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УВОДНО СЛОВО

Зборник пред нама настао је из реферата изложених на Међународном
научном симпозијуму Словенска терминологија данас, који се одржао 11‒13.
маја 2016. године у Београду, у организацији Српске академије наука и умет-
ности (Одељења језика и књижевности), Института за српски језик САНУ,
Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења књижевности
и умјетности) и Матице српске. У Организационом одбору скупа били су:
Предраг Пипер, редовни члан САНУ, Слободан Реметић, редовни члан
АНУРС, проф. др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др
Мато Пижурица, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Исидора Бјелаковић,
др Викторија Људвиговна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович
Шчербин и др Владан Јовановић. Секретари Организационог одбора били
су др Марина Спасојевић и др Мирјана Петровић-Савић, а научни секрета-
ри: Весна Ђорђевић и Бојана Томић. Будући да је један од основних циљева
с ко јим је осно ва но Дру штво срп ске сло ве сно сти био рад на ства ра њу срп ске
научне терминологије, одржавање Симпозијума у оквиру програма обеле-
жа ва ња 175 го ди на од осни ва ња Дру штва, да нас Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти, би ла је при ли ка из но ва се под се ти ти овог ва жног до га ђа ја.

На Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија да-
нас изложено је 63 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Репу-
блике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке,
Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.

Пр вог да на, пре не го што је Сим по зи јум зва нич но био отво рен, одр жан
је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету
слависта, по унапред припремљеном програму Комисије. На састанку Ко-
мисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колектив-
не монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и
изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике
за по ме ну ти пе ри од. По ред чла но ва Ко ми си је, на Сим по зи ју му су уче ство ва-
ли домаћи и страни филолози из више лингвистичких дисциплина, будући
да тер ми но ло ги ја пред ста вља ва жан сег мент но мен кла ту ре сва ке по је ди нач не
науке, дисциплине, па тако и лингвистике у целини.



Скуп је отворен поздравном речју потпредседника Српске академије
наука и уметности академика Љубомира Максимовића, а потом су поздрав-
не речи упутили и представници других установа у својству организатора и
покровитеља скупа: проф. др Слободан Реметић, редовни члан Академије
наука и умјетности Републике Српске, др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, проф. др Срето Танасић, директор Института за српски је-
зик САНУ, и проф. др Љиљана Бајић у име Савеза славистичких друштава
Србије и Међународног комитета слависта. На пленарној седници, којој су
пред се да ва ли ака де мик Пре драг Пи пер, др Вик то ри ја Љу дви гов на Ива шчен ко
и проф. др Сре то Та на сић, из ло же но је се дам ре фе ра та, у ко ји ма су пред ста вље -
на истраживања у области терминологије из седам словенских лингвистич-
ких средина: Украјине, Русије, Словеније, Белорусије, Пољске, Хрватске и
Србије.

Другог дана скупа организоване су две паралелне секције, уобличене
у два преподневна и два послеподневна блока. Након сваког блока предви-
ђена је и реализована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
из ло же но је де вет на ест ре фе ра та, у ко ји ма су об ра ђи ва ни про бле ми из лин гви-
стичке терминологије у словенским језицима, затим представљене анализе
термина из разних области знања и стваралаштва из угла етимологије, исто-
риј ског раз во ја и са вре ме ног ста ња, ана ли зи ра на прак тич на пи та ња упо ред не
и вишејезичне терминологије и терминографије. У оквиру друге секције,
изложено је деветнаест реферата, у којима су обрађене те ме ве за не за ме сто
тер ми на у лек сич ком си сте му сло вен ских је зи ка, упо редно из у ча ва ње тер ми -
но ло шких си сте ма, из ра ду тер ми но ло шких елек трон ских база и портала, као
и израду терминолошких речника.

