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➢ вузькогалузевий (термінологічний)

➢ дефінітивний (тлумачного типу в першому виданні)

➢ багатомовний (англійська + 9 слов’янських мов: польська, чеська, словенська, 
хорватська, македонська, сербська, українська, білоруська, російська) –

• принцип "спрощеної поняттєвої ідентифікації "

• мови-джерела формування реєстру –
- англійська – Bessé, B., Nkwenti-Azeh, B. & Sager, J.

Glossary of terms used in terminology (1997) [253 термінів] > [61]
- польська – Lukszyn, J. (red.) Języki specjalistycznе. Słownik terminologii

przedmiotowej (Warszawa, 2005) [153 термінів] > [112]
- російська – Самбурова, Г.Г.  Приложение. Словарь терминолога: основные 

понятия и термины теории и практики упорядочения специальной 
терминологии (Москва, 1990) [58 термінів] > [57]



➢ зіставний з елементами перекладу (у першому виданні):

• адекватне передавання термінів –
- через пошук навних у зіставлюваних мовах еквівалентів

- через спеціальне творення / конструювання еквівалентів

• ідентифікування понять –
- через оригінальні дефініції національними мовами

- через переклади з мов-джерел

• зіставлення –
- специфіки поняттєвої організації термінів термінознавства в традиціях різних
термінологічних шкіл (відсилання до пов’язаних термінів, синонімів, опозитів, 

когіпонів)

- особливостей відбиття того чи іншого розуміння окремих термінів-понять у 
національних термінознавчих дискурсах (авторські коментарі у формі приміток)



➢ зведений словник дефініцій-цитат комбінованого типу (у першому виданні):

• покрокове зведення в єдиний реєстр термінів і дефініцій понять (формування
"ономасіологічної бази для оброблення термінологічних еквівалентів іншими
мовами") –

- Bessé, B., Nkwenti-Azeh, B. & Sager, J. Glossary of terms used in terminology (1997)
- Lukszyn, J. (red.) Języki specjalistycznе. Słownik terminologii przedmiotowej

(Warszawa, 2005) 
- Самбурова, Г.Г.  Приложение. Словарь терминолога: основные понятия и 

термины теории и практики упорядочения специальной терминологии 
(Москва, 1990)

• зведення в одну словникову статтю перекладених та оригінальних дефініцій-
цитат, авторських дефініцій укладачів –

- суцільна вибірка з лексикографічних праць, стандартів, термінологічних баз даних
- Контекстуальний пошук в авторитетних наукових працях



• комбінування словникових статей кількох типів –

- терміни без дефініцій

- терміни з оригінальними дефініціями-цитатами національними мовами

- терміни з перекладеними дефініціями-цитатами з мов-джерел

- терміни з модифікованими дефініціями

- терміни з оригінальними дефініціями-цитатами та модифікованими дефініціями

- терміни з перекладеними дефініціями-цитатами та з модифікованими
дефініціями

- термінами з перекладеними дефініціями-цитатами та авторськими еквівалентами
й формулюваннями дефініцій (за відсутності в джерелах добору терміна і/або його

дефініції в тій чи іншій мові)



➢ синхронний (охоплюватиме 70-ті рр. ХХ – початок ХХІ століть)

➢ середнього обсягу (до 300 реєстрових термінів)

➢ алфавітний з елементами системної організації (у першому виданні) –
- системну організацію репрезентуватимуть відношення

полісемії, синонімії, антонімії та пов’язані терміни, згадані в дефініціях

➢ нормативний –
- у деяких словникових статтях передбачено коментарі з указівкою на 

рекомендоване (пропоноване) або нерекомендоване (небажане) використання
окремих термінів із погляду норми

➢ електронний + паперовий –
- призначений для створення багатомовної бази даних

основних термінів термінознавства із можливістю інформаційного пошуку



0. Маркер мови –

- скорочено відповідно до таблиці кодування мов за ISO 639 
(ISO 639 Code Tables)

- за графічним принципом: від латиниці до кирилиці), напр.:

en English terminology

pl Polish terminologia

cs Czech terminologie

sl Slovenian terminologija

hr Croatian terminologija

sr Serbian терминологија

mk Северна Македониjа терминологија

uk Ukrainian термінологія 

be Belarusian тэрміналогія

ru Russian терминология



1.1. Реєстровий термін англійською мовою та еквіваленти   
слов’янськими мовами –

- однослівний або терміносполучення, напр.:

en nomenclature

pl nomenklatura

cs …

sl nomenklatura

hr nomenklatura

sr …

mk …

uk номенклатура

be …

ru номенклатура

en hierarchical classification

pl klasyfikacja hierarchiczna

cs …

sl hiearhična klasifikacija

hr hijerarhijska razredba

sr …

mk ...

