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Пропонована дисертацш присвячена дослщженнго 
педагопчно! лексики сучасво! украшсько! литературно! мови.

Актуальтсть дослтджевня педагопчно! лексики 
пояснюеться сощолшгвютичними i лшгвштичними чинниками. 
Нацюнальне вщродження Украши неможливе без виявлення i 
реал1заци нацюнального потенщалу народу в ц1лому i кожно! 
людини зокрема у сфер! нащонально-мовного р!зностильового i 
виробничо-професшного сшлкування. До таких ланок 
спипсування нал ежить i сфера освпи. Питания навчання, освгги i 
виховання, вдосконалення Bcie! системи освпи в У кра!т тепер 
стали особливо важливими, що також посилюе актуальтсть 
нашого дослщження. Конче необхщно виявити все нове, 
шновацв&не, що з’явилось у педагопчнгй термшологН за остант 
роки, особливо теля схвалення Акту незалежносп Украши, 
визначити хоча б найбЬгьш суттев1 семантичш трансформацп в 
дослщжуванш лексищ i термшологи, бо в нш, як у дзеркал1, 
вщбито й ципсом: очевидш паростки нового в педагопчно- 
освпянському жито Украшсько! держави. Тому багато важить 
лшгвоструктурний аспект дослщження педагопчних лексем, 
зокрема з урахуванням i практичного штересу до проблем 
термшологи, потреб удосконалення украшських педагопчних 
термш1в. Таким чином, актуальтсть дисертацшно! робота 
зумовлена вкрай важливою для сучасвого мовознавства 
необхщшетго поглибленого вивчення системно! оргатзаци 
лексико-семантичного i структурно-граматичного piBHiB мови, яю. 
вагомо вттлюютъея також i в педагопчнш лексиц1.

Мета дослшження полягае у комплексному вивченш 
педагопчно! термшосистеми украшсько! мови на и семантачному, 
лексичному, морфемно-словоттрному, структур н ому та 
етшпетичному ргвнях, у визначент семантико-структурних 
моделей педагопчних термш1в, !х  обсягу та Bcie! сукупносп 
шновацш у склад1 nie! лексично! групп.

Завдання дослшження визначет його метою. Вони 
передбачають:

1) повнппе, н1ж дотепер, розкритгя змйсту лшгвютачних 
понять "педагопчна лексика” i “педагопчна термшолопя” ;

2) вивчення складу педагопчних термш1в у 
р1зностальових текстах, передущм у публщистачно-дЬювих, 
частково наукових, розмовно-побутових i художн1х;
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3 ) визначення обсяту термшолопчно! педагопчно! 
лексики та и структури;

4) виявления структурних моделей педагопчних лексем 
та з’ясування сп1вв1дношень м1ж традицшною педагопчною 
термшолопею та шноващями в и склад1.

5) анал1з семантично! структури педагопчних тер м тв ,
виявления у ix гк .л а Д1 найб!лып тинових лексико-семаншчних 
трансформаций, змш, зумовлених власне мовними i
екстралшгв!стичними факторами;

6) встановлення р1зноаспектних спгввщношень 
споконв1чно нащональних та штернацюнальних компоненпв у 
склад! педагопчно! термшологп.

Наукова новизна досл1дження. У перше в укра!тстищ  
подано комплексной анал!з шиовацшних лексико-семантичних i 
стшистичних особливостей педагопчно! термшологп, 
класифпсащю и pi3H остр уктур них одиниць, з’ясовано ix 
pi3Ho6i4Hy лшгвальну природу, суттсть процесу трансформадШ i 
розвитку.

Теоретичне значения i практична__дшш£1Ь. Проведене 
дослщження дозволяе осмислити процеси семантичних змш, як1 
вщбуваються в структур! педагопзмтв п!д впливом 
екстралшгв!стичних i лш гтсю тних факторiB, прослщкувати 
процес оновлення семантики педагопчного термша. 31браний i 
проанашзований фактичний материал сприяе уточнению 
семантики лексичних одиниць сфери педагопки, що важливо при 
склад а н т словника педагопчно! термшологп. Результата 
дослщження можутъ бути використан! у вуз1вському вшсладанн! 
куреу сучасно! украшсько! мови, в написанн! студентами- 
фщологами дипломних i курсових робгг; дослщження може 
скласти 3MicT окремого вуз^вського спецкурсу. Матер1али 
дисертацп з успехом можутъ бути використан! пращвниками 
народно! освпи, бо в нш вони знайдуть сучасне трактування 
семантики багатьох педагопчних понягь-термттв, що, KpiM 
iи т ого, позитивно позначитъся на piBHi ххньо! загальво! i 
особливо, професШно-педагопчно! мовленнево! кулмури.

Методолопчною основою дослщження е матер!ал!стична 
концепц1я мови, мовлення i мислення, ще! демократизац!! i 
iyMaHisanil суспшьвого житгя, прюритету загальнолюдських 
цшностей над класовими, партШними, розумшня людського
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тзнання як двоединого процесу, в якому поеднан! об ’ективне й 
суб’ективве у сприйнятп та вхдтворенш мовцем реально! 
дШсность Методолопя дисертаци знайшла також свою 
об'ективащю в матер1ал1стичному за своею суттю визначент ycix 
pisHOpiBHeBHX складник1в педагопчно! термшолоп! та ix взаемоди 
з шпшми термшосистемами. В робота викорнставо основш, 
найбьпьш niHBi джерела з лшгв1стики, лшгводидактики, 
педагогией i психологи, як1 стосуготься розглядувано! дослщно! 
проблеми.

Методи дослшження. У  системно-комплексному 
достидженш педагопчно! лексики i термшолоп! використовувався 
синхронний анализ: для в становления семантико-функщонального 
статусу педагопзмав як номшативних елеменпв вщповцдаих 
комунпсативних структур автор послуговувався також методами 
здетавним i статистичним, методом контекстуально-семантичного 
анал1зу.

Джерела дослшження. Матер1ал для дисертацхйного 
дослхдження добирався з лексикограф1чних праць, 
ендиклопедичних довщннкгв, навчальних пос1бник1в, фахових 
правь з педагогией, науково! перюдики, фонд is лексично! 
картотеки Гнституту укра!нсько! мови тощо. Використовувались 
також твори художньо! лггератури, зразки народно! творчосп.

Апробадхя робота. Робота алробуваласъ на м1жнародних, 
республжансыеих i регюнальних наукових конференц1ях, 
зокрема: на науковШ республиеансьюй конференци Гнституту 
украшсько! мови НАН i Вшнидького педагопчного шетитуту з 
проблеми "Мовна дй стстъ  в Укра!н!" (1994), на III 
МГжнароднш конференци — Франц in та У кратна, науково- 
практичний доевщ у контексп д1алогу нацюнальних культур 
(Дншропетровськ, 1996), на зв1тн о-н аукових конференщях 
Вшницького пединституту (1992, 1993, 1994, 1995, 1996) та 
наукових конференциях шпшх вуз1в (Херсон, 1993; Тернопшь, 
1996). 3  теми дисертаци опублхковано 3 статп i 7 тез доповтдей.

QcHOBHi теоретачн1 положения, як1 виносяться на захист. 
Педагопчна термшолопя — це окрема лексична мшросистема; 
загальш й частков! процеси, змши в ц склад! е типовими для 
Bciei лексико-семантичнох мовно! системи.

Протягом ycie! icTopi! становления i розвитку педагопчно! 
термшолоп! в П склад! сталися значн1 змши; особливо велике
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оиовлення педагопчно! термшологи припадае на останне 
десятир1ччя i насамперед на роки кнування Украшсько! 
держави, чому сприяли численш позамовт чиннвки, зокрема 
тенденди розвитку украшського суспьпьства, доконечна потреба в 
peopraHiaanii Bci! педагопчно-освггянсько! системи.

