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ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ,
БЕЗПЕЧНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Згідно, із затвердженими Верховною Радою України «Основними напрямами 
дер жав неї політики України у галузі охорони довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» [3] газовий комплекс за рівнем 
впливу на довкілля вважається об’єктом підвищеного ризику, є потенційним 
джерелом понаднормативного забруднення довкілля, що може статися у разі 
порушення технологічних режимів чи аварійної ситуації. Все це висуває підви
щені вимоги до правильного та чіткого викладання й однозначного розуміння 
нормативних документів: методик, інструкцій, які регламентують експлуатацію, 
технічне обслуговування та ремонт, періодичне опосвідчення, неруйнівний кон
троль і технічне діагностування газотранспортного обладнання та систем, оскільки 
помилки в їх виконанні можуть мати дуже тяжкі наслідки, стати причиною аварій, 
пожеж:, виходу з ладу та пошкодження дорогого обладнання, травмування та заги
белі людей.

Однак через відсутність загальноприйнятої та звичної для фахівців науково- 
технічної термінології у розроблюваних нормативних документах, створюваних 
програмах та базах даних для опису одних і тих самих понять використовувалися 
та, на превеликий жаль, і сьогодні використовуються різні терміни, що може при
звести до неправильного розуміння вимог нормативних документів та відповідних 
помилок у роботі фахівців.

Ось чому одним із суттєвих складників забезпечення надійного, безпечного та 
ефективного функціонування газотранспортної системи України є створення суча
сної української нормативної бази. А для цього необхідно вирішити два взаємо
пов’язаних завдання:

1) створити єдину галузеву термінологічну систему, яка б грунтувалася на тер- 
міносистемах відповідних галузей знань, стандартизованих на державному рівні, та 
була б поповнена додатковими термінами та визначеннями, що відбивають специ
фіку галузі.

2) забезпечити фахівцям галузі зручний та оперативний доступ до цієї системи 
та її використання в процесі створення сучасної нормативної бази галузі.

Виходячи з обмеженості реальних ресурсів, була прийнята концепція поетапно
го вирішення цих завдань силами науковців галузі, а для інтеграції їхніх зусиль 
розроблено комплексну програму термінологічного забезпечення галузі, затвер
джену 05.02.1999 р. заступником Голови Правління НАК «Нафтогаз України» 
В. В. Г’о згоню ком. Зазначена програма передбачає укладання на єдиних методич
них засадах серії словників та довідників, які в сукупності охоплять усі сфери дія
льності галузі.

Розробляючи програму, ми виходили з рекомендацій Тараса Кияка, який бага
торазово зазначав (див. наприклад [2]), що сьогодні не слід поспішати зі стандар
тами на терміни та визначення, а цій справі повинно передувати укладання багато
мовних тлумачних словників. Тому в програмі нема жодного галузевого 
термінологічного стандарту, а передбачено укладання саме багатомовних тлумач
них та перекладних словників.



208

Науковим підґрунтям розробленої програми були результати аналізу системи рі
зноманітних понять, які належать до різних галузей і використовуються фахівцями 
газової промисловості. Характерним є поєднання в одних і тих самих документах 
та комп’ютерних базах даних термінів, що належать до різних сфер знань.

Програма являє собою словниковий проект, у рамках якого на єдиних методич
них засадах повинна бути розроблена сукупність словників та довідників, які від
бивають основні поняття всіх сфер діяльності нафтогазового комплексу. Важливу 
частину словникового проекту становить розроблення серії електронних та паперо
вих тримовних російсько-українсько-англійських тлумачних словників, що поєд
нують термінологію різних галузей знань, яка використовується в нафтогазовій га
лузі. Виконавцем цієї частини програми є створений у філії НДГ1І АСУтрансгаз ДК 
«Укртрансгаз» галузевий Термінологічний центр на чолі з докт. техн. наук, проф., 
академіком УНГА Гінзбургом М. Д. Як редактора-лексикографа до цього проекту 
було залучено провідного термінолога канд. філол. наук Симоненко Л. О. (Інститут 
української мови НАНУ). Такий підхід дав змогу поєднати досвід вітчизняних тер
мінологій та можливості сучасних інформаційних технологій.

