напівпровідниках / Рубіш В.В., Рубіш 

В.М., Леонов Д.С., Тарнай А.А., Кириленко В.К. // Наносистеми, 

наноматеріали, нанотехнології. – 2004. – Т. 2.– ғ 2. – С. 417–440. 

302. Рубіш В.М. Вплив опромінення на структуру і властивості 

світлочутливих плівкових конденсатів / Рубіш В.М., Стефанович В.О., 

Рубіш В.В., Костюкевич С.О., Крючин А.А., Штець П.П., Дуркот В.М., 

Петров В.В. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2006. – Т. 

28.– ғ 5. – С. 643–655. 

303. Ситенко О. Г. Вибрані наукові праці. / О.Г. Ситенко; НАН України, Ін-

т  теорет.фізики ім.М. М. Боголюбова. –  Київ, 2007 . – 564 с. 

304. Ситенко О. Г. Теорія розсіяння: навч.посібн. / О.Г. Ситенко. – Київ: 

Либідь, 1993. – 332 с.  

305. Ситенко О. Г. Теорія ядра: навч. посібн. для 

студ.фіз.спец.вищ.закл.освіти / О.Г. Ситенко, В.К.Тартаковський Київ: 

Либідь, 2000 . – 600 с. 

306. Словник іншомовних слів/ за ред.  член-кор. АН УРСР О. С. 

Мельничука. – Київ : УРЕ, 1974 . – 776 с. 

307. Словник української мови: в 11-ти т. / АН УРСР, Інститут 

мовознавства; за ред. І.К.Білодіда. – Київ: Наук. думка, 1970-1980 

308. Смірнов О.Б. Роль механічних напружень при іонній імплантації 

твердих розчинів CdHgTe / Смірнов О.Б., Литвин О.С., Мороженко 



  184 

В.О., Савкіна Р.К., Смолій М.І., Удовицька Р.С., Сизов Ф.Ф. // Укр. 

фізичн. журнал.– 2013.– Т. 58.– ғ 9.– С.874–882. 

309. Стадник В.Й. Двопроменезаломлюючі властивості одновісно 

стиснутих кристалів K2SO4 / Стадник В.Й., Кашуба О.З., Брезвін Р.С., 

Матвіїшин І.М., Рудиш М.Я.// Укр. фізичн. журнал.– 2013.– Т. 58.– ғ 

9.– С.855–858. 

310. Стащук Б.В. Моделювання електронних та електричних властивостей 

невпорядкованих систем у моделі Хаббарда / Стащук Б.В., Наконечний 

О.Г., Репецький С.П., Лізунов В.В. // Вісник Кременчуцького нац. ун-

ту. Сер. Інформатика, математичне моделювання та інформаційні 

технології. – 2010.– Вип. 6 (65), Част. 1. – С.19–23. 

311. Ступка А.А. Високочастотні довгохвильові коливання в іонних 

кристалах з двома атомами в елементарній комірці / Ступка А.А. // 

Укр. фізичн. журнал.– 2013.– Т. 58.– ғ 9.– С.865–866. 

312. Ткач В.М. Визначення структурної неоднорідності синтезованих 

алмазів та розорієнтації кристалітів/зерен полікристалічних матеріалів 

методом Кікучі-дифракції / Ткач В.М., Фодчук І.М., Борча М.Д., 

Гарабажів Я.Д., Баловсяк С.В., Ральченко В.Г., Ткач С.В. // Наук. 

вісник Чернівец.ун-ту.Сер. Фізика. Електроніка. – 2009. – Вип. 438.–

С.72–85. 

313. Ткачук В. М. Суперсиметрія в квантовій механіці: текст лекцій. / В.М. 

Ткачук – Львів: Ред.-вид.відділ ЛДУ ім. І. Франка, 1994 . – 66 с. 

314. Третяк В.І. Форми релятивістичної лагранжевої динаміки. / В.І. Третяк 

– Київ, Наукова думка, 2011. – 280 с. 

315. Український орфографічний словник: понад 175 тис. слів / уклали: 

В.В.Чумак [та ін.]; за ред.В.Г. Скляренка. – Вид.9-е, переробл. і доп. – 

Київ: Довіра, 2009. – 1011 с.– (Словники України). 

316. Федорченко А. М. Теоретична фізика. Класична механіка / Федорченко 

А. М. Андрєєв В. О. – Київ: Вид-во АН УРСР,1959. – 212 с. 



  185 

317. Федорченко А. М. Вступ до курсу статистичної фізики та 

термодинаміки / А.М.Федорченко. –Київ: «Вища школа», 1973. –  188 

с.  

318. Федорченко А. М. Теоретична фізика. Механіка: підручн.для 

студ.фіз.спец.ун-тів / А.М.Федорченко. – Київ: «Вища школа», 1971. – 

272 с.  

319. Фесів І.В. Прикладні можливості Х-променевої інтерферометрії / 

Фесів І.В., Струк Я.М., Фодчук І.М. // Наук. вісник Чернівец.ун-ту. 

Сер.Фізика. Електроніка.– 2009. – Вип. 438.– С.27–43. 

320. Фодчук І.М. Вплив опромінення високоенергетичними електронами на 

дефектну структуру монокристалів Cz-Si згідно високо роздільною 

трикристальною Х-променевої дифрактометрією / Фодчук І.М., 

Довганюк В.В., Кладько В.П., Слободян М.В., Литвинчук Т.В., 

Свянтек З. // Наук. вісник Чернівец.ун-ту. Сер. Фізика. Електроніка. – 

2008.– Вип. 420.–С.40–44.  

321. Хархаліс Л.Ю. Реалізація концепції мінімальних комплексів зон і віток 

в електронному і фононному спектрах кристалів / Хархаліс Л.Ю., 

Берча І.В., Шнайдер М. // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер.Фізика. – 

2008. – Вип. 22. – C. 7–16. 

322. Шпак І.І. Композиційна залежність та взаємозвязок оптико-

рефрактометричних і термооптичних параметрів скловидних сплавів 

(As2S3)100-х(As2Se3)х. / І.І Шпак, І.П. Студеняк, Семак Д., 

М.Краньчец, В.В. Рубіш, В.М. Рубіш // Укр.фізичн.журнал. – 2007. – Т. 

52.– ғ 4. – С. 367–371. 

323. Яворський Б. М. Довідник з фізики : для інженер. та студ. вищих навч. 

закл./ Яворський Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А.К. – Тернопіль: Навч. 

кн. – Богдан, 2007. – 1040 с. 



  186 

 

Додаток 

Список епонімних термінів 

 

«половинка» Томаса 

β-функція Ейлера 

δ-функція Дірака 

Абелева група 

абсолютний ватт 

абсолютний вольт 

абсолютний ґальванометер 

абсолютний Ом 

Авбертова діяфрагма 

Авоґадрів закон 

адіабата Гюгоніо 

Айнштайнів принцип відносности 

Айнштайнів принцип еквівалентности 

Айнштайнів фотохемічний закон  

айнштайнівська формула 

айнштайнівський закон фотоефекту 

Айнштайнова температура 

Айнштайнове рівняння 

Айнштайнове співвідношення 

акустичний Ом 

Альфвенова хвиля 

Альфвенове число  

Амонтонів закон тертя 

ампер 
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ампераж 

ампер-ваги 

ампер-виток 

ампер-вольт 

ампервольтватметер 

ампервольтметер 

ампервольтомметр 

ампер-година 

ампер-звій 

Амперів закон 

амперметер змінного струму 

амперметер перемінного струму 

амперметер простого струму 

амперметер сталого струму 

амперметр 

Амперова гіпотеза 

Амперова теорема 

Амперове правило 

ампер-секунда 

ампер-терези 

амплітудне рівняння Шредінгера 

амплітудний вольтметер 

амплітудний вольтметр  

аналіза Крамерса-Кроніґа 

аналіза Фур’є 

ангстрем 

анґстрем 

Андерсонова льокалізація 

аномальний ефект Зеємана 

анти-Стоксова ділянка 
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анти-Стоксова лінія 

анти-Стоксова люмінесценція 

аперіодичний ґальванометер 

Арреніюсове рівняння 

Архимедів закон 

Архимедова сила 

Архимедова спираля 

Архимедове тіло 

Архимедове число  

Архімедів ґвинт 

Аспеків дослід 

Аспеків експеримент 

астатичний амперметер 

астатичний вольтметер 

астатичний гальванометр 

Астонів мас-спектрограф 

Астонів темний простір 

Атвудова машина 

атом Бора–Резерфорда 

атомна модель Резерфорда 

Бавшінґерів ефект 

багатобозонна система 

багатоферміонна система 

базисний стан Белла 

балістична стала ґальванометра 

балістичний гальванометр 

Бальмерів декремент 

Бальмерів перехід 

Бальмерів терм 

Бальмерова серія 
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Бальмерова формула  