uk ієрархічна система класифікації

be …

ru иерархическая классификация



1.2. Реєстровий термін із поширеним компонентом –

- в одних мовах за відсутності в інших […], напр.: 

en conceptual system

pl struktura konceptualna [leksykonu terminologicznego]

cs …

sl pojmovni system

hr pojmovni sustav

sr …

mk ...

uk концептуальна система

be …

ru понятийная система



1.3. Реєстровий нерекомендований, застарілий, запропонований до 
вживання або допустимий термін (синонім) –

- подається через кому (,) з ремарками 
англ. inappropriate term, proposed term, admitted term, deprecated term, напр.:

en co-hyponym

pl kohiponim

cs …

sl kohiponim

hr istoredni pojam, admitted term kohiponim

sr …

mk …

uk співгіпонім, admitted term когіпонім

be …

ru когипоним



1.4. Реєстровий термінологічний варіант (за наявності) –

- зазначається в круглих дужках (), напр.:

en terminological data bank (term bank)

pl bank danych (baza danych) terminologicznych

cs …

sl terminološka podatkovna zbirka

hr terminološka baza podataka

sr …

mk …

uk
термінологічна база даних (термінологічна база)

be …

ru терминологический банк данных (терминологический банк)



2.1. Дефініція оригінальна (з джерела добору терміна) –

- подається в лапках ''…'', напр.:

en conceptualisation ''The process of forming concepts by the selection
and combination of characteristics''.

pl konceptualizacja ''Proces, w wyniku którego generowana jest

konceptualizacja, tj. system pojęć stanowiący

podstawę kategoryzacji informacji o

rzeczywistości''.

uk концептуалізація ''Один із процесів пізнавальної діяльності 

людини, що полягає в осмисленні й 

упорядкуванні результатів внутрішнього 

рефлексивного досвіду людини й уявлень про 

об’єкти, явища дійсності та їхні ознаки''.



2.2. Дефініція перекладена (слов’янськими мовами з джерела добору 
терміна англійського мовою, слов’янськими мовами та англійською  
з джерела добору терміна польською та російською мовами) –

- подається в лапках ''…'', напр.:

en conceptualisation ''The process of forming concepts by the selection
and combination of characteristics''.

sl upojmovljenje ''Proces oblikovanja pojmov z izbiranjem in 

kombiniranjem njihovih značilnosti''.

ru концептуализация ''Процесс образования понятий путем выбора и 
объединения признаков''.



2.3. Дефініція модифікована (перероблена на основі однієї або кількох 
дефініцій) –

- подається без лапок із позначкою *, напр.:

en nomenclature
...

pl nomenklatura *Zbiór standaryzowanych znaków językowych

oznaczających materialne obiekty będące

przedmiotem opisu specjalistycznego.

ru номенклатура *Совокупность терминов, терминологических
наименований, специальных названий, 
употребляемых в какой-либо отрасли науки, 
производства и т.д. для обозначения типичных 
объектов (в отличие от терминологии, 
содержащей обозначения отвлеченных
понятий и категорий).



2.4. Дефініція нова / авторська (не засвідчена в жодних джерелах, яку 
розробили укладачі словника) –

- подається без лапок та будь-яких позначок, напр.:

en normalisation
...

sl normiranje Izbiranje najustreznejšega termina med več

obstoječimi termini, ki označujejo isti pojem.

en quasi synonym
...

sl delni sinonim Termin, ki je eno od več poimenovanj za isti
pojem, ki s stališča funkcijske in socialne
zvrstnosti niso enakovredna.



2.5. Дефініція для суміжних понять, репрезентованих 
спільнокореневими термінами –

- подається біля кожного такого терміна в тій самій словниковій статті
відповідно як оригінальна, перекладена, модифікована або нова, напр.:

en definition 1.

2.

...
…

pl definicja ''Stwierdzenie objaśniające treść pojęcia''.

definiowanie *Ustalanie miejsca konceptu (w danym systemie pojęć) 

w ramach określonej teorii naukowej poprzez

ujawnienie jego związków z innymi pojęciami.

hr definicija ''Іzričaj koji opisuje pojam i koji omogućuje njegovo

razlikovanje od drugih pojmova u kojemu pojmovnom

sustavu’’.

definiranje ''Opisivanje pojma kao dijela pojmovnoga sustava s

pomoću odnosa prema drugim pojmovima ili

značajkama pojmova’’.