Уже укладені, укладаються та розпочате укладання словників з таких напрямків:

Назва Кількість
термінів Рік вид.

Укладені в 1995—2000 роках
1) з автоматики, телемеханіки, використання обчислювальної техні
ки та суміжних питань

6000 (електр.) 
4000 (папер.)

1997

2) з газовішгрювань, якості газу та метрології 3000 1998

3) з охорони праці, технічного нагляду, безпеки дорожнього руху та 
пожеж мої б езпеки

2700 1998

4) з енергетики 3400 1999

5) з надійності газотранспортного обладнання 2500 1999

6) з інтелектуальної власності 2000 1999

7) з екології 3500 2000

8) з протикорозійного захисту газопроводів 2400 2000

9) з економіки та фінансів 3000 2001

10) з витратометрії 2000 2001

11) з електро-, радіозв’язку та систем комунікацій 3400 2001

Заверулуєт ься укладання
12) з транспортування, розподілення та підземного зберігання газу 2600 2002

Розпочато укладання в 2001 році
13) з сертифікації продукції, процесів, послуг і систем якості газо
транспортної системи

2000 2002

14) з методів та засобів неруйнівного контролю газотранспортної 
системи та її обладнання

2000 2002

Загальна кількість термінів у вже укладених словниках 1— 12 сягає 37 тис., а без 
багаторазового врахування термінів, що є спільними для декількох словників, -— 
близько 2 5 тис.

Кожний словник має як паперову, так і електронну версії. Для останньої ви
користовується єдине програмне забезпечення. Усі словники побудовані за єди
ним принципом, відображають певну частину єдиної галузевої терміносистеми і 
тому можуть розглядатися як відповідна частина єдиного багатотематичного 
словника.
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Для кожного поняття в словниках наводиться термін і тлумачення українською 
мовою, відповідники англійською і російською мовами (в електронній версії -— та
кож тлумачення російською мовою). Вибір мов зумовлений тим, що, як відомо, са
ме англійською та російською мовами йде в Україну основний потік науково- 
технічної інформації.

Для забезпечення більшої інформативності словників у них подається грамати
чна інформація щодо особливостей правопису окремих відмінкових форм термінів, 
а також для слів іншомовного походження наводиться етимологічна довідка.

У процесі укладання розділів багатотематичного словника оброблена велика 
кількість літературних джерел (понад 1800), перш за все законодавчі та нормативні 
акти, стандарти і словники (Vocabulary) Міжнародної організації зі стандартизації 
(ISO) та Міжнародної електротехнічної комісії (ШС), державні стандарти України 
(ДСТУ), міждержавні стандарти (ГОСТ), енциклопедичні видання, словники, дові
дники тощо. Перевага надавалася визначенням, наведеним у стандартах, причому 
визначення російською мовою вибиралися з міждержавних стандартів, а українсь
кою — з державних стандартів України, у визначеннях наведені посилання на від
повідний закон, нормативний акт або стандарт із зазначенням статті, пункту тощо.

Однією з переваг запропонованого підходу є забезпечення узгодженості розділів 
багатотематичного словника в поєднані з можливостями їхнього поетапного укла
дання. Це досягається завдяки:

1) послідовності укладання словників, коли спочатку було розроблено багато- 
профільний словник (див. таблицю), який забезпечив єдиний системний підхід до 
побудови суміжних терміносистем і дозволив надалі уникнути розбіжностей та су
перечностей. За результатами впровадження цього словника почалося укладання 
спеціалізованих словників, присвячених більш вузьким предметним ділянкам;

2) використанню сучасних інформаційних технологій укладання словників на 
базі розробленого програмного та інформаційного забезпечення;

3) єдиному тлумаченню термінів, що входять до складу кількох словників. Ці 
терміни здебільшого багатозначні, тому для них у всіх словниках наведено уза
гальнені тлумачення, а також, у разі потреби, більш конкретні тлумачення з указів
кою на галузь застосування;

4) прийняттю на підставі рекомендацій мовознавців і термінологіє єдиної мов
ної концепції та її послідовної реалізації з використанням сучасних можливостей 
комп’ютерних технологій. Ця концепція детально викладена в [1].