Найбшып сутгет шновацп в склад! лексики сталися у сфер! 
лексично! семантики украшсько! мови, що noBHicuo стосуеться й 
педагопчно! термшосистеми; значш модифшаци також вщбулися 
на функцюнально-стилнггачному piBHi, зумовленому ктотними 
змшами в семантшц педагопчних термшш.

Структура робота. Дисертащя складаеться si в ступу, 
чотирьох роздьшв, висновкш, списку використано! л1тератури, 
/чтп1штг»9 ттоттот'1'YriqvfiT* ; гпоятгиуя педагопзмш-шновацШ.

„ __я_____j __  -  “Соцдолшгвктична i лшгв1стична
проблематика педагопчно! лексики сучасно! украшсько! 
литературно! мови” — розглядаеться проблема розмежування 
педагопчно! лексики та педагопчно! термшологи, визначаютъся 
основн1 джерела поповнення педагопчно! лексики i термшологй, 
нацюнальний та штернацюнальний комноненти в склад! 
педагопчно! термшологи, понятгевий апарат педагопчних 
термшш пгддаеться внутршшш класифпсаци на предметно- 
тематичт групи.

Б1ля виток1в украшського р1зногалузевого термшознавства 
стояли I. Верхратсысий, В. Левицький, I. Франко. Одна з ознак 
термша, яка вважалась визначальною ще в XIX ст. , полягае в 
тому, що "термш мае щонайглвбше вдоювщати означуваному 
понятгю" (В . Левицький). Цю думку поглиблено в сучасному 
мовознавствь "Термши як мовне надбання — це лексеми й 
лексикашзоваш словосполучення, значения яких виэначаеться 
м1сцем позначуваних понять у кожнш з окремо взятих 
термшолопчних систем” (Т . Панько). 1снуе ряд спшьних ознак, 
як! “визначаютъ суть будь-якого термша як лексично! одинщц 
спец1ального, обмеженого функцшнування, а саме: 1)
системшстъ; 2) наявшсть визначення (для бшьшост! термшш); 3) 
тенденция до однозначносп в межах конкретно! системи термшш 
(термшологи); 4) вщ суттсть супровщних експресивних значень; 
5) стил1стична нейтральшсть" (А . Грищенко).
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Педагопчш термши в переважнШ бшыпосп випадюв набули 
загального визнання i широко застосовуюгься в сучаснш 
педагопчнШ наущ та в практищ народно! освгги. Такими 
термшами наповнюються навчальш програми, пщручники, 
поабники, будь-яка шша педагопчна лпература. Вщносна 
стабыьшсть педагопчних термш1в забезпечуе ясшстъ 
аргументацп положень i дефшщШ у систем! педагопчних знань i 
вцщовщних навчально-виховних дш.

Особлив1стъ педагопчно! термшологи украшсько! мови 
полягае в тому, що в цш галуз1 знань у функцп термш1в 
використовуються загальновживаш слова: стар ан т стъ. урок.
зд1бн1сть, увага. виховання. дитинство, особиспсть, дов1р'я, 
впевнен1стьг переконання, тактовтсть, его!змг стомлюватсть. 
осуд. воля, лшь, ю тсхь, охайшсть. настарливють, 
загальмован1сть. вимоглившть. покарання. любов. сд1вчутлив1стьт 
сумлшшсть. самостшшсть та ш.

Широка вживашсть наведених та багатьох шших 
педагопчних лексем у побутовому спьлкуванш створюс для 
науково! педагопчно! термшологи небезпеку розчивитися в 
побутовш craxii, втратити 4iiKi обриси наукового поняття.

Поряд i3 власне термшами у сфер! педагогши наявт так 
зват номенклатурш назви. Педагопчна номенклатура охоплюе 
назви навчальних заклад1в, предмепв школьного обладнання, 
техшчних засоб1в навчання, спортивного швентаря та ш. 
Функцш етикетування можуть виконувати не лише 
номенклатурш назви, але й цифри, вомери пойл, дитячих 
заклад1в, назви символ1В, дев1з1в, гасел, дитячих оргашзащй, 
шдекси р1зних видов шкшьного обладнання та mini позначення, 
дай caMi по co6i не потребують дефшщп. Так, немае потреби, 
налриклад, пояснювати номера посоли: 5 “а” клас, 10 “д" клао; 
швентарш шдекси: д!аф1льм-(ТТГП-КОЗ) тощо, бо це тшьки 
знаки чи назви, яш уточнгоють або вир1знюють один клас 
(школу) вщ шшого, але н1як не характеризують його. Щ умовн1 
знаки несутгев! з погляду квалдфпсацшного, внутрппньо- 
семантичного, але в склад1 термша вони також виконуютъ певну 
розр1знювальну функцш.

Усякий педагопчний термш входить до складу педагопчно! 
лексики, що е об'емншюю частною  лексично! мовно! системи. 
Критер1альними ознаками педагопчного термша слугуютъ тага
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його якосп: дефшггавтсть термша i пов'язана з нею його 
однозначность, науков1сть, стабшьшсть, вейтральшсть з погляду 
емощйного, леписть вимови, чшса сп1ввщнесешстъ з шпшми 
термшами в межах едино! педагопчно! термшосистеми. Yci 
лексичш одинищ, яю не акумулюють у co6i втдзначених 
критер1альних та категор1альних ознак педагопчиого термша, 
перебувають на перифери власне педагопчно! термшологи, 
стан обличи педагопзми: !х  функцюнування в мов1 здебЬтыпого 
обмежуеться не власне науковою сферою, а сферою побуту, 
обростае певною шдивщуальною конотащею, емоцшиютю.

У принципах класифпсацп, групування педагопчних 
понять, у способах встановлення залежносп м1ж ними 
в 1добр ажаеть ся у явления про педагопчну ланку життя, про 
нащонально-педагопчну “картину освгги” .

Педагогика — дуже розгалужена система знань i навичок з 
Teopii, icTopii i практики навчання й виховання. В систем! 
педагопчних наук прийнято видйпяти типи галузевих педагопк, 
спещатзацш, кожна з яких мае до певно! Mipn свою систему 
педагопчних терминов. Уже caMi номшаци р1зних галузей 
педагогией становлягь окрему трупу педагопчних термш!в, як-от: 
дидактика (теор1я навчання) фатальна педагогша. виеова 
педагопка (доппйльна, дитяча, ппс1льна, вуз1вська i т. д )гютор1я 
педагогией, теория виховання, методика викладання; за галузями 
наук: методика..фхтт, лшгводидактика i т. д.; спещальш 
педагогией: сурдопедагогика. тифлопелягоНкя |
олнгофренопедагопка. логопедия. Окремою галуззю педагогией е 
школознавство. Важливою е теор!я та методика ф1зичного
виковання, СПОРТИВНОГО____ зр.енуВ&НЙЯ, культурно-оевггня
педагопка: е загальна i частков1 педагогией, педагопка с1мейного 
ви-упваттня i т. д. Певна pin, назви Bcix можливих педагопк 
становлять у ц!лому базову п ̂ систему терм!н!в у всШ 
педагопчнш термшосистеми Проблема внутршшього членування 
педагопчно! термшосистеми е доситъ складною. Тому дуже 
розгалуженим i рхзноструктурним е сам Ha6ip педагопзм!в.

Педагопчна термшолопя вторично створювалась на основ! 
власного мовного матер!алу, мовного запасу i за рахунок 
запозичень з р1зних мов. Гншомовний шар педагопчно! лексики, 
особливо штериащопальна педагопчна термшолопя, тобто
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провщна и частина, вщображае те стльне, що семантично 
об'еднуе кожну i3 окремих нащональних термшосистем.

