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Початок ХХІ ст. ознаменовано 
тенденцією до збагачення лексич-
ного складу української мови за ра-
хунок появи лексико-семантичних 
новотворів, які постали в результа-
ті модифікації значення наявних у 
мові слів. Сприяють семантичному 
розвитку слів логічні й психологічні 
чинники (особливості асоціятивно-
го мислення, своєрідність менталь-
ности кожного етносу, вплив інди-
відуально-авторського світосприй-
мання, мислення й мовотворчости 
на загальновживану мову та ін.), а 

також і соціяльно-історичні, зокрема 
зростання актуальности, суспільної 
вартости певних реалій і понять в ті 
чи ті періоди розвитку соціуму й від-
повідне виявлення цієї актуалізації 
в тематичних групах лексики тощо 
[15, 13].

Семантичні зміни мовних оди-
ниць пов’язані передусім із безпе-
рервними й актуальними для сього-
дення процесами – термінологізаці-
єю та ретермінологізацією, позаяк 
мова як засіб створення, передаван-
ня і збереження інформації тісно 
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пов’язана із практичною діяльністю 
людини як її носія. Одним із виявів 
цього зв’язку є так звана фахова 
мова, або термінологія, яка, за спо-
стереженням мовознавців, наразі 
становить «переважну частину лін-
ґвістичного фонду» [4, 5].

Як відомо, «між термінами та 
загальновживаною лексикою від-
бувається постійний обмін: слова 
загального вжитку змінюють своє 
основне лексичне значення й стають 
термінами, а терміни все частіше 
входять до складу загальномовних 
одиниць» [11, 135]. Сьогодні лекси-
ка різних терміносистем посідає на-
стільки значні позиції в словниках 
високорозвинених мов, що правиль-
не розуміння особливостей розвит-
ку мови не можливе без докладного 
вивчення лексики фахових мов. Взає-
мовплив загальновживаної та спеці-
яльної лексики, а також міжсистемна 
взаємодія термінів стали предметом 
вивчення в працях багатьох україн-
ських мовознавців. Зокрема, Галюна 
Дядюра на основі аналізу образних 
компонентів у сучасних природни-
чих і технічних текстах дослідила 
метафоричні та метонімічні процеси 
в науково-технічній літературі, а та-
кож виокремила два способи термі-
нологізації загальновживаних слів: 
1) приписування дефініцій на основі 
метафоричних або метонімічних пе-
реносів найменування; 2) припису-
вання дефініцій поняттям, яких у бу-
денному знанні не було [6]. Актуалі-
зації метафори та метонімії як спосо-
бів творення і розвитку української 
технічної термінології присвятила 
свої студії Оксана Кримець, у яких до-
сліджено лексику, що слугує джере-
лом появи нових технічних термінів 
або розвитку інших значень наявних 

термінів із визначенням типів техніч-
них термінів, посталих на основі ме-
тафори та метонімії [8]. Порівняльну 
характеристику галузевої терміно-
логії в Словниках української мови в 
11-ти та 20-ти томах репрезентувала 
Людмила Томіленко, простеживши 
на основі семного аналізу процес 
термінологізації, який зумовив поя-
ву нових термінологічних значень у 
загальновживаних словах [16]. Осо-
бливості процесу функціональної та 
семантичної транстермінологізації у 
сфері біологічної термінології окрес-
лила Марія Вус [3]. Частково, до того 
ж більшою мірою на матеріялі імен-
ників, проблеми термінологізації 
як семантичного процесу творення 
нових термінів у сфері інформатики 
торкнулася Лілія Філюк [17].

Попри значну кількість ґрунтов-
них наукових праць, що є свідченням 
зацікавленості лінґвістів порушува-
ною проблемою, матеріял, у якому 
б було проаналізовано процеси тер-
мінологізації та ретермінологізації 
дієслів зі сфери комп’ютерних тех-
нологій, ще не був предметом спеці-
яльного наукового дослідження. Ми 
спробуємо розглянути цю проблему 
в запропонованій статті.