2.6. Дефініції для багатозначного терміна –

- цифрова нумерація, напр.:

en norm 1.

2.

''A flexible rule of linguistic usage
determined by pragmatic needs’’.

''A document which prescribes the usage of
a term or of terms''.

pl norma
[terminologiczna]

''Zasady tworzenia nowych jednostek

terminologicznych oraz oceny istniejących

jednostek w obrębie słownictwa

specjalistycznego’’.

hr [terminološka] norma 1. ''Norma koja utvrđuje nazive, obično

praćene njihovim definicijama i, katkad, 

objašnjenjima, crtežima, primjerima itd.''. 



2.7. Дефініції для одного терміна –

en metalanguage ''An artificial or natural language which is used
for the description of another language''.

pl metajęzyk
''Język służący do opisywania innego języka

(będącego względem metajęzyka językiem

przedmiotowym)''.

''Naturalny, sztuczny lub mieszany system
semiotyczny jako instrument analizy właściwości
języka ludzkiego lub teorii naukowej''.



3. Приклад уживання терміна (за необхідності) –

- маркує англ. Ex.:, напр.:

en conceptual field
''A group of concepts which are semantically linked
and which may be grouped around a keyword''.
Ex.: ''The extension of the conceptual field 'seat' 
covers 'chair', 'bench', 'stool', etc.''.

en term
...

uk термін *Слово або словосполучення, що позначає 
спеціальне поняття певної галузі знання –
науки, техніки, мистецтва, суспільного життя 
тощо. 
Ex.: 'науковий термін', 'лінгвістичний термін', 
'фізичний термін', 'хімічний термін', 
'математичний термін'. 



4.1. Джерело для оригінальних дефініцій –
- маркує англ. Source:, 

біля якого одразу подається умовне скорочення джерела, напр.:

en conceptualisation ''The process of forming concepts by the selection
and combination of characteristics''.
Source: BES 1997.

pl konceptualizacja ''Proces, w wyniku którego generowana jest
konceptualizacja, tj. system pojęć stanowiący
podstawę kategoryzacji informacji o
rzeczywistości’’.
Source: SEIJSIW 2002, Bajerowska 2017:12.

uk концептуалізація ''Один із процесів пізнавальної діяльності 
людини, що полягає в осмисленні й 
упорядкуванні результатів внутрішнього 
рефлексивного досвіду людини й уявлень про 
об’єкти, явища дійсності та їхні ознаки''.
Source: ЛЕ 2010.



4.2. Джерело для перекладених дефініцій –

- маркує англ. Source:, біля якого подається ремарка  translated from
та умовне скорочення джерела, напр.:

en conceptualisation
''The process of forming concepts by the
selection and combination of characteristics''.
Source: BES 1997.

sl upojmovljenje ''Proces oblikovanja pojmov z izbiranjem in 
kombiniranjem njihovih značilnosti''.
Source: translated from BES 1997.

ru концептуализация ''Процесс образования понятий путем выбора 
и объединения признаков’’.
Source: translated from BES 1997.



4.3. Джерело для модифікованих дефініцій –

- маркує англ. Source:, біля якого подається ремарка  adapted from
та умовне скорочення джерела, напр.:

en nomenclature
...

pl nomenklatura *Zbiór standaryzowanych znaków językowych
oznaczających materialne obiekty będące przedmiotem
opisu specjalistycznego.
Source: adapted from JSSTP 2005, Lukszyn – Zmarzer
2006:131.

ru номенклатура *Совокупность терминов, терминологических
наименований, специальных названий, 
употребляемых в какой-либо отрасли науки, 
производства и т.д. для обозначения типичных 
объектов (в отличие от терминологии, содержащей
обозначения отвлеченных понятий и категорий).
Source: adapted from АХМ 1966, НЕМб 1994, РОЗ
1985.



4.4. Джерело для нових / авторських дефініцій –

- маркує англ. Source:, біля якого подається ремарка  new definition
та умовне скорочення джерела, напр.:

en normalisation
...

sl normiranje Izbiranje najustreznejšega termina med več obstoječimi

termini, ki označujejo isti pojem.

Source: new definition Fajfar – Jemec Tomazin – Žagar

Karer 2020.

en quasi synonym
...

sl delni sinonim
Termin, ki je eno od več poimenovanj za isti pojem, ki s
stališča funkcijske in socialne zvrstnosti niso
enakovredna.
Source: new definition Fajfar – Jemec Tomazin – Žagar

Karer 2020.