Переважно нащональний характер украшсько! педагопчно! 
термшосистеми полягае не т1лыен у власне кшьшсному вияв1 
питомо украшських i, пшрше, схщнослов'янських, почасти й 
слов'янських, елеменпв, а й у тому, що споконв!чно украш омовт 
педагопзми охоплюють базов! понятгя педагопчно! сфери життя, 
зокрема, Taxi, як навчання. виховання. Ofifiiia, навчитель. 
учитель, викладач. вихователь, освпянин, учень, молоде 
поколшня. ДНЗ, серелня ппсола та ш. Та и сам педагопзм 
школа, будучи 1сторичБО прадавн1м (засвоений i3 старогрецько! 
мови),такою Mipoio укра!тзувався, що його шшомовтсть зовсш 
не вщчуваеться, встановлюеться лише лшгвоТсторичним 
анал1зом. Ще большою марою це стосуеться похщних лексем типу 
школяр т ТПК1ЛТШТГЙ та Ш.

У перюд прийняття християнства в украшську педагопчну 
термшолопго широко проникають грецизми та латишзми. Як 
В1Домо, в Киево-Могилянськш академи викладання велось 
церковнослов'янською, гредькою, латвнською мовами, що й 
обумовило входження грецько! та латинсько! педагопчно! 
термшологи до тогочасно! ппально! практики. Зокрема в 
братських школах широко використовувалась латинь. Через 
дцяльшсть польських просв1тительсышх та рел!пйвих оргашзащй 
в украшську мову проникали французью, ншецью i м!жнародт 
термши: екзамен. дидактика, клас та ш. Впливом французьких 
просвйител1в i ф1лософ!в Руссо, Вольтера, Д1дро на украшських 
вчених, у TiM числ! i педагопв, пояснюеться проникнення 
галицизм1в у педагопчну термшологда, що видно на приклад! 
утворення таких термш1в, як моральний, делисатний, тактовний 
та ш.

Система значень запозичених сл1в часто розпшрювалась. 
Наприклад, слово метод ниш використовуегься в таких 
словосполуках: метод навчання, аксюматичний метод,
об'ективний метод, метод проектов, словесний метод, метод 
виховання, анкетний метод, евристичний метод та ш. Наведен!, 
як i Bci шш!, педагопчш термши маютъ спещальт дефшщц, що 
пов’язане з розширенням сфери функщонування !х в украхнсыой
MOBi.
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Педагопчна лексика найбигьше детермшуеться сощальними 
категор1ями i факторами, яю. завжди знаходять для себе 
пщгрунтя в конкретних об’ектах, щях i станах педагопчного 
життя.

Сощальтстъ педагопчно! термшосистеми криеться в тому, 
що юльюсно i яюсно вона е вагомою частиною лексико- 
семантичноТ системи, яка такою ж м1рою, як будь-який шпшй 
структурний компонент мови (фонетико-фонолопчний склад, 
граматична будова), забезпечуе функцюнування мови як засобу 
спгпкування i знаряддя незнания. Педагопчна лексика становить 
в1дносно цйисну систему специф1чних номшацш, пов’язаних з 
icropiera суспшьства, i3 свиовим станом i розвитком педагогией 
як гумаштарно! галуз1 знань. Погляд на украшську термшолопю 
як на вщкриту систему, що постшно еволюцшуе i розпшрюе свш 
функщональний статус, Грунтуетъся на усвздомленш того, що и 
розвиток завжди детермшуеться запитами нащонального життя 
украшцш, станом европейсько! науки, в1д яко!’ У кратна ниеоли не 
була вдорваною, !зольованою.

Другий роздтп — “Семантичш шноваци в сфер! 
педагогично! термшосистеми” — присвячений дослшженню 
семантично! дериваци педагог1зм1в.

3  вщродженням i розвитком нацюнально! освгги в Украгш, з 
переходом на навчання переважно рудною мовою, з появою нових 
тип is шк1л TicHo пов'язане збагачення словникового складу 
укра!нсько! литературно! мови також i в тШ його частит, яка 
стосуеться педагопчно! лексики. ГОзнання нових реалш, 
необходшстъ !х  номшацн, як вщомо, е причиною виникнення 
нових назв, що й спричиняе утворення в мов1 нових слгв i 
вираз1в або ж появу нових значень у тих лексичних одиницях, 
язи !снували ранппе.

Гнноващйш явшца здебЪгыпого пов'язаш з реал1зац!ею уже 
наявних мовних засоб1в вираження педагопчних понять, реалш, 
1х переосмисленням, nepeopieHraniera. Щ процеси у сфер1 
семантики сл1в i лексичних словосполук мають системный 
характер.

Для номшаци семантичного способу поповнення 
словникового складу мови в неологи використовуеться кшька 
термш1в — семантичш шноваци, семантичш новацН, семолекси, 
неошми. Особливостей семантично! динашки дос1 не пояснено
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сюльки-небудь повно й однозначно. Вщсутня й класиф1кац1я 
моделей семантично! деривацц.

Поява неон1м1в у педагопчвгй лексищ вхдбуваеться кЛпькома 
шляхами, зокрема змшою значень, що мае переважно вигляд 
переносу i грунтуеться на схожост! денотапв або сум1жносп 
реальних об'екпв.

На основ! метафоричного переносу можуть розвиватися 
спещальн1 значения, напр.: мозковий штурм, аукпхон шей як 
форми закршлення навчального матер1алу; бальна шкала; 
еколопчний паспорт (у дипломних проектах).

Спорадично зустр1чаються випадки утворення нового 
значения шляхом метошм1чного переносу, який вЛдбуваеться 
внаслщок сумажносп предметов чи понять — часово!, 
просторово!, лопчно1, причин ово!, речово! та ш.

Метон1м1чн1 перетворення мають синтаксичну природу i 
полягають у перетворенш мотивуючо! синтагми в nponeci 
конденсаци (напр., студент веч1рнього вшд1лення — веч1рник;
нульовий__пикл — нуддвка) або конверсп (шформагшгао-
обчислювальний пенр — Ю Ц). Зштавлення розгорнутого 
експлщитного виразу i згорнутого 1мплпштного — виступае 
наочною шюстращею того, що метон1м!я утворюеться " за 
принципом семантичного стиснення" (Л. Мурзш). М етафоричт, 
зокрема метон1м1чш, способи переосмислення, будучи 
ун1версальними за своего поняггевою основою, вгднраютъ 
незначну роль у творент педагопчних неон1м1в. Б ты лу 
продуктивншть у цш лексикосфер1 виявили mini типи 
семантичних змш — звуження обсягу значения слхв або 
розпшрення цього обсягу. Наприклад, в 1меннику студент 
з'явилися вужчх спещальш значения "перший студент", "другий 
студент", яю вказують на пщсумковий рейтинг студентов. 
Завдяки включению у внутршшю структуру слова вужчо! 
семантично! ознаки (який саме?) вщбуваеться конкретизац1я 
значения. 3  внутрппньо! ж структури словосполуки шеолопчне 
внхонання ел1мшовано семаншчну ознаку " гдеолопчне", а 
з'являетъся — “гумашстичне” , що дозволило значно ширше 
трактувати значения термша.

Процесами детермшолопзаци спещально! лексики та 
термшолопзацп загальновживано! лексики також обумовлюються 
я ш ст змши в словииковому складь
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ПостШна взаемодая основного словникового фонду з 
перифершною частиною лексики пов'язана не тдльки з провесами 
детермшолопзаци й термшолопзаци, а також i з розвитком у 
застаришх словах (архаХзмах та юторизмах) нових значень, 
експресп, оцшних, сталютичних або функцюнальних 
особливостей (ш ш ш , ДШ£Й, лшеТст. пмназист. гимназистка та 
ш. ). Колшпн1 юторизми функцюнуютъ у педагопчнШ лексищ з 
оновленим значениям. "Оживления" застарЬшх сл1в узгоджуеться 
з доего тенденци до мовноТ економп, виступаючи засобом 
удосконалення педагопчноТ лексики.