Током трећег дана скупа паралелне секције подразумевале су препо-
дневни и један послеподневни блок (само у првој секцији), након којих је,
такође, организована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
изложено је дванаест, а током друге секције седам реферата. У рефератима
су обрађиване теме које се односе на функционалну раслојеност термино-
лошког израза, затим питање терминологије у језицима специјалне намене,
проблем интернационализације и национализације у терминологији словен-
ских језика итд. С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата,
као што је било очекивано, у првом реду биле су посвећене дескриптивним,
нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и
у њеној историји.

Радови представљени у овом зборнику одражавају главне токове у ко-
јима се у словенском свету данас развија терминологија схваћена у двама
основним значењима – као 1) уређен систем специјалних лексичких једини-
ца у служби одређене науке, струке, духовности, уметности и сл. и као 2)
аутономна лингвистичка дисциплина која се бави изучавањем термина као
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јединица терминолошког система. Садржај зборника чине радови који су
груписани у оквиру следећих целина: I. Поглед на развој терминолошких и
терминографских истраживања у словенским језицима. Правци у терми-
нологији, II. Терминологија и речници, III. Граматичка и лингвистичка тер-
минологија, IV. Стандардизација терминологије у прошлости и садашњости.
Термини и књижевнојезичка норма, V. Термин и лексички систем, VI. Функ-
ционална раслојеност терминолошког израза – научна, стручна (професио-
нална) терминологија и специјална лексика духовне и материјалне културе
народних говора, и, као последње поглавље, VII. Електронске терминоло-
шке базе података и њихова примена у терминологији, терминографији и
лексикографији. Терминолошки сајтови и портали.

Овај симпозијум била је згодна прилика да се сагледа српска термино-
логија у ширем словенском лингвистичком контексту, да се погледа оно што
је досад урађено и оно што још треба урадити. С друге стране, учешће вели-
ког броја домаћих лингвиста на скупу и објављивање њихових радова у овом
зборнику омогућује да се српска лингвистика у пољу терминологије на ва-
љан начин представи широј словенској публици.

Уредници
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ТЕРМІНОГРАФІЧНІ ПРАЦІ ХАРКІВСЬКИХ ЛЕКСИКОГРАФІВ

Володимир Володимирович Дубічинський*

Статтю присвячено проблемі створення словників у Харківському лек-
сикографічному товаристві (ХЛТ) при Національному технічному університеті
„Харківський політехнічний інститут“ (Україна). Йдеться про перекладні (дво- та
багатомовні) термінологічні тлумачно-сполучувані словники. Запропоновано
оригінальну мікроструктуру словника, а також наведено приклади словникових
статей лексикографічних праць, виданих у ХЛТ.

Ключові слова: лексикографія, термінологічні словники, мікроструктура
словника (словникова стаття)

На початку 1992 року на базі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») створено Харківське
лексикографічне товариство (ХЛТ), що об’єднує науковців, перекладачів,
викладачів, студентів, спеціалістів-нефілологів різних вишів міста Харкова
та інших міст і держав, які працюють над створенням різноманітних слов-
ників, удосконалюють словникарську теорію та практику.

Товариство працює на громадських засадах. Харківським його названо
лише за місцем знаходження. Членами товариства можуть бути мешканці рі-
зних міст, громадяни різних країн, усі, хто працює над створенням словників
і навчальних словникових матеріалів.

Серед основних завдань товариства не тільки підготовка й видання різ-
номанітних словників, але й концентрація зусиль та координація праці всіх
словникарів світу, організація та проведення науково-практичних конферен-
цій, семінарів, обговорень тощо.

