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Стаття присвячена дослідженню англійських термінів фахової мови 

біотехнології. Аналізуються терміноелементи грецького й латинського 

походження та їх вплив на формування англійських біотехнологічних 

термінів, а також визначено найбільш продуктивні терміноелементи, які 

входять у склад термінів  англійської термінології підмови біотехнології. 
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Статья посвящена исследованию английских терминов 

профессионального языка биотехнологии. Анализируются терминоэлементы 

греческого и латинского происхождения и их влияние на формирование 

английских биотехнологических терминов, а также определены наиболее 

производительные международные терминоэлементы, которые входят в 

состав терминов английской терминологии подъязыка биотехнологии. 
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The article is devoted to the study of English terms of  biotechnology. 

Terminological elements of Greek and Latin origin, their influence on the 

formation of English biotechnological terms and the most productive international 

terminological word components, which are included to the structure of compound 
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words of English biotechnological terminology are being analysed in the article.  

Key words: biotechnological terminology, term creation, loans, 

international terminological components. 

 

Одним з актуальних питань термінознавства є питання про способи 

термінотворення, про шляхи формування терміносистеми тієї чи іншої галузі 

знання.  

Проблема термінотворення розглядається різними дослідниками по-

різному. Єдиної точки зору на способи і шляхи утворення  немає, і, можливо, 

прийти до єдиної точки зору лінгвістам не вдасться, оскільки кожна 

терміносистема може мати свої відмінні ознаки термінотворення. Серед 

основних способів термінотворення найчастіше виділяють: морфологічний 

спосіб, тобто використання різного роду афіксів для утворення термінів; 

синтаксичний, в результаті якого утворюються терміни-словосполучення; 

словоскладання, різного роду скорочення і запозичення. Серед останніх 

виділяють внутрішньомовні, які полягають в переосмисленні слів певної 

мови, тобто термінами стають загальновживані слова, що зазнають зміни 

семантичного характеру, так  звані  семантичні неологізми, і міжмовні, 

запозичення лексичних одиниць з інших національних мов. 

Існує і ще один вид запозичень, про який пише А. А. Реформатський: 

«Для утворення термінів, крім своєї та чужої мов (в сенсі запозичення з 

якоїсь окремої живої мови), існує, починаючи з епохи Відродження, і третій 

шлях – шлях використання античної «нічийної» спадщини, слів і 

словотворчих моделей і елементів грецької та латинської мов  [8 , с. 295]. 

Саме латинська мова,  яка відноситься вже багато століть до числа так 

званих «мертвих мов», разом з «мертвою» давньогрецькою продовжує 

активно впливати на розвиток наукових мов. Лексичне і словотвірне 

багатство (корені, приставки, суфікси) є одним з основних будівельних 

матеріалів для утворення термінів. 
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Велика кількість греко-латинських запозичень – одна з особливостей 

науково-технічної термінології сучасних європейських мов. 

«Греко-латинські терміноелементи – особливий нейтральний 

термінологічний фонд. Справді, не належачи тепер ні до якої живої мови, 

вони тим самим в рівній мірі належать всім (принаймні, всім мовам, що 

входять в європейський лінгвокультурний ареал) » [10 , с.189 ]. 

Причиною, яка обумовила такі запозичення, на думку Е. К. Дрезена, є 

те, що «ще на початку нових століть західноєвропейська наука всіх країн 

користувалася загальною латинською мовою. Багато термінів для нових 

понять були вперше оформлені вченими того часу саме  латинською мовою, а 

з цієї мови вони вже поступово перейшли і в національні термінології – іноді 

безпосередньо, іноді ж за допомогою вторинного запозичення у будь-якої 

іншої національної мови. Як правило, в обох випадках запозичена латинська 

форма терміна залишалася незмінною ». [2, с. 128] 

Предметом нашого дослідження є термінологія підмови біотехнології, 

однією з характерних особливостей якої, на наш погляд, є саме наявність 

великої кількості термінів, утворених за допомогою терміноелементів 

грецького й латинського походження. 