HoBi типи навчальних заклад!в позначен! також историзмами 
г1мназ1Я. л шей. як1 на хвил1 змш у систем! осв!ти разом is 
запозиченням коледж з маргинальних сфер лексики перейшли до 
и ядерного складу. Як компонента-детермшанта та стрижнев! 
компонента ni слова та пох!дш в!д них гшназшний. пмназист. 
лшейний. лшеТст увшшли до складу аналгшчних неон!м!в, напр.: 
веч1рня пмназхя. жшоча г!мназ!я, випускн! екзамени в пмнадп. 
ттмназШна осв1таг пмназШш предмета. пмназ1я для д1вчат.
зведена___психолоуо-педагопчна___характеристика___ пмназиста.
класична пмназ!я. колектав пмназп: академ!чна книжка лшеТста. 
гуман 1тярний лшейт зимова сес!я в лшеТт кафелри в лшеТ: 
пауков! звания лшеТспв. науково-методична робота в лшеях: 
викладач коледжу. випускнитс тсллеяжу, више педагопчве 
училише-кбледж, студент училиша-коледжу та ш.

Вщродження нацюнального в педагогий заявляе про себе 
низкою HeoHiMiB, як! мають у склад! такий обов'язковий 
ад'ектавний компонент, як надюнальний, напр.: викладання
л!тератури в нашональнш школ!, вщродження i__розвиток
надюнально? освети в УкраТш. вщродження надюнально! школи.
НЭДАРДалкаа___ Q-OBJOfl, кондеппая сучасного украТнського
над!оналъного виховання дшростаючого поколения,. кондеддд 
надюнальноТ школи, надюнальна система виховання. надюнальна 
система осв1ти св!тового р1вня. надюнальна спрямовашсть
переподготовки спешалТспв. нашональне__ виховання__у ч т в .
надшнальне в укра?нськ!й педагогий та ш.

Серед консубщональних компонент анал!тичних шновацш 
частотними е i т! з них, як! мають у своему склад! субстантив 
еколопя. Це давне запозичення з грецькоТ мови, яке з 
маргинальних сфер лексики, пройшовпш процес розпшрення



свое! семантики, увШшло до основного словникового складу 
украшсько! мови. Синон1м1чними вщповщниками до 1нон1ма 
еколопя виступають словосполуки охорона навколишнього 
середовиша. охорона довкишя. Зауважимо, що останнш з них 
завдяки актуал1заци незаслужено призабутого слова довктлля 
бшып частотний.

Семантична деривацш часто вщбуваеться у сфер! 
шшомовних запозиченъ i пов'язана з м1жмовним контактуванням.

Санкц1я на введения семантично! шновацп в традицШний 
мовний узус, тобто на и унормування, завжди пов’язана з 
комуннсатившстю, з постШшстю вживання и мовцями.

Серед численних запозиченъ у сфер! педагопчно! лексики 
так звано! "буржуазно! педагогией" найчастотншшмн виступають 
лексеми модуль, релзшсс, бд.ОК, бакалавр, мапстр. тест та деяю 
mini. Деязи значения !х, певна piч, зазнали змш.

На хвшп екстралшгвютичних впливдв анал1зован1 слова 
оновили свое значения i з маргинальних сфер лексики внаслщок 
динам!чних лексичних nponeciB потрапилн до и ядерно! частннн. 
1х висока частотшстъ найбщыпе проявляеться в масив! 
аналггичних шновацш, до складу яких вони та похщш вщ них 
слова (субстантиви й ад'ективи) входять як стрижнев1 або 
детермшузоч! компонента.

Змшилосъ лексичне значения шон1ма тест (вщ  англ, test — 
випробування), який у Словнику шшомовних сл1в тлумачиться 
як "коротке нестандартае завдання, метод випробування, що 
застосовуеться в pisHHX галузях науки для одержания шлыисно! 
характеристики певних явищ" (C IC ). Шсля розширення 
значения анал1зованого субстантава (вщ позначення сфер науки 
до практично! пнйльно! i вуз1всько! педагогией, де вш номшуе 
нову технологию перев1рки знань) уможливилось утворення таких 
неосеманпв: тематачне тестування. тематачн1 теста, тестовий 
контроль. п1дсумковий тест, пшеумковий тестовий контроль та ш.

СемантичнШ структур! педагопчно! лексеми властива 
рухливють, здаттстъ мовного знака "захоплювати” новий змют на 
основ! схожост! (метафора) чи сумажност! (метон!м!я) одного 
предмета з шшими предметами. У термшологи полиция 
виступае там детерминантом, який забезпечуе системну 
oprasiaanuo термш!в.



У  педагопчнгй термшологи назви наук, галузей знань 
характеризуються розвиисом пол1семи, появою частхових 
BapiaHiiB Ьшього значения, напр.: алгебра — наука, алгебра — 
навчальний предмет, алгебра — шкшьний пщручник; xiMiH — 
наука, Х1М1Я — навчальний предмет, х1м1я — пшльний 
подручник i xiMin розчинност!; мова — навчальний предмет i 
мова TBopiB письменника.

Привертають до себе увагу як педагопчш термши 
в1дд1есл1вн1 Ыенники. Здебьдыпого вони багатозначш. Так, 
термш читання позначае i процес, i результат ди, i власне 
читання певного тексту, i промовляння його, декламування. 
Словников! тлумачення пщтверджують багатозначшсть термш is 
типу питания, знания, пер_еконання, розв'язування.

Бш артсть наукових понять, кожне з яких мютить свою 
протилежтсть, що грунтуеться на в1дмшност1 всередин! одного й 
того ж явища (властивосп, стану, якосп тощо), знаходить свш 
вияв у лексичному значенш термш!в-антон!м!в. За характером 
протиставносп в педагопчнш термшологи видшяються антон1ми, 
як! виражаютъ градуальну як!сну протилежтсть i протилежтсть 
координацшних понять. Це так! антон!м!чн! пари, як лтобов — 
ненависть, активний — пасивний. лшивий — прадьовитий. 
уважний — розс!яний. анал!з — с н я т , старанно — недбало та 
ш. Частиномовна приналежн!сть таких семантично контрасших 
поеднань сл!в не впливае на ступшь ix протиставност!, не 
применшуе закладеного в кожнШ такш опозицп пор!вняльного 
елемента.

Видшяються й антон!ми-конверсиви, тобто антон!ми, як! 
позбавлен! можливосп переходу на мовному piBHi 
контрадикторних вщношень у контрарщ, напр.: запам'ятовування 
— дабурання, збуджевня — гальмування. анал!зувати — 
сжггезувати та ш. Конверсиви в педагопчнш термшологи 
стосуютъся антонши fliecniB та в1дд!есл1вних Ыенникш. Звичайно 
навколо конв ер сив iB можлив! мисросистеми конверсивно! 
кореляцн: запам'ятовувати правило — забувати правило, дисаш 
букви — закреслювати букви. анал!зувати факта — синтезувати 
факта. Вщношення конверсивносп спостершаються також i в 
структур! аналггичних термш iB: анал!з i синтез у навчант. 
збудження ! гальмування nponeciB головного мозку. заохочення i 
покарання у_вихованн!.
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1нтернацюнал1зми, язи станов лям значну частину 
антон1мзчних пар, првйшли в украёнську мову готовимы 
дериватами: актившстъ — пасившсм. анал1з — синтез. снмпат1я 
— антипатш; прош лежш см понять у сфер! педагопчних 
штернацюналёзмёв найчастппе выражаемся префиксами а_-, анти - 
: моральний — аморальный, логаший — адотгааий, гумашзм — 
антигумашзм.