На основі досвіду, нагромадженого в 1995— 1999 роках, Термінологічним цент
ром було укладено та розповсюджено на підприємствах ДК «Укртрансгаз» практи
чний посібник [4], в якому зібрані складні випадки слововживання, які є причиною 
багатьох помилок. Його використання розробниками нормативних документів дало 
змогу поліпшити їхню якість. А в 2000 році на сторінках галузевого журналу «На
фтова і газова промисловість» відкрито «Консультаційний пункт з питань україн
ської фахової мови», в рамках якого щономера друкуються термінологічні кон
сультації.

В рамках упровадження системи якості наказом /ДК «Укртрансгаз» від 
19.09.2000 № 208 на Термінологічний центр покладено виконання таких двох осно
вних функцій: проведення термінологічної експертизи розроблюваних норматив
них документів та подальше ведення та доповнення автоматизованої термінологіч
ної бази даних, яка є методичною основою для розроблення та проведення 
термінологічної експертизи цих документів. Цим наказом визначено види розроб
люваних на замовлення компанії нормативних документів, які повинні проходити 
обов’язкову термінологічну експертизу до їх подання на затвердження — це дер
жавні стандарти (ДСТУ), галузеві стандарти (ГСТУ), стандарти підприємства 
(СТП), державні нормативні акти з охорони праці (ДНАОП), правила технічної ек
сплуатації, правила безпечної експлуатації, норми і нормативи виробничо- 
господарської діяльності, технічні умови тощо. Підкреслимо, що тільки в 2000 p.,
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згідно з планом НДЕКР ДК «Укртрансгаз», було розроблено понад 30 нормативних 
документів перелічених вище видів.

Висновки

1)У газовій промисловості у творчій співпраці з Інститутом української мови 
ПАПУ та Технічним комітетом стандартизації науково-технічної термінології 
Держстандарту і Міносвіти і науки України (ТК СНТТ) створена основа єдиної до
статньо повної та узгодженої галузевої терміносистеми, яка базується на терміно- 
системах відповідних галузей науки та техніки, стандартизованих на державному 
рівні, га доповнену термінами та визначеннями, що відбивають специфіку галузі;

2) Термінологічні напрацювання активно впроваджуються в процес створення 
сучасної галузевої нормативної бази шляхом, по-перше, забезпечення розробників 
паперовими та електронними версіями укладених словників, а також відповідними 
методичними матеріалами (посібниками, консультаціями тощо), а по-друге, прове
денням термінологічної експертизи документів перед поданням їх на затвердження.

Вважаємо за доцільне поширити набутий у газовій промисловості досвід на інші 
галузі промисловості.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ СЕМАНТИЧНИМИ ТА ДИСКУРСИВНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ ТЕРМІНА В СТРУКТУРАХ НАУКОВОГО ТЕКСТУ

Система англійської термінології з обчислювальної техніки, як і будь-яка інша 
система, є семантично структурованою. Лексика субмови разом з її різноманітними 
семантичними зв’язками утворює структури різної складності та обсягу. Залежно 
від вибраних критеріїв у системі термінологічної лексики розрізняються певні 
структурні рівні: семантико-тематичний, стратифікаційний тощо.

У попередніх публікаціях було зазначено, що існує різниця між когнітивною 
вартістю та інформативною місткістю тих термінів, що вживаються в різних струк
турних: компонентах наукового тексту [2]. Цей факт є побічним доказом існування, 
поряд з вищеперерахованими типами семантичних структур, ще і комунікативно- 
прагматичних текстоцентричних структур. Текстоцентричне структурування нау
кової лексики проявляється в тому, що під час написання наукового тексту автор не 
лише вибирає терміни з відповідних семантико-тематичних груп, але, залежно від 
того, для якого структурного компонента тексту вибираються терміни, він викори
стовує дещо різну словникову базу.

При розгляді характерних особливостей творення наукового тексту, привертає 
до себе увагу той факт, що автор, присвячуючи текст певній науковій проблемі,
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