Банахів простір 

бар’єр Шотткі 

Баркгавзенів ефект 

Баркгавзенове явище  

Барловове правило 

Барнетів ефект 

Барнеттове явище  

Бартлеттів оператор 

Бартлеттове взаємодіяння 

Бартлеттові сили 

безпечна лямпа Деві 

Беккерелові промені 

беккерель 

Бекманнів термометер 

бел 

Беллова нерівність  

Беннетів жмут 

Берґманова серія 

Берів закон 

Бернардова комірка 

Бернарів струм 

Бернуллійове число  

Бесселева функція 

Бесселеве рівняння 

Бете-ґратниця 

Бете-наближення 

білінза Біє 

Біне-формула 

біологічний еквівавент Рентґена 
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Блохів електрон 

Блохів закон 

Блохова лінія 

Блохова стінка 

Блохова точка  

Блохова функція 

Блохова хвиля 

Блохове рівняння  

бозе–айнштайнівська конденсація 

Бозе–Айнштайнівська статистика 

бозе–газ 

бозе–конденсат 

бозе-оператор 

бозе–рідина 

бозе–частинка 

бозон 

бозонне поле 

бозонний оператор 

Бойлова точка  

Больцманів закон розподілу 

Больцманів інтеґрал зіткнення 

больцманівський фактор 

Больцманнів множник 

Больцманнів принцип 

Больцманнів розподіл  

Больцманнова стала 

Больцманнова статистика 

Больцманнова теорема 

Больцманнова функція розподілу 

Больцманнове співвідношення 
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бор 

Борів магнетон 

Борів модель атома 

Борів постулят 

Борів радіюс 

борівська теорія 

борівська частота 

борівський радіус 

Борманів ефект 

борнівське наближення 

Борнове наближення 

Борова квантова умова  

Борова орбіта 

Борова теорія  

Борова частотна умова  

Борове наближення 

Борове правило частот 

Бофортова шкала 

Бреґґів кут  

Бреґґів спектрометер 

Бреґґова дифракція 

Бреґґове відбивання 

Бреґґове розсіяння 

Брекетова серія 

Бринелева метода 

Бринеллева твердість 

Бріллюенова зона 

Бріллюенова функція 

Бріллюенове розсіяння 

Бровнів рух  
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Бровнова флюктуація 

броунівський рух 

Брюстерів закон 

Брюстерів кут 

Брюстерів стереоскоп 

Брюстерова плитка 

Буґерів закон 

Будкерове рівняння  

Бунзенів ефузіометер 

Бунзенів льодовий калориметер 

Бунзенів пальник 

Бюрґерове рівняння  

Бюрґерсова дислокація 

Ваґнерів молоток 

Вайнберґів кут 

Вайсбахова формула  

вакуумметер Пірані 

Вальденове обертання 

Ван де Граафів генератор 

Ван дер Ваальсів радіюс 

Ван дер Ваальсова молекуля 

Ван дер Ваальсова сила 

Ван дер Ваальсова стала 

Ван дер Ваальсове взаємодіяння 

Ван дер Ваальсове притягання 

Ван дер Ваальсове рівняння  

Ван Левенова теорема 

вандерваальсівська взаємодія 

вандерваальсівська енергія 

ван-дер-ваальсівське притягання 
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вандерваальсівський тип зв’язку 

ван-дер-ваальсівський хвіст потенціалу 

ван-дер-ваальсові сили 

Вант-Гоффове правило 

Ван-Флеків парамагнетизм 

Вариньйонів многокутник 

ват 

ватт-година 

Ваттів реґулятор 

ваттметер 

ватт-секунда 

вебер 

Вебер 

веберметер 

Вейлеве правило пвантування 

Вейлеве рівняння  

Вейлів розв’язок 

Вейссів магнетон 

Вейссова ділянка 

Вейссова область 

Вейссова стала 

Вейссова теорія феромагнетизму 

Вейссове молекулярне поле 

Вейссові індекси 

вектор Пойнтинга 

вектор спіну Павлі 

вектор Умова 

вектор Умова-Пойнтінга 

великий Ґіббсів ансамбль 

великий Ґіббсів гурт 
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взаємодіяння Дзялошинського 

взірцевий амперметер 

взірцевий вольтметер 

вибірковий вольтметер 

Вилсонова камера 

Вилсонова камера високого тиску 

випромінювач Глаголєвої-Аркадьєвої 

випростовувальний вольтметер 

виродження Бозе–Айнштайна 

виродження Фермі–Дірака 

високовольтний генератор 

високовольтний розряд 

високоомічний вольтметер 

високоомний провідник 

витворець Ґрамма 

вихори Кармана 

вібратор Лебедева 

вібраційний гальванометр 

Віґнерів ефект 

Віґнерів коефіцієнт 

Віґнерів кристал 

Віґнерів симболь 

Віґнерова функція 

Віґнерова функція розподілу 

Віґнерове взаємодіяння 

Віґнерові сили 

Відеманнів ефект 

Відероева умова  

відношення Відеманна-Франца 

відштовхувальна кулонівська взаємодія 
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Вікова теорема  

Вінерів дослід 

Вінерів функціональний інтеґрал 

Вінів дослід 

Вінів закон 

Вінів закон збереження 

Вінів закон променювання 

Вінів міст 

Вінове зміщення 

Віолева свічка 

Вітстонів міст 

власні функції гамільтоніана 

Волластонова призма 

вольт 

вольтаж 

вольтаметер 

вольт-ампер 

вольт-амперметер 

вольт-амперна характеристика 

вольтметр 

вольтметр змінного струму 

вольтметр індукційний 

вольтметр перемінного струму 

вольтметр простого струму 

вольтміліамперметр 

Вольтова дуга 

вольтододатковий трансформатор 

вольтомметр 

вольтопонижувальний трансформатор 

вольтоскоп 
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Вольфове число  

Вудів металь 

Вудів фільтер 

Вульфів електрометер 

Вульфова сітка 

газ Бозе 

газ Бозе-Айнштайна 

газ Фермі 

газ Фермі-Дірака 

Гайзенбергова модель 

Гайзенбергова нерівність  

Гайзенбергове представлення 

гайзенберґівське представлення 

гайзенберґівський принцип 

гайзенберґівський принцип невизначеності 

Гайзенберґова матриця 

Гайзенберґова теорія феромагнетизму 

Гайзенберґове взаємодіяння 

Гайзенберґові сили 

гальванізація 

гальванізація дотиканням 

гальванізація зануренням 

гальванізм 

гальванізування 

гальванізувати(ся) 

гальванічний елемент 

гальвано 

гальваногліфія 

гальванокаустика 

гальванокаустичний метод 
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гальванокліше 

гальваномагнітний ефект 

гальванометр 

гальванопласт 

гальванопластика 

гальванопластична ванна 

гальванопластична копія 

гальванопокривання 

гальванопокриття 

гальваноскоп 

гальваностегія 

гальваностереотип 

гальваностереотипія 

гальваностереотипна матриця 

гальванотехніка 

гальванотипія 

гальванохромія 

гальмове рентгенівське випромінювання 

гамільтоніан 

гамільтоніан ангармонічного осцилятора 

гамільтоніан гармонічного осцилятора 

гамільтоніан Дірака 

гамільтоніан незбуреної задачі 

гамільтоніан Паулі 

Гамільтонів варіяційний принцип 

Гамільтонів оператор 

гамільтонів підхід 

Гамільтонів принцип 

Гамільтонів формалізм 

Гамільтонова дія 
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Гамільтонова система 

Гамільтонова функція 

гамільтоновий формалізм 

Ганкелева функція 

Гансова формула  

Гансове правило 

Гартманнова формула  

Гартрійове рівняння  

гаусс 

гауссметр 

гауссова кривизна 

Гевісайдів шар 

гейгерівський лічильник 

гейзенбергівська матриця 

гейзенбергівське подання операторів 

гейзенбергівський метод подання операторів 

гектоватт 

гектоватт-година 

гектопаскаль 

Гельмгольців шар 

Гельмгольцова енергія 

Гельмгольцова шпуля 

Гельмгольцове рівняння  

Гельмгольцові кільця 

генератор Ван-де-Граафа 

генриметр 

генрі 

герц 

Герців вектор 

Герців вібратор 
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Герців диполь 

