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УДК 811.161.2 О. М. Кримець

ЗАПОЗИЧЕННЯ В ТЕРМІНОЛОГІЇ НАНОТЕХНОЛОГІЙ
У  статті проаналізовано чужомовні спеціальні назви, що  застосову-

ються у сфері нанотехнологій. З’ясовано, що досліджувана термінологія має 
міжнародний характер, тому містить значну кількість одиниць, утворених 
із  залученням греко-латинських терміноелементів, і  терміни, запозичені 
з англійської мови. Установлено шляхи запозичення термінів нанотехноло-
гій, способи їх пристосування до системи української літературної мови. Ви- 
окремлено структурні типи запозичених термінів, а також одиниць, що міс-
тять запозичені та  питомі компоненти, поєднання яких є результатом 
транслітерації, адаптації, гібридизації й калькування чужомовних термінів.

Ключові слова: термінологія нанотехнологій, запозичений термін, запо-
зичений компонент, питомий компонент, гібридотермін. 

Krymets  O. Linguistic Borrowing in  Nanotechnology Terminology. The 
article is devoted to the study of borrowed special names of nanotechnology termi-
nology. The purpose of the article is to study the foreign terms in the sphere of nano-
technology, namely: means of borrowing, methods of their application in the system 
of Ukrainian language, types of borrowed terms, as well as some units with borrowed 
components, which have never been the object of  a special analysis in  the science 
of terminology and are of great interest to study. 

The studied terminology is international, that is why there are many units crea-
ted by means of Greek and Latin terminological elements, which are joined with bor-
rowed and significant Ukrainian lexical units. Greek and Latin morphemes, which 
are the basis of international components, meet requirements of the accuracy, short-
ness and unambiguity of a term. The “nano” component is the most common one 
in the terminology of nanotechnology. In the analysed terminology the terms of Eng-
lish derivation have also been found.

It has been established, that in the nanotechnology terminology there are some 
units, borrowed by means of transliteration, as well as the terms that have obtained 
significant suffixes, that is, have attached to the norms of the target language. Hybrid 
terms represent a large group; they are created as a consequence of a combination 
of national and derived components, which is the result of borrowing of foreign units 
by different ways – transliteration, adoption, hybridization and calking.

The structural analysis of  the terms has shown that not only one-component 
term combinations are widespread, but two-, three- and multicomponent terms-word 
combinations, containing such significant components, are widespread as well. Bor-
rowed terms are adopted to the norms of the Ukrainian standard language by means 
of suffixes and subordination of the case system.
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Thus, it can be concluded, that borrowing of foreign units is an active way of de-
veloping the nanotechnology terminology.

Key words: nanotechnology terminology, borrowed term, borrowed component, 
significant component, hybrid term.

Вступ
Над проблемами нанотехнологій працюють наукові колективи 

всього світу, через це її термінологія має міжнародний характер, тобто 
містить значну кількість одиниць, утворених із залученням греко-ла-
тинських терміноелементів, а також терміни, запозичені з англійської 
мови.

Запозичення як  однин зі  способів поповнення новими одини-
цями складу різних терміносистем є предметом досліджень багатьох 
наукових студій: фінансово-кредитна термінологія (Козловець, 2003), 
технічна (Козак, 2007), термінологія менеджменту (Краснопольська, 
2010), фізична (Процик, 2003), правнича термінологія (Сергєєва, 2002), 
термінологія швацької промисловості (Романова, 2012), комп’ютерна 
термінологія (Ментинська, 2014) та  ін. Однак у сучасній лінгвістиці 
немає наукових праць, присвячених дослідженню запозичень у  тер-
мінології нанотехнологій, тому метою статті є вивчення таких спеці-
альних одиниць сфери нанотехнологій, а саме: 1) шляхів запозичення 
термінів, 2) способів їх пристосування до системи української мови, 
3)  типів запозичених термінів, а  також 4)  одиниць із  запозиченими 
компонентами, що не було об’єктом спеціального аналізу в терміно-
знавстві й становить актуальність пропонованої наукової роботи.

Методи дослідження
Для вивчення кожної термінологічної одиниці в  структурному 

та  семантичному аспектах застосовано аналітико-описовий метод, 
а також методи дефінітивного аналізу для дослідження плану змісту 
термінів та уточнення їх приналежності до термінології нанотехно-
логій. Залучено також методи номінативного, елементи когнітивного 
аналізу для узагальнення і класифікації спеціальних одиниць.

