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ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ

Михайло Гінзбург д-р техн. наук, проф.
Роман Фролов мол. наук, співроб. (Харків)

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЄДИНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ СЛОВНИКІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Як відомо, впровадити державну мову в усі сфери діяльності галузі неможливо 
без виконання двох взаємопов’язаних завдань [1]:

1) створити єдину галузеву термінологічну систему, яка б ґрунтувалася на тер- 
міносистемах відповідних галузей знань, стандартизованих на державному, міжде
ржавному та міжнародному рівнях, і була б доповнена додатковими термінами та 
визначеннями, що відбивають специфіку галузі;

2) забезпечити фахівцям галузі зручний та оперативний доступ до цієї сис
теми та її використання в процесі створювання сучасної галузевої нормативної ба
зи, гармонізованої з міжнародними та європейськими стандартами, україномовних 
баз даних та інтерфейсів комп’ютерних програм.

З 1995 по 2003 рік галузевим Термінологічним центром у творчій співпраці з Ін
ститутом української мови НАН України та Технічним комітетом стандартизації 
науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і нау
ки України (ТК СНТТ) створено основу єдиної досить повної та узгодженої галузе
вої терміносистеми, яка базується на терміносистемах відповідних галузей науки та 
техніки, стандартизованих на державному, міждержавному та міжнародному рів
нях, яку доповнено термінами та визначеннями, що відбивають специфіку нафтога
зового комплексу.

Успішно виконати це за дев’ять років було б неможливо без активного викорис
тання сучасних комп’ютерних технологій [2]. Отже, єдина галузева термінологічна 
система — це єдина галузева термінологічна база даних (ЄГТБД), яка станом на 
01. 04. 03 налічує понад 26000 понять, та розроблені програмні засоби, які автома
тизують усі етапи створення, ведення та використання цієї бази.

Для кожного поняття в ЄГТБД наведено:
• термін українською мовою;
• відповідник російською мовою;
• відповідник(и) англійською мовою;
• абревіатура українською мовою;
• абревіатура російською мовою;
• абревіатура англійською мовою;
• ключове (реєстрове) слово українською мовою;
• ключове (реєстрове) слово російською мовою;
• тлумачення українською мовою;
• тлумачення російською мовою;
• код літературного джерела, використаного для формування тлумачення украї

нською мовою;
• код літературного джерела, використаного для формування тлумачення росій

ською мовою;
• перелік кодів тематичних розділів, до яких належить поняття;
• перелік кодів, виданих галузевим Термінологічним центром паперових слов

ників, до складу яких входить це поняття.
Для створення ЄГТБД було оброблено понад 2200 літературних джерел, перш за 

все законодавчі та нормативні акти, стандарти та словники (Vocabulary) Міжнарод
ної організації зі стандартизації (ISO) і Міжнародної електротехнічної комісії 
(ІЕС), державні стандарти України (ДСТУ), міждержавні стандарти (ГОСТ), енци
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клопедичні видання, тлумачні та перекладні словники, праці з термінознавства та 
лексикографії, довідники та підручники з відповідних галузей знань, статті в нау
кових виданнях, матеріали науково-технічних конференцій тощо. їх бібліографічні 
описи складають окрему базу літератури, яку використовують усі програми. А в 
описах усіх інших баз даних наведено лише посилання на відповідні позиції (коди) 
бази літератури.

Крім того, для об’єднання термінів у тексти створена база, яка для українських 
та російських ключових слів містить відмінкові закінчення та інформацію про по
ходження цих термінів. Ця база містить перелік ключових слів, для кожного з яких 
наведено номер відповідного варіанта відмінювання, а для кожного варіанта наве
дено відмінкові закінчення для всіх форм та відмінків, слово-приклад та інформа
ція про походження.

Автоматизоване робоче місце термінолога складається з двох програмних засо
бів: програми ведення та аналізування ЄГТБД (програма Wizard) та програми ве
дення бази відмінкових закінчень та походження ключових слів (програма 
Paradigm).