Герців дослід 

Герців осцилятор 

Герців принцип 

Герцова хвиля 

Гершелева система рефлектора 

Гершелеве явище  

Гессів закон 

Гефнерова лямпа 

Гефнерова свічка 

гігаВат 

гігаВольт 

гігаГерц 

гігаПаскаль 

гільбертів простір 

Гільбертове перетворення 

гіпотеза Гаудсміта і Юленбека 

гіпотеза де Бройля 

гіпотеза Дірака 

гіпотеза Планка 

гістереза ґальваномагнетних явищ 

Гітторфів темний простір 

Гойслерів стоп 

Голлів давач 

Голлів ефект 

Голлів зонд 

Голлів коефіцієнт 

Голлів кут 

Голлова напруга 

Голлова рухливість 
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голографія Фур’є 

Гопкінсонове явище  

градус Кельвіна 

градус Реомюра 

градус Фаренгейта 

градус Цельсія 

грам-рентґен 

гранична частота Дебая 

граничний імпульс Фермі 

графи Феймана 

графік Кюрі 

група Лі 

група хвиль де Бройля 

групова швидкість хвиль де Бройля 

Гуків закон 

Гундове правило 

Гуревичів ефект 

густина Гамільтоніяна 

густина Льорентцової сили 

густина Ляґранжевої функції 

густина Ляґранжіану 

Гюґоньотове рівняння  

Гюйґенсів окуляр 

Гюйґенсів принцип 

Ґавс 

Ґавсів нормальний закон розподілу 

Ґавсів принцип 

Ґавсів розподіл  

Ґавсіян 

Ґавсова крива нормального розподілу 
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Ґавсова система 

Ґавсова стала 

Ґавсова теорема 

Ґавсова функція 

Ґавсове положення 

Ґавссів ефект 

Ґавссів закон 

Ґавссова система 

Ґайґерів поріг 

Ґайсслерова рурка  

Ґалілеєва інваріантність 

Ґалілеїв окуляр 

Ґалілеїв принцип відносности 

Ґалілейове перетворення 

Ґальваніїв дослід 

Ґальваніїв потенціял 

ґальванічна електрика 

ґальванічна поляризація 

ґальванічне покриття 

ґальванічне явище  

ґальванічний потенціал 

ґальванічний струм 

ґальваноакустика 

ґальванолюмінесценція 

ґальваномагнетна гістереза 

ґальваномагнетне явище  

ґальванометр з магнетною стрілкою 

ґальванометр з рухомим магнетом 

ґальванометр з рухомою шпулею 

ґальванометрія 
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Ґамільтонів свистик 

Ґаннів генератор 

Ґаннів елемент 

Ґаннів ефект 

Ґаннова діода 

Ґантмахерів ефект 

ґауссівська крива 

ґауссівська функція 

ґауссівський контур 

ґауссовий розподіл 

Ґей-Люссаків закон  

Ґелл-Маннова матриця 

Ґелл-Маннова теорія  

Ґелл-Маннова формула  

ґенератор Кокрофта-Волтона 

Ґерлахова формула  

ґіббс 

Ґіббсів парадокс 

Ґіббсів розподіл  

Ґіббсова енергія 

Ґіббсова статистика 

Ґіббсова теплова функція 

Ґіббсове правило фаз 

Ґінзбурґове число  

Ґлазенбукова призма 

Ґланова призма 

Ґлявберманова поправка 

Ґолдстовнів ферміон 

Ґолдстовнова мода 

Ґолдстовнова теорема 
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Ґолдстонів бозон 

Ґрабнерів ефект 

ґрадус Боме 

Ґрасгофове число  

ґратниця Браве 

Ґрінова аномальна функція 

Ґрінова функція 

Ґрюнайзенів закон  

д’Алямберів оператор 

д’Алямберів принцип 

д’Алямберове рівняння  

д’Алямбертіян 

д’Арсонвалізація 

Дайсонове рівняння  

Дальтонів закон  

дальтонід 

дальтонізм 

Данжонів фотометер 

де Бройлева гіпотеза 

де Бройлева довжина хвиль 

де Бройлева формула  

де Бройлева хвиля 

де Бройлева частота 

дебаєграма 

Дебаїв закон тепломісткості 

Дебаїв континуум 

Дебаїв радіюс 

Дебаїв радіюс екранування 

дебаївська лінія 

дебаївська температура 



  204 

дебаївський радіус 

дебаївський радіус екранування 

Дебайова глибочінь екранування 

Дебайова екранівна довжина 

Дебайова температура 

Дебайова теорія  

Дебайова частота 

Дебайове екранування 

Дебайове співвідношення 

декартова система координат 

Декартова складова 

декартові координати 

Делінґерів ефект 

Дельбрюкове розсіяння 

дельта-функція Дірака 

Деляндрів терм 

Деляндрова формула  

Демберів ефект 

Демберів потенціал 

Демберова напруга 

Демберова різниця потенціалів 

демонстраційний ґальванометер 

Де-Сіттерів простір 

детектор Черенкова 

детекторний вольтметер 

детермінізм Лапласа 

дефект Бйорума 

дефект Шотткі 

деформація дужок Пуассона 

деформовані дужки Пуассона 
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децибелл 

джавл 

Джавлеве тепло 

Джавлів закон  

Джавлів калориметер 

джерело Ламберта 

Джовлів дослід 

Джозефсонів ефект 

джозефсонівський контакт 

Джозефсонове явище  

Джонсова метода 

джоулів 

джоулометр 

Джоуль 

дзеркальний гальванометр 

дзета-функція Рімана 

динамічна стала ґальванометра 

динамометр Проні 

дисперсійна формула Коші 

дисперсія хвиль де Бройля 

дистанційний амперметр 

диференціальні коефіцієнти Ейнштейна 

диференційне рівняння Томаса-Фермі 

диференційний вольтметер 

диференційний ґальванометер 

дифракційна картина Ляве 

дифракція Фраунгофера 

дифузія Бомова 

діаграма Ляве 

діаграми Феймана 
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дізель 

дізельний рушій 

діода Етакі 

діода Шоклі 

діода Шотткі 

діодний вольтметер 

Діраків монополь 

діраківський формалізм 

діраківські позначення 

Діракова діркова теорія  

Діракова матриця 

Діракова теорія пар 

Діракове взаємодіяння 

Діракове поле 

Діракове рівняння  

діяграма  Дебая-Шеррера 

діяграма Арґанда 

діяграма Фортра 

довжина теплової хвилі де Бройля 

довжина хвиль де Бройля 

Доллондова призма 

Доннанова рівновага 

Допплерів ефект 

Допплерів принцип 

допплерівська частота 

допплерівська ширина 

допплерівське розширення лінії 

допплерівський зсув частоти 

допплерівський контур 

Допплерова швидкість 
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Допплерове зміщення 

Допплерове розширення 

Допплерове явище  

допплерон 

доріжка Кармана 

Дорнів ефект 

дослід Араґо-Френеля 

дослід Вульфа-Брегга 

дослід Ґальвані 

дослід Лемба-Резерфорда 

дослід Майкелсона-Морлі 

дослід Плято 

дослід Франка й Герца 

дослід Штерна-Ґерлаха 

досліди Барнета 

досліди Девіссона і Джермера 

досліди Ейнштейна–де Гааза 

досліди Лемба і Різерфордп 

досліди Мандельштама і Ландсберга 

досліди Рамана і Крішнана 

досліди Томмсона і Тартаковського 

досліди Франка і Герца 

досліди Штерна і Герлаха 

досліди Штерна і Естермана 

дужка Пуассона 

Дьюарова посудина 

Дюфурів ефект 

евклідів простір 

Евклідова метрика 

Евстахійова рурка  
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еддінґтонівський потік 

Едісонів акумулятор 

ейнштейнів коефіцієнт 

еквівалент Рентґена 

еквівалентний Гамільтоніян 

екранований ґальванометер 

екранований потенціал Дебая 

екситон Ванньє 

екситон Ванньє-Мотта 

експеримент Араґо-Френеля 

електродинамічний амперметр 

електродинамічний вольтметр 

електродинамічний ґальванометр 

електромагнетний амперметр 

електромагнетний вольтметр 

електромагнетний ґальванометр 

електромагнітна теорія Томсона 

електрон Оже 

електронвольт 

електронна куперівська пара 

електронна теорія Лоренца  

електронний вольтметр 

електронограма типу Дебая-Шерера 

електрооптичний Керрів ефект 

електрорушійна сила Холла 

електростатичний вольтметр  

електростатичний вольтметр 

електростатичний ґальванометр 

елемент Вольти 

елемент Леклянше 
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елементарна квантова теорія ефекту Комптона 

