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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дослідження будь-якої термінологічної системи вимагає всебічного розгляду 
та детального аналізу її термінологічної лексики, семантичної значущості та 
внутрішньої структури. Термінологія є складовою частиною лексики літературної 
мови та створює її окрему сферу, яка значною мірою потребує для свого вивчення 
певних особливостей лінгвістичного аналізу. Існування взаємозв’язків між різними 
рівнями мови створює складну систему, та унеможливлює вивчення будь-якого 
семантичного (термінологічного) поля без урахування законів функціонування всієї 
системи як єдиного комплексу. Питання про сутність та функції  лексичного 
значення залишається відкритим досі та активно дискутується у семасіології, як 
самостійній  лінгвістичній  дисципліні та у суміжних із нею науках. 

У зв’язку з цим значну увагу зосереджено на семантичних дослідженнях, 
пов’язаних із вивченням проблеми значення, з підходом до термінологічних 
одиниць, як до мовних універсалій та, відповідно, з аналізом механізмів, які діють у 
самій структурі терміна,  створюючи полісемічне слово та забезпечуючи єдність 
різноманітних смислів у межах однієї фіксованої морфологічної оболонки. 
Актуальність цих питань зумовлює існуючу зацікавленість до аналізу явища,  яке у 
сучасній семантиці отримало назву «семантичного інваріанта». Семантичний 
інваріант – глибинний механізм, який впливає на розвиток слова, і тому, без спроб 
аналізу та моделювання його структури, її впливу на функційний розвиток слова та 
його особливості, є неможливим  дослідження будь-якої терміносистеми, і 
мистецтва зокрема. Дослідження семантичного інваріанта є одним із суттєвих 
питань сучасної теоретичної лінгвістики та структурно-системних лінгвістичних 
концепцій, які ґрунтуються на складних взаємозв’язках парадигматичної побудови 
мовних одиниць з явищем їх варіативності.  

Семантична структура слова є складною багаторівневою системою, в якій 
семантичний інваріант розуміємо як такий, що дає системі можливість постійного 
розвитку. Проблема семантичної єдності полісемічного слова  є тісно пов’язаною із 
сучасними термінологічними дослідженнями. 

Різним аспектам і напрямам семасіологічних досліджень феномена 
семантичного інваріанта, вивченню питань лексико-семантичних та функційних 
особливостей термінологічного розвитку, і терміносистеми мистецтва зокрема, 
присвячено праці Ю. Д. Апресяна, І. В. Арнольд, К. Балдінгера, Дж. Байбі,  
С.Н.Булгакова, М.О.Вакуленко, Е.Г. Ґомбріха, Ж. Діді-Юбермана, В. Л. Іващенко,  
Р. Карнапа, Дж. Катца,  А. Кондамін, Дж. Лайонза, Дж. Лакоффа, М.-К. Ль’Омм, 
М.Мінського, Ю. Найди, О. Д. Огуя, Е. Рош (Хайдер), Е. Ф. Скороходька, С. Стааб, 
Л. В. Туровської, П. О. Флоренського, Дж. Фодора, Р. О. Якобсона та інш. 
Питаннями вивчення семантичної структури та  проблем термінологічного розвитку  
займалися Л. Ельмслев, Б. Потьє, А. Круз, Р. Джекендофф. У працях таких вчених, 
як О.Ф. Лосєв, В.Г. Гак, А.А. Уфімцева, Д.М. Шмельов, С. О. Гурський, Т.Р. Кияк, 
А.С.Д’яков, Р. І. Дудок, З.Б. Куделько, увагу акцентовано на дослідженні питань 
інваріантності, системної організації лексики. Особливе значення надається зв’язкам 
семантичного інваріанта із поняттям концепту, яке за останні двадцять років  
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переживає період переосмислення та певного «відродження». Дослідженнями  
семантичної структури та глибинних інваріантних процесів у її складі з точки зору 
когнітивних   концептуальних   моделей   займаються   Ч. Дж. Філлмор, Р. Ленекер,  
А. Вежбицька, К.Годдард та інш., віддаючи перевагу вивченню ментальних основ 
семантичних процесів, а також опису та поясненню їх внутрішньої когнітивної 
структури та динаміки.   

У більшості лінгвістичних досліджень мовознавці основну увагу 
зосереджують на аналізі знаковості мовних одиниць. Саме такі поняття, як знак, 
денотат та смисл, перебувають в основі аналізу проблеми значення. Досвід 
практичних досліджень показує, що виникнення та функціонування 
термінологічних смислів важко пояснити без детального аналізу семантичної 
структури як єдиного цілого.  Такий аналіз неможливо здійснити без урахування 
феномена семантичного інваріанта, який дає змогу пояснити не лише складність 
семантичної структури і характер взаємозв’язків смислів, але і спрогнозувати 
подальший розвиток терміна. 

Актуальність дисертації зумовлено загальною спрямованістю сучасних 
лінгвістичних досліджень на вивчення галузевих термінологій, глибинних процесів 
формування та еволюції терміноодиниць у розвинутих  терміносистемах, до яких 
належить терміносистема мистецтва. Актуальність праці полягає в комплексному 
структурно-семантичному, різноплановому і багаторівневому когнітивному і 
комунікативно-функційному дослідженні феномена семантичного інваріанта 
англійської терміносистеми мистецтва, що визначає ступінь продуктивності 
термінологічних одиниць, системотвірних та системонабутих властивостей терміна 
мистецтва; у вивченні функційної семантико-комунікативної парадигми інваріанта 
термінів мистецтва. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертацію виконано в межах 
науково-дослідної тематики факультету іноземних мов Львівського національного 
університету імені Івана Франка: “Лінгво-когнітивні та дискурсивні аспекти 
функціонування германських, романських та класичних мов” (номер державної 
реєстрації 0117U001394), та науково-дослідної тематики кафедри іноземних мов для 
гуманітарних факультетів “Структурно-семантичні і функціональні характеристики 
англійської гуманітарної терміносистеми” (номер державної реєстрації    
0117U001395). Тему  дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Львівського 
національного університету імені Івана Франка (протокол № 29/12 від 28 грудня 
2016 р.). 

