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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Лісівництво як наука має цілісну термінну систему, що динамічно 

розвивається і тісно корелює з терміносистемами інших галузей та із 

загальновживаною лексикою.  

Українська термінологія лісівництва (УТЛ) ще не була об’єктом всебічного 

і глибокого аналізу. Окремі терміни лісівництва проаналізовано в працях 

В. Бондаренка, Л. Могильник, А. Бобка, О. Дребот, Л. Марчук, А. Косовського 

І. Ребезнюка, О. Фурдичка. Об’єктом комплексного лінгвістичного дослідження 

стали терміносистеми дотичних до лісівництва наукових галузей, зокрема 

лісової та деревообробної промисловості (Н. Шило), фітомеліорації (Т. Петрова). 

На прикладних аспектах функціонування термінів лісівництва та лісотехнічних 

термінів зосереджували увагу О. Гриджук, М. Мазепа. Сучасний стан 

української лісотехнічної термінології вивчали Н. Библюк, Р. Рожанківський, 

В. Ридаш. Роль термінології у стандартизації назв лісоматеріалів окреслено в 

працях В. Дерев’янка. Особливості термінології лісівництва й лісового 

господарства проаналізовано на матеріалі інших мов – німецької та англійської 

(В. Синьо, О. Паніна, Н. Хижняк, Л. Миклаш). 

Актуальність дослідження зумовлена потребою розвитку термінознавства 

та прикладного дослідження окремих терміносистем. В українському 

термінознавстві досі немає жодної праці, присвяченої комплексному аналізові 

української термінології лісівництва. Детальне і всебічне вивчення УТЛ є 

необхідним для впорядкування та стандартизації терміносистеми лісівництва, 

укладання словників термінів лісівництва. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах наукової теми кафедри українського прикладного мовознавства 

Львівського національного університету імені Івана Франка „Комунікативно-

прагматичні та лінгводидактичні аспекти дослідження української мови в 

діахронії та синхронії на різних етапах розвитку” (номер державної реєстрації 

0115U003719). Тему роботи затверджено на засіданні вченої ради філологічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (витяг 

із протоколу № 22/1 від 29 січня 2014 року) та уточнено на засіданні наукової 

координаційної ради „Українська мова” в Інституті української мови Національної 

академії наук України (витяг із протоколу № 73 від 26 квітня 2016 року). 

Мета роботи – дослідити становлення та розвиток української термінології 

лісівництва, вивчити її системну та структурну організацію.  

Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань: 

1)  обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження УТЛ;  

2)  дослідити становлення та історію розвитку УТЛ;  

3)  виявити системні зв’язки між термінами лісівництва на рівні 

термінного поля (груп, підгруп, мікрогруп);  

4)  описати парадигматичні відношення в системі українських термінів 

лісівництва; 

5)  окреслити структурні типи українських термінів лісівництва; 
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6)  систематизувати матеріал до словника термінів лісівництва, його 

електронної версії та оновленого Державного стандарту України з лісівництва. 

Об’єктом дослідження є українська терміносистема лісівництва. 

Предмет дослідження – особливості становлення та розвитку УТЛ, 

системна і структурна організація українських термінів лісівництва. 

Джерельна база. Матеріалом для аналізу слугували 2 602 терміни 

лісівництва, зібрані методом суцільного відбору із державних стандартів, 

сучасних спеціальних термінологічних словників, енциклопедій і довідників, 

наукової літератури з лісівництва. 

Методи дослідження. Вивчення становлення та розвитку української 

термінології лісівництва, її системно-структурної організації забезпечують 

методи: описовий метод, який застосовано для характеристики періодів розвитку 

української термінології лісівництва, а також для опису тематичних груп термінів, 

гіперо-гіпонімних відношень між термінами, явищ синонімії, антонімії, полісемії 

та омонімії в системі УТЛ, оцінки структурних особливостей терміноодиниць 

лісівництва; структурний метод, з допомогою якого вдалося виявити особливості 

словотвірної структури однокомпонентних термінів лісівництва, встановити 

структурні моделі багатокомпонентних термінів лісівництва. Компонентний 

аналіз використано для визначення елементів семантики термінів лісівництва, 

що послужило підставою для формування термінного поля УТЛ, виокремлення 

в ньому ядра та периферії, включення термінів лісівництва до певних тематичних 

груп, підгруп і мікрогруп. Дистрибутивний аналіз допоміг встановити 

сполучуваність термінів, виявити парадигматичні відношення між ними, 

розмежувати значення полісемних термінів лісівництва. Методом суцільного 

відбору сформовано корпус терміноодиниць лісівництва. Прийом кількісних 

підрахунків дав змогу підтвердити висновки щодо багатства тематичних груп 

(підгруп, мікрогруп) термінів лісівництва, їхніх структурних типів.  

Наукова новизна роботи. Вперше цілісно описано історію становлення 

та розвитку української термінології лісівництва; конкретизовано зміст поняття 

„лісівництво” та визначено місце УТЛ серед термінологій інших лісівничих 

наук; удосконалено тематичну класифікацію українських термінів лісівництва, 

показано їхню системну організацію на рівні термінного поля і родо-видової 

парадигми; встановлено структурні типи й моделі українських термінів 

лісівництва; систематизовано матеріал до словника українських термінів 

лісівництва та його електронної версії, запропоновано зміни та доповнення до 

Державного стандарту України з лісівництва.  

Теоретичне значення дослідження. Результати опису історії розвитку 

УТЛ, семантичних особливостей і структурної організації термінів лісівництва 

розширять відомості про історію формування, тенденції розвитку галузевих 

терміносистем і термінної системи української мови загалом; сприятимуть 

уніфікації та кодифікації досліджуваних термінів; уточнять загальні питання 

українського термінознавства; забезпечать можливість порівняти українську 

термінологію лісівництва з іншими галузевими терміносистемами української 

мови. 
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Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації 

стануть базою для укладання словника термінів лісівництва, його електронної 

версії, методичних посібників і навчальних підручників для студентів, які 

вивчають лісівництво, сприятимуть оновленню Державного стандарту України 

з лісівництва, уніфікації термінів лісівництва, покращать якість навчального 

матеріалу лекційних та практичних занять з навчальної дисципліни „Українська 

мова за професійним спрямуванням” для студентів лісотехнічного напряму 

навчання. Положення і висновки щодо системної та структурної організації 

термінології можна використати в працях з термінознавства.  

Особистий внесок дисертанта. Усі результати та висновки дисертант 

отримав самостійно. Наукових праць, що стосуються теми дисертації, написаних у 

співавторстві, немає. 

Апробація результатів дослідження. Усі положення й результати дисертації 

обговорено на засіданнях кафедри українського прикладного мовознавства 

Львівського національного університету імені Івана Франка (2013–2017). 