Елліотова модель ядра 

емісія Шотткі 

емпірична стала Рідберга 

емпірична формула Планка 

емпіричний закон Віна 

Енґлерів ґрадус 

енерґія Казимира 

енерґія Фермі 

Еренфестова теорема 

Ермітів оператор 

Ермітів поліном 

Ермітів простір 

Ермітів скалярний добуток 

ермітівська матриця 

ермітова матриця 

Ермітове перетворення 

ермітовий оператор 

ермітовість матриці 

ермітовість оператора 

ерстед 

ерстедметр 

еталон Фабрі-Перо 

етальоновий амперметер 

етальоновий вольтметер 

Етинсґавзенів ефект 

ефект Ааронова-Бома 

ефект Агаронова-Бома 

ефект Айнштайна-де Гааза 

ефект Айнштайнового відхилу 
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ефект Баркгаузена 

ефект Бурштейна-Мосса 

ефект Відеманна-Франца 

ефект Вілларі 

ефект Джозефсона 

ефект Джоуля-Томсона 

ефект Допплера 

ефект Зеємана 

ефект Кабанова 

ефект Казимира 

ефект Керра 

ефект Кікоїна-Носкова 

ефект Кнудсена 

ефект Комптона 

ефект Кондо 

ефект Коттона-Мутона 

ефект Ляндава 

ефект Маджі-Риґі-Ледюка 

ефект Месбауера 

ефект Мі 

ефект Нернста 

ефект Оже 

ефект Пашена-Бака 

ефект Пельтьє 

ефект Рамана  

ефект Рамана-Мандельштама-Ляндсберґа 

ефект Рамзавера-Тавнсенда 

ефект Риґі-Ледюка 

ефект Тиндаля-Фарадея 

ефект Тіндаля 
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ефект Фарадея 

ефект Франца-Келдиша 

ефект Холла 

ефект Черенкова 

ефект Черенкова-Вавилова 

ефект Шотткі 

ефект Штарка 

ефективний Гамільтоніян 

Жаменів інтерферометр 

Жаменів компенсатор 

Жаменів рефрактометр 

живомертвий кіт Шрединґера 

живосрібна помпа Ґеде 

Журденів принцип 

заборона Павлі 

загальна теорія відносності Айнштайна–Гільберта 

загальний Гамільтоніян 

задача Дирихле 

задача Кеплера 

закон Авогадро 

закон Айнштайна для явища фотоефекту 

закон Амага 

закон Амонтона 

закон Ампера 

закон Архімеда 

закон Бера для поглинання світла 

закон Біо для обертової дисперсії 

закон Біо-Савара 

закон Біо-Савара-Лапласа 

закон Богуславського-Ленґмюра-Чайлда 
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закон Бойля-Маріота 

закон Бойля-Маріотта 

закон Бойля-Маріотта і Ґей-Люссака 

закон Бойля-Шарля 

закон Бреггів 

закон Брюстера 

закон Бугера-Ламберта 

закон Буґера-Ламберта-Бера 

закон Бунзена-Роско 

закон Вавилова 

закон Вавилова 

закон Вант-Гоффа 

закон Вант-Гоффа для полімерів 

закон Вебера-Фехнера 

закон Відеманна-Франца 

закон Віна 

закон Віна для випромінювання абсолютно чорного тіла 

закон Вольти 

закон Вревського 

закон Гаюї 

закон Гейгера-Нетолла 

закон Гей-Люсака 

закон Генри 

закон Генри вбирання газів 

закон Геса 

закон Гука 

закон Ґайґера-Наттола 

закон Дальтона 

закон Дебая для теплоємності 

закон Джавла 
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закон Джоуля-Ленца 

закон Дюлонга і Пті 

закон Ейнштейна для фотоефекту 

закон електромагнітної індукції Фарадея 

закон збереження Фаянса і Содді 

закон зміщення Віна 

закон зміщення Віна-Голіцина 

закон зміщення Міхельсона-Віна 

закон Капиці 

закон Кеплера 

закон Кірхгофа  

закон Кнудсена 

закон Коновалова 

закон Косселя-Зоммерфельда 

закон Кулона 

закон Кюрі 

закон Кюрі-Вейса 

закон Максвелла 

закон Малюса 

закон Менделєєва-Клапейрона 

закон Міхельсона-Віна 

закон Мозлі 

закон Ньютона 

закон Ома 

закон Паскаля 

закон променювання Релея-Джинса 

закон променювання Стефана-Больцмана 

закон Резерфорда 

закон Релея 

закон Релея-Джинса 
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закон розподілу Максвела 

закон розчинности Генри 

закон Снеліуса 

закон Стефана–Больцман 

закон Столєтова для фотоефекту 

закон Фаянса-Содді 

закон Фіка 

закон Шарля 

закони Вольти 

закони Кірхгофа 

закони Ньютона 

закони Рауля 

запізнювальні потенціали Лієнара-Віхерта 

зв’язок Рассела-Савндерса 

зведена Бріллюенова зона 

звичайний поліном Лаґерра  

звичайні поліноми Лежандра 

звичайні поліноми Чебишова-Лагерра 

згортання Фур’є 

Зеєбеків ефект 

Зеєманів дублет 

Зеєманів ефект 

зеєманівське розширення спектральних ліній атомів 

Зеєманове зміщення 

Зеєманове явище  

зіверт 

Зінерів ефект 

Зінерів пробій 

Зінерова діода 

Зінерова емісія 
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змінні Ейлера 

змінні Лагранжа 

зображення Гайзенберґа 

золоте правило Фермі 

зоммерфельдівська модель металу 

Зоммерфельдова орбіта 

зона Бріллюена 

зона Бріллюєна 

Зонгаймерова формула  

зріз Кюрі 

ідеальний газ Фермі 

імпульс Фермі 

імпульсний амперметр 

імпульсний вольтметр 

інваріант Аббе 

індукційний амперметр 

індукційний вольтметр 

інтеграл Бернуллі 

інтеграл Фур’є 

інтеґрал Ейлера 

інтеґрал Ейрі 

інтеґрал Пуассона 

інтеґрал руху Лапласа–Рунґе–Ленца 

інтенсивність хвиль де Бройля 

інтерполяційна формула Планка 

інтерферометр Рождественського 

інтерферометр Фабри-Перо 

інтерферометр Цендера-Маха 

ітероване рівняння Дірака 

Йогансонова плитка 



  216 

Кавендишева лябораторія 

Кавендишеві терези 

Кавендишів дослід 

камера Вільсона 

камера Дебая-Шререра 

канонічне Гамільтонове рівняння  

канонічне перетворення Боголюбова 

канонічне рівняння Гамільтона 

канонічний розподіл Гіббса 

Канторова множина 

Капицеві терези 

картина Гайзенберґа 

картина Шрединґера 

квадратичний ефект Штарка 

квазірелятивістський гамільтоніан 

квантова дужка Пуассона 

квантове рівняння Гайзенберґа 

квантовий Голлів ефект 

квантові умови Бора 

квантові умови Бора-Зоммерфельда 

кватерніон Гамільтона 

Кейнів модель 

кельвін 

Кельвінова шкала 

Кельвінове рівняння  

Кеплерів закон  

Кеплерів рух  

кеплерівська проблема 

Керрів ефект 

Керрова комірка 
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Керрова кристалічна комірка 

Керрова рідинна комірка 

Керрова стала 

Керрове явище  

Керстові коливання  

Кестерсів інтерферометер 

Кирхгофів дослід 

Кирхгофів закон  

Кирхгофів закон випромінювання 

Кікоїнів фотомагнетний електрометер 

кілоампер 

кіловат 

кілоВатт-година 

кіловольт 

кіловольт-ампер 

кілогерц 

кілоджоуль 

кілоелектронвольт 

кілокюрі 

кілоньютон 

кілоом 

кілопаскаль 

кільця Ньютона 

кінетичне Больцманнове рівняння  

Кіппів апарат 

Кіропулосова метода  

Кірхгофове правило 

Кірхгофове рівняння  

кіт Шрединґера 

Клавзіюсів коловий процес 
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Клапейронове рівняння  