Мета наукової праці – визначити та комплексно дослідити структуру 
семантичного інваріанта англійських термінів мистецтва, його функційну роль і 
вплив на процеси формування та розвитку термінів.  

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань: 
– простежити еволюцію наукових поглядів та теоретичних підходів у вивченні 

семантичного інваріанта, його термінологічного розвитку у терміносистемі 
мистецтва;  

– проаналізувати семантичні процеси, які зумовлюють формування структури 
інваріанта, та їх вплив на формування окремих концептуальних груп термінів;  
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– виокремити і дослідити  структурні компоненти семантичного інваріанта, і 

характер взаємозв’язків між ними;   
– визначити структурну побудову та особливості семантичних інваріантів 

термінів мистецтва;  
– виявити і проаналізувати реалізацію впливу інваріанта на формування 

семантичної структури смислів термінів мистецтва; 
– описати вплив інваріантної структури на формування концепту та його 

реалізацію у термінологічних вживаннях;  
– вивчити структурно-семантичні і функційні взаємозв’язки між інваріантами 

у групах термінів різного типу структурної і семантично-концептуальної організації; 
– дослідити смислотвірний потенціал семантичного інваріанта  щодо   

концептів   та   ролі семантичного інваріанта у цих процесах;  
– означити та проаналізувати функційну семантико-комунікативну парадигму 

інваріанта термінів мистецтва. 
Об’єктом дослідження є функційно-семантична парадигма інваріанта 

англійського терміна мистецтва. 
Предмет дослідження – структурні, лексико-семантичні та функційні 

параметри  інваріанта англійського терміна мистецтва. 
Матеріалом дослідження слугували 2575 англійських термінів мистецтва, 

відібраних методом суцільної вибірки із лексикографічних джерел та англомовної  
фахової літератури з мистецтва і мистецтвознавства, художньої, мемуарної, 
публіцистичної літератури загальним обсягом 8715 сторінок. 

Методологічна основа дисертаційного дослідження ґрунтується як на 
загальнонаукових методах (спостереження, узагальнення, опису, індукції, дедукції), 
так і на конкретнонаукових методах і прийомах, а саме: метод диференційного 
аналізу (метод опозицій) і метод компонентного аналізу – для визначення 
категоріальних, інтегральних і диференційних семантичних ознак інваріанта на 
підставі парадигматичних зв’язків лінгвістичних одиниць; методика «значення - 
смисл»  – для виокремлення семантичних ознак на основі двох типів протиставлень 
– «генеральних та партикулярних відношень протиставлення»; метод 
дистрибутивного аналізу – з метою аналізу оточення мовних одиниць; функційний 
аналіз; контекстуальний аналіз – для виявлення  реалізації семантичних компонентів 
та структури інваріанта шляхом аналізу контекстів;  метод лексикографічних 
дефініцій. У дисертаційному дослідженні використано когнітивні підходи, зокрема, 
елементи фреймового аналізу, теорії прототипів, концептуальних когнітивних 
моделей; застосовано також теоретичні та методологічні  підходи О. Ф. Лосєва, 
С.М.Булгакова, П. О. Флоренського. 

Наукова новизна роботи полягає в обґрунтуванні інтегративного структурно-
семантичного підходу до аналізу семантичного інваріанта термінів мистецтва. 
Вперше здійснено комплексне дослідження семантичного інваріанта термінів 
мистецтва на базі лексикографічних джерел, фахових та художніх текстів, а також 
широкого екстралінгвістичного матеріалу; визначено структурні і семантичні 
характеристики інваріанта, виокремлено його семантичну структуру; досліджено 
взаємозв’язки між компонентами структури полісемічного терміна мистецтва і  
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структурою його інваріанта, простежено функційну реалізацію семантичного 
інваріанта; досліджено концептуальну роль семантичного інваріанта; розроблено 
комплексну методику дослідження, спрямовану на виявлення семантичних 
інваріантів термінів мистецтва та дослідження їх ролі у словотвірному 
семантичному та функційному процесах. 

Основні положення, які виносяться на захист: 
1. Семантичний інваріант англійського терміна мистецтва є багаторівневою 

складною структурою, яка організована певним ієрархічним чином.  
2. Семантичні інваріанти гіпероніма і його когіпонімів мають 

багатокомпонентну систему зв’язків, яку у процесі дослідження розкладено 
семантично і функційно на рівні.   

3. Морфологічна реалізація феномена інваріантності  є однією з складових 
багатокомпонентної структури семантичного інваріанта термінів мистецтва. У 
зазначеному процесі виокремлюємо різноаспектні групи чинників, які формують 
семантичну єдність інваріанта. 

4. Інваріант  терміна мистецтва у своїй структурі містить комплекс 
семантичних схем різного рівня узагальнення, які одночасно корелюють і з 
семантико-функційними рівнями структури смислів терміна, і з його морфологічним 
складом.    

5. Семантичні інваріанти термінів мистецтва виявляють низку характерних 
особливостей, які відрізняють їх від термінів інших семантичних полів і доменів. 

6. Семантичний інваріант терміна мистецтва має розгалужену концептуальну 
парадигму, яка реалізується у різних типах семантичної організації та є 
визначальним чинником у процесі формування і розвитку як окремих термінів, так і 
складних термінологічних груп. 

7. Інваріант формує систему семантичних параметрів реалізації терміна в 
різних видах фахового дискурсу, а також є глибинним підґрунтям процесів 
транстермінологізації.   

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що основні її результати –
виокремлення і комплексне дослідження семантичної структури інваріанта та його  
складових; виявлення та аналіз багатофункційної реалізації інваріанта на різних 
семантичних рівнях – інтралінгвістичних, концептуальних, екстралінгвістичних; 
розроблення структурної моделі визначення семантичного інваріанта, яка містить 
різнопланове застосування та синтез структурно-семантичних, когнітивних  і 
комунікативно-функційних підходів; визначення концептуального впливу інваріанта  
– збагачують теоретичні засади фахового термінознавства, лексикології і 
семасіології, когнітивної лінгвістики.  