Теоретичні принципи та результати роботи викладено в наукових доповідях, 

апробовано на конференціях: Міжнародній науковій конференції „Теорія і 

практика викладання української мови як іноземної” (Львів, 2014; 2015; 2016), 

Міжнародній науковій конференції „Українська термінологія і сучасність” 

(Київ, 2015), ІІІ Міжнародній науковій конференції „Українська мова і культура: 

здобутки та перспективи” (Київ, 2016), звітній конференції викладачів Львівського 

національного університету імені Івана Франка (Львів, 2016), Міжнародній 

науковій конференції „Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні і 

прикладні виміри” (Рівне, 2016), XІV Міжнародній науковій конференції 

„Проблеми української термінології СловоСвіт 2016” (Львів, 2016), Міжнародній 

науково-практичній конференції „Сучасний стан та гармонізація назв культурних 

рослин у системі UPOV” (Київ, 2017).  

Публікації. Основні положення і практичні результати дисертації 

викладено в 10 публікаціях, 8 із них опубліковано у фахових виданнях України, 

1 стаття – у закордонному збірнику та 1 стаття в збірнику наукових праць. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури (291 найменування) і 

джерел дослідження (31 найменування), 5 додатків. У додатках подано список 

публікацій за темою дисертації та відомості про апробацію результатів 

дослідження, реєстр термінів лісівництва, матеріали до словника термінів 

лісівництва та його електронної версії, матеріали до оновленого Державного 

стандарту України з лісівництва, перелік тематичних груп (підгруп, мікрогруп) 

сучасних термінів лісівництва.  

Повний обсяг роботи становить 392 сторінки, основний зміст роботи 

викладено на 189 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та актуальність дослідження. 

Сформульовано мету й основні завдання роботи, визначено об’єкт і предмет 
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аналізу, вказано на джерела фактичного матеріалу та методи його опрацювання, 

окреслено наукову новизну, теоретичне і практичне значення одержаних 

результатів. Подано дані про апробацію матеріалу, а також описано структуру 

роботи та її обсяг. 

Перший розділ „Історія становлення, формування та розвитку 

української термінології лісівництва” присвячено розкриттю теоретико-

методологічних засад дослідження української терміносистеми лісівництва та 

опису історії становлення і розвитку УТЛ. 

Підрозділ 1.1 „Теоретико-методологічні засади дослідження українських 

термінів лісівництва” висвітлює основні теоретичні положення, загальні поняття 

сучасного термінознавства, методи та прийоми дослідження УТЛ. 

З’ясовано, що визначальною для опису терміносистеми лісівництва є 

теорія терміна. Вона тісно пов’язана з теорією опозицій, яка допомагає 

впорядкувати терміносистему лісівництва та встановити зв’язки між термінами, 

і теорією номінацій, що дає змогу з’ясувати процеси входження терміна в 

термінологію лісівництва та визначити його місце в системі УТЛ. 

Обґрунтовано застосування методів (описового, структурного, суцільного 

відбору) та прийомів дослідження (кількісних підрахунків, індукції, дедукції, 

аналогії, моделювання, класифікації), які забезпечують отримання максимально 

об’єктивної, точної і систематизованої інформації про становлення, формування 

та розвиток УТЛ, допомагають виокремити тематичні групи (підгрупи, мікрогрупи) 

термінів лісівництва, встановити гіперо-гіпонімні відношення, описати явища 

синонімії, антонімії, полісемії та омонімії в межах УТЛ, з’ясувати структурні 

особливості термінів лісівництва. 

У підрозділі 1.2 „Українська термінологія лісівництва в системі термінологій 

лісівничих наук” розкрито зміст поняття „лісівництво” та встановлено 

співвідношення термінології лісівництва з термінологіями інших лісівничих 

наук. 

Сформульовано авторську дефініцію терміна лісівництво як науки, яка 

досліджує процеси вирощування, формування і поновлення лісу; типи, складники 

та характеристики лісу, види деревостану; етапи використання, заготівлі й 

оброблення лісових ресурсів і продукції та процеси рубання лісу в теоретичному 

та практичному аспектах. 

Простежено тісний зв’язок термінології лісівництва з термінологіями 

інших лісівничих наук (лісознавчою термінологією, лісівничою термінологією, 

лісотехнічною термінологією, лісовою термінологією, термінологією лісового 

господарства). Зроблено висновок, що ці назви найчастіше перебувають у 

гіперо-гіпонімних відношеннях, тому їх неможливо ототожнювати.  

У підрозділі 1.3 „Періодизація історії розвитку української термінології 

лісівництва” розкрито чинники виокремлення періодів розвитку української 

термінології та галузевих терміносистем, з’ясовано критерії виділення періодів 

історії розвитку УТЛ.  

Становлення та розвиток УТЛ відбувається в тісному зв’язку з тенденціями 

розвитку лісівництва як самостійної науки, з діяльністю наукових товариств, 

об’єднань, установ, навчальних закладів, термінологічних комісій, окремих 
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дослідників, а також із процесами, що притаманні загальновживаній лексиці, 

іншим термінним системам української мови.  

Досліджено, що українські терміни лісівництва формувалися на основі 

лексем та прототермінів, які функціонували до виникнення науки про ліс і 

позначали не поняття, а спеціальне уявлення. Літописні та літературні джерела 

ХІ ст. – ХІV ст. фіксують окремі лексеми на позначення понять лісівництва: 

бір, дерево, ліс, пуща та ін. У словниках, юридичних документах ХІV ст. – кінця 

ХVІІІ ст. функціонують прототерміни лісівництва, які не виявляють системних 

відношень і допускають варіювання номінацій об’єктів: гай, дубрава, лѣсь, 

дебрь, дернь, живь, живица, зелистый, зелный, коренїе, корень, корнь, листь 

древянный, листвїе та ін. 

Становлення української термінології лісівництва пов’язане із зародженням 

у кінці ХVІІІ ст. науки лісівництво. Виокремлено три періоди історії розвитку 

УТЛ: 1) кінець ХVІІІ ст. – 1920-ті рр. ХХ ст.; 2) 1920-ті рр. – 1991 р.; 3) 1991 р. – 

дотепер. 

Перший період (кінець ХVІІІ ст. – 1920-ті рр. ХХ ст.) є часом становлення 

української термінології лісівництва. Основними джерелами термінів лісівництва 

є термінографічні праці І. Гавришкевича, П. Верехи, а також часопис „Sylwan”, 

збірники Наукового товариства ім. Шевченка, напр.: дивдерево, гайок, верша, 

дерево до будови, дерево дубове та ін. Велику кількість термінів лісівництва 

містять наукові праці І. Верхратського (багач, близниця, деревно, живиця, 

облуй, оболона та ін.). Зафіксовані в працях вченого терміни є елементами сучасної 

терміносистеми лісівництва, напр.: дерево, живиця. Деякі із них зазнали 

фонетичних, структурних чи граматичних змін, пор.: галузє – галуззя, деревно – 

деревина, дерево овочне – овочеве дерево, оболона – заболонь. 

Другий період (1920-ті рр. – 1991 р.) є найбільш складний в історії 

української термінології лісівництва. Політична ситуація в Україні (частково 

поза її межами) впливала на термінологічну роботу науковців. У межах цього 

періоду виокремлюємо три етапи: 1) з 1920-х до 30-х рр.; 2) з 1930-х до 50-х рр.; 

3) з кінця 1950-х рр. до 1991 р. 