Загалом терміносистема комп’ю-
терних технологій, за свідченням 
науковців, перебуває на стадії ста-
новлення [13, 1], чим зумовлено 
різний кількісний склад, наявність 
кількох дублетів на позначення того 
самого явища, поняття чи процесу, 
некодифікованість багатьох оди-
ниць, неодностайність номінування 
самої терміносистеми тощо. Щодо 
останнього, то відомо кілька форму-
лювань корпусу тих самих термінів, 
зокрема: терміносистема програму-
вання, комп’ютерних мереж та захи-
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сту інформації [13], терміносистема 
інформатики [17, 2007], терміноло-
гія інформаційних технологій [12, 
67]. Ми послуговуватимемось термі-
ном «термінологія (терміносистема) 
комп’ютерних технологій», який, 
на нашу думку, максимально точно 
репрезентує сукупність усіх термі-
нів підпорядкованих галузей, серед 
яких «Програмування», «Хмарні тех-
нології», «Веб-дизайн», «Зберігання 
даних», «Передача даних», «Оброб-
ка даних», «Захист даних», кожна з 
яких репрезентує свій процес. Проте 
цей процес тісно пов’язаний з іншим. 
У результаті називання, передаван-
ня, опису, характеристики тих чи тих 
реалей і постає сукупний продукт – 
термінологія (або терміносистема) 
комп’ютерних технологій.

Ми спробуємо дослідити процеси 
термінологізації та ретермінологі-
зації дієслів на позначення дій, про-
цесів, станів у галузі комп’ютерних 
технологій, з’ясувати семантичні 
особливості цих процесів, що дасть 
змогу виявити шляхи лексико-се-
мантичного збагачення української 
мови, визначити тенденції еволюції 
лексики, простежити її семантичне 
наповнення за різних умов функціо-
нування.

У системі українського дієслова 
проходять інтенсивні процеси, які 
зумовлюють збільшення термінів за 
рахунок загальновживаних слів. Та-
кий процес традиційно називають 
термінологізацією (термінізацією). 
Термінологізація є провідним се-
мантичним процесом, який охоплює 
широке коло слів літературної мови 
й зумовлює перебудову їхньої семан-
тичної структури. «Для мови науки 
семантичний спосіб словотворення 
має особливий смисл. З його допо-

могою задовольняють усе більші по-
треби в нових термінах (шляхом се-
мантичного перетворення наявних у 
мові слів)» [16, 98].

У сучасному мовознавстві термін 
«термінологізація» відомий із дво-
ма значеннями – широким та вузь-
ким. У широкому розумінні йдеться 
про спосіб творення нових термінів 
за допомогою семантичного пере-
осмислення загальновживаної лек-
сики, або «спосіб мовної номінації, 
для якого основним засобом творен-
ня нового терміна є семантичний 
розвиток слова» [10, 43]. У вузько-
му – це окремі семантичні зміни, що 
супроводжують перехід загальнов-
живаного слова у спеціяльне [5, 57]. 
У пропонованій статті розглянуто 
тер мінологізацію в широкому розу-
мінні цього слова.

Набувши статусу терміна, сло-
ва загального вжитку не змінюють 
свого значення повністю, а стають 
спроможними передавати науковий 
зміст [16, 124]. Примітно, що термі-
нологічне значення розвивається у 
слові, яке вже реалізує свою номіна-
тивну функцію, позначаючи в мовній 
практиці поняття, що має асоціятив-
ну подібність із тим поняттям, яке 
потребує називання. Інакше кажучи, 
утворений на основі загальновжива-
ного слова термін є семантично мо-
тивованим знаком [14, 205].

Одним із чинників поповнення 
семантичних дієслівних неологізмів 
є такі важливі на сьогодні процеси 
розвитку суспільства, як інформа-
тизація, комп’ютеризація та авто-
матизація, а також галузі науки, які 
забезпечують реалізацію зазначених 
процесів. Саме ці чинники уможли-
вили появу низки нових значень, 
які збагатили українську лексику 
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та розширили межі терміносистеми 
комп’ютерних технологій.