Педагопчна термшолопя мютим niny низку лексем, яю не 
утворюють антономзчних пар, проте мають у сво2й семантищ 
деяш ознаки антовш1чност1. За характером воображения 
поляризаци понять антоншами е таю термши: афонхя, афаззя. 
а г а т а , атав1зм. асигнатизм. ам1м1я. амузхя. ашшшпадш, 
деперсонал1зап1я. антиномия. абул!я. авпамшоз. аграф!яг 
аграматизм зз is-

Трапляються антонёмёчт пари i3 словосполучень, 
протиставне значения яких сконцентроване в атрибутивному 
елемевгп: заочне навчання — стадюнарне навчання. вступ т 
1спши — виду.скш--1сшш[, букварний метод — безбукварний 
метод. релшйне вихован-ня — атехстичне виховання. умрввий 
рефлекс — безумовний рефлекс, платне навчання — безкоДЕГРВНе 
навчання. вступ т занят-тя — заключи! занятгя та ш.

Екв1валентами багатьох штернацюнальних сл1в-термш1в 
виступаюм термши-словосполучення: андрагогпса — педагог!ка
дорослих; актавадхя — пшвишення активное^__ оргашзму;
акс!оло-г!я — теор!я пшностей. Уживанютъ штернацюнального 
термша в таких випадках зростае, бо вш характеризуемся 
бёлыпою словотворчою гнучюстю: андрагогжа — андрагопчний т 
активапхя — активувати, аксхологхя — аксюлопчний.

У педагопчнШ термшолопчнШ систем!, як i в yeix 
термшосистемах, часто для позначення одного i того ж поняття 
вживаемся пара слхв, о дне з яких штернацюнальне, запозичене, 
а шше автохтонне: алфавит — абетка, азбука; альтернатива — 
виб!р; автодидакт — самоук. У конкурентней взаемоди таких 
TepMieiB, як! здебоыпого функцювуюм на р1вн! дублемв, 
нерздко закладений !мпульс для розвитку термшологёчно! 
системи.

Н аявтсм  синон!м!£ у педагопчнШ термшологи можна 
пояснити р!зними причинами: по-перше, багатою на синошми е 
народна лексика — основа мови педагогией; по-друге, джерелом
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формування педагопчних термшш виступають pi3Hi MOBHi 
нашарування — залозичення з грецькоТ, латинсько! та нових 
европейсысих мов; з р!зними запозиченнями можуть 
пов'язуватись i неоднаков! синон!м1чш вштшки. Термши 
тактовний. делдеатний запозичет з французько! мови, вихований 
— власне укра!нське утворенвя.

У третьому роздип — “Структурн1 модел1 традицШних та 
шновадшних педагопчних термш1в. Змши в педагопчнш 
термшосистеш на морфемно-словотшрному i мор ф о л опчн ому 
рхвнях” — характеризуются структурво-морфолопчв! модел1 
традищйних та шновацШних иедагопзмхв. Шляхом суцшьно! 
виборки педагопчних термш1в з наукових i публшистичних 
текстов, is лексикограф1чних i довщкових джерел ми виявили 
близько 3600 педагопзм1Б pisHoi структурно-граматично! будови.

На основ! анализу педагопчно! термшологи з погляду власне 
структурного нами вид1лено за уже встановленою в лштастищ 
схемою таю формально-граматичш розряди педагопчно! 
термшологи (П Т) незалежно вхд частиломовно! належносп и 
одиниць: 1) одночленн! педагопчш термши (975 одинидь); 2) 
бшарш термши (1726); 3) тричленнх аналхтичш термши(637); 4) 
чотиричленнх (105); 5) п'ягичлент (32); 6 ) шестичленш (6 ); 7) 
семичленш (5 ); 8) висьмичленш (1 ).

Отже, найбхлыпою е дитома вага (49.5% ) двочленних 
термш1в. Одночлент термши становлягь 27.96%; тричлент — 
18. 27%; чотиричлент — 3.01%, п'ягичлент — 0, 92%, 
шестисл1вш — 0.17%, семисл1вш — 0.14%, а восьмичлент — 
тхлъки 0.03% в1д загальнох кхлькосп педагопчних термшш, 
зхбраних i прокоментованих нами. О дносю вт термши — це 
структурно npocri слова (бакалавр, виховання, пмназист, 
коледж. л шей, рейтинг та ш. — 820 термшш), термши -
композити, yrBopeHi способом основоскладання (бапилоносшство. 
важковиховашсть. вшьнослухач. двомовнхсть, другорхчник, 
знаттелюбшстъ та ш .) та поеднанням усхчено! основи залежного 
компонента словосполучення i щлого слова (грамзапис, 
кудыдоххд. профорхенташя, профшкола, сдхвучасник та in .).

Для педагопчно! термшологи характерна й наявтстъ 
деривапв абревхатурного типу, в тому числ1 шдЦальних 
абрев1атур, налр.: педфак, радгосп-техндсум, ВНЗ. ВТУ. ВП1 та 
in.
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Морфолопчними способами творения педагопчних термашв 
виступаютъ суфпссальвий, префпссальний, конфнссац1я, префпс- 
сально-суфжсальний i безафпссний способв.

Зовнппню структуру бшарних та шпшх педагопчних 
термш1в аналогично! будови описуемо за трьома ознакамв: а) 
морфолопчною, за якою кожний з елеменпв анал1зованого 
термша сп1ввщвоситься з певним морфокласом сллв; б ) за 
позишйною, яка передбачае визначення позицп кожного з 
елеменпв у лшшно-оргатзацн&нш структур! термша; в) за 
синтагматичною оэвакою, яка полягае у встановленш 
граматичного зв'язку м1ж компонентами складеного термша. 
Такий Ha6ip граматичних ознак педагопчного термина витворюе 
його формалину модель.

Словотворч1 можливосп бшарних педагопзмАВ представлен! 
такими двома найбшып частотними моделями: 1) прикметник 
(шод1 дгеприкмешик) +  шенник: (переятю льна педагогика. 
полггехшчне навчання. навчальний план): 2) гменник + 1менник 
у родовому вщмшку: (режим дня. р1вень освгги. рнвень
грамотность розклад уроюв. районування плод)

Юльшсно дещо переважають модел1 першого типу, тобто 
атрибутивно-субстантивн! словосполуки.

У функци пояснюючого, синтаксично залежного компонента 
часто виступае лексико-граматичне утворення з основи першого 
слова i другого слова в повнш його форм!, налр.: шдившуально- 
бригялне навчання, шженерно-економтчна освгга. аналггико- 
синтетечний метод, бригатгно-лабораторний метод та in.

1менников1 модел1 двокомпонентних термш1в можуть махи в 
своему склад! сполучник або прийменник, напр.: виховання i 
навчання, методи i прийоми. допомога на д!тейт !люстративн!сть
у дадзаэдц, комензування ва.ур.ош, дштаговка до. школя, дравида 
для учнхв та ш. Рейтинг продуктивное!! прийменниково- 
!менниково1 модел! досить високий. И формула — 1м. + прийм. + 
1м. Mien. в. репрезентуе 88 термшолопчних словосполук: алгебра 
1ЛШШ) Фолош в диимц, бшда jljh  дакгош, бесша в психологи.
ботанша в школ!. вербалАЗМ у__ навчанш, волюнтаризм у
педагогии, вдрави у аавчанн! та ш.