Перший етап триває на тлі українізації та пов’язаний з діяльністю 

Інституту української наукової мови (ІУНМ) ВУАН, роботою Термінологічної 

комісії при Українській господарській академії (УГА) в Подєбрадах (Чехія). 

При ІУНМ було створено цикл сільськогосподарських наук, у який входила 

лісова секція. Вона працювала над створенням словника лісівничої термінології. 

Члени Термінологічної комісії при УГА підготували та опублікували 

„Лісотехничний словник. Німецько-український” (Подєбради, 1928 р.). У 

Галичині на розвиток термінології лісівництва вплинула наукова діяльність 

М. Мельника, автора праці „Українська номенклатура висших ростин” (1922 р.). 

Багато термінів лісівництва, зафіксованих на цьому етапі, лягли в основу 

сучасної української термінології лісівництва та активно функціонують сьогодні: 

бонітет, вільшина, ґрунт, ґрунтознавство, деревостан, заліснення, зруб, 

лісознавство, лісокористування, недоруб, підлісок, рідколісся та ін. 



6 

На другому етапі через відомі політичні обставини термінологічну 

діяльність попередніх науковців визнали „шкідницькою”, а роботу ІУНМ 

несправедливо засуджували.  

Співробітники ІУНМ публікують один ботанічний термінологічний 

бюлетень (1935 р.). У ньому зафіксовано терміни на позначення понять 

лісівництва: безвершинник, безверхе дерево, березняк, березник, березовий ліс, 

гай березовий, омолоджування, узлісся та ін. Терміни лісівництва перебувають 

у полі зору дослідників на шпальтах часописів „Лісова промисловість” (з 

1941 р.), „Лісове господарство” (з 1948 р.), „Вісник сільськогосподарської 

науки” (з 1956 р.), „Лісовий журнал” (з 1958 р.) та ін. 

Третій етап характеризується активним укладанням спеціальних галузевих 

російсько-українських словників, зокрема з лісівництва. З’явився перший 

академічний словник з лісівництва „Російсько-український словник термінів 

лісівництва” (1980 р.), який містив 8 тисяч термінів, пов’язаних із лісівництвом, 

а також з лісовим господарством, лісозахистом, обробленням деревини: ліс, 

лісівництво, лісознавство, лісистість, лісові культури, лісова статистика, 

лісова технологія, лісова типологія та ін. Так званий „період відлиги” не став 

часом очищення від запозичень, українську терміносистему лісівництва й 

надалі штучно засмічували російськими кальками: живородящий, всмоктуючий, 

денітрифікуючий, пристигаючий та ін. 

У третьому періоді (1991 р. – дотепер) активізуються дослідження 

термінів лісівництва в різних аспектах. Науковці зосереджують увагу на 

проблемах стандартизації УТЛ. Важливим кроком на шляху стандартизації 

термінології лісівництва став Державний стандарт України „Лісівництво: 

терміни та визначення” (1997 р.), який містить 125 основних та 33 довідкових 

терміни лісівництва.  

Розпочалася робота над укладанням спеціальних енциклопедичних 

словників з лісівництва. Першим виданням стала „Українська енциклопедія 

лісівництва” у 2 томах (1999–2007 рр.). Більшість словникових статей розкриває 

зміст понять лісівництва, напр.: лісорослинні умови, лісистість, лісові землі, 

лісові ресурси. 

Процес унормування термінології лісівництва відображають лексикографічні 

праці „Лісівництво” (2006 р.; 2013 р.), „Короткий тлумачний словник-довідник 

понять і термінів лісівництва” (2009 р.), „Короткий словник дендрологічної і 

лісівничої термінології” (2008 р.), спеціальні перекладні словники „Російсько-

англо-український тлумачний лісотехнічний словник” (1995 р.), „Англо-

український словник лісотехнічних термінів” (2013 р.), „Лісотехнічний 

термінологічний словник: український, російський, англійський” (2014 р.).  

Другий розділ „Системна організація сучасної української термінології 

лісівництва” присвячено дослідженню системних зв’язків між термінами 

лісівництва на рівні термінного поля та парадигматичних відношень. 

У підрозділі 2.1 „Термінне поле як ознака системності української 

термінології лісівництва” окреслено структуру термінного поля УТЛ, подано 

тематичну класифікацію термінів лісівництва та проаналізовано склад 

тематичних груп (підгруп, мікрогруп). 
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У межах термінного поля виокремлено ядерну та периферійні зони 

(див. рис. 1). До ядра термінного поля лісівництва включено терміноодиниці, у 

семантичній структурі яких сема ‘співвіднесеність із лісівництвом’ є центральною: 

деревостан, ліс, лісистість, лісівництво, лісовідновлення, лісові культури, 

лісокористування, лісосіка, лісостан та ін.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Структура термінного поля УТЛ 
 

 

 

Ядро УТЛ (2 168 термінів) – терміни на позначення: 1) родових, класифікаційних та 

загальних понять лісівництва; 2) типів, складників та характеристик лісу; 3) видів, 

властивостей, характеристик деревини та деревостану; 4) процесів вирощування, формування 

та поновлення лісу; 5) етапів використання, заготівлі та оброблення лісових ресурсів та 

продукції лісу; 6) процесів рубання. 

Навколоядерна зона (271 термін) – терміни на позначення понять: 1) лісового 

господарства; 2) лісової пірології; 3) мисливствознавства; 4) географії; 5) екології; 6) біології; 

7) ботаніки. 

Віддалена від ядра периферійна зона (163 терміни) – терміни: 1) механіки та техніки; 

2) економіки; 3) правової сфери; 4) хімії; 5) міжгалузеві терміни;  6) загальнонаукові терміни. 
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На периферії термінного поля УТЛ містяться терміни, які пов’язані з 

лісівництвом лише на рівні окремих компонентів семантичної структури. 

Периферія УТЛ має дві зони – навколоядерну та віддалену від ядра. 

Навколоядерну периферійну зону наповнюють терміни на позначення понять, 

які частково стосуються лісової галузі, та терміни тих наук чи галузей наук, що 

виокремилися з лісівництва (лісового господарства, лісової пірології, 

мисливствознавства, географії, екології, біології, ботаніки): інтенсифікація 

лісового господарства, вогнезахист деревини, мисливське впорядкування, 

абіотичні фактори, мікроклімат, екологічні фактори, відводок, суцвіття та ін. 

Віддалену від ядра периферійну зону формують терміни, які використовують і 

в інших терміносистемах (механіки та техніки, економіки, правової сфери, 

хімії): розпушувач лісовий, лісова рента, лісове право, лісопорушення, засіб для 

деревини захисний та ін. До цієї периферійної зони належать також міжгалузеві 

та загальнонаукові терміни (джерело, фонд, шкала), які свідчать про зв’язок 

між термінними системами.  

У підрозділі 2.2 „Парадигматичні відношення в системі української 

термінології лісівництва” з’ясовано особливості вираження гіперо-гіпонімії, 

синонімії, антонімії, полісемії та омонімії в межах УТЛ. 