Практичне значення дисертації  полягає у можливості використання 
результатів дослідження у викладанні лекційних курсів із лексикології англійської 
мови (розділи: «Семасіологія», «Слово», «Словотвір», «Термін», «Термінологія», 
«Галузеве термінознавство»,  «Системні відношення в лексиці», «Англійська фахова 
мова»), у лексикографічній практиці, для семантичного аналізу термінів інших 
терміносистем, у проведенні практичних занять з англійської мови, у написанні  
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курсових, магістерських, дисертаційних робіт, в укладанні навчально-методичних 
посібників, галузевих словників тощо. 

Публікації. Положення дисертаційного дослідження висвітлено у 20 
одноосібних  публікаціях, з них десять статей  опубліковані у виданнях, які входять 
до переліку ДАК України як фахові, одна стаття в іноземному фаховому виданні 
(Угорщина), одна – у збірнику наукових праць, який не входить до переліку ДАК 
України, вісім – у матеріалах наукових конференцій.  
         Особистий внесок дисертанта. Усі результати дослідження є наслідком 
самостійної праці дисертанта. Статей за тематикою дисертації, опублікованих у 
співавторстві, немає. 
         Апробація роботи. Результати дослідження висвітлено у доповідях на 
науково-методичних та науково-практичних конференціях: міжнародних –
«Discourse Strategies of Linguistics of XXI Century» (Львів, 2011),  «Teaching English 
Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects» (Львів, 2011),  
«Actual Problems of Science and Education – 2017» (Будапешт, 2017); вітчизняних: 
«Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття» (Львів, 2008), «Інтеграційні процеси 
у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти» (Львів, 2009), 
звітних наукових конференціях професорсько-викладацького складу факультету 
іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка, наукових 
семінарах кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського 
національного університету ім. І. Франка (2004 – 2017 р.р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох  
розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 
джерел загальним обсягом 463 видання, у тому числі 167 джерел ілюстративного 
матеріалу, 4 схем та 23 додатків. Загальний обсяг роботи становить 339 сторінок 
(267 сторінок основного тексту). 

 
                           
                                ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

         У вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито наукову новизну 
дисертації, теоретичну та практичну цінність дослідження, сформульовано його 
мету, завдання, визначено  об‘єкт, предмет дослідження, методологічну основу та  
матеріал дослідження, сформульовано положення, що виносяться на захист, вказано  
особистий внесок дисертанта, публікації, апробацію, обсяг та структуру роботи. 

 У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 
семантичного інваріанта англійського терміна мистецтва» закладено основи 
дослідження, розглянуто проблему значення у термінологічних дослідженнях,  
теоретичні дослідження інваріанта значення слова, термін, як мовну категорію, і, 
зокрема, термін мистецтва, його семантико-функційні особливості у комплексі 
фахових терміносистем, висвітлено методологічні засади дослідження 
терміносистеми мистецтва – методологію дослідження, методи та прийоми аналізу, 
визначено основні етапи дослідження. 

У процесі дослідження семантичного  інваріанта та семантичної структури 
терміна  виокремлюємо   два   основних  підходи:  один  із  них розглядає термін як  
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ізольовану одиницю, другий – вивчає семантичні явища з позицій їх 
функціонування у тексті.  В основі дослідження терміна у першому підході є його 
всебічний аналіз  як ізольованої одиниці у трьох площинах – синтагматичній, 
парадигматичній та епідигматичній. Тобто аналіз реалізується у напрямі від лексеми 
(її окремих смислів у семантичній структурі) до семантичної текстової реалізації у 
мовленні. Другий підхід передбачає зворотній напрям дослідження: від аналізу 
функціонування термінологічних одиниць у текстах до вивчення їх семантичних 
особливостей. Таким чином, вивчення значення (смислу) здійснюється у складі 
синтагматичних зв’язків. У нашому дослідженні застосовуємо комплексний синтез і 
аналітичне доповнення зазначених підходів. Потрібно відзначити, що такі вимоги до 
терміна, як моносемічність, абсолютна точність, та емотивна нейтральність 
вважаються у сучасних термінологічних дослідженнях дискусійними питаннями, і 
ступінь їх присутності  у різних термінологічних системах  є досить різноманітною.  

Функціонування смислів терміна базується на семантичній структурі, в межах 
якої конкретний  термін уможливлює існування  лише певних смислів. Це явище 
покладено в основу теорії термінологічних полів, і широко використовується як 
одна із концептуальних засад сучасної лінгвістики та термінології. Терміносистеми 
належать саме до тих семантичних полів, які швидко змінюються, причому ця 
швидкість суттєво різниться у різних  терміносистемах. 

Значну увагу акцентуємо на розгляді термінологічної одиниці не тільки в 
парадигматичному та синтагматичному рівнях, але і в епідигматичному – який 
розглядає напрями семантичної похідності, формуючи синхронну та діахронну 
єдність терміна. Епідигматика як третя структурна складова семантичного аналізу 
дозволяє простежити  процес формування структури терміна  і вивчити процес  
„використання”  семантичного інваріанта для позначення нових реалій і мовних 
фактів. Така складність процесу вивчення структури семантичного інваріанта 
термінологічних одиниць пояснюється тим, що вона повинна розглядатися на 
багатьох рівнях – на рівні категорій предметного (чи об’єктного) матеріалу, які 
своєрідно відображаються  у терміноодиницях, на рівні логічних категорій, які 
притаманні процесу мислення та психології. Найменші нюанси психологічного 
сприйняття та мисленнєвого  відображення реальності фіксуються своєрідним 
чином у внутрішній структурі інваріанта та у семантичній структурі терміна. 