Виклад основного матеріалу
Аналіз лексикографічних джерел свідчить, що  найбільшу кіль-

кість запозичень в  українській термінології нанотехнологій ста-
новлять одиниці з  латинської, давньогрецької та  англійської мов. 
І. Кочан стверджує, що греко-латинські морфеми, покладені в основу 
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міжнародних компонентів, відповідають вимогам точності, коротко-
сті й однозначності терміна (Кочан, 2013). У терміносистемі нанотех-
нологій такі компоненти поєднуються із запозиченими та питомими 
українськими лексемами. Найпоширеніший компонент “нано”, що має 
давньогрецьке походження й  перекладається як  “карлик”, є складо-
вим компонентом таких термінів, як нанотрубка, наномасштабний, 
нанопорошок, нанодатчик, нановолокна та багатьох інших. Продук-
тивними також є й інші греко-латинські терміноелементи: “піро” (пі-
ролітичний), “електро” (електромагнітний), “мікро” (мікроробот), 
“анод” (анодування), “анти” (антигенік), “біо” (біологічний), “гетеро” 
(гетероепітаксія), “макро” (макропори), “мезо” (мезопористий), “уль-
тра” (ультрадисперсний), “фото” (фотоелектронний), “інфра” (інф-
рачервоний), “гідро” (гідравлічний), “граф” (літографія), “кристал” 
(кристалізація). В аналізованій термінології виявлено також терміни 
англійського походження: актюратор, асемблер, кантилевер, лазер, 
дендример та інші.

Запозичені терміни пристосовуються до  норм української літе-
ратурної мови. На думку І. Кочан, запозичені слова можна поділити 
на дві групи: ті, які увійшли в нашу мову без особливих змін (лише 
в українській транслітерації): анод, катод, адаптація, конфігурація, 
монтаж, стаж, репортаж тощо, і  такі, що пристосувалися в нашій 
мові, отримали національну афіксацію або вже не сприймаються 
як запозичені: вібрування, школа, селективність (Кочан, 2008). Подіб-
ні процеси спостерігаємо й у термінології нанотехнологій, де наявні 
терміни, запозичені шляхом транслітерації (алмазоїд, дизасемблер, 
мікрон), а також одиниці, що отримали питомі суфікси, тобто певним 
чином пристосувалися до норм мови-реципієнта (трансмісійний, мі-
крорідинний, кріохімічний, нанодрукарський, анодування, ультрадис-
персний). Велику групу становлять гібридотерміни, які утворилися 
в  результаті поєднання національного та  запозиченого коренів: на-
новолокна, мікрозахоплювач, іонно-променевий.

Серед запозичених одиниць досліджуваної термінології за струк-
турою виокремлюємо однокомпонентні, складні та терміни-словоспо-
лучення. Компоненти складних термінів та термінів-словосполучень 
можуть бути як запозиченими, так і питомими.

Запозичені однокомпонентні терміни нанотехнологій пред-
ставлені одиницями трьох типів. До  першого типу належать такі, 
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що складаються з одного кореня (мікрон, канал). Другий тип термі-
нів – це спеціальні назви, що містять у своєму складі іншомовні суфік-
си (актюратор, алмазоїд, асемблер, дендример), третій тип – терміни, 
що в результаті пристосування до норм української мови отримали 
питомі суфікси (амфіфільний, анодування, дисперсність).

Складні терміни нанотехнологій становлять два типи:
1)  одиниці, де  всі компоненти є іншомовними: антигенік, біо-

нанотехнологія, біопотенціал, біоінженерія, гетероепітаксія, ге-
тероструктура, еліпсометр, макропори, мезопори, мікроклапан, 
мікропори, мікрореле, мікропінцет, мікроскоп, мікрофагоцит, нано-
алмаз, нанобіотехнологія, нановіскер, принц-технологія, ультрацен-
трифуга, фотополімеризація;

2)  гібридотерміни, у яких запозичений компонент греко-латин-
ського походження поєднується з  питомим: нанонаповнювач, на-
нонаука, нанопорошок, нанорідини, нанострижень, нанострічка, 
нанотрубка, наночастка, наночорнила, наношар, нанодріт, нанодат-
чик, нановолокна, антитіла, дельта-легування, електронно-промене-
вий, інфрачервоний, іонно-променевий, нановаги, мікрозахоплювач, 
мікрокування, мікронасос, мікроотвір, мікроперемикач, мікротвер-
дість, субшорсткість.

Серед термінів-словосполучень виділяємо такі типи:
1. Двокомпонентні:
–  питомий компонент  + запозичений компонент: вбивчий де-

фект, волокна борні;
– запозичений компонент + запозичений компонент: інерційний 

сенсор, інтегральна оптика, інтегральна схема, каучуковий актюра-
тор, колоїдна система;

– запозичений компонент + питомий компонент: дисперсна час-
тинка, інтенсивність шуму, квантова точка, квантова яма, кван-
товий дріт, квантовий загін, колоїдний розчин, магнітна рідина, 
молекулярні сита, хімічний підшипник.