Гіперо-гіпонімні відношення є визначальними для формування системи 

термінів лісівництва та їхньої тематичної організації. Здійснений аналіз засвідчив, 

що гіперонімами найчастіше є терміни, які позначають родові поняття лісівництва 

(деревостан, ліс, лісистість, лісівництво, лісокористування, лісосіка, лісостан, 

рубання лісу та ін.), а також назви класифікаційних одиниць на позначення 

понять лісівництва (вид лісових культур, елемент лісу, категорії дерев, 

класифікація рубань, сортиментація лісу, тип лісу, ярусність лісостану та ін.).  

Виокремлено відкриті гіперо-гіпонімні групи, до складу кожної з яких 

входить один гіперонім, напр.: лісові культури – культури лісові географічні, 

культури лісові ландшафтні, культури лісові мішані, культури лісові наступні, 

культури лісові піднаметові, культури лісові попередні, культури лісові суцільні, 

культури лісові часткові, культури лісові чисті, лісові культури прості, лісові 

культури складні, лісові культури цільового призначення та ін.  

Виділено гіперо-гіпонімні групи з паралельними, послідовними та 

комбінованими структурами. Встановлено, що переважають групи комбінованої 

структури: деревина (ксилема) – деревина абсолютно-суха, деревина вітряно-

суха, деревина гнутоклеєна, деревина ділова, деревина дров’яна, деревина 

кімнатно-суха, деревина клеєна шарувата, деревина листяних порід, деревина 

металізована, деревина механічного модифікування, деревина модифікована 

(деревина модифікована важкозаймиста), деревина модифікована 

самозмазувальна, деревина модифікована хімічним способом (деревина 

модифікована радіаційно-хімічним способом, деревина модифікована 

термохімічним способом, деревина модифікована хімічно-механічним способом) 

та ін. 

Досліджено, що гіперо-гіпонімні відношення між термінами можуть 

розгортатися вертикально та горизонтально. У першому випадку маємо справу 

з ієрархічними відношеннями, напр.: рубання → рубання головного 
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користування → рубання головного користування суцільне → рубання головного 

користування суцільне вузьколісосічне. Терміни горизонтального ряду є 

семантично рівноправними, напр.: рубання головного користування – доглядове 

рубання (див. рис. 2). 

 
Рис. 2. Гіперо-гіпонімні групи гіперонімів рубання, рубання головного  

користування, рубання головного користування суцільне 

 

З’ясовано, що гіперо-гіпонімні відношення між термінами можуть виникати 

внаслідок розвитку синтагмозначень гіперонімів (формально-семантичний, або 

експліцитний, вид гіперо-гіпонімних відношень), напр.: ліс (тип лісу) → 

аридний ліс, берегозахисний ліс, болотний ліс, буковий ліс, вербовий ліс, заболочений 

ліс, липовий ліс, листяний ліс, високопродуктивний ліс, водорегулюючий ліс, ліс 

особливого призначення, праліс, протиерозійний ліс, та через актуалізацію 

парадигматичних значень (власне семантичний, або імпліцитний, вид гіперо-

гіпонімних відношень), напр.: ліс → груд, гущавина, діброва, зеленовільшаники, 

молодняк, сіровільшаники, складний субір, сугрудок, чорновільшаники. Невелика 

кількість груп термінів у складі УТЛ пов’язана партитивними зв’язками, напр.: 

частини деревини → лісова ламань, недопил, ядро деревини, окоренок відрізаний. 

Синонімія термінів лісівництва ґрунтується на парадигматичних 

відношеннях смислової подібності. У системі українських термінів лісівництва 

виокремлено терміни-синоніми, які відрізняються переважно специфікою 

семантики (лексичні синоніми) та особливостями словотвірної структури 

(словотвірні синоніми). Лексичні терміни-синоніми утворюють 97 синонімних 

рядів: двочленних (вологопоглинання деревини – гігроскопічність деревини), 

тричленних (гай – лісок – байрак), багаточленних (родючість – крилатість – 

розлогість – гіллястість). Членами синонімних рядів є і питомі (деревостан – 

лісостан, окоренок – відземок – прикорень), і запозичені терміни (акустичні 

властивості деревини – звукові властивості деревини, ауксібласт – видовжений 

пагін, гігрофіт – вологолюб, ксилема – деревина, імпрегнація – просочування).  

Виявлено специфіку синонімних відношень. Більшість лексичних термінів-

синонімів є іменниковими однокомпонентними терміноодиницями (оплодень – 

перикарпій, рясність – буяння, деревина – колода, чурбак – оцупок). 

Багатокомпонентні терміни лісівництва вступають у синонімні відношення 
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внаслідок взаємозаміни найчастіше одного з компонентів (продукувальна 

частина постійного лісового розсадника – виробнича частина постійного 

лісового розсадника), рідше усіх компонентів (штучне лісовідновлення – лісові 

культури). Частина синонімних рядів має комбінований характер, тобто 

синонімами є однослівні терміни та терміни-словосполучення, напр.: бучина – 

буковий груд. 

У системі термінів лісівництва кількість словотвірних синонімів, порівняно 

із лексичними, є меншою (76 словотвірних синонімів). Серед них переважають 

похідні терміни-синоніми, утворені від дієслівних основ з допомогою синонімних 

формантів (суфіксів, префіксів): рубка – рубання, вирубка – вирубування – вируб, 

вивізка – вивезення – вивіз; висихання – усихання, дешифрування – розшифрування, 

поновлення – відновлення. Невелика кількість словотвірних термінів-синонімів 

утворені від різних прикметникових основ: трухлість – трухлявість. 

Варіанти українських термінів лісівництва відрізняються фонетико-

фонематичними ознаками (анісова деревина – ганусова деревина); місцем 

наголосу (закáзник – заказнúк); морфологічною формою (закруток деревини – 

закрутка деревини) і типом синтаксичної конструкції (типологія лісу – лісова 

типологія). В УТЛ зафіксовано явище міжзнакової варіантності (А – бори; 0 – 

дуже сухі ґрунти; С3 – вологий сугруд).  

Виявом парадигматичних відношень між термінами лісівництва на основі 

протилежності їхніх значень є антонімія. За обсягом протиставлюваної семантики 

терміни-антоніми лісівництва поділено на контрадикторні (культивація – 

рекультивація), комплементарні (постійний розсадник – тимчасовий розсадник), 

контрарні (дуже сухі ґрунти – сухі ґрунти – свіжі ґрунти – вологі ґрунти – сирі 

ґрунти – мокрі ґрунти) та векторні (високостовбурний ліс – низькостовбурний ліс). 

Залежно від формально-структурної організації терміни-антоніми 

лісівництва є однокомпонентними (угіддя – неугіддя) та багатокомпонентними 

(мішаний деревостан – чистий деревостан). Переважають багатокомпонентні 

терміни-антоніми (63 антонімні пари), у яких протиставляється лише один 

компонент (суха деревина – мокра деревина, абсолютна повнота деревостану – 

відносна повнота деревостану). 

За будовою протиставлювані терміни як самостійні однослівні антоніми 

чи компоненти терміносполучень можуть бути простими та складними. 