Програма Wizard виконує такі основні функції:
• внесення в базу нових понять та змінювання, в разі потреби, вже внесених;
» редагування переліку тематичних розділів та літературних джерел;
• аналізування бази;
• імпортування та експортування даних.
• Програма Paradigm виконує такі основні функції:
• внесення в базу варіантів закінчень та змінювання, в разі потреби, вже внесених;
• внесення закінчень для кожного варіанта;
• аналізування даних;
• імпортування та експортування даних.
Основним засобом, що забезпечує зручний та оперативний доступ фахівців до 

Єдиної галузевої термінологічної системи нафтогазового комплексу, є програма 
електронного словника, яку виконано у двох варіантах: локальна версія для окре
мих користувачів (програма Multlock) та мережна (intranet) версія.

Першою було створено локальну версію електронного словника, для викорис
тання якої програму і ЄГТБД необхідно встановити на комп’ютер кожного корис
тувача. Ця версія словника надає користувачеві такі можливості:

• переглядати реєстр термінів українською, російською та англійською мовами;
• шукати терміни російською, українською та англійською мовами за початко

вими літерами терміна;
• вибирати всі терміни, що відповідають заданим умовам;
• перекладати вибраний російський, український або англійський термін двома 

іншими мовами або тлумачити поняття українською чи російською мовами;
• одержати довідку про літературне джерело, на основі якого сформульовано 

українське або російське тлумачення;
• одержати довідку про тематичний розділ, до якого належить термін, та папе

ровий словник, до складу якого він входить;
• провідміняти український або російський термін;
• одержати довідку про походження ключового слова (українського або росій

ського) з посиланням на відповідний етимологічний словник або словник іншомо
вних слів;

• переглянути список термінів, які були раніше знайдені користувачем у слов
нику, і в разі потреби швидко повернутися до будь-якого з них;

• вставити за допомогою буфера обміну переклад будь-якою мовою у вибрано
му відмінку, тлумачення українською або російською мовами в текст, який формує 
чи редагує користувач у будь-якому текстовому процесорі (наприклад, Microsoft 
Word), або в базу даних, або у форму, яку готує користувач;

• одержати довідку про роботу словника.
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Зважаючи на розмір бази даних словника (приблизно 130 Мбайт), локальну вер
сію електронного словника в основному використовують фахівці, яким терміноло
гічна інформація потрібна досить часто, це, як правило, розробники нормативних 
документів.

Але є досить велика кількість користувачів, яким термінологічна інформація пот
рібна час від часу і не кожен з них має обсяг пам’яті на жорсткому диску необхід
ний, щоб встановити локальну версію словника.

Отже, локальна версія словника дає змогу користувачеві швидко знайти необ
хідну інформацію, має зручний та розвинений інтерфейс. Але розповсюдження ло
кальної версії словника має і деякі суттєві обмеження:

• не всі користувачі мають технічну можливість установити словник на свій 
комп’ютер, але мають велику потребу в цій інформації; *

• важко проводити своєчасне оновлення інформації на багатьох комп’ютерах;
• деяким користувачам така інформація потрібна лише час від часу, і вони не 

бажають встановлювати локальну версію словника на свій комп’ютер, а хотіли б 
користуватися версією програми з базою даних, установленою на сервері 
комп’ютерної мережі підприємства.

З розвитком комп’ютерних мереж на підприємствах ДК «Укртрансгаз» та із сут
тєвим збільшенням кількості робочих місць, на яких встановлена обчислювальна 
техніка, та з урахуванням того, що база постійно оновлюється, а кількість користу
вачів постійно збільшується, виникла потреба створити таке програмне забезпе
чення, яке виконувало б ті самі функції, а також мало б єдину (встановлену на од
ному комп’ютері) базу для усіх користувачів у межах галузі або її частин.

З урахуванням вищенаведених вимог і було створено intranet-версію словника, 
яка реалізує ідеологію тонкого клієнта, та може працювати на всіх комп’ютерах 
підприємства, з’єднаних у мережу без установлення додаткового програмного за
безпечення на комп’ютерах користувачів. Програма виконує ті самі функції, наве
дені вище, та потребує для роботи лише стандартний для операційних систем 
Windows 98/ME/NT/2000/XP програмний засіб — Internet Explorer версії 4. 0 або 
вище.

На відміну від локальної версії словника, intranet-версія має дещо інший інтер
фейс та меншу швидкість роботи (загалом ця швидкість залежить від можливостей 
серверу баз даних та http-серверу, а також від кількості користувачів програми в 
кожний момент часу), але в умовах наявності комп’ютерних мереж у великих орга
нізаціях саме такий підхід дозволяє максимально ефективним способом забезпечи
ти термінологічною інформацією всіх фахівців.