ХЛТ організувало кілька міжнародних наукових конференцій і семінарів:
Алушта (1993, 1995) – Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми
лексикографії»; Гродно (спільно з Гродненським державним університетом,
1997, 1998, 2002, 2005, 2007, 2009, 2013) – Міжнародна наукова конферен-
ція «Сучасні проблеми лексикографії»; Київ (спільно з Національним авіа-
ційним університетом, 2000) – Міжнародна наукова конференція «Сучасні
проблеми термінології та термінографії»; Відень (спільно з Австрійським
комітетом славістів, 2001) – Міжнародна наукова конференція «Слов’янські
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мови сьогодні»; Санкт-Петербург (Інститут лінгвістичних досліджень РАН,
2015) – Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми лексикогра-
фії»; Харків (спільно з Міжнародним слов’янським університетом, 1999) –
Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми лексикографії»; Харків
(НТУ «ХПІ», 2004) – Міжнародна наукова конференція «Проблеми викладан-
ня мов»; Харків (НТУ «ХПІ», спільно з Гродненським державним універси-
тетом та Інститутом славістики Клагенфуртського університету, Австрія, 2011)
– Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми лексикографії»; Хар-
ків (НТУ «ХПІ», 1994–2014) – Міжнародні лексикографічні семінари для
студентів, аспірантів і молодих учених (Школа молодих лексикографів).

У наукових заходах ХЛТ брали участь словникарі з України, Росії, Бі-
лорусі, Австрії, Великобританії, Ізраїлю, Китаю, Кореї, Німеччини, Польщі,
Угорщини, Швеції тощо, обговорювалися проблеми методології словникової
праці, термінографії, типології словників, національно-культурної специфі-
ки лексикографічної практики, проблеми історичного та комп’ютерного
словникарства. Форуми закликали лексикографів до створення міжнародних
авторських колективів, заявили про «відкриття державних кордонів» у галузі
співробітництва словникарів. ХЛТ є одним із ініціаторів створення Харків-
ського відділення Українського термінологічного товариства.

З 1998 року ХЛТ на базі НТУ «ХПІ» розробляє комп’ютерні системи
забезпечення українсько-російсько-українського й українсько-англійсько -
-українського перекладу наукових текстів. На програмній основі, розробле-
ній в лабораторії машинного перекладу НТУ «ХПІ», товариство виконує пер-
спективну програму складання україномовних перекладних словників на
електронних носіях за провідними галузями людської діяльності (за різними
терміносистемами), створює єдину технологію постійного оновлення термі-
нології української мови.

З 1992 року за підтримки ХЛТ видано збірники лексикографічних праць,
які теоретично обґрунтовують словникову практику та викладацьку діяль-
ність: Современные проблемы лексикографии / Под ред. В.В. Дубичинского,
С.В. Вакуленко, А.И. Даниленко. – Харьков, 1992; Vocabulum et vocabularium:
Слово и словарь / Под ред. В.В. Дубичинского, С.В. Вакуленко, А.И. Дани-
ленко. – Харьков, 1994. – Вып. 1; Vocabulum et vocabularium: Слово и словарь
/ Под ред. В.В. Дубичинского. – Харьков, 1995–1999. – Вып. 2–6; Vocabulum
et vocabularium: Слово и словарь // Вестник Международного славянского
университета (МСУ). Серия «Филология». – Харьков, 1999. – Вып. 7. – Т. 2.
– № 4; Сучасні проблеми термінології та термінографії. – Київ, 2000; Slavic
Languages Today / Ed. T. Reuther. – Vienna, 2001; Vocabulum et vocabularium.
Слово и словарь: Сб. науч. трудов по лексикографии / Отв. ред. В.В. Дуби-
чинский, С.А. Емельянова, Л.В. Рычкова. – Гродно, 2002. – Вып. 8; Приклад-
ная лингвистика. Проблемы построения лингвистического обеспечения
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образовательных систем высшей школы: Сб. научных статей / Сост.: В.В.
Дубичинский, К.А. Метешкин, Л.А. Федорченко. – Харьков, 2005.; Vocabu-
lum et vocabularium. Слово и словарь: Сб. науч. трудов по лексикографии /
Отв. ред. Л.В. Рычкова и др. – Гродно, 2005. – Вып. 9; Vocabulum et vocabu-
larium. Слово и словарь: Сб. науч. трудов по лексикографии / Отв. ред.
Л. В.Рычкова, В.Л. Воронович. – Гродно, 2007. – Вып. 10; Vocabulum et vo-
cabularium. Слово и словарь: Сб.науч. трудов по лексикографии / Отв. ред.
Л.В. Рычкова, И.А. Усаченко. – Гродно, 2009. – Вып. 11; Vocabulum et voca-
bularium. Слово и словарь: Сб.науч. трудов по лексикографии / Под. ред.
В.В. Дубичинского и Т. Ройтера. – Харьков, 2011. – Вып. 12; Vocabulum et
vocabularium. Слово и словарь: Сб.науч. трудов по лексикографии / Под. ред.
Л.В. Рычковой, Т. Ройтера, В.В. Дубичинского и др. – Гродно, 2013. – Вып.
13; Vocabulum et vocabularium. Слово и словарь: Сб.науч. трудов по лекси-
кографии. – СПб, 2016. – Вып. 14 (у друці).