Виявлено 25 пар спільнокореневих простих термінів-антонімів, які відрізняються 

відсутністю / наявністю префікса з протилежним значенням (не-, ре-, анти-): 

вкриті (лісом площі) – невкриті (лісом площі); лісові (землі) – нелісові (землі); 

культивація – рекультивація (лісова); пірени – антипірени; префіксами чи 

префіксоїдами, що виражають протилежне значення (над- // під-, за- // на-, 

макро- // мікро-): надземна (ярусність) – підземна (ярусність), завітряні 

(узлісся) – навітряні (узлісся), макроскопічна (будова деревини) – мікроскопічна 

(будова деревини). У 32 парах термінів-антонімів протилежність значення 

виявляється на рівні кореневих морфем: абсолютна (повнота деревостану) – 

відносна (повнота деревостану), мішаний (деревостан) – чистий (деревостан). 

Протиставлення складних термінів-антонімів зумовлює лише перша частина, 

напр.: високостовбурний (ліс) – низькостовбурний (ліс), висхідний (спосіб 
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підсочки хвойних дерев) – низхідний (спосіб підсочки хвойних дерев). Рідко в 

антонімні відношення вступають простий і складний терміни: вибагливі (деревні 

породи) – маловибагливі (деревні породи), стійкі (деревні породи) – слабостійкі 

(деревні породи). 

Полісемія в системі українських термінів лісівництва властива 34 термінним 

одиницям, які мають два (агролісомеліорація), три (діброви), чотири (солонець), 

п’ять (фація), шість (куртина) значень. За структурним складом багатозначні 

терміни є однокомпонентними та багатокомпонентними. Зафіксовано 30 

полісемних однокомпонентних термінів, які переважно є простими (вершина, 

відземок, деревина, дернування, лісівництво, планшет, ревізія), рідше складними 

(агролісомеліорація, лісозабезпеченість, лісовпорядкування). Полісемними можуть 

бути двокомпонентні (експертиза екологічна, культура біологічна, лісистість 

оптимальна) та трикомпонентні (актуалізація лісового фонду) терміни.  

Основними чинниками розвитку багатозначності в системі термінів 

лісівництва є процеси метафоричного та метонімного перенесення, які 

ґрунтуються на подібності (хвилястість) або суміжності (вирубка, рубання). 

Поява нових значень терміна зумовлена також розвитком знань про ліс 

(діброва, лісовпорядкування).  

Полісемія є характерною ознакою загальнонаукових термінів, які 

функціонують в УТЛ та інших терміносистемах (загальнонаукова полісемія): 

солонець, порода. У межах терміносистеми лісівництва виявляється 

внутрішньосистемна полісемія (вирубка, лісовпорядкування). 

Виявлено п’ять термінів-омонімів (балка, пасіка, реміза, рідина, розпилювач). 

У межах власне термінології лісівництва омоніми балка
1 

і балка
2
 з’явилися 

через фонетичний збіг питомого українського терміна та запозиченого з 

німецької мови. На ґрунті різних лексичних систем виникає зовнішньосистемна 

та міжсистемна омонімія: пасіка, реміза, рідина, розпилювач.  

Третій розділ „Структурна характеристика термінів лісівництва” 

присвячено дослідженню структурних ознак термінів лісівництва, способів їх 

творення та типізації структурних моделей аналітичних термінів лісівництва. 

У підрозділі 3.1 „Структура синтетичних українських термінів лісівництва” 

схарактеризовано структуру однослівних термінів лісівництва, описано непохідні 

терміни та виявлено способи і засоби творення похідних синтетичних термінів. 

Синтетичні терміни (330 термінів) за будовою поділяються на прості та 

складні (терміни-композити і терміни-юкстапозити). Прості терміни лісівництва 

можуть бути непохідними та похідними. Непохідні терміни одночасно є 

елементами загальновживаної лексики і функціонують у терміносистемі 

лісівництва без зміни лексичного значення. Вони становлять невелику частину 

термінології лісівництва (41 термін) і за походженням є питомими (бір, гай, 

груд, дерево, кора, кряж, кущ, лист, ліс, луг, пуща, хвоя) та запозиченими з 

латинської (габітус, сорт, флора), грецької (ценоз), німецької (абрис, шпон) і 

тюркських (урман, яр) мов. Серед термінних запозичень окрему групу становлять 

терміни-інтернаціоналізми (асоціація, гуміфікація, гутація, дефляція, імпрегнація, 

інвентаризація). Питомі терміни лісівництва стають твірною базою для 

численних похідних терміноодиниць. Термін ліс є складником 1 145 
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синтетичних та аналітичних термінів (44 %): лісовпорядкування, лісозахист, 

лісонасадження, лісосіка, лісостан, підлісок; тип лісу, високостовбурний ліс, 

вільхові ліси, вічнозелені ліси та ін. Термін дерево слугує основою для творення 

302 синтетичних та аналітичних термінів (12 %): деревостан, деревина, 

високоякісне дерево, дерево плюсове та ін. 

Похідні терміни в системі синтетичних термінів лісівництва з’явилися 

внаслідок різних способів творення – морфологічних (афіксація, складання та 

абревіація) і неморфологічних (лексико-семантичний та морфолого-синтаксичний).  

Морфологічним способом утворені різні типи похідних термінів лісівництва: 

а) афіксальні терміни; б) терміни-композити; в) терміни-юкстапозити; г) терміни-

абревіатури.  

Афіксальний спосіб творення термінів лісівництва є найбільш продуктивним 

і має такі різновиди: суфіксальний, префіксальний, префіксально-суфіксальний. 

Суфіксальним способом утворено 173 терміни: віддієслівні (здерев’яніння, 

прочистка, саджанець, розпушувач, згарище, відпад, заріст), відіменникові 

(насінник, деревина, дернина, бучина, березняк) та відприкметникові 

(вологопровідність, ізотрофність, лісистість, молодняк, кореневище). 

Префіксальних термінів лісівництва є значно менше (27 термінів), вони 

утворені з допомогою питомих префіксів су-, пра- (субір, субучина, сугруд, 

праліс), запозичених префіксів де-, ін-, ре-, ультра- (демутація, дефоліація, 

інфільтрація, рекультивація, ультраксерофіти) та префіксоїдів агро-, аеро-, 

архі-, мікро- (агромеліорація, агробіоценози, агрокультура, аеросівба, 

аеротаксація, мікроасоціація, мікрошпон). Префіксально-суфіксальним способом 

утворено 11 термінів лісівництва від іменникових основ з використанням 

конфіксів, у структурі яких є префікси між-, о-, су-, від-, пере-, уз- та суфікси 

нульовий, -ок, -ник: міжряддя, опілля, супліддя, суцвіття, узлісся, відземок, 

окружок, перелісок, сугрудок, підтоварник. 

Основоскладання (композиція) є продуктивним способом творення 

складних термінів лісівництва (45 термінів). За характером поєднання основ 

терміни-композити корелюють зі сполученнями: а) іменник + іменник: 

ґрунтовтома, деревостан, лісосплав; б) прикметник + іменник: живопліт, 

лісоматеріал, криволісся, рідколісся, зеленовільшаник; в) дієприкметник + 

іменник: пиломатеріал, пилопродукція; г) іменник + дієслово: водопроникнення, 

ґрунтовиснаження, лісорозведення, смоловиділення, смолоутворення. 