Анал!тичн!сть багатьох педагопчних термййв, з одного 
боку, репрезентуе ix pi3Ho6i4HicTb i часпсову мотивоватсть, а з 
другого — суперечить шпий вимоз! до термша — стислштичнш
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нормативность Тому разом з двокомпонентними термшами 
анашзовано! модел1 також витворились ix  упцльнеш вар1анти, шй 
м1стять лише стрижвеве слово, тимчасом як частина семантики 
термша, що припадае на шпп компоненти, компевсуеться 
контекстом. Прошюструемо це синтаксично мш1мальними 
контекстами: люблю алгебру, вшмшно з бюлогп. допомогло 
заохочення. гарний приклад, важливкггь тратгитпй, чергування в 
коридор!.

Непродуктивну трупу становлягь двокомлонентш 
педагопчш термши, структурт модел1 ятсих можуть бути 
представлен! такими формулами: 1) шенник + прийменник + 
!менник у знахщному вщмшку — 1м. + прийм. + 1м. зн. в.; 2) 
!менник + прийменник + !менник в орудному вщмшку — 1м. +
прийм. + 1м. ор. в. У словнику, укладеному нами, подано лише 
поодинок! приклада таких педагопзмав: допомога на дп-ей. закон 
про .одщжътшя, право на освпу. робота з книгою.

О дтею  з особливостей двочленних педагопчних термйтв е 
lx здаттсть до експанси завдяки уточнюючим означениям, ша 
виражаютъся прикметником чи 1менником у родовому вщмшку; 
це зумовлюе nepexla двочленних педагопчних термш1в у 
тричленнь В такий cnoci6 формуютъся 1х основш моделк 1) 
прикметник +- прикметник + !менник — П + П + 1м; 2) 
прикметник + шенник + сменник у родовому вщмшку — П + 1м 
+ 1м род. в.; 3) !менник + (прикметник + 1менник у родовому 
вщмшку) — 1м -КП + 1м род. в .); 4) !менник + шенник у 
родовому вщмшку + !менник у родовому вщмшку — 1м + 1м род. 
в. + 1м род. в. У модел1 першого типу стрижневий компонент, 
виражений хменником, додатково детермшуеться ще одним 
прикметником, внаслщок чого утворюеться бщып розгорнута 
(пор!вняно з бшарною) тричленна конструкц1я з вщповщно 
ширшим зм1стом, але з вужчою сферою вживания,* у таких 
термшах представлена дворазова детермгнацш !менника як 
синтаксично й семантично провщного компонента термшолопчно! 
словосполуки: автоншяз вервова система, аналддако-синтедачний 
звуковий метод, дидактичщ аудюв1зуальш засоби. бригадде 
виробниче навчання, веч1рня змшна школа, виша педагопчна 
освхта.

Модель другого типу е розгорнутою моделлю бшарних 
термш!в П + 1м, яка поширилась детермшантом-1менником у
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родовому вщмшку. Модель (П + 1м) + 1м род. в. репрезентуе 
таю трисл1вш термши: автократичний стиль виховання.
акроаматичний метод навчання. автрополопчт внм1ри д1тейг
асод1ативна__теор1я навчання. виховве__значения__прикладу,
виховний принпип навчання. всеб1чний розвиток особистосп.
гносеолопчш основе дидактики та in.

Модель третього типу — шенник + (прикметник + шенник 
у родовому вщмшку) — представлена 128 аналпичними 
педагопчними термшами: автоматизадш навчального продесу. 
в^дмшник народно! освпи. вивчення педагогичного досвшу. 
гтен а  педагопчноТ npani, гтен а  навчалъних пос1бник1в. груди 
продовженого дня, дидактика виробничого навчання та ш.

Гменник + шенник у родовому вщмшку + !менник у 
родовому вщмшку — 1м + 1м род. в + 1м род. в — представляють 
четвертей тип структурно! моделх трикомпонентних термш1в, 
перший з яких виражений !менником i може детермшуватися 
другим компонентом — !менником у родовому вщмшку, а вш у 
свою чергу — трепм компонентом — !менником у родовому 
вщмшку. Ця модель може мата ще два вар1анти: 1) (1м + 1м род. 
в) + 1м род. в.; 2) 1м + (1м род. в + 1м род. в). Позначаючи 
вар1анти четверто! модел1 вщповщно буквами а, б, в, наведемо 
приклади трисл1вних термш1в: актав^задхя пропесу навчання (в ), 
булинок npaniBHHKiB осв1ти (в ), тплпустка прад1вниюв осв1ти (в ), 
теорхя вшмирання посоли (a), ririeHa npani vhhib (б ), гш .̂ на 
харчування дггей (б ), мштпг.ть засвоення знань (а ), методика 
викладання icTQpi! (а ), облпс знань учн1в (б ), план робота школи 
(б ), р1вень вихованосп тпк од яра (б ), р1вень освгга населения (б ), 
режим дня школяра (б ), табель облпеу успшшосп (а ), фдр.ми 
оргашзади навчання (в ), шоденник розвитку дитини (в ) та ш.

Серед прийменникових та сполучникових трикомпонентних 
педагопзмтв найпродукгивншшми е словосполучення, утвореш за 
моделлю (прикметник + !менник) + прийменник + шенник у 
мкщевому вщмшку, напр.: астроном!чний майданчик у школь 
бюгенетичний закон у педагогии. взаемна повага в сдмЧ. водаий 
спорт у школ1, пмнастична зарядка в nnconi, граф1чна грамота в 
Ш Ш , дитячий куточок у сш '! та in.

Нерегулярш тричленш конструкци охоплюють складен! 
термш олопчт найменування (СТН ), граматичне оформления 
яких малотипове для педагопзм1в. Бьлып широкий, шж у
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термша, обсяг понятгя i певного шрою оказюнальна граматична 
оформлетстъ тричленвих педагопчних одивидь не виключають 
наявносп в них тих самих ознак, яю властив1 однолексемним 
педагопчним термшам. Це належшсть ix до системи педагопзм1в 
i номшативно-дефшггивна функщя, тобто здаттсть термша 
позначати певне, строго закршлене за ним понятгя конкретно! 
професШно-педагопчно! сфери людсько! дгяльностк

В 1ц вьпьних словосполучень СТН в1ар1зняютъся характером 
стш косп сполучення сл!в: у СТН вона понягтевого характеру, у 
вигьних же словосполученнях — семавтичного. Важлнва 
в1дмшшсть СТН в1д вигьних словосполучень також 
сковцентрована в освовнш функци вщповшних аналггачних 
одиниць: у словосполучент — це функщя номшативна, у СТН 
— номшативно-дефшпивна.

Структурам трикомпонентних ПТ та СТН, що ix ми 
видЪшли в процео. анал1зу, властива бш артсть, яка знаходить 
свШ вняв у бшарних макроструктурах: прикметник + шенник, 
!менник + 1менник у родовому вгдмшку та 1менник + шенник у 
знах1дному чи орудному або масцевому в1дмшках; сукунно 1х 
можна представити таким способом: детермшуюча частина + 
детермшована частина ПТ та СТН. Якщо сконцентрувати увагу 
на бшарних макроструктур ах, у яких шенник у початковш форма 
виступае стрижневим словом i синтаксичним центром 
словосполучення, то бш артсть моделей можна передати 
загальною формулою чотирикомпонентних ПТ i СТН.

Усього нами виявлено 36 моделей трикомпонентних ПТ та 
СНГ. 1з загального огляду трикомпонентних педагопзмтв 
випливае, що модель шенник + 1менник у непрямому вщмшку 
виразно переважае над структурою прикметник + 1менник. 
Остання ж шлыбсно доповнюеться ппстъма мшроструктурами 
прикметник + хменшпс, в яких !менник також виступае 
детермшуючим, а не стрижневим словом.