Сучасна термінологія біотехнології становить величезну надскладну 

макротерміносистему, до складу якої входять численні терміносистеми, 

оскільки сама наука біотехнологія на початку ХХI ст. трансформувалася в 

комплексну інтеграційну науку, що об’єднує декілька десятків розділів і 

напрямів і характеризується вживанням термінів, запозичених із 

термiнологiй сумiжних дисциплiн –  біології, генетики, екології, біоетики, 

філософії, соціології, психології, юриспруденції. 

Біотехнологічна наука обслуговується виключно англомовною 

термінологією, але вивчення термінології підмови біотехнології показало, що 

переважну більшість в ній  мають терміни греко-латинського походження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
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Дослідження термінології біотехнології в англійській мові проводилося 

такими науковцями: О. Мишак здійснила структурний і дериваційний аналіз 

англійської біотехнологічної термінології [4, 5, 6, 7], Л. Ритікова провела 

дослідження терміносистеми біотехнології та загальних тенденцій її розвитку 

в англійській мові [9], морфологічні особливості однокомпонентних термінів 

сфери біотехнологій у російській та англійській мовах були предметом 

дослідження С. Васильєвої [1], багатокомпонентним термінам в підмові 

біотехнологій (на матеріалі російської та англійської мов) присвячено 

дисертаційне дослідження  Т.  Кудинової [3]. 

Проаналізована наукова література з досліджуваної проблеми дала 

підстави констатувати, що аналіз англійської біотехнологічної термінології 

викликає зростаючий інтерес учених, оскільки це молода терміносистема, яка 

перебуває на етапі формування в зв'язку з високим рівнем нововведення і 

динамізму біотехнології. Тому вивчення тенденцій розвитку англійської 

термінології підмови біотехнології та  вплив на її формування грецьких і 

латинських терміноелементів цікаве, на наш погляд, як з теоретичного, так і 

практичного поглядів. 

Мета дослідження – аналіз творення термінів у сучасній англійській 

термінології підмови біотехнології,  а саме використання латинських і 

грецьких міжнародних елементів, визначення серед них найбільш 

продуктивних.  

Матеріали і методи дослідження 

При підготовці роботи використовувався метод суцільної вибірки 

біотехнологічних термінів з наукової літератури англійською мовою 

(публікації наукових журналів, монографії, матеріали мережі Інтернет) та 

біотехнологічних  словників, а також їх морфологічний аналіз. Було 

відібрано 196 термінів. 

Елементом біотехнологічної терміносистеми є біотехнологічний 

термін. Ми визначаємо біотехнологічний термін як слово або лексичну 
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одиницю, що вербалізує знання про використання живих організмів і 

біологічних процесів у виробництві та обслуговує біотехнологію – галузь 

науки, що поєднує в собі риси як біології, так і техніки. Біотехнологічний 

термін, як і будь-який термін, характеризуються певними вимогами до нього: 

вмотивованість, однозначність, семантичні та структурні зв’язки. В основі 

віднесення слова до біотехнологічного терміна лежить виділення його 

змістових та понятійних ознак, які дають змогу зарахувати слово до наукової 

сфери або галузі “біотехнологія”, що розглядається нами як галузь науки, яка 

вивчає можливості використання живих організмів, їх систем або продуктів 

їх життєдіяльності для вирішення технологічних задач, а також можливості 

створення живих організмів з необхідними властивостями методом генної 

інженерії.  

Саме слово «біотехнологія» утворено шляхом використання широко 

відомих коренів грецького і латинського походження, наприклад:  (bios - 

життя, technе - мистецтво, майстерність, logos - вчення) –   сукупність 

промислових методів, які використовують живі організми і біологічні 

процеси для виробництва цінних продуктів. 