Способом словоскладання (юкстапозиція) утворилося чотири терміни: 

автомобіль-тягач, деревозвалювач-викорчовувач, рослини-індикатори, шпон-

розривина.  

Окреме місце серед похідних українських термінів лісівництва посідають 

абревіатури, зокрема ініціальні (ПЗФ – природно-заповідний фонд; ГІС – 

географічні інформаційні системи) та комбіновані (ЛісГІС – лісові географічні 

системи). На сучасному етапі помітна тенденція до запозичення абревіатур з 

англійської мови (FSC – Forest Stewardship Council). 

Виокремлено декілька різновидів лексико-семантичного способу творення 

термінів лісівництва: термінізація, транстермінізація і вторинна номінація 

(метафоризація та метонімізація). Зафіксовано 10 похідних термінів, які 
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з’явилися внаслідок термінізації загальновживаних слів: ареал, ландшафт, 

пакетування, підрум’янювання, порода, район, рідина, стіна, успадкування, 

царство, ярус. Способом транстермінізації виникли терміни лісівництва, 

перейняті із суміжних з лісівництвом наук (екології, біології, географії): 

дернування, масив, урочище та ін. Терміни лісівництва утворюються внаслідок 

вторинної номінації (метафоризації та метонімізації). Метафоричного 

переосмислення зазнають загальновживані слова в процесі творення термінів 

лісівництва: вічко, кондиціонування, оцупок, хвилястість та ін. Метонімні 

перенесення є способом творення шести термінів лісівництва: 

агролісомеліорація, вирубка, кара, культура, недоруб, рубання. 

Окремі назви лісівництва утворені морфолого-синтаксичним способом 

(лісничий, гайовий). 

У підрозділі 3.2 „Структура аналітичних українських термінів лісівництва” 

описано структурні типи складених термінів та визначено їхні структурні моделі. 

Аналітичні терміни (2 272 терміни) значно переважають над синтетичними. 

Відповідно до кількісного складу аналітичні терміни лісівництва є дво-, три- та 

багатокомпонентні. Кожен вид аналітичних термінів має обмежену кількість 

структурних моделей, які відображають морфологічний склад терміносполучень 

та характер синтаксичного зв’язку між компонентами. 

Двокомпонентні терміни-словосполучення становлять 55 % (1 258 термінів) 

від кількості досліджуваних аналітичних термінів лісівництва. Вони творяться 

за кількома структурними моделями: іменник + прикметник (N + Adj): акти 

лісові, база лісонасінна; прикметник + іменник (Adj + N): аварійне дерево, 

берегозахисні ліси; іменник + іменник (N + N): аерація ґрунту, аеровисівання лісу.  

Трикомпонентних терміносполучень є 30 % (709 термінів). Вони утворені 

за такими моделями: іменник + прикметник + іменник (N + (Adj + N): 

актуалізація лісового фонду, атестація лісових культур; прикметник + 

іменник + іменник (Adj + (N + N): абсолютна повнота деревостану, 

агротехнічна підготовка території; іменник + іменник + прикметник (N + N) + 

Adj: активність ґрунту біологічна, біогоризонт узлісся деревний; іменник + 

прикметник + прикметник (N + Adj) + Adj: база лісонасінна постійна, порода 

деревна панівна; прикметник + прикметник + іменник (Adj + (Adj + N): 

аборигенні деревні породи, некомерційні лісові ділянки; прикметник + іменник + 

прикметник (Adj + N) + Adj: вибіркові рубки пошукові, горючий матеріал 

лісовий; іменник + іменник + іменник (N + (N + N): варіанти заплавності 

місцезростань, види користування лісом. 

Багатокомпонентні терміни лісівництва складаються із чотирьох (вади 

деревини біологічного походження), п’яти (категорія інтенсивності рубок 

догляду сильна), шести (затратна концепція економічної оцінки лісових ресурсів), 

семи (спосіб змішування рослин у лісових культурах ланками в рядку), восьми 

(спосіб лісозаготівлі без утворення тимчасових запасів в лісі або на 

відвантажувальних майданчиках) та дев’яти (концепція економічної оцінки 

лісових ресурсів на основі чистого доходу споживача) слів. 

Чотирикомпонентні терміни (186 термінів) відзначаються великою кількістю 

структурних моделей і типів зв’язку та відношень між компонентами (ліси 
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зеленої зони міста, лісівничі властивості деревних порід, облік ресурсів 

чагарникових порід, технологія створення лісових культур). 

Багатокомпонентні терміни, які містять п’ять і більше слів, зазвичай є 

комбінацією дво- та трикомпонентних терміносполучень (див. рис. 3). Таких 

термінів у системі УТЛ є порівняно небагато (119 термінів). 

 

 
Рис. 3. Структура дев’ятикомпонентного терміна лісівництва 

 

Шість термінів лісівництва структурно оформлені як описові конструкції: 

горючий матеріал лісовий, що затримує поширення горіння; деревина, яку 

використовують для отримання теплової або інших видів енергії; деревина, 

оброблена консервантами під тиском та ін. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках узагальнено результати проведеного дослідження, які 

можна звести до таких положень: 

1. Українські терміни лісівництва є невід’ємною частиною лексичної 

системи української мови. Комплексне дослідження процесів становлення, 

формування і розвитку УТЛ, її системної та структурної організації допомагає у 

розв’язанні проблем уніфікації та стандартизації термінів лісівництва. 

Аналіз УТЛ ґрунтується на теоретико-методологічних засадах, які дають 

змогу всебічно описати історію розвитку української термінології лісівництва, 

встановити системні зв’язки між термінами, з’ясувати структурні особливості 

терміноодиниць. Визначальною для вивчення терміносистеми лісівництва є 

теорія терміна, що тісно пов’язана з теорією опозицій і теорією номінацій. У 

роботі застосовано наукові методи (описовий, структурний, суцільного відбору) 

та прийоми дослідження (кількісних підрахунків, індукції, дедукції, аналогії, 

моделювання, класифікації), які забезпечують отримання максимально 

об’єктивної і точної інформації про динамічні процеси розвитку УТЛ, характер 

парадигматичних відношень та структуру термінів лісівництва.  

Термінологія лісівництва охоплює назви понять лісівництва як науки, яка 

досліджує процеси вирощування, формування і поновлення лісу; типи, складники 

та характеристики лісу, види деревостану; етапи використання, заготівлі й 

оброблення лісових ресурсів і продукції та процеси рубання лісу в 

теоретичному та практичному аспектах. 
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Термінологія лісівництва тісно пов’язана з термінологіями інших лісівничих 

наук (лісознавчою, лісівничою, лісотехнічною, лісовою, лісового господарства), 

однак склад та обсяг змісту термінів, що їх наповнюють, не є тотожними.  