Чотирикомпонентт одинищ побудоват за 26 структурно- 
морфолопчними моделями. Найпродуктивншюю (25,7% в1д 
загально! кЬшсосп 4-членних педагопзм!в) е група 
словосполучень, структура яких репрезентуетъся формулою (П + 
1м) + (П  + 1м род. в .): шлитплуальт форми виховно! роботиг
одерадШний__метод__трудового_вэвчаяня, дозэклаовд_форми
естетичного виховання та ш.
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ГГятакомпонентт термши та СТН побудоваш за 24 
моделями. Простежуеться така закон омхртсть: попшрення
структури термшолопчних словоснолук пов’язане з 
ур1зноманггненням ix семантико-морфолопчних моделей.

Екстенсюнальне значения бипыиосп полхчленних моделей, 
структура яких характеризуеться стабшьнютю i взаемозв’язком з 
бшарними побудовами, спроектоване на можливе нановнення 
модел1 новым лексичним матер1алом, там бнтыпе, що компонента 
термшолопчних словоснолук здебишпого консубтащональш i 
opieHTOBani на збихыпення репрезентантов днх моделей.

3 ног ляду прослекцп числент п'ята-, шеста-, семи- i 
восьмичлент модел1 педагопзм1в е доситъ продуктавними. 
Процес мовного семюзису у педагопчнШ лексикосфер1 
передбачае використання семантико-морфолопчних моделей, за 
якими вже утвореш термшалопчш сполуки; у подалыпому менш 
продуктивт моделх часто виявляють бьлыпу актавтсть, нЪк 
модел1 високопродуктивш у 1х сучасному вжитковь

Масив п едагопзмшв-шновацш, вибраних нами з
шструктавних та наукових перюдичних педагопчних джерел, з 
тексту Констатуцп Украши, мштить понад 550 неолексем, серед 
яких, KpiM односшвних, е й бшоми, три-, чотири-, п'ята-, шеста-, 
семи-, восьми-, дев'ятакомпонентш неолексеми i навйъ одна 
десятакомпо-нентна: перспективний тематичлий план психолого- 
педагопчних зр1з1в вивчення особистосп пмназиста за роками 
навчаиня.

Питома вага аналпичних неолексем серед усього масиву 
педагопзмхв-шноващй становитъ 93% — 510 аналпичних
неолексем. Найактивншюю е структурно-семантична модель типу 
прикметник + 1менник, напр.: бакалаврська п1лготовка.
вар1ативн1 пшручники. пмназшна раита, друтай студент. 
еколопчна освпа. жшоча пмназ1я. зафпссований рейтинг. 
контрольный модуль, модульне навчання. недхльна школа. 
датр!отачне виховання. приватна школа. Соросхвський учитель, 
теорехичний. модуль та ш.

За активтстю серед трикомпонентаих педагог1зм1в- 
шновацш перше Micne посщае модель 1м + (П + 1м род. в. ), 
напр.: акредитадхя навчальних закладш. виховання мовно!
особи стостхт гумашзадхя национально! освпи. принпип етшчно! 
сод1ал1задпг система нашонального виховання та ш .; на другому
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ш сщ  — П + (1м + 1м род. в. ), напр.: багатоступенева система 
осшш, загальний рейтинг студента. модульне_вивчепня курсу, 
поточний рейтинг студента та ш.

Решта ад’ектавно-субстантивних та прийменникових, 
сполучникових структур малочастотт. Анал1з засвгдчуе, що 
продуктивность структурних моделей аналпичних шновацш мае 
вшзадковий характер: менш продуктавт структурш тапи
традицшних педагопзтв можуть у майбутньому стати 
високочастотними.

Чотарикомпонентш шноваци не частота!, KpiM чотарьох 
структурних тап1В, як-от: 1) (П + 1м) + (П + 1м род. в. ); 2) 1м + 
(П  + 1м род. в. ) + 1м род. в.; 3) (П  + 1м) + (1м род. в. + 
1м род. в .); 4) (1м + 1м род. в. ) + (П + 1м род. в. ), напр.: 
блочне дланування навчального матер1алу. дитячий будинок 
семейного талу, формування надюналъно! самосв1домост1 учшв.
перебудова__ВйШШ__(Ш 2 __ Украши. максимальней__рЕЙдгд г
випускника ВНЗ. надюнальний компонент зм1сту освгги. 
розбудова системи национально! освгги та ш.

Продуктавшстъ аналггичних конструкций педагопчних 
неолексем виявляетъся ще й у тому, що, збернаючи схему 
структур и, вони змшюють лише форму одного з ком понент 
(науковий кер!вник у середнш школь рейтингов! бали за 
лабораторне заняття).

У п’ятачленних ад'ектавно-субстантавних шновац1ях 
простежуеться така законом1ртстъ — правоб1чт детермшанта- 
1менники маютъ форму тигыш родового втцмшка (новий змшт 
базово! MOBHQ1 осв1та. методика рейтингового опшювання знань 
ст у д е н т , етнопедагопчт основи методики укратнсько! мови).

Лш1йно оргашзована структура шестикомпонентних 
неолексем хвилепод1бно поширюетъся кытькаразовою 
детермшащею синтаксичного й семантачного центра (виховання
свшомого___громадянина суверенно!___Украшсько! держави,
рейтингова система опшки якосп навчального пропесу. меж! 
критерИв акредиташ! р1вня шдготовки ст у д е н т ).

Семикомпонентш шноваци репрезентоват в1сьмома 
конструкциями i такою ж ктльюстю приклад is педагопчних 
неолексем, а восьми-, дев’яти- та десятикомпонентш шноваци 
зусцйчаютъся лише спорадично. Архпектошчш модел1 
багатокомпонентаих неолексем найчастипе прийменниковь
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Аналггичш шновацп здеб1лыпого утвореш за структурними 
моделями традищйних педагопзм1в.

Четвертий роздьл — "Комуншативно-стшистичш функдП 
педагопчних термтшв” — присвячений конкретному 
мовленневому вияву педагопзм1в у найр1зншшх життевих 
ситуац1ях, комун шативним функц1ям педагопчво! лексики, 
стильовому i стплтстичному функцюнуванню педагопзм1в.

Педагопзми як загальномовт одинищ битыпою чи меншою 
Mipojo притаманш вс1м без винятку стилям мови. Педагопчна 
лексика й термшолопя, в тому чисти й шновацшна, е суттевим 
компонентом мовлення вчителя; в нШ вщбиваютъся також сучасш 
реалн вищо! ппсоли, змтст загально! теори педагогией, теори 
осв1ти.

Педагопчна лексика е важливим компонентом мови 
народно? творчосп, твор1в художньо! лператури (зокрема твордв 
класик!в украшсько! лператури — М .М. Коцюбинського, О.Т. 
Гончара та ш .), публщистики та наукового мовлення, що 
заевтдчуе важливу художньо-зображальну функцйо педагопзшв, 
а також !х зв'язок з далеким минулим украшського народу у 
таких фольклорних творах, як народа думи, легенди, перекази 
тощо.

Зокрема,* педагопзми твор1в Олеся Гончара охоплюютъ 
широкий спектр явищ оевпи — вщ конкретних методичних 
прийомйв у mmni до проблем виховання дорослих людей: 
психолоНя рибалки, психиса дорослих, слша душа (браконьера).

У переважнгй битыпосп випадюв це споконв1чт для 
украшсько! мови лек семи: виховання. самозаглиблення, вести 
у рак, вирошувати д1тей. сдухйТИСЬ, ВЧИ1ИСЯ, вивести в люди. 
перевиховати. учитель, наставник, осщта, осв!тяни. ватага
вчителш, людська__ вдаза, зер-рхволух, самолюбстео,
самой! п лан! сть г непослух. внутршшш евхт. сптвчутливтсть.
дитинство, батькхвська____любов. трудолюбетво, ДйТУШ
бродяжнидтво. xBacTomi. невршноваженють. забтяка, переросток, 
правила ввутр1тпнъого розпорядку i т. д.