класична гамільтонова функцыя 

класична дужка Пуассона 

класична механіка Ньютона 

класична функція Гамільтона 

класичне рівняння Гамільтона-Якобі 

класичне рівняння Ньютона 

класичний гамільтоніан 

ключ Морзе 

Клявзіюсова нерівність  

Кляйденове явище  

Кнудсенів радіометричний вакуумметер 

коефіцієнт Ван-дер-Ваальса 

коефіцієнт Джоуля-Томсона 

коефіцієнт Ейнштейна 

коефіцієнт Ейнштейна для вимушеного випромінювання 

коефіцієнт Клебша-Ґордана 

коефіцієнт Пуассона 

коефіцієнт Рака 

коефіцієнт Фур’є 

Колерове правило 

колесо Барловов 

коливання Баркгавзена-Курца 

коловий процес Карно 

комбінаційний принцип Рітца 

комірка Віґнера-Зайтка 

компенсатор Бабіне 

компенсаційний вольтметер 

компонента Фур’є 

комптон–ефект 
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Комптонів 

Комптонів відбій 

Комптонів електрон 

Комптонів ефект 

комптонівська довжина хвилі 

комптонівська зміна довжини хвилі 

Комптонова довжина хвиль 

Комптонове вбирання 

Комптонове розсіяння 

Комптонове явище  

Комтонів зсув 

конденсатор Міллікена 

конденсатор Столєтова 

конденсація Бозе-Айнштайна 

конденсація бозе–газу 

константа Ван дер Ваальса 

константа Планка 

контур Гольцмарка 

контур з лоренцівським профілем 

контур Лоренца 

контур Фойґта 

координати Мінковського 

коріолісова сила 

коріолісово прискорення 

коронний вольтметр 

котвиця Ґрамма 

Кравців інтеґрал 

Крамерсів дублет 

Крамерсова теорема 

Крамерсове виродження 
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крива Столєтова 

кристал Браве 

Кристоффелів симболь 

критерій Грасгофа 

критерій Нуссельта 

критерій Пекле 

критерій Прандтля 

критерій Релея 

Кронекерів симболь 

Кроніґ-симетрія 

Круксів радіометр 

Круксів темний простір 

Круксова  рурка  

куб Люмбера-Бродгуна 

Куліджова рурка  

кулон 

кулонівська взаємодія 

кулонівська енергія 

кулонівська сила 

кулонівська система 

кулонівське відштовхування 

кулонівське поле 

кулонівське притягання 

кулонівський бар’єр 

кулонівський закон 

кулонівський закон розсіяння 

кулонівський інтеґрал 

кулонівський потенціал 

кулонівський характер потенціалу 

кулонометр 
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Кульонів 

Кульонів закон  

Кульонів логаритм 

Кульонів потенціал 

Кульонів потенціальний бар’єр 

Кульонова енергія 

Кульонова сила 

Кульонове взаємодіяння 

Кульонове виродження 

Кульонове збудження 

Кульонове поле 

Кульонове притягання 

Кульонове розсіяння 

Кульонове тертя 

куперівська електронна пара 

куперівська пара 

кут Бреґґа-Вульфа 

кут Бреґґового відбиття 

кут Брюстера 

кут Ейлера 

кут Маха 

кюрі 

лагранжеве рівняння 

лаґранжів підхід 

Лайманова серія 

Ламбертів закон  

Ландавів діамагнетизм 

лапласіан 

лапласівський детермінізм  

Ларморів радіюс 
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ларморівська частота 

Ларморова орбіта 

Ларморова прецесія 

Лармюрова частота 

Леверова метода 

Лежандрів поліном  

Лембів зсув 

лембівське зміщення 

лембівський зсув 

Ленардів ефект 

Ленардова рурка  

Ленардові промені 

Ленґмюрів закон 

Ленґмюрів зонд 

ленґмюрівська частота 

Ленґмюрова формула  

Ленґмюрова хвиля 

Ленґмюрова частота 

Ленґмюрові коливання  

Ленців закон 

Ленцове правило 

Лехерова система 

Лівенгуків мікроскоп 

Лійова група 

лінії Гюґоні 

лінійний ефект Штарка 

Лінників інтерферометр 

Ліппманнове рівняння  

Ліувіллева теорема 

лічильник вольт-ампер-годин 
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лічильник Гейгера 

лічильник Ґайґера-Міллера 

Ллойдове дзеркало 

Ловсонів критерій 

лорентц–інваріантність 

лоренцівська крива 

лоренцівська ширина лінії 

лоренцівський контур 

лоренцівський характер частотного розподілу 

лоренц–інваріантність 

лоренцова сила 

Лудольфове число  

Льорентц-інваріянт 

Льорентц-інваріянтний 

Льорентцова група 

Льорентцова коваріантність 

Льорентцова одиниця 

Льорентцова сила 

Льорентцове перетворення 

Льорентцове скорочення 

Льорентцове число  

Льорентцтова умова  

Льошмідтове число  

Людерсова лінія 

лябораторний амперметр 

лябораторний вольтметр 

лявеграма 

Ляґеррів поліном 

Ляґранжева формула  

Ляґранжіан 
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Ляґранжів множник 

Ляґранжів оператор 

Ляґранжів формалізм 

Ляґранжова дія 

Ляґранжова функція 

Ляґранжове рівняння  

Лямбертів закон вбирання світла 

Лямонтове положення 

лямповий ваттметр 

лямповий вольтметр 

Ляндавів рівень 

Ляндавова квантова теорія магнетизму 

Ляндавове згасання 

Лянжевенова функція 

Ляпласів оператор 

Ляпласова гіпотеза 

Ляплясів закон  

Ляплясіян 

Ляплясова трансформанта 

Ляплясова формула  

Ляплясове перетворення 

Ляплясове рівняння  

магнетний амперметер 

магнетний Ом 

магнетоелектричний ґальванометр 

магнетон Бора 

магнетооптичний Керрів ефект 

магнітоелектричний амперметр 

магнітоелектричний гальванометр 

Маґнусів ефект 



  225 

Маґнусове явище  

Маделунґів потенціал 

Маделунґова енергія 

Маделунґова стала 

Майєрове рівняння  

Майкелсонів дослід 

Майкелсонів інтерферометер 

Майкельсонів ешелет 

Майоранове взаємодіяння 

Майоранові сили 

Майсснерів ефект 

Мак-Леодів вакуумметер 

Маклоренів ряд 

Максвеллів розподіл  

максвеллметр 

Максвеллова теорема 

Максвеллове рівняння  

Малюсів закон  

манометр Бурдона 

Марковів ланцюг 

Марковів процес 

матриця гамільтоніана 

матриця Дірака 

матриця Паулі 

матрична квантова механіка Гайзенберґа 

матрична квантова механіка Гейзенберга-Борна-Іордані 

матричний елемент Фур’є 

Маттісове правило 

Махів конус 

Махова машина 
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машина Карно 

машина Лінде 

маятник Фуко 

мегаампер 

мегават 

мегавольт 

мегавольт 

мегагерц 

мегаелектронвольт 

мегаом 

мегомметер 

межа Фермі 

Месбаверова метода 

Мессбаверів ефект 

метод Вентцеля-Крамерса-Бріллюена 

метод Гайтлера-Лондона 

метод Гартрі-Фока 

метод Джоуля–Томсона 

метод Дірака 

метод Ейлера в гідродинаміці 

метод Лаґранжа 

метод Лауе 

метод Монте-Карло 

метод Томаса-Фермі 

метод Фейнмана 

метод Фока 

метод Фур’є 

метод Хартрі 

метод Хартрі-Фока 

метода Бреґґа-Вульфа 
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метода Вентцеля-Крамерса-Брилюена 

метода Віґнера-Зайтца 

метода Вінера-Гопфа 

метода Вульфа-Бреґґа 

метода Гайтлера-Лондона-Фока 

метода Гартрі 

метода Гартрі-Фока 

метода Грінових функцій 

метода Ґальоркіна 

метода Дарвіна-Фавлера 

метода Дебая-Шеррера-Галла 

метода Дж. Дж. Томпсона 

метода Лінде 

метода Ляве 

метода Монте-Карло 

метода Рабі 

метода Чохральського 

метрика Шварцфільда 

механічний Ом 

міжнародній Ом 

мікроампер 

мікроамперметр 

мікроват 

мікровольт 

мікровольтметр 

мікрогенри 

мікроджоуль 

мікрорезерфорд 

мікрофарад 

міліампер 
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міліампер 

міліамперметр 

міліват 

мілівольт 

мілігенри 

мілікюрі 

міліом 

мілірентґен 

Міллерові індекси 

Міллікенів дослід 

Міллікенова метода 

множник Лаґранжа 

множник Ланде 

модель атома Резерфорда 

модель Бардіна-Купера-Шріффера 

модель Зоммерфельда 

модель Калюци-Кляйна 

модель Кроніга–Пенні 

модель молекули Моссотті 

модель напівпровідника Бардіна-Купера-Шріффера 

модель Томаса–Фермі 

модель Шустера–Шварцфільда 

модель ядра Бора-Моттельсона 

модифікований потенціал Пешля–Геллера 

модифіковані функції Бесселя 

модуль Юнга 

Молтерів ефект 

монополь Дірака 

Моосова шкала 

море Дірака 
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Морів затиск 

Морові терези 

мостик Вітстона 

Моттів екситон 

Моттова формула  

мультиплекс-ґальванаметер 

наближена формула Зоммерфельда 

наближене рівняння Дірака 

наближення Бете 

наближення Борна–Оппенгаймера 

наближення Гайтлера–Лондона 

наближення Гольцмарка 

Надененків диполь 

надпровідний ґальванометр 

Найквістів критерій 

Найквістова формула  

наногенрі  

нанофарад 

напівквантова теорія Бора 

невизначеність Гейзенберга 

неевклідова метрика 

Неєлева температура 

Неєлева точка  

незбурений гамільтоніан 

некулонівське поле 

неомічний контакт 

Неперів логаритм 

нерелятивістське рівняння Шрединґера 

нерівність Бернуллі 

нерівність Боголюбова 
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нерівність Буняківського-Шварца 