На позначення спеціяльних по-
нять використовують велику кіль-
кість загальновживаних слів із цен-
тральною семою дії, процесу: ввести 
/ вводити, зависати / зависнути, 
запам’ятати / запам’ятовувати, за-
питати / запитувати, захистити / 
захищати, зберегти, набрати / наби-
рати, нагромадити / нагромаджува-
ти, обробляти, обслужити / обслуго-
вувати, роздрукувати / роздрукову-
вати, розпакувати / розпаковувати, 
розпізнати / розпізнавати, упакува-
ти / упаковувати тощо.

Основним різновидом вторин-
ної номінації є метафора. Механізм 
створення термінологічної метафо-
ри ґрунтується на подібності об’єк-
тів чи процесів. Це порівняння і по-
дальше переосмислення значення 
зіставлене з буквальним значенням 
на основі зовнішньої чи внутрішньої 
форми, яка є основою порівняння [1, 
337].

Відомо, що видозміна семантики 
вихідного загальновживаного слова 
і набуття ним термінологічного зна-
чення відбувається двома способами: 
1) збереженням і модифікацією архі-
семи та узагальненням, випадінням 
або введенням нових диференційних 
сем; 2) зміною архісеми, актуалізаці-
єю прихованої функціональної та ін. 
диференціяльної сем і введенням но-
вих диференційних сем [16, 126]. 

Ілюстрацією першого способу є 
зміни у семантичній структурі ді-
єслів запам’ятовувати та упакову-
вати. Лексема запам’ятовувати, 
що мала два значення: «1. Зберіга-
ти, тримати в пам’яті. 2. Втратити в 
пам’яті, забути» (СУМ, ІІІ, 244), сьо-
годні розвинула ще одне – третє: 

«спец. Фіксувати інформацію (про 
спеціяльні пристрої)» (СУМ-20). Ос-
новою для розвитку лексико-семан-
тичного варіянта слугувала архісема 
вихідного значення ‘зберігати, три-
мати в пам’яті’, яку модифіковано в 
сему ‘фіксувати’. Стилістичне мар-
кування «спец.» (спеціяльне слово) 
та смислові компоненти ‘інформа-
ція’, ‘спеціяльні пристрої’ засвідчили 
термінологізацію цього слова, напр.: 
«Оперативна пам’ять (ОЗП) – це при-
стрій, що швидко запам’ятовує ін-
формацію […], безпосередньо пов’я-
заний із процесором і призначений 
для запису, прочитування і зберіган-
ня виконуваних програм і даних, що 
обробляються цими програмами» 
(С. Малярчук).

Дієслово упаковувати (впаковува-
ти) у Словнику української мови в 11-
ти томах зареєстроване зі значен-
ням «складати, зв’язувати у пакунок, 
згорток, тюк» (СУМ, Х, 454). У галузі 
комп’ютерних технологій воно функ-
ціонує ще й зі значенням «архівувати 
групу файлів в один файл-архів для 
економії місця на носії інформації». В 
основу переосмислення первинного 
значення слова покладено архісему 
‘складати’ – розміщувати що-небудь 
у певному порядку, в одному місці. 
Нові семи ‘файл’, ‘файл-архів’, ‘носій 
інформації’ засвідчують звуження 
значення дієслова та його перехід до 
спеціяльної лексики.

