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5 

ВСТУП 

 

Дослідження особливостей мов певних предметних галузей набуло на 

початку третього тисячоліття особливої актуальності. Фахова мова деякою 

мірою протис тавляється загальновживаній, хоча й використовує її словниковий 

запас і бере з неї початок. Проблематика, пов’язана з і специфічною лексикою 

фахових мов, сприяє бурхливому термінознавства, у річищі якого й виконано 

пропоноване дослідження. 

Сьогодні термінологами вивчається становлення галузевих 

терміносистем, розробляються державні стандарти на терміни й визначення 

понять, накреслюються підходи до процесів систематизації, уніфікації та 

кодифікації термінології; на численних наукових конференціях розглядаються 

та обговорюються проблеми формування й функціонування української 

фахової термінології в галузях, що визначають рівень науково-технічного 

розвитку України.  

Термінологічною проблематикою займаються такі відомі науковці, як 

В.Німчук, З.Сікорська, Л.Паламар, Л.Малевич, О.Тищенко, Н.Дарчук, Т.Кияк, 

Л.Симоненко, Л.Пшенична, І.Кочан, І.Кульчицький, В.Моргунюк, Б.Рицар,  

Н.Куземська, О.Левченко, В.Дубічинський, М.Гінзбург, Н.Цимбал.  

Дослідженню харчової термінології присвячено наукові розвідки 

П.П. Буркової, Н.П. Головницької, І.О. Державецької, К.М. Дулієвої, 

Т.Д. Дьяченко, Л.Р. Єрмакової, С.В. Захарова, А.Ю. Земськової, 

Н.М. Кацунової, О.М. Кірсанової, С.В. Кисіль, Н.Науменко, А.В. Олянича,  

С.Руденко, О.Г. Савельєвої, Л.Я. Сапожнікової, О. В. Стрижкової, П.Ю. Яніної 

та ін.  

Наукове дослідження специфічних особливостей найменувань солодощів, 

зокрема лінгвістичних параметрів їхнього творення та функціонування, є 

актуальним з огляду на те, що ця лексика дотепер не була об’єктом системного 

вивчення в межах термінознавства. Також переконливий ілюстративний 

матеріал для термінологічного аналізу надає й спроба структуризації 
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концептосфер чай і кава шляхом логічного поділу їх на термінологічні поля, а 

також виявлення мотиваційних і синтаксичних типів творення номінацій 

концептосфери кулінарні вироби.  

Мета монографії – визначити найбільш важливі лінгвістичні параметри 

творення та функціонування номінацій предметної галузі харчування.  

Завдання – визначити типи джерел мотивації номенів на позначення 

солодощів, кулінарних виробів, кави та чаю, провести синтагматичний і 

частиномовний аналіз номенклатурно-термінологічних сполучень на їхнє 

позначення, визначити місце загальновживаної лексики як джерела творення 

галузевих назв в українській мові. 

Для досягнення поставленої мети було викорис тано такі лінгвістичні 

методи: описовий, зіставний, функціональний, конструктивний,  

частиномовний, типологічний, лінгвостатистичний; загальнонаукові методи 

організації пізнавальної й дослідницької діяльнос ті: аналіз, синтез, 

формалізація, моделювання, – та соціологічний метод спостереження, що 

супроводжує практично всі підходи до опису та аналізу мовного матеріалу.   

Актуальність монографії зумовлена тим, що лексика на позначення 

солодощів, кулінарних виробів, кави та чаю дотепер не була об’єктом 

системного вивчення в межах термінознавства. Оскільки словниковий склад 

підмови харчування тісно пов’язаний із матеріальною культурою народу,  

дослідження його важливе і в лінгвіс тичному, і в логіко-поняттєвому аспектах.  

Українська харчова термінологія та номенклатура, на відміну від багатьох 

терміносистем вузького профілю, має, крім фахівців, широке коло користувачів 

– носіїв державної мови – і певним чином впливає на формування мовної 

свідомості українців. З огляду на це, вона першочергово вимагає вивчення,  

аналізу й уніфікації на лінгвістичному рівні. 

Наукова новизна монографії полягає в тому, що в роботі вперше було 

проведено частиномовний і синтагматичний аналіз функціонування номінацій 

солодощів, кулінарних виробів, кави та чаю в українській мові та досліджено 
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джерела творення й поповнення лексичної бази однієї з номенклатурно-

термінологічних систем підмови харчування.  

Матеріалом дослідження стала спеціальна лексика, зафіксована на 

інтернет-сайтах таких фабрик України, як «Харківська бісквітна фабрика» 

(м. Харків), «Світоч» (м. Львів), «Рошен» (м. Київ), «АВК» (м. Донецьк), а 

також отримана в результаті власних польових досліджень. Вибірка с тановить 

понад 600 номенклатурних одиниць на позначення солодощів, кулінарних 

виробів, кави та чаю [112-121], а також термінологічні номінації 

класифікаційного характеру, що утворюють багаторівневу структуру. 

Результати дослідження слугуватимуть удосконаленню мови української 

науково-технічної літератури. Ілюстративний матеріал можна викорис тати для 

створення підручників і посібників зі с тилістики, курсу лекцій з української 

фахової мови та ділової комунікації для с тудентів негуманітарних факультетів. 