нерівність Буняковського–Шварца 

нерівність Гайзенберґа 

нерівність Клаузіуса 

нерівність Мінковського 

нерівності Белла 

нерівності Гейзенберга 

нестаціонарне рівняння Паулі 

нестаціонарне рівняння Шрединґера 

нестаціонарний ефект Джозефсона 

низькоомний ґальванометр 

Ніколева призма 

ніколь 

Нікольсів радіометер 

Нільссонів модель ядра 

Нойманнів принцип 

нормальний Вестонів елемент 

нормальний Даніелів елемент 

нормальний ефект Зеємана 

нормальний Зеєманів ефект 

нормальний Кларків елемент 

нормований коефіцієнт Фур’є 

нормований поліном Чебишова-Лагерра 

нуль-ґальванометр 

нульовий вольтметр 

ньютон 

Ньютонів закон внутрішнього тертя 

Ньютонів закон гравітації 

Ньютонів закон динаміки 

Ньютонів закон опору 
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Ньютонів закон охолодження 

Ньютонів потенціал 

Ньютонів час 

ньютонівське рівняння руху 

ньютонівський ґравітаційний потенціал 

Ньютонова динаміка 

Ньютонова механіка 

Ньютонова формула  

Ньютонове притягання 

Ньютонові кільця 

обернений дебаївський радіус екранування 

обернений радіус Дебая 

обертово-Раманів спектер 

обмінний Гамільтоніян 

оже–електрон 

оже–ефект 

оже–коефіцієнт 

Ойлерів кут 

Ойлерів період 

Ойлерове рівняння  

ом 

Омів закон  

Омів закон в акустиці 

омічний контакт 

омметр 

оператор Адамара 

оператор Гамільтона 

оператор Дірака 

оператор Лапласа 

оператор Павлі 
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оператор сил Гайзенберґа 

особливості Ван-Гова 

Оствальдів закон розведення 

Павлійова заборона 

Павлійова теорема 

панцерний ґальванометр 

парадокс Айнштайна–Подольського–Розена 

парадокс Гібса 

парадокс д’Алямбера-Ойлера 

парадокс де Бройля 

парадокс Шрединґера 

парамагнетизм Павлі 

параметр Бракнера 

Паскалеві терези 

Паскалів закон  

паскаль 

Пашенова серія 

перезіз Кульонового розсіяння 

переріз ефекту Комптона 

переріз Релейового розсіяння 

перетворення Боголюбова 

перетворення Галілея 

перетворення Лапласа 

перетворення Лежандра 

перетворення Лорентца 

перетворення Лоренца 

перетворення Мелліна 

перетворення Фур’є 

перехід Оже 

перша Бріллюенова зона 
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перший закон Кеплера 

петельний ґальванометер 

підхід Фейнмана 

Пікеринґова серія 

пікофарад 

планківська довжина 

плитка Люммера-Ґерке 

плоска хвиля де Бройля 

Плянків закон променювання 

Плянкова стала 

Плянкова формула  

побудова Бріллюєна 

поверхня Мохоровичича 

поверхня Плято 

поверхня Фермі 

повне рівняння Шредінгера 

повний гамільтоніан 

повний оператор Гамільтона 

подання Шредінгера 

подвійний дзеркальний ґальванометр 

поздовжній ефект Нернста-Еттинсґавзена 

позначення Дірака 

Пойнтинґів вектор 

поліном Ерміта 

поліном Лаґерра 

поліном Лежандра 

поліном Якобі 

поліноми Чебишова 

поліноми Чебишова-Ерміта 

положення рівня Фермі 
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померон 

поперечний ефект Нернста-Еттинсґавзена 

поправка Ван-дер Ваальса 

постван–дер–ваальсівське розширення спектральних ліній 

постван–дер–ваальсівські взаємодії 

постулат Бора 

постулат Планка 

потенціал Борна–Майєра 

потенціал Ван дер Ваальса 

потенціал Гібса 

потенціал Дебая 

потенціал Дебая–Юкави 

потенціал Ленарда-Джонса 

потенціал Ленарда–Джонса 

потенціал Лієнара–Віхерта 

потенціал Морзе 

потенціал Юкави 

потенціальна енергія Ван дер Ваальса 

Потенціальний бар’єр Ґамова 

потенціял Ґальвані 

потенціяльна Ґавсова яма 

потенціяльна яма Юкави 

правило Вант-Гоффа 

правило Вейля 

правило Гунда 

правило Ґайґера-Наттола 

правило Дюлонга і Пті 

правило квантування Бора–Зоммерфельда 

правило Кірхгофа 

правило Кюрі-Вульфа 



  235 

правило Лапорта 

правило Ленца 

правило Льовшина 

правило Максвела 

правило Прево 

правило Престона 

правило Стокса 

правило Стокса для флюоресценції 

правило сум Томаса–Райхе–Куна 

правило фаз Гібса 

правило частот Бора 

Прандтлеве число  

представлення Гайзенберґа 

представлення Шрединґера 

прес Бринелла 

прецизійний амперметр 

приєднаний поліном Лаґерра  

приєднаний поліном Лежандра 

призма Аббе 

призма Амічі 

призма Дове 

призма Корню 

призма Пеллен-Брока 

принцип Бертло-Томаса 

принцип відносності Ґалілея 

принцип відносності Ейнштейна 

принцип відповідності Бора 

принцип Гюйгенса 

принцип Гюйгенса–Френеля 

принцип Гюйґенса 
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принцип Гюйґенса-Френеля 

принцип д’Алямбера-Ляґранжа 

принцип доповнювальності Бора 

принцип доповнюваності Бора 

принцип заборони Паулі 

принцип Кюрі 

принцип Ландау–Лі–Янга 

принцип Ле–Шательє 

принцип Ле-Шательє–Бравна 

принцип Мопертюї 

принцип найменшої дії Гамільтона 

принцип невизначеності Гайзенберґа 

принцип недосяжності абсолютного нуля температури Нернста 

принцип Паулі 

принцип Планка 

принцип Ферма 

принцип Франка–Кондона 

принцип Френеля 

пришвидшувач Кокрофта-Волтона 

проблема ―половинки‖ Томаса 

проблема Кеплера 

проблема Мілна 

променування анти-Стоксове 

променування Вавилова-Черенкова 

променування Черенкова 

простір Мінковського 

простір-час Мінковського 

простори Гільберта 

процес Джоуля–Томсона 

процес Оппенгаймера-Філіппса 
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процес Філіпса–Опенгеймера 

Прустів закон  

псевдо-Евклідів простір 

Птолемейова система 

пуаз 

Пуазейлева формула  

Пуазейлів закон  

Пуассонів коефіцієнт 

Пуассонове рівняння  

Пульрихів рефрактометер 

радіальне рівняння Шрединґера 

радіальне рівняння Шредінґера 

радіус Бора 

радіус Кульонового бар’єру 

радіус Томаса–Фермі 

Раманів лазер 

Раманів спектер 

раманівське розсіяння 

Раманова спектроскопія 

Рамзаверів ефект 

Рамсденів окуляр 

Ранкінів цикл 

Ранкінова шкала 

Раулів закон  

реджеон 

реджизація 

реджистика 

резерфорд 

Резерфордів атом  

Резерфордів дослід 
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Резерфордів модель атома 

Резерфордів переріз 

Резерфордова формула розсіяння 

резонансний ґальванометр 

Рейнольдсів критерій 

Рейнольдсове число  

релативістська теорія Дірака 

Релеїв закон  

Релеїв інтерферометр 

Релеїв тиск 

релеївське розсіяння 

Релейова межа 

Релейове променування  

Релейове розсіяння 

релятивістська проблема Кеплера 

рентген 

рентгенівська трубка 

рентгенівське випромінювання 

рентгенівське проміння 

рентгенівський апарат 

рентгенівський спектр  

рентгенівський спектрограф  

рентгенівський фотоефект 

рентгенівські промені 

рентгенівські терми 

рентгенівські фотоелектрони 

рентґен 

Рентґен-еквівалент 

рентґенограма 

рентґенографія 
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рентґенометер 