Термінологічне значення загаль-
новживаного слова може постати в 
результаті зміни архісеми, актуалі-
зації прихованої, функціональної та 
інших диференційних сем і введення 
нових диференційних сем, тобто дру-
гим способом [16, 125]. Так розвину-
лися значення, наприклад, у словах 
завантажувати й зависати.
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Лексему завантажувати за-
фіксовано в Словнику української 
мови в 11-ти томах із трьома зна-
ченнями: завантажувати «1. На-
повнювати що-небудь (віз, вагон, 
судно і т. ін.) вантажем (у 1 знач.). 
2. перен. Забезпечувати роботою в 
належному обсязі. 3. спец. Заповню-
вати рудою, паливом і т. ін. (домну, 
піч тощо)» (СУМ, ІІІ, 38). Словник 
української мови у 20-ти томах за-
свідчує появу нового значення – 
«інформ. Передавати інформацію 
(дані, програми та ін.) з одного ін-
формаційного пристрою до іншого 
з метою її використання або засто-
сування під час виконання певних 
операцій» (СУМ-20, V, 932). У про-
цесі творення нового значення ар-
хісема вихідного значення ‘напов-
нювати, заповнювати’ змінилася на 
‘передавати, використовувати, за-
стосовувати’, напр.: «Якщо необхід-
но створити завантажувальну дис-
кету, за допомогою якої ви можете 
завантажити на комп’ютері MS DOS, 
недостатньо просто скопіювати на 
дискету основні файли операційної 
системи IO.SYS, MSDOS.SYS і COM-
MAND.COM» (М. Редько). На основі 
асоціяцій розвинулися приховані 
диференційні семи – ‘записувати на 
комп’ютер’, ‘наповнювати інформа-
цією для використання’.

З набуттям словом нового значен-
ня можливе перегрупування наяв-
них лексико-семантичних варіянтів 
(далі ЛСВ), до того ж кодифіковане. 
Наприклад, у семантичній структурі 
того самого дієслова завантажува-
ти, яку вже формують чотири по-
зиції (з них три прямі значення, два 
з яких стилістично марковані і одне 
переносне), переносне значення «по-
ступилося» місцем більш актуаль-

ним на сьогодні – термінам – і посіло 
місце після них (СУМ-20, V, 932).

Слово зависати Словник україн-
ської мови в 11-ти томах реєструє з 
трьома значеннями: «1. Зачепившись 
за що-небудь, тримаючись на чо-
му-небудь, повисати, висіти. // Обій-
нявши (перев. за шию), триматися 
деякий час. 2. Триматися в повітрі, в 
просторі над землею. 3. Бути опуще-
ним, схилятися, звисати» (СУМ, ІІІ, 
48). Словник української мови 2016 
року констатує розвиток терміно-
логічного значення – «інформ. Мати 
збої в роботі (про комп’ютер)» (СУМ-
2016, 296). Під час творення ново-
го ЛСВ реалізувала свій потенціял 
одна з прихованих сем початкового 
значення слова – ‘висіти‘, тобто ‘збе-
рігати певне положення’. У процесі 
термінологізації архісему ‘висіти’ за-
мінено іншою – ‘мати збої в роботі, не 
реагувати’.

Проведене дослідження засвідчи-
ло, що в багатьох словниках україн-
ської мови дотепер не зафіксовано 
нових термінологічних значень, які 
розвинулися в семантичній струк-
турі загальновживаних слів, хоча 
слова із цими значеннями активно 
вживаються в усному та писемному 
професійному мовленні. Це спричи-
нено відставанням лексикографічної 
практики від стрімкого динамічного 
розвитку мови. 

Переосмислення здебільшого 
відбулося за подібністю дій і проце-
сів зі збереженням архісеми вихідно-
го значення й додаванням нових ди-
ференційних сем (‘файл’, ‘програмне 
забезпечення’, ‘комп’ютер’, ‘браузер’, 
’жорсткий диск’, ‘флеш-накопичувач’ 
тощо), які уточнили, конкретизу-
вали, звузили загальну семантику. 
Проаналізуймо, для прикладу, термі-
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нологізацію дієслів відновити, збері-
гати, запустити, оновити, прикріпи-
ти, згорнути.