Задля забезпечення навчального процесу з викладання «Української
мови за професійним спрямуванням» в Національному технічному універ-
ситеті «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») видано кілька
підручників, навчальних посібників і лексикографічних праць: Бондарен-
ко В.В., Дубічинський В.В., Кухаренко В.М. та інші Ділова українська мова:
Дистанційний курс. – Харків, 2000; Бондаренко В.В., Дубічинський В.В., Ку-
харенко В.М. та інші Науково-технічний переклад (українська-російська мо-
ви): Дистанційний курс. – Харків, 2000; Михайлова О.Г., Сидоренко А.А.,
Сухопар В.Ф. Українська наукова термінологія. – Харків, 2002; Дубічинсь-
кий В.В. Лексикографія української мови: Конспект лекцій. – Харків, 2002;
Бондарець О.В., Дубічинський В.В., Павлова Г.Д., Терещенко Л.Я. Посібник
з основ українського термінознавства та перекладу науково-технічної літе-
ратури. – Харків, 2002; Бондарець О.В., Булавін В.І., Дубічинський В.В., Нє-
красов О.П., Павлова Г.Д., Терещенко Л.Я. Посібник з хімічного терміно-
знавства. – Харків, 2003; Дубічинський В.В., Кримець О.М. Лінгвістичні
аспекти стандартизації української термінології: Методичні вказівки. – Хар-
ків, 2003; Прикладне термінознавство / За ред. В.В. Дубічинського та Л.А.
Васенко. – Харків, 2003; Дубічинський В.В. Українська лексикографія:
Історія, сучасність та комп’ютерні технології. – Харків, 2004; Васенко Л.А.,
Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова українська мова. – Київ, 2008; Ду-
бічинський В.В. Лексикографія. – Харків, 2012; Васенко Л.А. Вступ до при-
кладної лінгвістики. – Харків, 2014.

Харківське лексикографічне товариство при НТУ «ХПІ» працює над
термінологічними словниками, користуючись своєю оригінальною методо-
логічною концепцією словникової статті.

Змістом словника є весь комплекс інформаційних ресурсів. Спробує-
мо створити ідеальну модель термінографічної праці, яка б містила основні
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види лінгвістичної та екстралінгвістичної інформації. Перерахувати всі типи
інформації в словнику практично неможливо. Наведемо його найважливіші
інформаційні блоки-зони, що мають універсальний характер:

1. Орфоепія й орфографія – фонетична (наголос, іноді транскрипція –
вимова деяких фрагментів терміна) та правописна інформація.

2. Граматична характеристика – інформація про основні морфологічні
ознаки реєстрового слова, його граматичні категорії, парадигми словозміни.

3. Семантизація реєстрової одиниці – інформація про її значення. Для
номінації операції та наслідку семантизації використовують терміни тлума-
чення, дефініція і перекладний еквівалент.

Тлумачення розкриває значення мовної одиниці з погляду наївної
картини світу, його зазвичай дають філологічні словники; дефініція (термі-
нологічне тлумачення) – логічне визначення поняття, яке містять енцикло-
педичні, термінологічні словники, зорієнтовані на наукове бачення дійсності;
перекладний еквівалент – мовна одиниця, використовувана для семантизації
реєстрової одиниці у дво- та багатомовних перекладних словниках.