Одним зі шляхів поповнення і збагачення англійської фахової мови 

біотехнології є використання латинських слів, що зазнають зміни 

семантичного характеру для  пояснення  нових реалій науки. Наведемо 

приклад з досліджуваної нами термінології. У 70-ті роки ХХ століття з 

розвитком  клітинної інженерії (напрямок в біотехнології)  з'явилися такі 

терміни, як in vivo (з лат.) –    вирощування живого матеріалу в природних 

умовах,  in vitro (з лат.)  –    буквально "в (на) живому" –  термін, що 

відноситься до експериментів, в яких використовуються умови, що не 

порушують цілісності живого організму. Іншими словами, вирощування 

рослинних об'єктів «в склі» (пробірці, колбі, біореакторі) на штучних 

поживних середовищах в асептичних умовах. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Аналіз існуючих форм термінів дозволяє також встановити найбільш 

продуктивні способи та моделі їх створення, що дає можливість подальшого 

прогнозування розвитку системи. Основними способами створення термінів 

англійської біотехнологічної термінології є афіксація (префіксація, 

суфіксація, префіксально-суфіксальний спосіб), конверсія та словоскладання. 

На сучасному етапі простежується тенденція збагачення англійської 

біотехнологічної термінології шляхом застосування нових словотворчих 

елементів на базі латинських і грецьких словотворчих елементів. 

Використання великої кількості грецьких і латинських елементів 

пов'язано з тенденцією інтернаціоналізації знання, характерною для 

сучасного періоду розвитку науки і техніки в умовах інформаційного 

суспільства. 

Біотехнологічні терміни часто утворюються шляхом використання 

широко відомих коренів, приставок і суфіксів грецького і латинського 

походження. 

Особливістю збагачення англійської біотехнологічної термінології є 

застосування нових словотворчих елементів на базі таких латинських і 

грецьких кореневих основ (eco-, bio-, macro-, mega-), наприклад, 

есоbiotechnology, еcotype, ecobiotic, biotechnology, bioremediation, 

bioaugmentation, bio-energetics, biosafety, bioreactor, bioanalysis, bioassay, 

macronutrient, macromolecule, macrophage, macropropagation. 

До числа найбільш продуктивних префіксів, за допомогою яких 

утворюються біотехнологічні терміни (іменники), належать такі: de- 

(decomposition), di- (dialysis, diffusion), im-, in- (inbreeding, inhibitor, intragenic, 

inorganic, immunity, imunosensor ), inter- (interference, intermolecular, 

interaction), co- (co-factor, co-transfection, co-enzyme, co-linearity), re- 

(recombination, regeneration, remark (replica), recombinant), sub- ( sub-clone, 

subspecies, sub-strain, substrate), super- (supergene, supercoil, superbug, 

supernatant, superstructure), trans- (transgenic, transposase, transposon, 
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transcription, transformation, translation), ultra- (ultrasonication), ex- 

(excinuclease, excision, explantation, explant, express). 

Грецькі префікси представлені такими елементами: anti- (antibody, 

antibiotic, anticodon, antigen, antisense RNA, anti-oncogene), a- (аbiotic, 

аcellular), hyper- (hyperploid, hypertonic, hyperthermia), dia- (dialysis, diakinesis, 

diazotroph), epi- (episome, epistasis, epitope, epicotyl, epigenesist), hypo- 

(hypomorph, hypoploid, hypotonic, hypocotyl), para- (parahormone, paralogous, 

paratope, parasite), poly- (polymerase, polygene, polycistronic, polyadenylation, 

polymorphism, polypeptide), endo- (endocytosis, endoderm, endodermis, 

endomitosis, endonuclease, endopolyploidy). 

Відповідно до семантичних ознак та функцій префіксів, а також 

співвідносних з ними похідних основ усі префікси можна поділити на три 

групи: префікси на означення протилежних понять, на означення 

інтенсивності ознаки або неповноти ознаки. Префіксальний спосіб творення 

нових термінів характеризується приєднанням префіксів, що несуть різне 

смислове навантаження. Головну семантичну роль у цьому типі 

термінотворення відіграють префікси, основною рисою значеннєвої 

структури яких є функційно-семантична спеціалізація.  