Дієслово відновити засвідчено 
з чотирма прямими і одним пере-
носним значеннями: «1. Надавати 
попереднього вигляду чому-небудь 
пошкодженому, зіпсованому, зруйно-
ваному; приводити до попереднього 
стану; поновлювати; 2. Знову почи-
нати перервану дію, стосунки тощо. 
3. перен. Відтворювати в пам’яті; 
пригадувати. 4. Усувати з хімічних 
сполук оксиген або приєднувати до 
них гідроген. 5. Приєднувати елек-
трони речовиною-окисником» (СУМ, 
І, 611), до того ж два останні лекси-
ко-семантичні варіянти певною мі-
рою стилістично марковані. Терміно-
логічне значення «поновити видале-
ний файл, папку, програму тощо на 
комп’ютері, диску тощо» розвинуло-
ся на основі архісеми вихідного зна-
чення ‘надати попереднього вигляду, 
поновити’; диференційними є семи 
‘файл‘, ’комп’ютер’, ’диск’. Наприклад: 
«Якщо не вдається знайти файл на 
комп’ютері або його випадково змі-
нено чи видалено, файл можна від-
новити з резервної копії…» (Інтер-
нет-ресурс)

Семантичну структуру дієслова 
зберігати формують чотири пози-
ції 1. Оберігаючи, тримати цілим, не 
давати пропасти, зникнути. 2. Три-
мати що-небудь у певних умовах, 
оберігаючи від псування, руйнуван-
ня. // Дбаючи, тримати що-небудь у 
доброму стані, намагатися залишити 
незмінним. // Захищати від небезпе-
ки, рятувати кого-, що-небудь. Обері-
гати, захищати від чого-небудь згуб-
ного. // Продовжувати залишатися в 
якому-небудь стані, не втрачати яки-
хось ознак, властивостей, якостей і 

т. ін. // Дотримуватися чого-небудь. 
// Тримати що-небудь у пам’яті, 
пам’ятати. 3. Дбайливо ставитися до 
чого-небудь, не розтрачувати чогось. 
// Залишати що-небудь для когось; 
приберігати. // Заощаджувати, еко-
номити що-небудь. 4. Удержувати 
що-небудь, не упускати, не втрачати 
(СУМ, ІІІ, 428). Це дієслово уживають 
також зі значеннєвим відтінком «не 
давати пропасти, зникнути файлам, 
папкам, комп’ютерним програмам, 
документам тощо». Термінологіза-
ція відбулася на основі архісеми ‘не 
давати пропасти, зникнути’ та поя-
ви диференційних сем ‘файл’, ‘папка’, 
‘комп’ютерна програма’. Наприклад: 
«У програмах Office можна зберігати 
файли у форматі PDF або перетворю-
вати їх на документи PDF…» (Інтер-
нет-ресурс).

За дієсловом запустити закрі-
плено чотири основні значення: 
1. Примушувати злетіти вгору. 2. На-
давати руху, початку дії (двигунові, 
механізмові, машині і т. ін.). // При-
мушувати діяти, працювати в певно-
му напрямку, місці і т. ін. 3. Кидати 
чим-небудь у когось, щось. 4. Засо-
вувати, опускати що-небудь кудись 
усередину. // Поміщати що-небудь у 
якесь середовище. // Устромлювати 
гострий предмет у середину, в глиб 
чого-небудь. // Глибоко проникати 
(про коріння); вростати. 5. Додавати 
у що-небудь якусь речовину (спеції, 
дріжджі і т. ін.) як приправу або для 
бродіння (СУМ, ІІІ, 284). Деякі змі-
ни відбулися у Словнику української 
мови в 20-ти томах. Зокрема, один з 
відтінків четвертого значення «помі-
щати що-небудь у якесь середовище» 
набув статусу окремого лексико-се-
мантичного варіянта, збільшивши 
семантичну структуру аналізовано-
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го слова на одну позицію (СУМ-20, 
V, 1034). Термінологічне значення 
дієслова запустити «надати початку 
дії програмного забезпечення, файлу 
тощо», відоме у сфері комп’ютерних 
технологій, постало з опертям на ар-
хісему ‘надати початку дії’ і містить 
диференційні семи ‘програмне за-
безпечення’, ‘файл’, напр.: Для вста-
новлення «‘MS Redistributable Package’ 
необхідно запустити файл інсталя-
ційного пакету через файловий ме-
неджер операційної системи за допо-
могою виділення його й натиснення 
клавіші «Enter» або подвійного на-
тискання лівої кнопки миші» (Інтер-
нет-ресурс).