У процесі дослідження також розрізняємо такі аспекти вивчення 
термінологічної системи і семантичних інваріантів її термінів: перший – 
аналітичний –  для дослідження структури смислів терміна аналізується його 
вживання в різних контекстах; другий – концептологічний, який є певною мірою 
протилежним до першого підходу – у ньому переважає семантична тенденція до 
того, що для кожного поняття має існувати лише одне визначення, яке не 
вживається для назви інших понять. Такий підхід Ф. Ріггз називає нормативною 
термінологією. Третій аспект вивчення зазначених проблем, який ми поділяємо, є 
синтетичним та встановлює зв’язок між лексикологією та концептологією.   

Поняття інваріанта є одним із визначальних у теоретичних дослідженнях 
значення слова, що входить до складу багатьох наук. Теорія інваріанта – один із  
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способів наближення до розуміння внутрішньої  та зовнішньої сутності мови, який, 
як складова,  формує корпуси теоретичних та практичних лінгвістичних досліджень. 

Інваріант розуміємо як  „неподільне ядро”, яке організує та акумулює систему 
смислів у складі полісемічного слова-терміна, визначає логіку і напрями розвитку 
його семантичної структури і уможливлює існування терміна у певних 
термінологічних смислах  різних терміносистем.   

У дослідженні здійснено виявлення та аналіз глибинних семантичних 
структур, які є категорією, притаманною мові, і експлікують себе в конкретних 
мовних системах на рівні загальновживаної лексики та на рівні окремих 
термінологічних підсистем.  

У другому розділі «Семантична структура інваріанта терміна мистецтва» 
визначено та досліджено семантичну структуру інваріанта термінів мистецтва, які 
ми аналітично організували певним чином (ряд grotesque). Побудовано схеми 
семантичної структури інваріантів, смислів терміна, концептуальні фреймові моделі 
інваріантів (вибудовано фрейм «Grotesque»), досліджено ідеалізовані когнітивні 
моделі, категоріальні прототипи, а також вплив інваріанта на явище семантичної 
транстермінологічної екстраполяції. Здійснено синтез різнотипових підходів у 
дослідженні структури  інваріанта. 

Для виокремлення семантичного інваріанта важливе значення має 
дослідження особливостей формування певних закономірностей словотвірного 
розвитку.  Аналіз цих процесів потребує вивчення  семантичної структури не лише у 
синхронному аспекті. Якщо розглядати смислову структуру терміна, базуючись 
тільки на існуючий системі смислів, то виникає імовірність не надати належної 
уваги певним етапам чи моментам  семантичної похідності, які суттєво вплинули на 
формування та розвиток смислів терміна. Врахування діахронного аспекту, на наш 
погляд, є одним з необхідних етапів семантичного аналізу. Синхронний аспект 
розвитку терміна дозволяє простежити існуючий взаємозв’язок смислів у структурі 
лексеми  та реалізацію кожного смислу у певному семантичному термінологічному 
полі (grotesque ornamental pattern of the frieze, grotesque portrait, grotesques of  the 
bestiaries, Leonardo’s grotesque heads, E. A. Poe grotesques; «The lumps were large, and 
they often made the monkeys appear grotesque. Infants looked as if they had two heads or 
a massive goiter; many adults resembled something out of B-movie sci-fi.» (K. Milton 
«Something to Howl About»)»). З метою збільшення повноти охоплення семантичних 
чинників, які вплинули на формування  та розвиток структури семантичного 
інваріанта та семантичної структури терміна, враховуємо діахронний та синхронний 
аспекти розвитку терміна, та розглядаємо процес формування семантичного 
інваріанта в об’єктивній єдності двох вищезазначених аспектів. 

В ієрархічній структурі семантичного інваріанта терміна вирізняємо: архісему 
(загальну сему родового значення, категоріальну, інтегральну сему), яка вважається 
центром семеми, усі інші семантичні компоненти у структурі семеми доповнюють, 
конкретизують, додатково визначають архісему; диференційні семантичні 
компоненти, які знаходяться у родо-видових відношеннях із архісемою (так, 
наприклад, одна з диференційних семантичних ознак структури семантичного 
інваріанта     grotesque    –   ознака    «спотвореність»    ( «Leonardo’s   grotesque  
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heads…Representing manifold types of ugliness, they are composed of exaggerated 
features, such as a hooked nose, bulging forehead, or receding chin, that recur in various 
combinations…(S.Ferino-Pagden «Arcimboldo. Nature and Fantasy»))); також 
виокремлюємо і аналізуємо потенційні та приховані семантичні ознаки, які 
актуалізуються у певних контекстах;  рівні структури семантичного інваріанта; 
експліцитні та імпліцитні, ядерні та периферійні семантичні компоненти; виявляємо 
і досліджуємо семантичні інваріанти гіпероніма і когіпонімів. Відповідно до 
співвідношення  загальних та диференційних ознак будуємо різні типи семантичних 
опозицій. 

Вплив семантичного інваріанта на розвиток смислів полісемічного терміна є 
визначальним, а реалізація базових семантичних ознак у різних семантичних 
(термінологічних) полях на підставі різноманітних основ опозицій є потенціалом, 
що зумовлює напрями його розвитку. 

У третьому розділі «Структурно-семантичні параметри інваріанта 
терміна мистецтва. Роль інваріанта у виникненні нових концептуальних рядів 
та інваріантів» виявлено і досліджено структурно-семантичні параметри 
інваріантів термінів мистецтва, зокрема, ряду baroque, побудовано схеми 
семантичної структури смислів термінів, виявлено і досліджено роль  багаторівневої 
структури інваріантів з точки зору концептуальної семантичної парадигми, 
вибудовано і проаналізовано ряд концепту LUMEN (LIGHT). Досліджено реалізацію 
концепту в інваріанті кореневої морфеми та інваріанти афіксальних морфем, 
виявлено і проаналізовано експліцитні та імпліцитні інваріантні моделі у складі 
інваріанта, досліджено його вплив у категоріальних прототипових та фреймових 
аспектах, і міжконцептуальних взаємозв’язках.  

