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ТЕРМІНИ-СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У ФАХОВИХ ТЕКСТАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ  
НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В АГРАРНИХ ВНЗ

В аспекті регіональної специфіки та євроінтеграційних процесів важливість підготовки 
фахівців для аграрного сектору в Південному регіоні зумовлена тим, що виникає необхідність 
у фахівцях, які можуть співпрацювати в багатонаціональних колективах, брати участь 
у різноманітних заходах державного та європейського рівнів. Нині аграрний сегмент укра-
їнської економіки розвивається дуже стрімко, а ринок праці потребує все більшої кількості 
кадрів із високим рівнем знань англійської мови. З огляду на це, великого значення набуває 
підготовка здобувачів аграрних вищих навчальних закладів, які вільно володіють державною 
та іноземними мовами, а також знають сучасну термінологію. У статті проаналізовано 
особливості вживання термінів в англійській мові. Зокрема, увагу зосереджено на вивченні 
функціонування термінів у матеріалах комітету із сільського господарства та розвитку 
сільських районів (Сommittee on agriculture and Rural development) Європейського парламенту. 
Автори досліджують найбільш продуктивні способи опанування професійної терміноло-
гічної лексики, розглядають особливості використання автентичних текстів із матеріалів 
комітету із сільського господарства та розвитку сільських районів (Сommittee on agriculture 
and Rural development) Європейського парламенту. Наголошено, що робота зі спеціалізованою 
літературою має здійснюватися на заняттях англійської мови у немовних вищих навчальних 
закладах. Як наслідок, засвідчено системний характер функціонування термінів у докумен-
тах Європейського парламенту, визначено термінологічну лексику як складник фахових тек-
стів Європейського парламенту. Серед лексичних особливостей виокремлено використання 
термінології за словотворчими типами (конверсія, семантичне розширення, запозичення, 
афіксація, словоскладання, скорочення та абревіація), а також за структурою (однокомпо-
нентні: прості, похідні, складні і складно-похідні; терміни-словосполучення: двокомпонентні 
та багатокомпонентні). 

Ключові слова: термін, термінологія, англійська мова, фахова мова ЄС, європейська інте-
грація, Європейський парламент.

Постановка проблеми. Євроінтеграційні про-
цеси, які відбуваються в зовнішній політиці сучас-
ної України, знаходять своє відображення у тер-
мінології. Вивчення процесу термінотворення, 
з огляду на ці процеси, зумовлюють комплексне 
дослідження фахової лексики текстів Європей-
ського парламенту. Англійська аграрна терміно-
логія, яку вживають у документах Європейського 
парламенту, пов’язана з професійною сферою 
діяльності фахівця аграрного сектору економіки, 
однак ще є недостатньо дослідженою, що засвід-
чує потребу чіткої класифікації на семантичному 
та структурному рівні. Крім того, для скорішої 
інтеграції фахівців аграрного сектора України до 
професійної та наукової спільноти Європейського 

Союзу важливим є знання термінології Європей-
ського парламенту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній і закордонній науці накопичено 
величезний матеріал, присвячений вивченню 
термінів, які є головними елементами галузевих 
термінологій. Значний теоретичний та практич-
ний внесок у дослідження термінології зробили 
такі вчені: А. Л. Гідора [3],О. М. Іващишин [6], 
Т. Р. Кияк [10], С. М. Кушнерук [12], Л. Т. Миклаш 
[13], Г. В. Наконечна [14], В. І. Романченко [18], 
М. Я. Саламаха [19], Г. В. Чорновол [22], J. Kast-
Aigner [23], W. Lejczyk [24] та ін. Та попри наяв-
ність низки розвідок у цій галузі мовознавства, 
нині відсутнє комплексне дослідження терміноло-
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гії фахових текстів аграрного напряму Європей-
ського парламенту на матеріалі англійської мови. 

Мета дослідження – визначити функціону-
вання термінологічної лексики Комітету із сіль-
ського господарства та розвитку сільських районів 
Європейського Парламенту, дослідити структурні 
типи термінів. Матеріал дослідження становлять 
фахові тексти комітету із сільського господар-
ства та розвитку сільських районів (Сommittee on 
agriculture and Rural development) Європейського 
парламенту за 2021–2022 роки. Методом суціль-
ної вибірки ми зібрали 500 аграрних термінів-сло-
восполучень англійською мовою. Використання 
таких методів, як аналіз, синтез, індукція і дедук-
ція, узагальнення й інтерпретація результатів, 
метод суцільної вибірки, описовий метод, спри-
яли проведенню дослідження.