Подібні процеси відбуваються з 
дієсловами оновити (на основі ар-
хісеми вихідного значення «1. Усу-
ваючи пошкодження, руйнування і 
т. ін., надавати чому-небудь старому 
вигляду нового; оновляти» (СУМ, V, 
546) постало значення «установи-
ти на комп’ютер, ноутбук, телефон, 
планшет більш сучасне (оновлене), 
порівняно з попереднім, програмне 
забезпечення» з диференційними 
семами ‘програмне забезпечення’, 
‘комп’ютер’, ‘телефон’, ’ноутбук’, 
‘планшет’, напр.: «Для зручности 
навіґації вам слід регулярно онов-
лювати карти й програмне забез-
печення на своєму пристрої (Ін-
тернет-ресурс)) і прикріпити» (на 
основі архісеми вихідного значення 
«1. Міцно приєднувати що-небудь 
до чогось» (СУМ, VII, 650) постало 
значення «приєднати (вкласти) до 
електронного листа файл» із дифе-
ренційними семами ‘файл’, ‘електро-
нний лист’, напр.: «Після оновлення 
Apple-пристроїв до i OS 9.2 в штат-
ному поштовому клієнті стала до-
ступною дуже корисна функція Mail 

Drop, яка дозволяє прикріплювати 
до листів і відправляти файли» (Ін-
тернет-ресурс)). 

Дієслівні терміни, утворені на ос-
нові семантичної деривації, виника-
ють не лише за рахунок термінологі-
зації загальновживаної лексики, але 
й у результаті ретермінологізації, 
тобто перенесення готового терміна 
з однієї галузі до іншої з повним або 
частковим переосмисленням його 
значення. Перехід термінів з однієї 
терміносистеми до іншої «активізу-
вався в результаті посилення двох 
тенденцій – філіяції наукових знань 
й інтеґрації окремих дисциплін» [9, 
135]. Ці тенденції є проявом таких за-
кономірностей людського пізнання, 
як відображення єдности та цілісно-
сті світу і виявлення закономірнос-
тей специфічних часткових структур 
із урахуванням їхнього багатства й 
різноманітности [3, 156].

У процесі ретермінологізації мо-
жуть утворюватися як міжгалузеві 
терміни, що функціонують у двох та 
більше терміносистемах, так і вузь-
когалузеві, які розвиваються в ме-
жах однієї термінології. Тож у проце-
сі ретермінологізації будь-яка термі-
носистема може бути реципієнтом 
або джерелом (донором). Перехід 
термінів із терміносистеми-джерела 
до терміносистеми-реципієнта зу-
мовлює не тільки зміни у функціо-
нуванні та певні перегрупування на 
стилістичній шкалі, а й зміни в їхній 
семантиці.

На основі дослідження встанов-
лено, що ретермінологізація дієслів, 
які позначають певні дії та процеси у 
сфері комп’ютерних технологій, від-
бувається на основі функціональної 
або зовнішньої схожості дій та про-
цесів загалом. Перенесення здебіль-
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шого відбувається зі збереженням 
або видозміною архісеми і додаван-
ням нових диференційних сем. По-
ширеним є здебільшого звуження 
семантики термінослів.

Прикладами міжгалузевої ретер-
мінологізації можуть слугувати сло-
ва інсталювати, індексувати, екс-
портувати, імпортувати.

Наприклад, слово інсталювати 
зафіксоване у Великому тлумачному 
словнику сучасної української мови із 
семантикою – «здійснювати інсталя-
цію» (ВТССУМ-2009, 499). У Словнику 
української мови в 20-ти томах – із 
двома термінологічними значення-
ми, що вживаються в різних термі-
носистемах: інсталювати «1. мист. 
Здійснювати, виготовляти інсталя-
цію (у 1 зн.)» (інсталяція – «1. мист. 
Жанр образотворчого мистецтва, 
відмінною рисою якого є взаємо-
зв’язок декількох об’єктів твору, що 
становлять композицію відповідно 
до закладеного художником задуму 
або сценарію // Твір образотворчо-
го мистецтва у вигляді якої-небудь 
конструкції, споруди і т. ін. з викорис-
танням різноманітних предметів»). 
2. інформ. Здійснювати інсталяцію (у 
2 значенні) (інсталяція – «2. інформ. 
«Процес установлення програмного 
забезпечення на комп’ютер кінцево-
го користувача») (СУМ-20, VI, 1235).

