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СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОНЯТЬ-КОМПОЗИТІВ З ГЕО-  

(НА МАТЕРІАЛІ 11-ТОМНОГО ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА) 
 
Ступінь розвитку й унормованості термінології, яка є основним 

інформативним шаром наукової лексики, має велике значення для 
розвитку будь-якої мови. На формування термінологічних систем мають 
вплив як лінгвістичні, так і екстралінгвістичні чинники, тому що термін як 
мовний знак – це, з одного боку, лексема, з іншого – репрезентант системи 
понять специфічної сфери суспільної діяльності [8, с. 70]. Процеси 
номінацій повинні задовольняти потреби комунікації, особливо в галузі 
науки, адже вільно володіти науковим дискурсом, спрямовувати та 
коригувати дослідження науковець може лише за наявності уніфікованої, 
стандартизованої системи термінів. В Україні цілеспрямована 
термінологічна робота особливо актуальна в наш час, тому що сучасні 
україномовні виражальні засоби не покривають усе поняттєве поле науки, 
а наявні не завжди відповідають нормативним вимогам.  

Значна частина сучасних мовознавчих досліджень є лінгвістичним 
описом конкретних терміносистем, що спрямовується на виявлення 
структурно-семантичних особливостей термінолексики галузевих субмов 
та дослідження їхньої генези. Так, наприклад, системність термінології 
розглядається у працях Т. Л. Канделакі [3], Г. П. Мельникова [7]; 
особливості термінологічної номінації досліджуються Т. О. Журавльовою 
[2], М. Н. Володіною [1] та ін. Важливим елементом дослідження 
термінології є її деривація, проблеми словотвірної системності, що 
актуалізувало вибір теми даного дослідження – виявлення словотвірного 
потенціалу галузевих понять-композитів з гео- та особливостей його 
реалізації в українській мові. 

Словотвірне гніздо галузевих понять-композитів з гео- та похідних 
від них номінацій ілюструє Схема 1.  

Усі ці назви об’єднує перша складова частина гео-, яка походить з 
грецької мови. В 11-томнику зазначено, що «ГЕО…Перша частина 
складних слів, що вказує на відношення до Землі, земної кори і т. ін., напр., 
г е о с ф é р а, г е о т е х н о л ó г і я» (СУМ ІІ, с. 51). В «Етимологічному 
словнику української мови» зауважується, що слово складається з основи 
етимологічно незрозумілого іменника γή «земля» і сполучного голосного о 
(ЕСУМ І, с. 495). 
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Схема 1 
Словотвірне гніздо композитів з гео- – галузевих понять  

та похідних назв 
 

                                            геоботанік 
                          геоботаніка        геоботанічний 
 
                                                      географ 
                          географія            географічний 
 
                                                      геодезист 
                          геодезія               геодезичний 
 
                                                      геолог 
                                                      геологічний 
                           геологія             геологорозвідка → геологорозвідник 
      ГЕО-                                       геологорозвідування→геологорозвідувальний  
                                                       
                                                      геометр 
                          геометрія            геометризований 
                                                      геометричний → геометрично 
                                     
                                                         геоморфолог  
                          геоморфологія      геоморфологічний 
 
                          геотектоніка  →   геотектонічний 
                          геотерміка    →     геотермічний 
                          геофізика      →     геофізичний 
                          геохімія      →        геохімічний 

 
Слід зауважити, що частина гео- у сучасному мовознавстві 

трактується по-різному. З огляду на те, що більшість словників міжнародні 
терміноелементи подають як частину складного слова, а також беручи до 
уваги думку Є. А. Карпіловської [4, с. 28] та Н. Ф. Клименко [5, с. 60], 
слова і терміни з таким елементом вважатимемо складними, утвореними 
морфологічним способом – основоскладанням (галузеві поняття є 
композитами частини гео- або з повноцінними самостійними назвами наук, 
або з частинами основ (суфіксоїдами за Т. Канделакі)). 

Кожна галузева назва утворює свій словотвірний ланцюг. 
Найпродуктивнішим у цьому сенсі є термін «геологія», у ланцюгу якого 
нараховується шість одиниць: геолог, геологічний, геологорозвідка (яка в 
свою чергу є твірним словом для похідного геологорозвідник) та 
геологорозвідування (твірне для геологорозвідувальний). Малопродуктивними, 
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за даними тлумачного словника, є термінолексеми геотектоніка, 
геотерміка, геофізика та геохімія, від яких утворюються лише 
прикметники за допомогою суфіксів -ічн- та –н-.  

За час, що минув після завершення укладання СУМу, з’явилися нові 
назви галузевих термінів, які зустрічаються у словниках наукової 
термінології та у періодиці: геоакустика, геомеханіка, геополітика, 
геоекономіка, геогігієна, геогнозія, геокріологія.  

Отже, галузеві поняття-композити з гео- та похідні від них назви 
утворюють дериваційне гніздо суфіксальним, безафіксним способами та 
основоскладанням. При творенні цих одиниць суфіксальний спосіб та 
основоскладання є продуктивними, а безафіксний малопродуктивним 
засобом творення мотивованих слів. У наш час виникає потреба у введенні 
у реєстр тлумачного словника нових галузевих понять (геоакустика, 
геомеханіка та под.) та похідних від них назв (наприклад, геоакустичний, 
геоакустик, геомеханічний, геомеханік, геомеханізація і т.д.), адже наука не 
стоїть на місці і постійно поновлюється новими компонентами, новими 
фахівцями. 
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