2. Історія розвитку УТЛ пов’язана зі становленням лісівництва як науки, 

практичним лісівництвом. Важливим чинником формування УТЛ були також 

соціально-політичні умови. На термінології лісівництва позначилися тенденції 

розвитку загальновживаної лексики української мови, термінних систем інших 

галузей, активність термінотворчої та термінографічної діяльності науковців. 

Становлення УТЛ починається з часу зародження лісівництва як науки. 

Історія розвитку УТЛ охоплює три періоди: 1) кінець ХVІІІ ст. – 1920-ті рр. 

ХХ ст.; 2) 1920-ті рр. – 1991 р.; 3) 1991 р. – дотепер.  

УТЛ пройшла шлях від окремих лексем, прототермінів до цілісної системи 

наукових понять лісівництва і термінів, що їх позначають. Структурні, лексико-

семантичні та словотвірні особливості термінів лісівництва складалися впродовж 

усього історичного процесу розвитку УТЛ. У формуванні терміносистеми 

лісівництва брали участь наукові товариства, об’єднання, установи, навчальні 

заклади, термінологічні комісії, окремі дослідники. Результатом їхньої 

термінологічної діяльності стали численні наукові праці, спеціальні словники з 

лісівництва, нормативні документи.  

3. Сучасна українська термінологія лісівництва – це цілісна система термінів, 

що пов’язані парадигматичними відношеннями. Найважливішою ознакою 

системності УТЛ є термінне поле, яке має типову структуру. Воно складається з 

ядра та периферії. Кількість термінів ядра УТЛ (2 168 термінів ~ 83 %) значно 

переважає над кількістю термінів периферії (434 терміни ~ 17 %). 

До ядра термінного поля УТЛ належать терміноодиниці, у семантичній 

структурі яких сема ‘співвіднесеність із лісівництвом’ є центральною (деревостан, 

ліс, лісистість, лісівництво, лісовідновлення, лісові культури, лісокористування, 

лісосіка, лісостан та ін.). У межах ядра термінного поля виокремлено шість 

тематичних груп термінів, які позначають родові, класифікаційні та загальні 

поняття лісівництва; типи, складники та характеристики лісу; види, властивості, 

характеристики деревини та деревостану; процеси вирощування, формування та 

поновлення лісу; етапи використання, заготівлі та оброблення лісових ресурсів 

та продукції лісу; процеси рубання лісу.  

На периферії термінного поля УТЛ містяться терміни, пов’язані з 

лісівництвом лише на рівні окремих компонентів семантичної структури. Вони 

належать двом периферійним зонам – навколоядерній (інтенсифікація лісового 

господарства, вогнезахист деревини, мисливське впорядкування, абіотичні 

фактори, мікроклімат, екологічні фактори, відводок, суцвіття) та віддаленій 

від ядра (розпушувач лісовий, лісова рента, лісове право, лісопорушення, засіб 

для деревини захисний, джерело, фонд, шкала). 

4. Ієрархічність внутрішньої структури терміносистеми та тематичну 

організацію термінів лісівництва визначають гіперо-гіпонімні відношення. 

Гіперонімами найчастіше є назви родових понять, класифікаційних одиниць, 

які в поєднанні з гіпонімами утворюють гіперо-гіпонімні групи термінів (висівання 

лісового насіння → висівання лісового насіння в лісовому розсаднику → 
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висівання лісового насіння в лісовому розсаднику вузькорядкове). Гіперо-гіпонімні 

відношення між термінами можуть розгортатися вертикально та горизонтально 

(рубання → рубання головного користування → рубання головного користування 

суцільне → рубання головного користування суцільне вузьколісосічне; рубання 

головного користування – доглядове рубання). 

Синонімія в системі УТЛ засвідчує, що термінологія лісівництва 

розвивається за загальномовними законами (гігрофіт – вологолюб, ксилема – 

деревина, імпрегнація – просочування, вирубка – вирубування – вируб, 

дешифрування – розшифрування, поновлення – відновлення). Терміни-антоніми 

є неоднорідними за структурою, складом та ступенем лексико-семантичної 

протилежності (культивація – рекультивація, простий деревостан – складний 

деревостан, стійкі деревні породи – нестійкі деревні породи, плюсове 

насадження – нормальне насадження – мінусове насадження, високостовбурний 

ліс – низькостовбурний ліс). Антонімні відношення в системі УТЛ мають 

регламентований, модельований характер. Полісемія в системі УТЛ є наслідком 

метафоричного та метонімного перенесення (хвилястість, вирубка, культура 

біологічна, агролісомеліорація та ін.), а також результатом зв’язку між термінами в 

межах УТЛ та з термінами інших галузей знань (агролісомеліорація, діброва, 

солонець, куртина). Поява нових значень термінів лісівництва спричинена 

розвитком знань про ліс (діброва, лісовпорядкування). Омонімія в системі 

українських термінів лісівництва має міжсистемний, внутрішньосистемний та 

зовнішньосистемний характер. Її вияв обмежений п’ятьма омонімними 

терміноодиницями (балка, пасіка, реміза, рідина, розпилювач).  

5. Українські терміни лісівництва є двох структурних типів – синтетичні 

та аналітичні. 

Синтетичні терміни лісівництва (330 термінів) поділяються на прості та 

складні (терміни-композити і терміни-юкстапозити). Прості терміни лісівництва 

рідко є непохідними (13 %) та функціонують у терміносистемі лісівництва як 

питомі чи запозичені одиниці загальновживаної лексики без зміни лексичного 

значення (бір, гай, груд, дерево, кора, кряж, кущ, лист, ліс, луг, пуща, хвоя; 

габітус, сорт, флора, ценоз, абрис, шпон, урман, яр). Похідні терміни утворилися 

різними способами – морфологічними (афіксація, складання та абревіація) та 

неморфологічними (лексико-семантичний та морфолого-синтаксичний). Найбільш 

продуктивним серед морфологічних способів є афіксальний, зокрема суфіксальний 

(насінник, деревина, смеречина, дубняк, трелювання, прочистка; відпад, заріст), 

префіксальний (субір, праліс, демутація, інфільтрація, рекультивація), 

префіксально-суфіксальний (міжряддя, опілля, сугрудок). Складні терміни виникли 

внаслідок основоскладання (ґрунтовтома, деревостан, лісорозведення, 

лісоматеріал, криволісся) та словоскладання (рослини-індикатори, шпон-

розривина). Окреме місце серед похідних українських термінів лісівництва 

посідають абревіатури – ініціальні (ПЗФ, ПЛНД, ЛЕІС, ГІС) та комбіновані 

(ЛісГІС, Дзв). На сучасному етапі помітна тенденція до запозичення абревіатур 

з англійської мови (Topol, FSC). 

Творення термінів лісівництва відбувається також неморфологічними 

способами: термінізація (стіна, порода, успадкування, царство); транстермінізація 
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(дернування, масив, урочище); вторинна номінація – метафоризація 

(кондиціонування, вічко, оцупок, хвилястість) та метонімізація (вирубка, кара, 

недоруб). Поодинокі назви лісівництва утворено морфолого-синтаксичним 

способом (лісничий, гайовий).  