Розкриття змісту словникових одиниць також можливе за допомогою
синонімів, сполучуваності, словотвірних, етимологічних, історичних, енци-
клопедичних довідок, покликань на уживане слово тощо.

4. Відомості про системні відношення – синонімічні, антонімічні, па-
ронімічні, омонімічні, партитивні, ідеографічні, функціональні, гіпо-гіперо-
німічні та інші.

5. Термінологічна валентність – набір словосполучень у словниковій
статті, в яких реєстрове слово є опорним чи залежним компонентом слово-
сполучення. У термінологічних словниках переважно подають значення слова
поза контекстом його вживання. Сполучуваність надає можливість глибше
й точніше розкрити семантику описуваної термінологічної одиниці.

6. Словотвірна інформація – терміноелементи (наприклад, префікси,
суфікси, основи), модель словотворення тощо. Словотвірне гніздо зазвичай
демонструє дериваційні можливості заголовного слова, розширює інформа-
ційний потенціал словника.

7. Етимологічні довідки часто подають у словнику для того, щоб про-
стежити походження й історичні витоки термінів.

8. Лексикографічні позначки – власне словниковий засіб, який обме-
жує сферу вживання та лінгвістичні особливості тих чи інших термінів.

Серед використовуваних в лексикографії позначок розрізняємо: лек-
сичні (про людину; транспорт; за часів царату і т.п.); семантичні (перен.
тощо); галузеві, зокрема й функціонально-стильові (газетн., офіц., спец.,
хім., фіз., матем. тощо); стилістичні (розм., книжн. тощо); емоційно-експре-
сивні (ірон., жарт., зневажл. тощо); хронологічні (застар., істор. тощо);
граматичні (недок., перех., род. мн., коротк.ф. тощо); статистичні (рідше,
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зазвичай тощо); заборонні (не викор., не реком. тощо); обмежувальні (тіль-
ки недок. тощо) та деякі інші.

9. Покликання – віднесення користувача до ядерного заголовного тер-
міна (напр., див., те саме що).

10. Енциклопедичні довідки. Термінологічні словники як лексикогра-
фічні праці, що описують явища, процеси, предмети дійсності, оперують
здебільшого саме енциклопедичною інформацією.

Отже, навіть коротка характеристика типів лексикографічної інформа-
ції та елементів словникової статті показує їх взаємозв’язок і взаємозалежність,
що підтверджує висновок про мікроструктуру словника як про окрему си-
стему в макроструктурі словника.

Зважаючи на навчально-методичну доцільність потреб вищої освіти, не-
пересічного значення набуває сьогодні праця термінографів щодо створення
термінологічних словників нової ґенерації, і перш за все, у комплексному
описові термінологічних одиниць різного ґатунку.

Комплексність лексикографічного опису термінологічних одиниць
полягає у системній репрезентації термінів і термінологічних словосполук
у єдиній структурі словникової статті, яка об’єднує алфавітний та ідеогра-
фічний (тезаурусний) принципи відображення термінів і складається з таких
елементів: заголовного терміна в канонічній (початковій) формі; акцентоло-
гічної (наголос) та короткої граматичної характеристики заголовного терміна;
перекладу термінів іншою (іншими) мовою (мовами); дефініції (дефініцій)
кожного зі значень заголовних термінів; наведення термінологічної та не-
термінологічної сполучуваності терміна з перекладними еквівалентами; опису
словотвірних потенцій термінологічних одиниць із перекладними еквівален-
тами (словотвірне гніздо); ілюстративних речень.

Комплексна словникова стаття є узагальненим лексикографічним опи-
сом термінологічного мінімуму, який складається як з однослівних термінів
(центри, ядра), наприклад: сівалка, так і з термінів-словосполук, наприклад:
бавовняна сівалка, що формують периферію термінологічного ядра.