Отже, залежно від своїх потреб, користувач може обрати локальну або intranet- 
версію, але, використовуючи будь-яку з цих версій, він працює з Єдиною галузе
вою термінологічною базою даних, яку постійно оновлюють і підтримують в акту
альному стані.

Досвід експлуатації на підприємствах ДК «Укртрансгаз» Єдиної галузевої тер
мінологічної бази даних і відповідних комп’ютерних засобів для її створювання, 
ведення та використання свідчить, що реалізований підхід забезпечує:

• високу продуктивність праці термінологів, які вводять до ЄГТБД нові поняття, 
у поєднанні з необхідною якістю за рахунок автоматизації рутинних операцій;

• системність та узгодженість у поданні термінів та тлумачень в ЄГТБД;
• послідовну реалізацію для українських термінів і тлумачень прийнятої на підставі 

рекомендацій мовознавців і термінологів єдиної мовної концепції [3], що дозволяє 
усунути конструкції, непритаманні українській мові, і забезпечити системність;

• можливість усунення конкретних помилок у процесі набирання термінів і тлума
чень, неточностей, невдалих стилістичних конструкцій відповідно до зауважень реце
нзентів і користувачів не локально у виявленому ними терміні або тлумаченні, а гло
бально в рамках усієї ЄГТБД. Тому, на відміну від виданих паперових словників, 
електронну версію всіх укладених раніше словників постійно актуалізують;
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• можливість зручного та швидкого доступу всіх фахівців нафтогазового ком
плексу до ЄГТБД, що значно полегшує їхню працю, підвищує її продуктивність і, 
найголовніше, якість розроблюваних нормативних документів, україномовних баз 
даних та інтерфейси комп’ютерних програм завдяки обгрунтованому й правильно
му вживанню стандартизованої та рекомендованої термінології.

Усе це, у свою чергу, сприяє розумній, спокійній і обґрунтованій відновлюваль- 
ній роботі з утвердження на практиці української мови як державної.
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ВІД ГЛОСАРІЇВ ДО СУЧАСНИХ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СЛОВНИКІВ

Глосарій — це зібрання незрозумілих або малозрозумілих (рідковживаних, ар
хаїчних, діалектних) слів чи висловів (переважно в давніх текстах), а також пояс
нення, переклад таких слів або висловів. Це найдавніший тип словника [1]. Тради
цію пояснювати малозрозумілі лексичні елементи давньоруські книжники 
успадкували від греко-візантійських і старослов’янських. Перші глосарїї були 
складені в ІІІ-ІІ століттях до н. е. вченими александрійської філологічної школи 
при коментуванні поем Гомера.

До другої половини XVI століття глосарії були основним видом лексикографіч
них праць в Україні. Специфічною особливістю їх було те, що еквіваленти до гло- 
сем міг підібрати сам автор чи перекладач, а також особа, не пов’язана безпосеред
ньо з первісним формуванням тексту. Глосарії набули значного поширення при 
тлумаченні церковнослов’янських і юридичних текстів у період з другої половини 
XVI до XVII століття [2].

Глосарії вважаються попередниками тлумачних, історичних і перекладних сло
вників. Авторів тих чи інших глос (незрозумілих слів) називали глосографами, на 
відміну від глосатора, який пояснював зміст великих частин тексту [1].

Розрізняють тлумачні й перекладні глосарії. Слова розміщувалися в них здебі
льшого в тому порядку, в якому вони зустрічалися в текстах пам’яток, рідше — в 
алфавітному порядку.

Глосографія хронологічно випереджає словникову лексикографію. Глосарій міг 
функціонувати й у відриві від тексту, з якого зібрано глоси. Глосографію викорис
товували й Лаврентій Зизаній та Памва Беринда. Так, «Лексикон словенороський» 
Памви Беринди, що є важливим джерелом для вивчення української мови XVII 
століття і визначною пам’яткою східнослов’янської лексикографії початку XVII 
століття, первісно мав завершувати видання Біблії, яке було запроектовано в дру
карні Балабанів. Оскільки цей проект не був здійснений, то Памва Беринда переро
бив свій словник для практичних потреб. Тому в цій праці зустрічаються не лише 
церковнослов’янські терміни, пов’язані зі Святим Письмом і релігійною тематикою
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