рентґеноспектроскопія 

рентґеноструктурний аналіз 

Реомюрова температура 

Реомюрова шкала 

рефрактометер Аббе 

ридберґ 

Ридберґова поправка 

Ридберґова стала 

рівень Фермі 

рівність Клаузіуса 

рівняння Айнштайна для фотоефекту 

рівняння Айнштайна–Гільберта 

рівняння Беле-Зальпетера 

рівняння Беле-Слейтера 

рівняння Бернуллі 

рівняння Бернуллі–Ейлера 

рівняння Боголюбова 

рівняння Больцмана 

рівняння Бреґґа-Вульфа 

рівняння Ван–дер–Поля 

рівняння Вант–Гоффа 

рівняння Власова 

рівняння Власова-Ляндава 

рівняння Вольтерри 

рівняння Гайзенберґа 

рівняння Гамільтона 

рівняння Гамільтона–Якобі 

рівняння Гартрі–Фока 

рівняння Гельмгольца 
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рівняння Гібсса 

рівняння Горькова 

рівняння Ґіббса-Гельмгольца 

рівняння Ґіббса-Дюгема 

рівняння Даламбера 

рівняння Дірака 

рівняння Ейлера 

рівняння електродинаміки Максвелла 

рівняння Еренфеста 

рівняння Кірхгофа 

рівняння Клапейрона–Клаузіуса 

рівняння Клаузіуса–Мосотті 

рівняння Кляйна–Ґордона–Фока 

рівняння Кортевега–де Вріза 

рівняння Коші–Рімана 

рівняння Лаґранжа 

рівняння Лапласа 

рівняння Ленґмюра-Саха 

рівняння Лондонів 

рівняння Лоренца 

рівняння Ляндава-Ліфшиця 

рівняння Майєра 

рівняння Максвелла 

рівняння Менделєєва–Клапейрона 

рівняння Мещерського 

рівняння Нав’є-Стокса 

рівняння Ньютона 

рівняння Ньютона для в’язкості 

рівняння Орштайна–Церніка 

рівняння Паулі 
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рівняння Пуасcона для потенціалу 

рівняння Пуассона 

рівняння руху Гайзенберґа 

рівняння руху Ньютона 

рівняння стану Бертло 

рівняння стану Бітті-Бриджмена 

рівняння стану Бозе–Ейнштейна 

рівняння стану Ван–дер–Ваальса 

рівняння стану Вукаловича і Новікова 

рівняння стану Дитеричі 

рівняння стану Камерлінґ-Оннеса 

рівняння стану Ляндава-Станюковича 

рівняння стану Майєра 

рівняння Томаса–Фермі 

рівняння Фока 

рівняння Фур’є для теплопровідності 

рівняння Хартрі 

рівняння Хартрі–Фока 

рівняння Шрединґера 

рівняння Шредінгера 

рівняння Шредінгера для гармонічного осцилятора 

рівняння Шредінгера незалежне від часу 

рідберґ 

Рідова діода 

Ріманнів континуум 

Ріманнів простір 

Ріманова метрика 

Рітців принцип 

Робертвалеві терези 

Ровландова ґратниця 
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розклад Фур’є 

розподіл Бозе 

розподіл Бозе-Айнштайна 

розподіл Бозе–Ейнштейна 

розподіл Больцмана 

розподіл Гаусса 

розподіл Гіббса 

розподіл Гольцмарка 

розподіл Ґаусса 

розподіл Ґіббса 

розподіл Максвелла 

розподіл Максвелла–Больцмана 

розподіл Фермі 

розподіл Фермі–Дірака 

розсіяння Мандельштама-Бріллюена 

Румкорффів індуктор 

Румкорффова шпуля 

рурка Бравна 

рурка Вентурі 

рурка Квінке 

рурка Піто 

рурка Прандтля 

ряд Маклорена 

ряд Тейлора 

ряд Фур’є 

самописний амперметр 

самописний вольтметр 

самописний гальванометр 

сантистокс 

Сеґнерове колесо 
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серія Бальмера 

серія Брекета 

серія Лаймана 

серія Пашена 

серія Пфунда 

серія Рітца–Пашена 

сила Ампера 

сила Архімеда 

сила Казимира 

сила Кулона 

сила Лоренца 

сила Лоренца 

сила Ньютона 

сила Стокса 

сили Ван дер Ваальса 

сили Лоренцта 

символ Кронекера 

сименс 

синхронний вольтметр  

система одиниць Джорджі 

система рефлектора Ґреґорі 

система рівнянь Гартрі–Фока51 

складний ефект Зеемана 

скорочення Льорентца –Фітцджеральда 

скраплювач Капиці 

Слетерова функція 

Снелліюсів закон заломлення світла 

солітон Давидова 

спектральна серія Бальмера 

спектральні лінії Лаймана 
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спектроскопія Фур’є 

спектрофотометер Кеніґа-Мартенса 

спираля Ейри 

спираля Корню 

співвідношення Гайзенберґа 

співвідношення Гейзенберга 

співвідношення Ґолдерберґа–Трімера 

співвідношення Дюгема–Гіббса 

співвідношення Кляйна–Росселанда 

співвідношення Крамерса–Кроніґа 

співвідношення Максвелла 

співвідношення невизначеностей Гайзенберґа 

співвідношення Нернста–Айнштайна 

спіновий Гамільтоніян 

спіраль Корню 

стала Больцмана 

стала Верде 

стала Віна 

стала ґальванометра 

стала Ейлера 

стала Кера 

стала Коттона–Мутона 

стала Кюрі 

стала Ляме 

стала напруги ґальванометра 

стала Планка 

стала Рідберга 

стала Рідберґа 

стала Рідберґа–Рітца 

стала Стефана 
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стала Стефана–Больцмана 

стала струму ґальванометра 

стала Фермі 

стала Холла 

стан Белла 

статистика Бозе 

статистика Бозе–Айнштайна 

статистика Бозе–Ейнштейна 

статистика Максвелла–Больцмана 

статистика Фермі–Дірака 

статистична модель Томаса–Фермі 

стаціонарне рівняння Шрединґера 

стенметр 

Стирлінґова формула 

стокс 

Стоксів віскозиметер 

Стоксів закон  

Стоксова лінія 

Стоксова формула  

Стоксове правило 

стоксові лінії 

стопа Столєтова 

стрілковий гальванометр 

строборезонансний ґальванометр 

струм Теслі 

струми Фуко 

струнний гальванометр 

Стьюдентів закон розподілу 

сума Дарбу 

схема Бернуллі 
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Тавнсендів розряд 

Тавнсендова лявіна 

Таммів рівень 

тангенс-гальванометр 

Твайманів інтерферометр 

Тейлорів ряд 

телескоп Максутова 

Теллеґенів ефект 

температура Дебая 

температура за Цельсієм 

температура Кюрі 

температура Флорі 

температурна шкала Реомюра 

температурна шкала Фаренгейта 

температурна шкала Цельсія 

температурні функції Гріна 

теорема Бабіне 

теорема Барґмана 

теорема Берестецького 

теорема Бернуллі 

теорема Бете 

теорема Блоха 

теорема Боголюбова 

теорема Боголюбова-Парасюка 

теорема Бора–Ван-Левен 

теорема Борґмана 

теорема Борна–Оппенгаймера 

теорема Ван Ціттерна–Церніке 

теорема Ваньє–Слетера 

теорема Вариньйона 
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теорема Віґнера–Еккарта 

теорема Вінера-Хімчина 

теорема Гаусса 

теорема Гельмгольца 

теорема Ґаусса 

теорема Ейлера про однорідні функції 

теорема Еренфеста 

теорема Жуковського 

теорема Ірншоу 

теорема Карно 

теорема Кастільяно 

теорема Кеніга 

теорема Купмана 

теорема Лармора 

теорема Ліувіля 

теорема Людерса–Павлі 

теорема Нернста 

теорема Нетер 

теорема Остроградського–Гаусса 

теорема Остроградського–Ґаусса 

теорема Стокса 

теорема Томаса–Райхе–Куна 

теорема Томсона в гідродинаміці 

теорема Штейнера 

теорія атома Бора 

теорія атома за Бором 

теорія Боголюбова 

теорія Бора 

теорія Бора–Зоммермельда 

теорія Борна–Інфельда 
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теорія Вайнберґа–Салама 