Виклад основного матеріалу. Становлення 
термінології починається у 20–30-х роках ХХ 
століття, а в середині ХХ століття міжнародна 
організація ЮНЕСКО запропонувала створити 
Міжнародне термінологічне бюро. У Словнику 
української ономастичної термінології поняття 
термінологія визначено як систему слів і сло-
восполучень, що позначають коло понять спеці-
альної сфери спілкування в науці, техніці, вироб-
ництві та ін. [2, с. 172]. У мовознавстві термін 
визначають як слово чи словосполучення, що 
виражає спеціальне поняття певної галузі діяль-
ності, наукової дисципліни, мистецтва, суспіль-
ного життя тощо [7, с. 217], загальна назва, слово 
або словосполучення спеціальної (наукової, тех-
нічної і т.д.) мови, безпосередньо співвіднесена 
з науковим поняттям, яке слугує для її точного 
(в ідеалі) вираження, функція терміна сигніфі-
кативно-номінативно-дефінітивна [2, с. 171]. 
Дослідники зазначають, що терміни виражають 
«поняття наукової обробленості і властиві лише 
конкретній галузі науки або техніки» [11, с. 44] 
та вважають, що функція терміна сигніфікативно-
номінативно-дефінітивна [2, с. 171]. Номінативна 
функція становить назву предмета (номінацію), 
а також виокремлення з низки однотипних (дифе-
ренціація) і позначення як єдиного у своєму роді. 
Ключовими ознаками термінів є точність, інфор-
маційність.

Різні лінгвістичні школи й напрями торка-
лися у своїх дослідженнях проблем терміноло-
гії, досліджено різні терміносистеми. Однак, на 
думку дослідників, вивчали переважно терміни, 
узяті зі словників, енциклопедій, глосаріїв, лекси-
конів [16, с. 6]. На нашу думку, зважаючи на про-
цес інтеграції України до Європейського Союзу, 

необхідно вивчати різні терміносистеми саме 
Європейського Союзу. Дослідники зазначають, 
що основні функції в управлінні аграрним секто-
ром економіки Європейський парламент здійснює 
за допомогою постійних комітетів, а саме комі-
тету із сільського господарства та розвитку сіль-
ських районів та комітету з рибного господарства 
[17, с. 64], тому матеріалом нашого дослідження 
слугували фахові тексти Комітету із сільського 
господарства та розвитку сільських районів. 
Слід зазначити, що аграрна термінологія не є від-
окремленою терміносистемою, а перетинається 
з економічною, зоологічною, хімічною терміно-
системами, тому вона містить велику кількість 
термінів, запозичених звідти.

У мовознавстві є велика кількість класифікацій 
термінів, серед яких визначимо такі: 1) структурна 
[5, с. 98–102], 2) лексико-семантична [20]. Згідно 
зі стандартами України за структурою виокрем-
люють такі типи термінів: 1) прості, які мають 
тільки корінь; 2) складні, які складаються з двох 
або декількох основ чи слів; 3) терміни-словоспо-
луки; 4) терміни-символослова [4]. А. С. Д’яков 
виокремлює такі типи термінів: 1) терміни-коре-
неві слова; 2) терміни, утворені афіксальним 
способом; 3) терміни – складні слова; 4) тер-
міни-словосполучення; 5) терміни-абревіатури; 
6) номенклатура [5, с. 13–14]. Зазначимо, що 
в науковій літературі терміни-словосполучення 
називають також термінами-словосполуками та 
терміносполуками. Домінувальним структурним 
типом у досліджуваному матеріалі є терміни-сло-
восполучення.

Терміни-словосполучення за своєю структу-
рою поділяють на: 1) двокомпонентні (Adj.+N., 
N.+N.), наприклад: food security – продовольча 
безпека, fossil fuels – викопне паливо; 2) триком-
понентні (Adj.+N+N, Adj.+ Adj.+N), наприклад: 
Eurostat energy balance – енергобаланс Євростату, 
Climate Target Plan – кліматичний цільовий план, 
Sustainable Carbon Cycles – сталі вуглецеві цикли, 
renewables go-to area – сфера відновлених дже-
рел енергії, renewable energy projects – проєкти 
з відновлюваної енергетики; 3) багатокомпонент
ні(Adj.+N+N+(…), (N+(…)+N+Prep.+N)), напри-
клад: CO2 emission reduction potential – потенціал 
скорочень викидів CO2, transport infrastructure 
areasparking areas – транспортна інфраструк-
тура припаркувальних зон. 

Побутує точка зору, що в англійській мові дво-
компонентні терміни-словосполучення, як пра-
вило, складаються з іменників та прикметників 
(Adj.+N.) [21, с. 65], наприклад: biogenic methane– 
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біогенний метан, socio-economic develpoment – 
соціально-економічний розвиток. Висловлюють 
думку, що на основі підрядного зв’язку один зі 
складників терміна-словосполучення є стрижне-
вим (головним) компонентом, а друге – залежним 
(підрядним) [13, с. 146], наприклад: preferential 
treatment – пільговий режим.