Виокремлення семантичного інваріанта та визначення його структури дає 
змогу простежити  формування семантичної структури терміна, а також виникнення 
численних його смислів  (baroque style of architecture and decorative art, baroque style 
of music, irregularly shaped pearl – baroque, etc.), як процес поєднання стабільного 
інваріанта із змінними компонентами у синтагматичному плані. 

Наступним етапом аналізу є з’ясувати, як поєднуються між собою елементи 
структури семантичного інваріанта, і яким чином пояснити їх взаємозв’язки. 
Визначення і дослідження структурно-семантичних параметрів інваріанта терміна 
мистецтва ускладнюється тим, що інваріант аналізується одночасно і в статиці, і в 
динаміці.  

Семантичний потенціал  комплексу базових і диференційних семантичних 
ознак інваріанта дає можливість розвитку конверсивних явищ, коли слово-термін 
вживається як модифікатор (означення, обставина і т.д. – illuminate  – v,  adj, n).  

У процесі дослідження структурно-семантичних параметрів інваріанта та їх 
впливу на розвиток системи смислів доходимо висновку,  що інваріантна сукупність 
базових семантичних компонентів є тим  “ядром”, яке дозволяє терміну постійно 
розширювати сфери вживання, пояснює процеси транстермінологізації та переходу 
терміна з термінологічних систем у загальновживану лексику. Слід зазначити, що 
аналіз внутрішньої логіки такого розвитку робить можливим не тільки вивчення  
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окремих випадків вживання термінів як розгалуженої  системи, але також дає змогу 
певного її моделювання. 

У четвертому розділі «Функційна семантико-комунікативна парадигма 
інваріанта терміна мистецтва»  досліджено функціонування семантичного 
інваріанта термінів мистецтва у фахових текстах, функційно-комунікативні 
особливості інваріантів комплексу термінів мистецтва, визначено взаємозв’язки 
семантичних компонентів та рівнів структурно-функційної парадигми інваріанта, їх 
роль у семантичних процесах розвитку термінів, простежено реалізацію впливу 
семантичного інваріанта у різних типах фахового дискурсу. 

Одним із завдань нашої наукової праці було дослідити терміно-одиницю 
функційно (функціонування кожного окремого смислу слова) і аналітично 
(виокремлення семантичного інваріанта, а також визначення і аналіз його 
структури), проаналізувати вплив інваріанта на функціонування терміна у 
термінологічному семантичному полі. Наведімо приклад одного з комплексу 
базових термінів мистецтва – palette. До структури смислів цього терміна входить 
вісім лексикографічно зафіксованих дефініцій, які належать до різних семантичних 
полів. Поетапно виокремлюємо диференційні семантичні компоненти, які входять 
до складу семантичного інваріанта терміна palette. Іменник pale, якій формує 
кореневу морфему слова-терміна  palette, походить від латинського pālus (кіл, 
стовп). Він є похідним від основи *pag – (укріплювати, прикріплювати, 
закріплювати). Англійське слово palisade виникло від *pālicea, простонародного 
латинського похідного від pālus, і тісно пов’язане з ним латинське pālа є джерелом 
англійського слова palette. Спочатку воно означало пласке лезо для розплющення 
речей, і вже пізніше – пласку пластину для фарб (італійське paletta – тонка, як у 
фармацевта, лопатка, ніж, є зменшувальним від латинського pala (лопата, ніж; 
совок; лопата з пласким лезом, якою кладуть хліб у піч)). На основі семантичної 
опозиції (спільної семантичної ознаки) «дія, властивість», виокремлюємо 
експліцитний диференційний семантичний компонент «певна жорсткість, 
укріплення, опора», цей семантичний компонент є морфологічно закріпленим у 
кореневій морфемі та в інваріантній моделі (семантичні опозиції – palette :: pigment, 
palette :: canvas). Другу експліцитну диференційну семантичну ознаку 
виокремлюємо на основі семантичної опозиції (спільної семантичної ознаки) 
«предмет, який  має цю властивість (певної жорсткості, опори)». Таким 
семантичним компонентом є «палка, паличка (будь-якої форми),  пластина» 
(семантичні опозиції – palette :: mastic; palette :: plaster of  Paris).  Диференційною 
семантичною ознакою, яка імпліцитно присутня у складній структурованій 
інваріантній моделі, та виокремлюється на наступній основі семантичної опозиції 
(спільної семантичної ознаки) – «використання цього предмета», є семантична 
ознака – «форма, яка є характерною для використання предмета – переважно 
пласка форма» (семантичні опозиції - palette :: brush,  palette :: chisel). 
 Зазначимо, що у розвитку смислів терміна  palette спостерігаємо одночасно 
різні види метафоричності. Один із них реалізується у безпосередній аналогії  за 
формою – пласка паличка, дощечка, яка може використовуватись для опори, 
підтримання, тримання чого завгодно (у т.ч. і фарб), а також для безпосереднього  
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використання своєї пласкої форми (розмішування, розтирання, тримання на ній чого 
завгодно) – « Le Gentil, comte de Paroy… described her apartment and its contents in his 
memoirs: an easel with a painting begun, a box of oil paints, … a drawing table 
supporting a small stand with a miniature, an English box, an ivory palette and 
brushes…» (The Citoyenne Tallien: Women, Politics, and Portraiture during the French 
Revolution. Art Bulletin. – 2011). Наступним видом метафоричності виступає такий її 
рівень, коли метафоричність формально тісно переплітається з метонімією – 
спостерігаємо явище метафтонімії (у структурі інваріанта актуалізується семантична 
ознака  вмісту цієї дощечки – тобто фарб)  – «Con-quista y reductin adopted this 
tradition, although here, the artist interpreted the color scheme with a softer palette   that 
relies on tans, pinks, and whites» (L. E. Alcalá «A Call to Action: Visual Persuasion in a 
Spanish American Painting»).  