теорія випромінювання Ейнштейна 

теорія відносності Айнштайна 

теорія Гайтлера–Лондона 

теорія Гамільтона–Якобі 

теорія Ґамова 

теорія Ґінзбурґа–Ляндава 

теорія де Бройля 

теорія Дебая 

теорія Дебая і Гюккеля 

теорія Декарта 

теорія Дірака 

теорія електромагнітного поля Максвелла 

теорія ефекту Штарка 

теорія збурень Бріллюена–Віґнера 

теорія збурень Релея–Шрединґера 

теорія зображень Аббе 

теорія Калюци–Кляйна  

теорія Кляйна–Ґордона–Фока 

теорія Комптона–Дебая 

теорія Крилова–Фока 

теорія Максвелла 

теорія Максвелла–Льорентца 

теорія рядів Фур’є 

теорія світла Ейнштейна 

теорія Томаса–Фермі 

теорія Шрединґера 

теорія Шредінгера 

теплова Нернстова теорема 

теплова хвиля де Бройля 
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тепловий амперметр 

тепловий вольтметр 

тепловий гальванометр 

терези Мора–Вестфаля 

термоамперметр 

термоватметр 

термовольтметр 

термодинамічний закон Віна 

термодинамічний закон чорного випромінювання Віна 

термодинамічний потенціал Гіббса 

термоелектричний амперметр 

термоелектричний ватметр 

термоелектричний вольтметр 

термоелектричний ґальванометр 

термометер Цельсія 

термопарний ґальванометр 

тесла 

тесламетр 

Теслів трансформатор 

тиск Вульфа 

тиск Піто 

Томсонів електрометр 

Томсонів міст 

Томсонів модель атома 

томсонівське розсіяння 

Томсонова формула  

Томсонове розсіяння 

точка Бабіне 

точка Вілларі 

точка Кюрі 
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точне рівняння Шрединґера 

точний амперметр 

транзисторний вольтметр 

трансформанта Фур’є 

третій закон Кеплера 

трубка Гейслера 

узагальнена формула Бальмера 

узагальнений поліном Лаґерра 

узагальнені поліноми Чебишова–Лагерра 

Ульбрихтів фотометер 

умова Беннета–Будкера 

умова Бреґґа–Вульфа 

умова Вульфа–Брега 

умова Кармана–Борна 

умова квантування Бора 

умова Лагранжа–Гельмгольца 

умова нормування Лоренца 

умова синусів Аббе 

умова частот Бора 

умови ермітовості 

умови квантування Бора–Зоммерфельда 

універсальний ґальванометр 

усереднювальний амперметр 

усереднювальний вольтметр 

установка Штерна–Герлаха 

фазова швидкість хвиль де Бройля 

Файнманів інтеґрал 

Файнманова діяграма 

фактор Ґаунта 

фактор Дебая–Валлера 
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фактор розщеплення Ландау 

фарад 

Фарадайове явище  

Фарадеїв дослід 

Фарадеїв закон електролізи 

Фарадеїв закон електромагнетної індукції 

Фарадеїв струм 

Фарадеїв темний простір 

Фарадеїв циліндр 

фарадеївський циліндр 

Фарадейова клітка 

Фарадейова темна ділянка 

Фарадейова теорія 

Фарадейове обертання 

Фарадейове число  

Фарадейові терези 

фарадметр 

Фаренгейтів ґрадус 

Фаренгейтова температура 

Фаренгейтова шкала 

фермі 

Фермі-взаємодіяння 

фермі–газ 

Ферміїв вік 

Ферміїв граф 

Ферміїв енергетичний рівень 

Ферміїв процес розпаду 

Ферміїв рівень 

Фермійова енергія 

Фермійова теорія  
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Фермійова швидкість 

Фермійове взаємодіяння 

ферміон 

ферміонний оператор 

Фермі-оператор 

фермі–рідина 

фермі–частинка 

феродинамічний амперметр 

фігури Ліссажу 

Фіків закон дифузії 

Флемінґове правило 

флюктуаційно–дисипативне співвідношення Найквіста 

фон Вайцзекерова формула  

формула Абеля–Планка 

формула Айнштайна 

формула Бальмера 

формула Бальмера–Рідберга 

формула Бете 

формула Бінґґама–Шведова 

формула Біне 

формула Біо-Савара 

формула Блоха–Ґрюнайзена 

формула Боголюбова 

формула Боголюбова–Фейнмана 

формула Больцмана 

формула Больцмана для ентропії 

формула Бора 

формула Борна 

формула Брейта–Віґнера 

формула Вайцзекера 
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формула Ван дер Ваальса 

формула Віна 

формула Вульфа–Бреґґа 

формула Гел-Мана і Нішіджими 

формула Гопкінсона 

формула Ґавса–Остроградського 

формула Ґріна–Кубо 

формула Дарсі 

формула Дарсі–Вайсбаха 

формула де Бройля 

формула Дебая–Ланжевена 

формула Деландра 

формула Друде 

формула Ейлера 

формула Ейлера–Маклорена 

формула Ейнштейна 

формула Ейнштейна для фотоефекту 

формула Жюрена 

формула Зоммерфельда 

формула Зоммерфельда для тонкої структури спектра атома водню 

формула Клапейрона–Клаузіуса 

формула Клаузіуса–Мосотті 

формула Клейна–Нішими 

формула Ланжевена–Дебая 

формула Ланжевена–Павлі 

формула Лоренца–Лорентца 

формула Ляґранжа–Гельмгольца 

формула Ляндава–Плачека 

формула Найквіста 

формула Планка 
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формула Пуазейля 

формула Резерфорда 

формула Релея 

формула Релея–Джинса 

формула Релея–Джінса 

формула Саха 

формула Стирлінга 

формула Стірлінґа 

формула Стокса 

формула Томсона 

формула Френеля 

формула Ціолковського 

Фортратова діяграма 

фотометр Людгера–Бродгуна 

Фравнгоферова дифракція 

Фравнгоферова лінія 

фраунгоферові лінії 

Френелева біпризма 

Френелева дифракція 

Френелева зона 

Френелева теорія  

Френелева формула  

Френелеве бідзеркало 

Френелеве дзеркало 

Френелів дослід 

Френелів еліпсоїд 

Френелів ромб 

Френельова голографія 

Френкелів дефект 

Френкелів екситон 
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фундаментальна теорема Паулі 

функціональний гільбертів простір 

функція Бесселя 

функція Блоха 

функція Ван Гова 

функція Ван Хова 

функція Ваньє 

функція Гамільтона 

функція Гольцмарка 

функція Гріна 

функція Ґріна 

функція Дебая 

функція Дірака 

функція Ейрі 

функція Лаґранжа 

функція Ланжевена 

функція Ляме 

функція Матьє 

функція Планка 

функція Рімана 

функція розподілу Бозе–Айнштайна 

функція розподілу Фермі–Дірака 

функція Фойґта 

фур’є–аналіз 

фур’є–компонента 

фур’є–образ 

фур’є–перетворення 

хвильова квантова механіка Шрединґера 

хвильова механіка Шрединґера 

хвильове рівняння Дірака 
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хвильове рівняння електродинаміки Максвелла 

хвильове рівняння Паулі 

хвильове рівняння Шрединґера 

хвильове рівняння Шредінгера 

хвильовий вектор Фермі 

хвиля де Бройля 

хвиля Ляве 

хвиля Маха 

хитун Фуко 

Християнсенів фільтер 

Цельсійова температура 

Цельсійова шкала 

центральне некулонівське поле 

цикл Дизеля 

цикл Дізеля 

цикл Карно 

цикл Клявзіуса–Ранкіна 

цикл Отто 

цикл Тринклера–Сабате 

цифровий амперметр 

цифровий вольтметр 

частинка Бозе 

частинки Фермі 

частота Дебая 

числа Кліффорда 

число Аббе 

число Авогадро 

число Авоґадро 

число Бернуллі 

число Лошмідта 
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число Маха (Маієвського) 

число Рейнольдса 

число Струхаля 

число Фарадея 

число Фруда 

чутливість ґальванометра 

Шарлів закон  

Шварцшильдів закон 

швидкість хвиль де Бройля 

шкала Боме 

шкала Кельвіна 

шкала Цельсія 

шлейфовий ґальванометр 

Шмідтові лінії 

шрединґерівська функція 

шрединґерівська хвильова функція 

Шрединґерове представлення 

Шрединґерове рівняння  

шредінгерівське подання операторів 

Штарків аномальний ефект 

Штарків ефект 

штарківське розщеплення 

штарківський зсув 

штарківський контур 

штарківські компоненти 

штарківські рівні 

Штернів дослід 

Шуманнова зона спектру 

Юнґів дослід 

Юнґів оператор 
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явище Араґо 

явище бозе–айнштайнівської конденсації 

явище Вольти 

явище де Гааза–Ван Альфена 

явище Джавла–Томсона 

явище Комптона 

явище Ляндава 

явище Оже 

явище Пуркінє 

явище Фізо 

явище Черенкова 

явище Штарка 

якобіан 

якобіан переходу 

Якобійова дія 

Якобіян 

яма Беннері 

 

 

 