2. Двокомпонентні, один із компонентів яких є складним:
– запозичений компонент + гібридотермін: компактування нано-

порошків, інтегральний тензодатчик, хіральність нанотрубки;
– запозичений компонент + запозичений (складний) компонент: 

матеріал наноструктурований, медичний наноробот, мембрана біо-
логічна, продукція наноіндустрії, синтез кріохімічний, фулеренова на-
ноструктура;
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– запозичений (складний) компонент + питомий компонент: на-
номатеріали вуглецеві, дезоксирибонуклеїнова кислота;

– запозичений (складний) компонент + запозичений компонент: 
електромагнітний актюратор, електростатичний актюратор, ме-
зопористий матеріал, ультрадисперсна частинка, літографія рент-
генівська;

– питомий компонент + запозичений (складний) компонент: спі-
кання нанокераміки;

– питомий компонент + гібридотермін: частка нанопорошку;
– гібридотермін + питомий компонент: нанотрубка вуглецева, мі-

крообробка об’ємна;
–  гібридотермін  + запозичений термін: молекулярно-променева 

епітаксія;
– гібридотермін + запозичений (складний) компонент: атомно-

силовий мікроскоп.
3. Двокомпонентні, у яких обидва компоненти складні:
– запозичений компонент + гібридотермін: літографія іонно-про-

менева;
– запозичений компонент + запозичений компонент: іонно-тре-

кова технологія, літографія наносферами, літографія ультрафіоле-
това, літографія нанодрукарська, морфологія наноструктур;

– гібридотермін + гібридотермін: мезорівнева мікрообробка;
– гібридотермін + запозичений компонент: атомно-силова мікро-

скопія.
4. Трикомпонентні терміни:
– запозичений компонент + запозичений компонент + питомий 

компонент: кристалізація аморфних сплавів;
– запозичений компонент + запозичений компонент + запозиче-

ний компонент: інструмент зондового сканування, інтенсивна плас-
тична деформація;

– питомий компонент + запозичений компонент + питомий ком-
понент: цибулинна форма вуглецю.

5. Трикомпонентні терміни, що містять складні компоненти:
– запозичений компонент + запозичений компонент + гібридо-

термін: хіральна структура нанотрубки;
– запозичений компонент + питомий компонент + запозичений 

(складний): вектори на основі наноматеріалів;
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– запозичений компонент + гібридотермін + запозичений (склад-
ний) компонент: синтез нанопорошків плазмохімічний;

– запозичений (складний) + запозичений компонент + запозиче-
ний (складний): спектроскопія рентгенівська фотоелектронна, мі-
кроскоп електронний трансмісійний;

–  запозичений (складний)  + питомий компонент  + гібридотер-
мін: піролітичне отримання нанопорошків;

– запозичений (складний) + питомий компонент + питомий ком-
понент: мікроробот для дослідження труб;

– питомий компонент + запозичений компонент + гібридотермін: 
помел механічний високоенергетичний;

–  питомий (складний) компонент  + запозичений компонент  + 
питомий компонент: малокутове нейтронне розсіювання, малокуто-
ве рентгенівське розсіювання;

–  гібридотермін  + запозичений компонент  + запозичений ком-
понент: мікрообробка ексимерним лазером, мікрорідинна молекулярна 
система; 

– гібридотермін + запозичений компонент + гібридотермін: уль-
тразвукове пресування нанопорошків.

6. Чотири- та п’ятикомпонентні терміни:
– усі компоненти запозичені: інтегральна система хімічного ана-

лізу, масспектрометрія лазерною десорбцією й іонізацією;
– запозичені та питомі компоненти: інтегральний контролер ма-

сової витрати, мікроскопія флуоресцентна повного внутрішнього від-
дзеркалення, тертя на мікро- та наномасштабному рівні.

Таке складне поєднання запозичених і  питомих компонентів 
у структурі термінів нанотехнологій є результатом запозиченням чу-
жомовних одиниць неоднаковим шляхом – транслітерації, адаптації, 
гібридизації та калькування. 

Висновки
Отже, активним шляхом розбудови термінології нанотехноло-

гій є запозичення чужомовних одиниць. Структурний аналіз цих 
термінів свідчить, що, окрім однокомпонентних, досить поширені 
складні та  терміни-словосполучення, які утворилися внаслідок по-
єднання як іншомовних, так і питомих компонентів. Джерелами за-
позичень слугують давньогрецька, латинська та  англійська мови, 
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що  пояснюється міжнародним характером досліджуваної термі-
нології. Запозичені терміни пристосовуються до  норм української 
літературної мови шляхом суфіксації та  підпорядкування системі 
відмінювання. Хоча розглянутий матеріал демонструє, що чужомовні 
терміни переважають за своєю кількістю, наявні й питомі компонен-
ти, які є результатом калькування.

Перспективним уважаємо подальше вивчення питань теоретич-
ного й  практичного характеру у  сфері термінологічних запозичень 
для розв’язання проблеми мовного унормування спеціальних назв, 
що поповнюють термінологію нанотехнологій української мови.
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