Немало запозичених сл1в сприймаютъся як шлком 
адаптован! в украшськш мовнш систем!: школа, директор школи, 
диспиплша. 1иеал. режим, педагог та ш. Разом з автохтонною 
лексикою вони виявляють пшроку валентшетъ, утворюють 
словосп о луки р1зного типу: режим натпвевободи, педагопчний
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натиск. педагопчт хитромудропп. педагопчт зу с и л л я . 
психолопя рибалки. шдившуалън! бесиш та ш.

Таким чином, без педагопзмгв не обходиться мовлення в 
параметрах будь-якого стилю. Проте в рамках кожного з них 
педагопчна лексика набувае певних семантичних модифпсащй.

Педагопчна лексика забезпечуе збереження i передачу 
сусп1льного досвщу, культурних i морально-етичних норм i 
традицш у c<f>epi педагопчних знань, умшь i навичок одного 
поколшня шшому. Це один i3 засоб1в тзнання педагопчно! 
дш сносп, усвщомлення певно! групи реалш житгя.

У висновках узагальнено результата досладження.
Сформулюемо основн1 з них:

1. Вихщною базою формування педагопчно! лексики i 
термшологн виступае споконв1чна лексика украшсько! мови, и 
внутрнпш словотворч1 ресурси, можливосп. Лексичний матер1ал 
рцдао! мови та и граматичш засоби виступають джерелом для 
утворення нових педагопчних термш1в. Основний cnoci6 lx 
творения — лексико-семантачний.

2. Близько 3600 одиниць педагопчно! лексики, 
pi3HOCTpyxiypHHX сл!в i словосполук, засвщчуютъ 1х системний 
характер, водночас юлыасш  параметри педагопзм1в не можуть 
бута окреслеш абсолютно, в повному обсяз1. Теоретично 
виправдане розмежування понятъ-термш1в "педагопчна лексика" 
(П Л) i " педагопчна термшолопя" (П Т), практично може бути 
реал1зоване плыси в певних межах.

3. 3  погляду власне структурного, видьляютъся Taxi
ф ормальн о-гр аматичн i розряди педагопчних лексем: 1)
односл1вш педагопзми; 2) бшарш; 3) тричленш; 4)
чотиричленш; 5) п'ятичленш; 6) шеста-, семи- i
восьмикомпоненттп — всього близько 3600 лексем. У склад1 
одвоаювних термш1в виявлено 84.1% структурно простах сл1в, 
решта — композита. Кшьюсно в меншш Mipi представлен! 
деривата абрев1атурного типу, в тому числ1 шицальш (педфак, 
ВНЗ, ВП1, РК, PC, МРС та ш ).

4. Словотшрна структура термшхв-шновацШ сво!ми 
словотворчими ознаками псно пов'язана i3 загальновживаною i 
генетично споконв1чною лексикою украшсько! мови; широко 
використовуються Taxi продуктавш засоби словотворення, як 
суфнссац!я (тестування. лше1ст. бакалаврат. маг1страт та ш. ),
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префшсацш (прогшназш. беямятитттгй, програмований 
контроль), словоскладання та основоскладання (бакалавр- 
фьпософ. багатоступенева ocBiia. гуматстачно-демократачна 
педагопка. модульно-рейтингова система та ш .).

5. Критер1альну основу зовнппньо! стрктури педагопзтв 
аналпично! будови становлять тага одночасно застосовуват 
ознаки: а) морфолопчна, 6) позицшна i в ) синтагматнчна. До 
найбишш продуктивних i аналтгично сконструйованих 
педагопзм1в належать бшарш. В свою черту серед бшарних 
TepMiHiB кЪгыисно нереважаютъ 1менниково-прикметников1 
словосполуки, яю позначен! найбьльшою частототтстто i цЬпсом 
очевидною семантичною стшюстю.

6. Збагачення мови — це передусш поява нових сл1в, нових 
значень oniB, нових вираз1в i стшких словосполук, як! 
вхдображаютъ змши в природа, у властивостях предметов i явищ 
позамовного й мовного cBiiy, в сусшльнш даяльносто людини i 
людськШ свщомосто. В основ! переномшацШ перебувають 
метафоричш, в т1м числа й метонш!чш переосмислення, процеси 
термшолопзаци та детермшолопзаци, взаемод1я основного 
словникового фонду з перифер1ею лексики, зокрема, розвиток в 
архаХзмах нових значень i актуал1зад1я 1х на щй основ1; звуження 
та розпшрення обсяту семантики мовних одиниць — педагопзм1в 
pi3HOi* граматачно! будови.

7. АсимЬшються вщповщно до структур и нащонально! мови 
також i запозичення з шпшх мов — найдавнпш (грецизми та 
лагитзми) i ni3Himi (алохтони з намедько!, французько!, 
англтйсько! та шпшх мов), ооольки реал1защя шонацюнального 
елемента знаходить свш вияв, зокрема, в морфолопчнш 
субституцй з допомогою засоб1в мови-рецитента.

Результата дослшження вшображеш в таких наукових 
публшадтях:

1. Лексичт шновацп у сучаснш педагогий (за матер1алами
журнал1в “ Початкова школа", “Рщна ш к о л а ")// Початкова 
ocBiia в Украхш: сучасшстъ i перспективи. Матер1али
М1жвуз1всько1 конференцН. — Вшниця, 1994. — с. 188-189.

2. Нове в освпянськш лексищ украшсько! м ови //М овн а  
дшсшстъ в УкраЗш (проблеми, перспективи). Тези доповщей i 
повщомлень науково! конференци. — Вшниця, 1994. — с. 106- 
108.
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3. Соцюлшгтстичш причини виншснення нових 
педагопчних семантем//К ультура й освгга: проблеми, пошук, 
TBopni знахщки. Тези М1жнародно1 науково-практично! 
конференци. — Вшниця, 1995. — с. 157-158.

4. Змши в педагопчнш лексищ / /Т ези  доповщей звггно! 
науково! конференци викладач1в i студентов фглолопчного 
факультету за 1994 рпс. — Вшниця, 1995. — с. 18-20.

5. Семантичш шноваци у педагопчнш лексищ на сторшках 
журналу "Дивослово” за 1992-1994 р .р .//Г ум аш тарн а освпа i 
проблеми виховання молод!. — Херсон, 1995. — с. 41-42.

6. Педагопчш термши бшарно! структури/ /С туд и  з 
лексикологи, граматшсн i лшгводидактики. Зб1рник статей. — 
Вшниця, 1996. — с. 63-70.

7. Запозичена ледагопчна термш олопя/ /  Франц1я та 
УкраЗна, науково-практичний досвщ у контекст! д1алогу 
нащональних культур. Тези доповщей III Мхжнародно! 
Конференци. — Дншропетровськ, 1996. — с. 51-52.

8. Педагопчш термши в журнал! “ Рцша
школа” /структура, походження, сучасш
трансформаци// Актуальн1 проблеми формування творчо! 
особистост! вчителя початкових клас1в. Зб!рник матер!ал!в 
репонально! науково-практично! конференци. — Вшниця, 1996.
-  с. 107-112.

9. Педагопчш термши в творах О. Гончара/ структурш 
моделх та семантика//  Актуальн! проблеми формування творчо! 
особи стостт вчителя початкових клашв. Зб1рник матер хал iB 
репонально! науково-практично! конференци. — Вшниця, 1996.
-  с. 113-118.

10. Джерела концепту альних засад педагопчного 
термшотворення у науковому доробку 1.Г. В ерхратського// 
Матер1али Мхжнародно! науково-практично! конференци, 
присвячено! 150-л!ттго вхд дня народження видатного 
украшського вченого 1вана Григоровича Верхратського (1846- 
1919). — Терношль, 1996. — с. 28-29.
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