Більшість термінів лісівництва є аналітичними (2 272 терміни), що свідчить 

про ієрархічну організацію наукових понять в УТЛ. Відповідно до кількісного 

складу аналітичні терміни поділяємо на двокомпонентні (акти лісові, берегозахисні 

ліси), трикомпонентні (актуалізація лісового фонду, біологічна меліорація лісів) 

та багатокомпонентні (вади деревини біологічного походження, категорія 

інтенсивності рубок догляду сильна, спосіб змішування рослин у лісових 

культурах ланками в рядку, спосіб лісозаготівлі без утворення тимчасових 

запасів в лісі або на відвантажувальних майданчиках, концепція економічної 

оцінки лісових ресурсів на основі чистого доходу споживача). Шість термінів 

оформлені як описові конструкції (горючий матеріал лісовий, що затримує 

поширення горіння; деревина, яку використовують для отримання теплової або 

інших видів енергії; деревина, оброблена консервантами під тиском). 

Кожен структурний тип аналітичних термінів має обмежену кількість 

структурних моделей, які відображають їхній морфологічний склад, характер 

синтаксичного зв’язку між компонентами.  

6. На сучасному етапі УТЛ продовжує розвиватися. З’являються нові 

поняття лісівництва, які потребують позначення, відбуваються зміни в 

структурному складі термінів. Необхідність систематизації, уніфікації та 

кодифікації термінів лісівництва актуалізує потребу оновлення Державного 

стандарту України з лісівництва та укладання тлумачного словника термінів 

лісівництва. Розвиток технологій сприяє створенню лексикографічних джерел 

нового покоління, зокрема електронних словників. Електронний словник термінів 

лісівництва оптимізує пошук потрібної інформації, забезпечить можливість 

безперервного поповнення та редагування термінів, сприятиме підвищенню 

рівня фахової мовленнєвої компетенції. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Бурковська О. Б. Українська термінологія лісівництва: становлення, 

розвиток та системно-структурна організація. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2018.  

У дисертації здійснено аналіз становлення та історії розвитку української 

термінології лісівництва, її системно-структурної організації. Визначено основні 

теоретичні положення, зосереджено увагу на загальних поняттях сучасного 

термінознавства, обґрунтовано методи дослідження УТЛ. Окреслено зміст поняття 
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„лісівництво” та встановлено співвідношення термінології лісівництва з 

термінологіями інших лісівничих наук. Виокремлено та описано три періоди 

історії розвитку УТЛ. З’ясовано структуру термінного поля як ознаки системної 

організації УТЛ; подано тематичну класифікацію термінів лісівництва та 

проаналізовано склад тематичних груп (підгруп, мікрогруп); виявлено та 

схарактеризовано гіперо-гіпонімні, синонімні та антонімні відношення між 

термінами лісівництва; досліджено явища полісемії та омонімії в системі УТЛ. 

Описано особливості словотвірної структури синтетичних термінів лісівництва 

та встановлено структурні типи й моделі аналітичних українських термінів.  

Ключові слова: термін, термінологія, терміносистема, українська 

термінологія лісівництва, термінне поле, тематична група, парадигматичні 

відношення, структурний тип, структурна модель. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Бурковская Е. Б. Украинская терминология лесоводства: становление, 

развитие и системно-структурная организация. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Дрогобычский государственный 

педагогический университет имени Ивана Франко. – Дрогобыч, 2018.  

В диссертации осуществлен анализ становления и истории развития 

украинской терминологии лесоводства, ее системно-структурной организации. 

Выделены основные теоретические положения, сосредоточено внимание на 

общих понятиях современного терминоведения, обоснованы методы исследования 

УТЛ. Определено содержание понятия „лесоводство” и установлено соотношение 

терминологии лесоводства с терминологией других леснических наук. Выделены и 

описаны три периода истории развития УТЛ. Выявлена структура 

терминологического поля как признака системной организации УТЛ; представлена 

тематическая классификация терминов лесоводства и проанализирован состав 

тематических групп (подгрупп, микрогрупп), установлены и описаны гиперо-

гипонимические, синонимические и антонимические отношения между терминами; 

исследованы явления полисемии и омонимии в системе украинских терминов 

лесоводства. Описаны особенности словообразовательной структуры 

синтетических терминов лесоводства и установлены структурные типы и 

модели аналитических украинских терминов лесоводства.  

Ключевые слова: термин, терминология, терминосистема, украинская 

терминология лесоводства, терминологическое поле, тематическая группа, 

парадигматические отношения, структурный тип, структурная модель. 
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The thesis is devoted to the analysis of formation process and development 

history of Ukrainian forestry terminology, as well as its system-structural organization. 

It determines the fundamental theoretical provisions and methodical principles 

of UFT research and heavily focuses on general concepts of modern terminology 

studies, which are extensively used in the paper. 

The paper describes the composition of Ukrainian forestry terminology, which 

includes the names denoting the concepts of forestry as a branch of science that 

explores the processes of growing, forming, and renewal of forests, as well as types, 

components, and characteristics of forests, forest stand types, stages of use, 

harvesting, and processing of forest resources and products, and processes of wood 

cutting in the theoretical and practical aspects. The paper traces a close connection of 

forestry terminology with the terminology of other forestry sciences (forestry studies 

terminology, forest sector terminology, forestry engineering terminology, forest 

terminology, forestry management terminology). It is concluded that these names most 

often have hypero-hyponymic relationships; thus, they cannot be entirely consistent. 

It is established that the history of UFT development is inextricably linked with 

the formation of forestry as a branch of science, the level of scientific knowledge 

about the forest, and the results of practical forestry, as well as socio-political 

conditions, terminological and terminographical activities of scientists in Ukraine and 

abroad. The Ukrainian forestry terminology is directly influenced by development 

tendencies in general vocabulary and term systems of other branches. There are three 

periods of UFT development: 1) the end of the eighteenth century – the 1920s of the 

twentieth century; 2) the 1920s – 1991; 3) 1991 – present days. 

Modern forestry terminology is a clearly structured and organised system of 

terms. The terminology field, which includes the core and the periphery, is an important 

means of UFT systemic organization. The research has examined the thematic 

classification of forestry terms and analysed the composition of thematic groups 

(subgroups, micro-groups). Additionally, it has traced and characterized hypero-

hyponymic, synonymic and antonymic relations between UFT terms and has studied 

the phenomena of polysemy and homonymy in the system of Ukrainian forestry terms. 

According to their structural characteristics, Ukrainian forestry terms have 

been divided into two types, namely synthetic and analytical ones. The study has 

provided the description of the distinctive features of word-formation structure of 

synthetic UFT units and has established the structural models of analytical Ukrainian 

forestry terms. 

At the present stage, the necessity to systematize, unify, and codify the terms of 

forestry sector foregrounds the need to update the State Forestry Standard of Ukraine 

and to compile a dictionary of forestry terms. The development of technologies 

enabled the compilation of an electronic forestry dictionary, which can optimize the 

search for necessary information and provide opportunities for its continuous 

replenishment with forestry terms and their scientific editing. 

Keywords: term, terminology, term system, Ukrainian forestry terminology, 

term field, thematic group, paradigmatic relations, structural type, structural model. 
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