Структуровані певним чином диференційні ознаки у складі семантичного 
інваріанта слугують моделлю, яка отримує можливість  існування у будь-якому 
матеріалі, будь-якому оточенні, тобто потенційно у будь-якому семантичному (і 
термінологічному) полі. Це і дозволяє смислу «опора» отримати смисл палиці, 
переважно пласкої форми, яка використовується у багатьох галузях (і плаский 
інструмент хірурга для мазі, і лопатка, лопата, і плаский клапан у молюсків і т.д., і 
пласка дощечка для зберігання та змішування фарб, а потім і все, що пов’язане із 
багатим набором  фарб, які зібрані разом та слугують фактичним джерелом для 
виникнення художньої різноманітності). Звідси походять  і метафоричні смисли, які 
містять у собі символіку будь-якої глибини та ступеня насиченості (rich, wide 
palette; restricted palette; bright palette; warm, cold palette; bright palette; Rembrandt`s 
magic palette) – ««primitivism», a style defined by a vibrant palette  that enhanced Haiti's 
tropical colors» (L.M. Castañeda «Island Culture Wars: Selden Rodman and Haiti»); «she 
aims to keep a brilliant palette  while building her paint to truly luxuriant depths.» 
(J.A.Parks  «Tin Cans, Fractured Light, and Lavish Paint: The Art of Nancy Switzer»). 
Таким чином, семантичний інваріант забезпечує терміну можливість переходу у 
нові термінологічні поля – музика та література (як от: «Schneider has always favored 
an impressionistic palette. She likes watercolor tones and pastels. She orchestrates with 
unconventional combinations of instruments -- a trumpet and an electric guitar in unison, 
a muted trombone and a baritone saxophone combined to sound like an English horn» 
(D.Hajdu «Remember Beauty!»)), які теж мають символіку високого ступеня 
інтенсивності, а також існування і у семантичному полі «почуття» (palette of 
flavours). 

У процесі дослідження функціонування термінів мистецтва у різних видах 
фахових дискурсів спостерігаємо реалізацію ролі семантичного інваріанта і його 
структури, яка відіграє визначальну роль у процесі розвитку терміна та виникнення 
нових смислів. Наприклад, семантико-функційна реалізація впливу структури 
інваріанта одного з проаналізованих термінів – stain –  здійснюється у різних 
напрямах – якщо в основі протиставлення задіяні  матеріальні речі (фарба, зокрема), 
семантичний інваріант визначає утворення термінологічних смислів (у сфері 
живопису і т.д.) – «In the next phase, she begins a monochromatic underpainting to set 
up the value structure of the composition using a slightly darker variation of the stain.»  
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(E.L. Moss «Brigitte Curt»). Якщо в опозиції є поняття почуття – то утворені смисли є 
фігуральними (ганьба і т.д., чи людина, яка до цього призвела). Семантична 
структура інваріанта має визначальний вплив на функціонування терміна у різних 
термінологічних полях та на процес утворення нових смислів, в тому числі і 
термінологічних – у різних напрямах мистецтва (декоративне, художнє 
виготовлення меблів, живопис (терміни stained glass – вітраж, stain painting – стиль 
живопису та інші)) – «Each object is a veritable sampler of signature painting effects, 
every surface rendered with virtuoso references to the Pollock drip, the de Kooning 
impasto, the Louis stain, the Warhol stencil…» (V. Rutledge  «Suddenly it all makes 
sense»). До того ж, дуже показовим є те, що реалізується вплив як окремих 
семантичних компонентів, так і усієї інваріантної моделі, яку розглядаємо як єдиний 
семантичний комплекс. 

Отже, особливості аналізу термінологічної лексики мистецтва, 
функціонування та взаємозв’язків окремих термінологічних систем, пояснюються 
тим, що в загальновживаній лексиці слово постає як сукупність смислів, і зв’язки 
між ними в рамках однієї лексичної одиниці можуть бути дифузними. У певному 
термінологічному полі термін починає функціонувати в одному (нечасто у декількох 
близьких) смислах. На нашу думку, така „віддаленість” смислів є  лише 
поверхневою, оскільки між усіма смислами (як загальновживаними, так і 
термінологічними) існує постійний зв’язок та наявність структури. Аналіз структури 
цих зв’язків здійснюємо шляхом виокремлення семантичного інваріанта. 

 
 
                                                           ВИСНОВКИ 
 У дисертаційній праці здійснено комплексне дослідження семантичного 
інваріанта термінів мистецтва, обґрунтовано інтегративний структурно-
семантичний підхід до аналізу цього феномена.  Теоретико-методологічними 
підґрунтям слугували наукові дослідження, які належать до комплексу різних  
семасіологічних і термінологічних напрямів. 
 Запропонована комплексна методика дослідження дала змогу виокремити 
семантичні інваріанти термінів мистецтва, визначити і проаналізувати їх структурні 
характеристики та особливості, дослідити їх роль у словотвірному семантичному та 
функційному процесах. У процесі аналізу виявлено, що семантичний інваріант 
терміна мистецтва має складну ієрархічну структуру. Виявлено характерні 
особливості інваріантів термінів мистецтва, проаналізовано чинники, які 
зумовлюють складну систему мотиваційних зв’язків, рівнів та компонентів термінів 
мистецтва та структури їх семантичних інваріантів. 

Проаналізовано комплекс та окремі рівні семантичної вмотивованості у 
процесі виокремлення інваріанта терміна мистецтва в синхронних та діахронних 
аспектах. Термінологічне поле, зокрема, терміносистема мистецтва,  розглядається 
як єдина структура, яка складається із системи взаємопов’язаних понять та створює 
певні умови для реалізації  впливу семантичного інваріанта. 
 У науковій праці досліджено взаємозв’язки між компонентами структури 
смислів полісемічного терміна мистецтва і структурою його інваріанта, простежено  
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його функційну реалізацію. Особливу увагу зосереджено на  аналізі концептуальних 
аспектів реалізації  впливу семантичного інваріанта на формування і розвиток 
структури терміна, на особливості функціонування у різних видах фахового 
дискурсу, включаючи процеси транстермінологічних  семантичних переходів. 

Дослідження семантичних інваріантів термінів мистецтва на семантико-
морфологічному рівні дозволило поглибити уявлення про співвідношення 
семантичних рівнів у структурі інваріанта та про семантичні функції дериваційних 
процесів у його формуванні. 