Зазначені префікси також достатньою мірою вживаються для створення 

термінів-прикметників, похідних від іменників із цим префіксом, на 

позначення невідповідності чомусь через відсутність чогось: аcellular, аbiotic, 

аntigenic, аntimicrobial, antitranspirant, antisense. 

На позначення відсутності чогось при деривації термінів вживається 

префікс de-, який має варіативні значення протилежності та застосовується: 

а) на позначення ліквідації, знищення: denature, detergent,  dehalogenation; б) 

на позначення порушення, розладу: decomposition, degeneration, deceleration. 

Аналіз біотехнологічних термінів свідчить про те, що префікси exo-, 

epi- називають способи поширення, розміщення на поверхні того, що названо 
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основою: exogenous, exogamy, exotoxin, epistasis, epidermis, epiphyte, epicotyl, 

episome тощо.  

Префікс endo- вказує на поширення чогось усередині того, що 

мотивовано похідною основою: endoderm, endodermis, endomitosis, 

endocytosis, endonuclease, endopolyploidy тощо. Можна зазначити, що ця 

група префіксів виражає антонімічні відношення, що ґрунтуються на 

внутрішніх та зовнішніх ознаках понять. Характерною рисою наведених 

префіксів є те, що вони приєднуються виключно до основ іншомовного 

походження, тобто латинського або грецького.  

Префікс extra- у біотехнологічній термінології, на відміну від 

загальновживаної мови, де він виражає найвищу якість кого-небудь або чого-

небудь, у процесі термінотворення вживають на означення перебування поза 

межами того, що названо твірною основою: extranuclear, extrachromosomes, 

 extrachromosomal тощо.  

Для позначення розташування або введення чогось у межах того, що 

називає похідна основа, уживається префікс intra-: intragenic, intracellular, 

intrageneric,   intracytoplasmic, intraspecific.  

Префікс hypo- у термінології підмови біотехнології є багатозначним та 

вживається на позначення: а) розміщення, знаходження відносно того, що 

названо твірною основою: нypomorph, тощо; б) порушення, розладу, 

зниження того, що названо твірною основою: hypoploid, hypobiosis, 

hypochlorite, hypomorph, hypothesis,  hypoplasia.   

Префікс hyper-, у біотехнологічній термінології вживається на 

позначення найвищого ступеня виявлення кількісної та якісної ознаки, що 

названа мотиваційною основою: hyperploid, hypertonic, hyperthermia тощо. 

Отже, аналіз вживання вищезазначених дериваційних компонентів 

дозволяє стверджувати, що префікси hyper- та hypo- вступають в один з видів 

системних зв’язків у мовній системі, а саме антонімічний зв’язок, що можна 
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проілюструвати наступними прикладами:  hyperploid –  hypoploid, 

hypertonic – hypotonic тощо. 

Префікс co- надає словам значення об'єднання, спільності дії: co-factor, 

co-transfection, co-enzyme, co-generation,  co-linearity. 

Висновки і перспективи. В результаті проведеного нами дослідження 

можна зробити висновок, що базова лексика сфери біотехнології є сумішшю 

термінів, взятих з таких суміжних наук, як біологія, генетика, екологія, 

біоетика, соціологія, тому на сучасному етапі термінологія біотехнології має 

неоднорідний склад. Способи утворення нових термінів у досліджуваній 

терміносистемі досить різноманітні. Аналіз існуючих форм 

однокомпонентних термінів дозволив встановити найбільш продуктивні 

способи і моделі їх утворення афіксальним способом з використанням 

великої кількості латинських і грецьких елементів. Поряд з утворенням 

термінів шляхом використання відомих морфем грецького і латинського 

походження широко використовуються і способи переосмислення вже 

відомих загальновживаних або загальнонаукових слів і термінів. Перспекти-

вою подальшого дослідження є більш детальний аналіз терміноелементів 

сфери біотехнології, розподіл досліджуваних компонентів за структурно-

семантичними групами й моделями та їх графічне оформлення. 
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