Заголовні одиниці є однослівними термінами-іменниками (ядра). Роз-
ширення словника може відбуватися за рахунок сполучуваних можливостей
кожного з цих ядерних термінів і словотвірного гнізда.

Акцентологічну характеристику обмежено наведенням наголосу на
відповідному складі заголовного слова. Коротка граматична характери-
стика передбачає: подання форми родового відмінка однини та зазначення
роду іменника, форм жіночого та середнього роду прикметника. Наприклад:

Накопичувач, -а, ч.
Плантажн/ий, -а, -е.

Перекладні еквіваленти та дефініції для словника передбачено до-
бирати з авторитетних довідників і підручників відповідних галузей знань.
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Наведемо приклад з російсько-українського словника сільськогосподарської
техніки, в якому перекладено не тільки заголовні терміни, але й їхні дефініції:

Сполучуваність термінів запропоновано описувати за 4-ма сполучу-
ваними позиціями:

1) прикметники або дієприкметники у функції узгодженого означення
з заголовним терміном, наприклад: блокувальний важіль, вмикальний важіль,
гальмовий важіль, заводний важіль, перемикальний важіль;

2) заголовна термінологічна одиниця із залежними іменниками в рі-
зних відмінках (з прийменниками та без прийменників), наприклад: корінь
з числа, корінь рівняння;

3) заголовна термінологічна одиниця є залежним членом у словоспо-
луці (з прийменниками та без прийменників), наприклад: концепція марке-
тингу, керування маркетингом, менеджер з маркетингу;

4) заголовний термін із керованими дієсловами у формі інфінітива не-
доконаного та доконаного виду (з прийменниками або без прийменників),
наприклад: починати – почати дискусію, переходити – перейти до дискусії.
Сполучувані позиції вводяться знаком # .

У словотвірне гніздо входять одиниці з термінами-прикметниками,
похідними від заголовної одиниці-іменника, наприклад: анодні промені,
анодний струм тощо. Словотвірне гніздо позначено знаком *.

Ілюстративні речення є мінімальними текстовими одиницями, які мо-
жуть допомогти студентам використовувати описувані терміни в письмовому
та усному мовленні, у живому спілкуванні мовою фаху. Фрази переважно
несуть додаткову теоретичну інформацію з основ описуваної у словнику тер-
міносистеми. Ілюстративні речення виділено курсивом.

Важливим питанням лексикографічної праці є добір лексики для тер-
мінологічного мінімуму. Критеріями внесення терміна до словника вважаємо
такі: а) доцільність і необхідність терміна у контекстах певної підмови; б)
частотність вживання конкретного терміна в текстах зі спеціальності; в)
цінність його для описуваної термінологічної системи.

Термінологічним мінімумом називаємо функціонально зв’язаний лек-
сичний мінімум, який змістовно відображає певний фрагмент словникового
складу, пов’язаний з тією чи іншою підмовою (терміносистемою). З дидак-
тичною метою опанування мінімуму є необхідним для студента задля ово-
лодіння системними основами термінології тієї спеціальності, вивчення якої
передбачене навчальними програмами.
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Подборщик, -а, м. –

механизм, который устанавливается на убо -
роч ных машинах для подбора скошенной
рас тительной массы.

Підбирач, -а, ч. –

механізм, який установлюють на збиральних
машинах для підбирання скошеної рослинної
маси.