У процесі аналізу виявлено реалізацію впливу як окремих семантичних 
компонентів, так і усієї інваріантної моделі, яка розглядається як єдиний 
семантичний комплекс. Дослідження функційних  особливостей структури 
семантичного  інваріанта створює можливості для пояснення та певного 
прогнозування існування та еволюції терміна у різних терміносистемах. Результати 
проведеного семантико-функційного аналізу можуть бути використані для 
дослідження складних типів семантичної похідності,  що дозволить пояснити  зміни 
у лексичній структурі терміна та семантичні особливості  різних смислів, які її 
формують.  

У процесі аналізу з’ясовано, що визначені закономірності і функційні 
особливості архітектоніки семантичних інваріантів термінів мистецтва дозволяють 
пояснити потенційні способи їхньої концептуальної реалізації не лише в 
терміносистемі мистецтва, але й у інших терміносистемах. У перспективі результати 
аналізу семантичного інваріанта можуть бути використані в різних напрямах – для 
семантичного дослідження окремих терміносистем та виявлення семантичної 
похідності в різних випадках термінотворення. Отримані результати дослідження 
використано для аналізу семантичних змін терміна, пояснення  його модифікацій, 
які можуть отримувати різні семантичні конотації. Перспективи дослідження також 
полягають у тому, що результати системного аналізу семантичної структури терміна 
та його інваріанта можуть бути використані  у процесі вивчення та прогнозування 
актуалізації словотвірних моделей, та їх функціонування у фахових дискурсах  
інших романо-германських мов. 
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Алієва О. Н. Семантика, структура, функціонування інваріанта 
англійського терміна мистецтва. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Львівський національний університет 
імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. –  Львів, 2017. 

Дисертацію присвячено дослідженню феномена семантичного інваріанта 
англійського терміна мистецтва, семантичних процесів, які діють у структурі 
терміна,  створюють полісемічне слово та забезпечують єдність різноманітних 
смислів у межах однієї фіксованої морфологічної оболонки. Семантичний інваріант 
– глибинний механізм, який експлікує еволюцію терміна, і тому, без аналізу та 
моделювання його структури, її впливу на функційні параметри та особливості 
терміна, є неможливим  дослідження будь-якої терміносистеми, і мистецтва 
зокрема. У роботі обґрунтовано інтегративний структурно-семантичний підхід до  
аналізу семантичного інваріанта термінів мистецтва. Здійснено комплексне 
дослідження семантичного інваріанта термінів мистецтва на базі лексикографічних  
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джерел, фахових та художніх текстів, а також широкого екстралінгвістичного 
матеріалу; визначено структурні і семантичні характеристики інваріанта, 
виокремлено його семантичну структуру; досліджено взаємозв’язки між 
компонентами структури полісемічного терміна мистецтва і структурою його 
інваріанта, простежено функційну реалізацію семантичного інваріанта; досліджено 
його концептуальну роль; залучено комплексну методику дослідження семантичних 
інваріантів термінів мистецтва та аналізу їх ролі у словотвірному семантичному та 
функційному процесах.  

Досліджено терміно-одиниці функційно (функціонування кожного окремого 
смислу слова) і аналітично (виокремлення семантичного інваріанта і визначення 
його структури), та проаналізовано вплив інваріанта на функціонування терміна у 
термінологічному семантичному полі. У процесі дослідження виявлено, що 
семантичний інваріант терміна мистецтва має складну ієрархічну структуру. 
Визначено характерні особливості семантичних інваріантів термінів мистецтва, 
проаналізовано чинники, які зумовлюють складну систему мотиваційних зв’язків, 
рівнів та компонентів термінів мистецтва, та структури їх семантичних інваріантів. 
Виявлено і досліджено визначальний вплив структури семантичного інваріанта на 
термінологічний розвиток, а також на багатогранність семантичних зв’язків між 
термінологічною та загальновживаною лексикою, що уможливлює існування 
процесів транстермінологізації.     

У процесі дослідження функціонування термінів мистецтва у різних видах 
фахового термінологічного дискурсу проаналізовано реалізацію ролі семантичного 
інваріанта і його структури. Визначено, що реалізується вплив як окремих 
семантичних компонентів, так і усієї інваріантної моделі, яка розглядається як 
єдиний семантичний комплекс. Дослідження функційних  особливостей структури 
семантичного  інваріанта створює можливості для пояснення та певного 
прогнозування існування та розвитку терміна у різних терміносистемах. Результати 
такого семантико-функційного аналізу можуть бути використані для вивчення 
складних типів семантичної похідності,  що дозволяє пояснити  зміни у лексичній 
структурі терміна та семантичні особливості  різних смислів, які формують 
структуру полісемічного терміна.  