5. Коментар (за необхідності) –

- специфіка вживання терміна в традиціях різних термінологічних шкіл, 
яку маркує англ. Note:, напр.:

en terminological

standardisation

''The process of defining a concept and establishing a term to
designate it to the exclusion of other designations or in
preference to other designations''.
Note: ''Terminological standardisation is only valid for and
applicable to texts specifically associated to this activity''.
Source: BES 1997. 

pl standaryzacja
terminologii

''Czynność terminologiczna mająca na celu porządkowanie
terminologii zgodnie z przyjętą normą międzynarodową. (…) 
Rezultatem prac terminologicznych o charakterze
standaryzacyjnym jest powstanie nowych optymalnych
systemów terminologicznych i weryfikacja starych
terminologii''.
Source: JSSTP 2005, Sztuk 2017:55.
Note: Praca terminologiczna obejmuje również inne czynności
terminologiczne, takie jak: kodyfikacja, harmonizacja, unifikacja
terminologii.



6.1. Відсилання в тій самій словниковій статті (за необхідності) –
- до найуживанішого терміна або терміна з ширшим значенням в авторитетних 

джерелах за допомогою англ. See also: та маркера мови, напр.:

en terminology
…

sl terminologija 1. ''Veda o strokovnih izrazih kakega jezika''.
Source: SSKJ2 2014.

2. ''Besede in besedne zveze, ki v strokah dogovorno rabijo kot
poimenovanja stvari in pojavov ter njihovih lastnosti, npr. 
zdravstveno, slovnično, politično, tehniško izrazje''.
Source: ESJ 1992.

''Celota izrazov določene stroke, panoge''.
Source: SSKJ2 2014.

[strokovno]
izrazje

See also: sl terminologija 2 

іzrazoslovje See also: sl [strokovno] izrazje > sl terminologija 2 



6.2. Відсилання в тій самій словниковій статті (взаємовідсилання) –
- за допомогою англ. See also: та маркера мови (обидва терміни мають 

значенням в авторитетних джерелах), напр.:

en terminology
…

uk термінологія 1.
*Наука, яка вивчає терміни.
Source: adapted from ССЛПТ 2012, МФЕ 2007, ЛЕ 2010. 
Note: …
See also: uk термінознавство 

2. ...

3.
…

4. …

термінознавство *Наука про терміни; наука, яка займається 
загальнотеоретичними питаннями терміна, термінології, 
номенклатури.
Ex.: …
Source: adapted from Панько – Кочан – Мацюк 1994:?; 
ССЛПТ 2012.
Note: …
See also: uk термінологія 1 



6.3. Відсилання до інших словникових статей –
- за допомогою англ. See also: та позначки > (указівка на реєстровий термін 

англійською мовою), напр.:

en coordinated term See also: en co-hyponym
Source: BES 1997.

pl termin współrzędny
(współpodporządkowany,
współpodrzędny)

See also: pl kohiponim > en co-hyponym

sl priredni termin Termin, ki je v hierarhični klasifikaciji na istem nivoju z 
drugimi termini.
Source: new definition Fajfar – Jemec Tomazin – Žagar Karer
2020.
See also: sl kohiponim > en co-hyponym

hr istoredni naziv, admitted
term kohiponim

''Naziv koji se s kojim drugim nazivom nalazi na istoj razini 
raščlambe''. 
Source: HJN.JENA 2019 – 2020.
Note: Naziv 'kohiponim' upotrebljava se i u hijerarhijskoj 
razradbi pojmova i u hijerarhijskoj razredbi naziva. U 
hijerarhijskoj razradbi pojmova  govori se o 'istorednim 
pojmovima', a u hijerarhijskoj razradi naziva o 'istorednim 
nazivima'.
See also: hr kohiponim > en co-hyponym



6.4. Відсилання до протилежного терміна –

- за допомогою англ. Оpposite:, напр.:

en conceptual field ''A group of concepts which are semantically
linked and which may be grouped around a
keyword''.
Ex.: ''The extension of the conceptual field 'seat' 
covers 'chair', 'bench', 'stool', etc.''
Source: BES 1997.

pl pole pojęciowe
''Bezpośrednie otoczenia danego pojęcia w
systemie pojęciowym''.
Оpposite: pl pole leksykalne
Source: JSSTP 2005.



0. Маркер мови 
0. Language marker

1. Реєстровий термін англійською мовою
1. Term (in English)

2. Дефініція
2. Definition

3. Джерело
3. Sourse

4. Коментар (за необхідності)
4. Note (optional)

5. Відсилання до пов’язаних термінів (необов’язково) 
5. Related term(s) (optional)

6. Перераховані елементи в інших мовах
6. The above elements in the other  languages