Сьогодні за пропонованою концепцією в Харківському лексикографіч-
ному товаристві при НТУ «ХПІ» створено та видано такі словники: Дубичин-
ский В.В., Зубарєва В.А., Олійник С.П. Русско-английский толково-сочетае-
мостный словарь по внешнеэкономической деятельности. – Харьков, 1992;
Дубичинский В.В., Данилевич С.Б. Терминологическая лексика русского язы-
ка по теме «Физические величины» в курсе элементарной физики. – Харьков,
1992 (часть 1); 1993 (часть 2); Дубичинский В.В., Горнова Л.М., Буквин А.В.,
Северин Н.В. Общественно-публицистическая лексика русского языка. – Ха-
рьков, 1993; Дубичинский В.В., Клебанова С.М. Краткий словарь театраль-
ной лексики (русский-английский-французский-испанский). – Харьков,
1993; Термінологічна лексика з мікро- та макроекономіки / За ред. Т.В.Рябо-
вої та В.В.Дубічинського. – Харків, 1994 (Російсько-український словник);
Дубичинский В.В., Романов Ю.А., Данилевич С.Б., Медолазов А.А. Учеб-
ный русско-английский словарь математических терминов / Под ред. В.В.
Дубичинского. – СПб, 1996; Дрозд О.М., Дубічинський В.В., Д’яков А.С.,
Зубарєва В.А., Кияк Т.Р., Куліш В.І., Олійник С.П. Словник-посібник еконо-
мічних термінів. Російсько-українсько-англійський / За ред. Т.Р. Кияка. – Київ,
1997; Дубичинский В.В., Зубарева В.А., Олейник С.П. и др. Словарь -справоч-
ник терминов внешнеэкономической деятельности. Русско-англо-китайский.
– Харьков, 2000; Єгоров Б.О., Єгоров Г.Г., Осташевський М.О. та інші. Ро-
сійсько-український робочий словник фахівця з електротехніки: електричні
машини / За ред. В.В.Дубічинського – Харків, 2001; Дубічинський В.В., Кри-
мець О.М., Чернявська С.М. Словник-мінімум термінів ділової української
мови – Харків, 2002; Зембінська Т.М., Морозов І.В., Дубічинський В.В. Ро-
сійсько-український і українсько-російський словник термінів сільського-
сподарської техніки. – Харків, 2004; Словарь химических терминов // Под
ред. В.В. Дубичинского – Ростов н/Д, 2006; Дубичинский В.В., Евдощенко
С.И., Гайворонская В.В. Учебный словарь химических терминов (русско-ан-
глийский). – Харьков, 2012.

Наведемо приклади словникових статей.

Дубичинский В.В., Зубарева В.А., Олейник С.П. Русско-английский толково-сочетае-
мостный словарь по внешнеэкономической деятельности (Харьков, 1992):

НАЛОГ, м : tax.
Устанавливаемый государством обязательный сбор, к-рый уплачивается предприяти-

ями, учреждениями и населением.
# Косвенный налог – indirect tax
Личный налог – general property tax
Подоходный налог – income tax
Прямой налог – direct tax
# Налог на добавленную стоимость – value-added tax
Налог на нераспределённую прибыль – indistributed profit tax
Налог на прибыль корпораций – corporation income tax
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Налог с оборота – turnover tax
# Элементы налога – elements of tax
* Налоговое право – fiscal law
Налоговые льготы – tax incentives
Налоговые гавани – tax havens.
1. В нашей стране подоходный налог является основным видом прямых налогов с на-

селения и взимается по прогрессивной системе с нарастающей ставкой обложения. 2. В об-
лагаемый налогом на добавленную стоимость оборот включается не вся выручка, а только
добавленная в данном звене производства и реализации стоимость.

Дубичинский В.В., Романов Ю.А., Данилевич С.Б., Медолазов А.А. Учебный русско-
английский словарь математических терминов / Под ред. В.В.Дубичинского. – СПб, 1996:

УРАВНЕНИЕ, ср. – equation.
Равенство, верное при некоторых допустимых значениях входящих в него переменных.
# Алгебраическое ~ – algebraic equation.
Биквадратное ~ – biquadratic equation.
Буквенное ~ – literal equation.
Данное ~ – given equation.
Дробное ~ – fractional equation.
Дифференциальное ~ – differential equation.
Иррациональное ~ – irrational equation.
Квадратное ~ – quadratic equation.
Кубическое ~ – cubic equation.
Линейное ~ – linear equation.
Неопределенное ~ – indeterminate equation.
Однородное ~ – homogeneous equation.
Параметрическое – – parameter equation.
Показательное ~ – exponent equation.
Полное ~ – full equation.
Совместные ~я – consistent equations.
Тригонометрическое ~ – trigonometrical equation.
# ~ линии – equation of a line.
~ плоскости – equation of a plane.
~ поверхности – equation of a surface.
~ прямой – equation of a line.
~ прямой в отрезках на осях – intercept form of (for) the equation of a straight line.
~ с двумя неизвестными – an equation in two unknowns.
~ степени n – equation of n degree.
# Левая (правая) часть ~я –the left (right) side of an equation.
Система ~й – system of equations.
# Выводить-вывести ~ – to derive an equation.
Решать-решить ~ – to solve the equation.
Составлять-составить ~ – to formulate (form, set up, write) an equation.
Транспонировать ~я – to transpose equations.
Удовлетворять-удовлетворить ~ю – to satisfy an equation.
1. Решить уравнение – значит найти все его корни или доказать, что их нет. 2. Урав-

нение вида ах + by = с, где х, у – переменные, а а, б, с– коэффициенты, называется линейным
уравнением с двумя неизвестными.
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Зембінська Т.М., Морозов І.В., Дубічинський В.В. Російсько-український і українсь-
ко-російський словник термінів сільськогосподарської техніки. – Харків, 2004:

Докладніше зі словниками ХЛТ та принципами їх укладання можна
також ознайомитися у попередніх публікаціях автора (Дубічинський 2013,
2014, 2015).

Подібні перекладні тлумачно-сполучувані термінологічні мінімуми є
методологічною основою для створення великих навчальних словників із
певної спеціальності, для текстових навчальних корпусів, збірників вправ.
Оскільки такий словник містить унормовану термінологію, то він може слу-
гувати базою для навчання студентів фахової мови та забезпечувати систем-
не знання термінології обраної спеціальності.

Запропонована комплексна процедура опису термінологічних одиниць
об’єднує алфавітний та ідеографічний (тезаурусний) принципи відображен-
ня термінів, що надає можливість не тільки визначити значення слова, але й
знайти його, виходячи з наявності в певному семантичному термінополі – в
описуваній терміносистемі.
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Загрузчик, -а, м. –

машина, предназначенная для транс пор ти ро ва -
ния и загрузки материалов в раздаточные бун -
керы или емкости, а также для бестарной пе ре -
возки зерна, кормов, минеральных удо бре ний.

# Загрузчик зерна
Загрузчик удобрений
Загрузчик кормов
Загрузчик комбикормов.
* Загружа/ть, -ю, -ешь зерном
Загрузочн/ый, -ая, -ое устройство

Зимой загрузчик используется в особых кли -
ма тических условиях.

Завантажувач, -а, ч. –

машина для транспортування, завантаження
матеріалів у роздаткові бункери або ємкості,
а також для безтарного перевозу зерна, кор -
мів та мінеральних добрив.

# Завантажувач зерна
Завантажувач добрив
Завантажувач кормів
Завантажувач комбікормів.
* Завантажу/вати, -ю, -єш зерном
Завантажувальн/ий, -а, -е пристрій

Узимку завантажувач використовуєтьcя в
особливих климатичних умовах.



Владимир Владимирович Дубичинский

ТЕРМИНОГРАФИЧЕСКИЕ ТРУДЫ ХАРЬКОВСКИХ ЛЕКСИКОГРАФОВ

Р е з ю м е

Статья посвящена ознакомлению с принципами и концепциями создания словарей в
Харьковском лексикографическом обществе (ХЛО) при Национальном техническом универ-
ситете „Харьковский политехнический институт“ (Украина). Речь идёт, прежде всего, о пе-
реводных (дву- и многоязычных) терминологических толково-сочетаемостных словарях.
Предлагается оригинальная микроструктура словаря, по которой создаются лексикографиче-
ские труды ХЛО, а также приводятся примеры словарных статей изданных словарей.

Ключевые слова: лексикография, терминологические словари, микроструктура слова-
ря (словарная статья)
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