У досліджуваному матеріалі виокремимо такі 
структурні моделі термінів-словосполучень: 
1) (Adj.+N.):Regional Development – регіональний 
розвиток; domestic production – власне виробни-
цтво; Green Lane – Зелена полоса руху; labour 
pool – резерв робочої сили; Renewable Energy – від-
новлювана енергія; solar irradiance – сонячне випро-
мінювання, biogenic methane– біогенний метан; 
2) (N.+N.): Climate Change – зміна клімату; Soil 
Strategy – Стратегія Ґрунту; 3) (Adj.+Adj+N.): 
Regional economic accounts – регіональні еконо-
мічні рахунки, general European interest – загаль-
ний європейський інтерес; Veterinary Medicinal 
Packages – Пакет ветеринарних медични препа-
ратів; 4) (Adj.+N+N+(…)):European Food Security 
Crisis – Європейська криза продовольчої безпеки; 
Agricultural Market Information System – Інфор-
маційна система сільськогосподарського ринку; 
International Food Security Crisis– міжнародна 
криза продовольчої безпеки; 5) (N+N+N): Market 
Stability Reserve – запас ринкової стабільності; 
Farm to Fork Strategy – Стратегія від ферми до 
столу, World Trade Organisation – Світова орга-
нізація торгівлі; 6) (N+(…)+N+Prep.+N): Farm 
Sustainability Tool for Nutrients – Сільськогос-
подарський інструмент сталого розвитку для 
поживних речовин.

Висновки і пропозиції. Сучасна людина, що 
живе в час «Інформаційної Епохи» [9, с. 255] 
щодня наштовхується на величезну кількість 

інформації, серед якої особливе місце посідають 
різнопланові тексти: професійні, наукові, полі-
тичні. Щораз більший потік інформації, процеси 
інтеграції та глобалізації впливають на виник-
нення нових термінів. Вивчення термінів у фахо-
вих текстах Європейського парламенту становить 
великий інтерес, крім того, є актуальним у зв’язку 
з прагненням України стати членом Європей-
ського Союзу. Нині в українському мовознавстві 
накопичений великий досвід дослідження тер-
мінів. Та попри значний обсяг наукових розві-
док як зарубіжних, так і вітчизняних учених, ще 
є матеріал, що вимагає дослідження, до якого 
належать терміни аграрного сегменту економіки 
Європейського парламенту. Аграрні терміни, як 
організована підсистема, займають певне місце 
в лексичній системі англійської мови: їм властиві 
специфічні ознаки, зокрема здатність бути марке-
ром глобалізацій них та інтеграційних процесів. 
Саме тому необхідно ознайомлювати здобувачів 
вищої освіти з термінами-словосполученнями 
у фаховій мові Європейського парламенту на 
заняттях з англійської мови.

Отже, можна виокремити певні результати 
нашого дослідження. Так, розглянуто структурні 
моделі термінів-словосполучень, які вживають 
у фахових документах комітету із сільського госпо-
дарства та розвитку сільських районів (Сommittee 
on agriculture and Rural development) Європейського 
Парламенту, а саме: 1) (Adj.+N) – 173; 2) (N.+N) – 
149; 3) (Adj.+Adj+N) – 61; 4) (Adj.+N+N+(…)) – 
41; 5) (N+N+N) – 39; 6) (N+N+(…)+Prep+N) – 37. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані 
з аналізом аграрних термінів-абревіатур у фахо-
вих текстах Комітету із сільського господарства та 
розвитку сільських районів Європейського парла-
менту.
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Nasakina S. V., Maiev A. P. Terms-phrases in the professional texts of the European parliament 
at the classes of foreign language in the agrarian higher education institutions

In terms of regional specificity and European integration processes, the importance of training specialists 
for the agricultural sector in the Southern region is due to the fact that there is a need for specialists who 
can cooperate in multinational teams, participate in various events at the world and European levels. Today, 
the agrarian segment of the Ukrainian economy is developing very rapidly, and the labor market needs more 
and more personnel with a high level of knowledge of the English language. In view of this, the training 
of graduates of agricultural higher educational institutions who are fluent in foreign languages, and know 
modern terminology as well. The article analyzes the peculiarities of the use of terms in the English language. 
In particular, attention is focused on studying the functioning of the terms in the materials of the Committee 
on Agriculture and Rural Development of the European Parliament. The authors explore the most productive 
ways to master professional vocabulary, consider the specifics of using authentic texts from the materials 
of the Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament. It is emphasized that 
work with specialized literature should be carried out in English language classes in non-language higher 
educational institutions. As a result, the systematic nature of the functioning of the terms in the documents 
of the European Parliament was confirmed, the terminological vocabulary was determined as a component 
of the specialized texts of the European Parliament. Among the lexical features, the use of terminology is 
distinguished by word-formation types (conversion, semantic expansion, borrowing, affixation, word 
formation, reduction and abbreviation), as well as by structure (single-component: simple, derivative, complex 
and complex-derivative, word-combination terms: two-component and multi-components).

Key words: term, terminology, English language, professional language of the EU, European integration, 
European Parliament.