Ключові слова: семантичний інваріант, семантична структура, термін, 
термінологічна система, смисл, семантична опозиція, концепт, термінологічне поле, 
диференційна семантична ознака, інтегральна семантична ознака. 
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английского термина искусства. – На правах рукописи.  
 Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности  10.02.04 – германские языки. – Львовский национальный 
университет имени Ивана Франко Министерства образования и науки Украины. – 
Львов, 2017. 
 Диссертация посвящена изучению феномена семантического инварианта 
английского термина искусства, семантических процессов, действующих в самой  
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структуре термина, создавая полисемичное слово и обеспечивая единство 
разнообразных смыслов в пределах одной фиксированной морфологической 
оболочки. Семантический инвариант – это глубинный механизм, влияющий на 
развитие слова, и поэтому, без попыток анализа и моделирования структуры 
инварианта, ее воздействия на функциональное развитие слова и его особенности, 
невозможно исследование любой терминосистемы, в том числе и искусства. В 
работе обоснован интегративный структурно-семантический подход к анализу 
семантического инварианта терминов искусства. Осуществлено комплексное 
исследование  семантического инварианта терминов искусства на основе 
лексикографических источников, специальный и художественных текстов, а также 
широкого экстралингвистического материала; определены структурные и 
семантические характеристики инварианта, выделена его семантическая структура; 
исследованы взаимосвязи между компонентами структуры полисемичного термина 
искусства и структурой его инварианта,  прослежена функциональная реализация 
семантического инварианта; исследована концептуальная роль семантического 
инварианта; разработана комплексная методика исследования, направленная на 
определение семантических инвариантов терминов искусства и изучения их роли в 
семантических и функциональных процессах словообразования. 
 Терминоединицы исследованы функционально (функционирование каждого 
отдельного смысла слова)  и аналитически (определение семантического инварианта 
и его структуры), проанализировано влияние инварианта на функционирование 
термина в терминологическом семантическом поле. В процессе исследования 
обнаружено, что семантический инвариант термина искусства имеет сложную 
иерархическую структуру. Определены характерные особенности семантических 
инвариантов терминов искусства, проанализированы факторы, обуславливающие 
сложную систему мотивационных связей, уровней и компонентов терминов 
искусства, и структуры их семантических инвариантов. Обнаружено и исследовано 
определяющее влияние структуры семантического инварианта на 
терминологическое развитие, а также на многогранность семантических связей 
между терминологической и общеупотребительной лексикой, что делает 
возможным существование процессов транстерминологизации. 
 В процессе исследования функционирования терминов искусства в разных 
видах специального терминологического дискурса проанализирована реализация 
роли семантического инварианта и его структуры. Выявлено, что реализуется 
влияние как отдельных семантических компонентов, так и всей инвариантной 
модели, рассматриваемой как единый семантический комплекс. Исследование 
функциональных особенностей структуры семантического инварианта создает 
возможности для объяснения и определенного рода прогнозирования 
существования и развития термина в различных терминосистемах. Результаты 
такого семантико-функционального анализа могут быть использованы для изучения  
сложных типов семантической производности, что позволяет находить объяснение 
изменениям в лексической структуре термина и семантическим особенностям 
различных смыслов, формирующих структуру полисемичного термина. 
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ABSTRACT 

 
Aliyeva O. N. Semantics, Structure, Functioning of English Art Term 

Invariant. – Manuscript copyright. 
Thesis for a Candidate Degree in Philology in Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Lviv National University named Ivan Franco, Ministry of Education and 
Science of Ukraine. –  Lviv, 2017. 

The thesis dwells upon English art term semantic invariant phenomenon and the 
processes within term structure, which creates a polysemic word and ensures unity of 
various senses within one fixed morphological form. Nowadays semantic studies are 
oriented on the investigation of deep processes, which are connected with language units 
development, particularly in complex and elaborated terminological systems such as art 
terminology. The way such processes bring influence on conceptual structures functioning 
within terminological systems requires special research. Semantic invariant is the moving 
force that influences the word development. Therefore, it seems impossible to investigate 
any terminological system, art terminology in particular, without attempts to analyze and 
to model semantic invariant structure and its impact on word functioning and 
development. Integrative structural-semantic approach to the art terms semantic invariant 
analysis has been substantiated in the thesis. Moreover, the research presents extensive 
study of the art term semantic invariant on the basis of lexicographical sources and 
specialized texts, bélles-léttres discourse, literary memoirs, social and political essays  and 
wide-ranging extralinguistic materials. Also, structural and semantic features of the 
invariant, as well as its structural model have been determined. Furthermore, 
interconnections between polysemic term structural components and structure of its 
invariant  have been examined. Functional realization of semantic invariant has been 
traced and analysed. The research has revealed the significance of art term semantic 
invariant regarding the concept with certain structure, as well as multibranch system of 
new conceptual structures and the ways they interconnect. In addition, complex research 
methodology aimed at revealing of art terms semantic invariants as well as their role in the 
processes of semantic and functional word formation has been elaborated. 

Terminological unit has been investigated in functional way (functioning of every 
separate sense of a word) and analytical way (revealing of semantic invariant and its 
structure). Furthermore, we have analyzed the way invariant influences term functioning 
in terminological semantic domain. The research conducted has revealed the fact that the 
semantic  invariant  of  an  art term has a complex hierarchical structure. The invariant  
structure influences drastically term evolution and causes a great variety of connections 
between terminological and common lexis. Due to this fact, transterminological processes 
are possible. The research done has revealed a number of peculiarities of art terms 
semantic  invariants.  Art  terminological  system ranks as a quite specific terminology  
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among the others. Special factors influencing the development of art term semantic 
invariant and complex system of inner linguistic links have been revealed. 

During the research of art term functioning in different types of special 
terminological discourse it’s possible to observe how the semantic invariant and its 
structure are realized. The semantic invariant structure is of a determinative importance in 
the processes of word development and new senses emergence. 
 Moreover, it’s significant that the influence of not only the semantic components 
themselves but also the whole invariant model, regarded as united semantic complex, is 
realized. 
 As various conducted practical research indicates, terminological sense emergence 
and functioning are hard to be explained (and what’s more, to predict further development) 
without detailed analysis of semantic structure in its unity. While carrying out such 
analysis, it is necessary to take into account the phenomenon of common semantic 
component – invariant. It makes possible to explain not only semantic structure 
complexity and sense interconnection character but also to predict further development of 
the term semantic structure.  

Research of the functional peculiarities of semantic invariant structure allow to 
explain and predict the ways the terms are used in various terminological systems. 
Semantic components integrated interconnections within structural-functional paradigm of 
invariant have been  detected as well as their role in the terms development semantic 
processes. All of this has made it possible to retrace semantic invariant  functioning and 
role in various types of special terminological discourse. 

The results of the present semantic analysis can be applied for investigation 
different cases of semantic derivation, especially those which are difficult to explain. 
Therefore, changes within a certain term structure and semantic peculiarities of different 
terminological senses can be explained. We consider that such approach facilitates 
revealing new (even unexpected) etymologies and explaining disputable or vague semantic 
phenomena.  

Key words: semantic invariant, semantic structure, term, terminological system, 
sense, semantic opposition, concept, terminological field, differential semantic feature, 
integral semantic feature.  
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