Іменник інсталяція, що в пере-
кладі означає «установка, розташу-
вання, монтаж», утворене від дієс-
лова інсталювати. Спільною семою 
обох слів є «установлювати». Нові 
значеннєві компоненти ‘програмне 
забезпечення’, ‘комп’ютер’, а також 
стилістична ремарка, подана біля 
тлумачення слова, є ознакою міграції 
терміна із галузі мистецтва до тех-
нічної термінології.

Нейтральне лексичне значення 
дієслова індексувати «позначати 
що-небудь за допомогою індексу» 
(ВТССУМ-2001, 398; ВТССУМ-2009, 
495) у Словнику української мови в 
20-ти томах воно подано з двома 
термінологічними значеннями: ін-
дексувати «1. фін. Здійснювати, про-
водити індексацію (у 1 значенні)» 
(індексація – «1. фін. Автоматичне 
підвищення або пониження варто-
сти праці, банківських вкладів і т. ін. 
залежно від динаміки відповідного 
індексу»). 2. інформ. Проставляти ін-
декси (у 2 значенні)» (індексація 2. 
інформ. Процес (ручного або автома-
тизованого) проставляння індексів 
яких-небудь текстів або елементів 
тексту») (СУМ-20, VI, 1227). Спіль-
на сема для обох значень ‘познача-
ти’ трансформувалася в сему ‘про-
ставляти’. Семантичні компоненти 
‘текст’, ‘елементи тексту’ та ін. засвід-
чують звуження значення цього сло-
ва, а стилістичне маркування, подане 
в словнику, – зміну сфери вживання 
лексеми та її ретермінологізацію.

Слова експортувати («Виво-
зити за кордон які-небудь товари, 
капітал») (СУМ, II, 464) та імпорту-
вати («Ввозити з-за кордону това-
ри») (СУМ, IV, 21), що функціонують 
в економічній сфері, набули нових 
термінологічних значень і почали 
вживатися в галузі інформатики: екс-
портувати – «2. інформ. Виводити 
файл, створений певною програмою, 
для використання в іншій програмі 
комп’ютера (СУМ-20, IV, 859), імпор-
тувати – «2. інформ. Введення в про-
граму файлів або даних, створених 
в іншому програмному середовищі» 
(СУМ-20, VI, 1222). Інноваційна се-
мантика постала на основі видозмі-
ни гіперсем вихідних значень цих 
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слів (‘вивозити’, ‘виводити’; ‘ввози-
ти’, ‘вводити’) та додавання нових 
диференційних значеннєвих компо-
нентів: ‘файл’, ‘програма’, ‘програмне 
середовище’.

Отже, у терміносистемі комп’ю-
терних технологій як динамічній 
площині постійно відбуваються різні 
словотвірні процеси, які сприяють 
усталенню цієї терміносистеми на 
сучасному етапі. Одним із пошире-
них способів творення термінів тієї 
чи тієї галузі є лексико-семантич-
ний, зокрема його різновиди – тер-
мінологізація і ретермінологізація. У 
процесі термінологізації та ретермі-
нологізації змінюється значення так 
званої мотивувальної одиниці: для 
термінологізації загальновживаного 
дієслова характерна конкретизація, 
звуження його значення через уве-
дення нових диференційних сем; для 
ретермінологізації – метафоричне 
перенесення семантики, базоване на 
подібності функцій, ознак, власти-
востей вихідного і похідного слів.

Термінологізація пов’язує фахову 
мову з національною, а ретерміноло-
гізація посилює міжгалузеву взаємо-
дію фахових мов. Усі зазначені про-
цеси збалансовують мовну систему 
й послідовно пов’язують, на перший 
погляд, віддалені елементи мовної 
системи.
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