Вивчення специфічних особливостей галузевої лексики у вищій школі 

сприятиме опануванню мови майбутньої професії.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРНИХ 

НАЗВ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВНОМУ КОНТИНУУМІ 

 

2.1. Наукове осмислення та уточнення понять термін, термінологія, 

професіоналізм, номенклатурний знак 

 

Початок вивчення власне наукової термінології в Україні припадає на час  

формування національної літературної мови, і пов’язаний із цим інтерес до 

українського наукового слова створює потужні стимули для формування 

терміносистем. Утворення єдиного Інституту української наукової мови 

Академії наук  (1921 р.), що поставив на науковий ґрунт справу унормування 

української термінолексики, було найвидатнішою подією в історії 

«українського термінологічного життя», однак брутальне втручання партійних 

органів у діяльніс ть термінологів (нападницькі статті О. Фінкеля, А. Хвилі)  

зупинили еволюційний розвиток національного термінотворення. Серед 

відомих українських мовознавців, що займалися питаннями термінознавства та 

термінотворення в часи існування СРСР, можна назвати таких учених, як 

В.Акуленко, І.Білодід, І.Квітко, Е.Скороходько та інші. Однак слід зазначити,  

що питома термінологія мала надто малі можливості для розвитку та 

застосування, особливо в останні десятиріччя існування Союзу. І тільки з  

отриманням Україною статусу незалежної держави українська мова науки й 

техніки діс тала змогу функціонувати на належному рівні, що сприяло розвитку 

терміносистем і власної термінологічної лексикографії. 

Мовознавці намагалися й намагаються дати термінові чітке визначення 

(О.Ахманова [6], Б.Головін [16], Г.Васильєва, В.Гондюл, О.Реформатський [70], 

Л.Симоненко, С.Шелов [111] та інші). Сумарною і прийнятною для наукового 

обігу вважаємо таку дефініцію: термін  – це слово чи словесний комплекс, який 

співвідноситься з поняттям певної організованої галузі пізнання (науки,  
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техніки) і вступає в системні відношення з іншими словами та словесними 

комплексами, утворюючи разом з ними в кожному окремому випадку та в  

певний час замкнену систему, що характеризується високою інформативністю,  

однозначніс тю, точністю та експресивною нейтральністю. Саме в такому 

ракурсі визначає термін І.Квітко, синтезуючи раціональне різних наукових 

поглядів щодо структури та ознак терміна як мовної одиниці. Термінологією в 

сучасному мовознавстві називають і науку про терміни, і термінофонд,  

накопичений і використовуваний нацією протягом її пізнавально-

інтелектуального розвитку (українська термінологія), і окрему терміногрупу 

(з лінгвістичного погляду – окрему групу слів-термінів).  

Проблема класифікації лексичного складу мови завжди посідала значне 

місце в лінгвістичних дослідженнях. Це пояснюється й роллю слова в системі 

мови загалом, різноманіттям і складністю зв’язків слова з іншими мовними 

одиницями, і різноманітністю внутрішньо- і зовнішньомовних характерис тик 

слова. Поліфункціональність лексичних одиниць, непомітніс ть переходів від 

одного лексичного класу до іншого, з одного боку, і глибокий зв’язок 

класифікації слова з найважливішими завданнями теорії мови, з іншого, 

зумовлюють існування «вічних питань» класифікації словникового складу 

мови: такі проблеми частин мови, стиліс тичної диференціації слів тощо [109, 

76]. 

Значний інтерес лінгвістів становить і проблема класифікування 

спеціальної лексики, теоретичний опис основних її класів і підкласів, вивчення 

їхніх подібностей і в ідміннос тей (Г.Й. Винокур [12], С. В. Гриньов [19], 

З.І. Комарова [43], В.М. Лейчик [51; 52; 53], О.О. Реформатський [69], 

А.Д. Хаютін [108], С. Д. Шелов [111], М.М. Шанський [110], М. Д. Степанова, 

І. І. Чернишова, В. М. Портяннікова, В.М. Прохорова [67], В. М. Жирмунський, 

О. В. Калінін [32], Н.І.  Фоміна, В.М. Сергєєв, Н. М. Медвєдєва, О.М. Трубачов, 

В.М. Туркін [103] та ін.). 

Згідно зі словником-довідником лінгвістичних термінів, «спеціальна 

лексика – це слова чи словосполуки, які називають предмети й поняття, що 
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належать до різних сфер трудової діяльності людини і не є загальновживаними» 

[72, 522]. Іншими словами, спеціальна лексика – це слова чи словосполучення,  

що позначають наукові поняття і є с тійкими, відтворюваними елементами в 

системі спеціального знання, посідаючи в ній певні класифікаційні місця [17, 

176]. Загалом, спеціальна лексика мови науки характеризується такими 

важливими особливостями: 

1) вторинним використанням лексичних одиниць, яке розвивається на 

основі їх первинного загального застосування;  

2) спеціальним утворенням штучних позначень;  

3) обмеженістю сфери використання;  

4) неможливістю прямого перекладу іншими мовами;  

5) неможливістю довільних замін окремих елементів без узгодження з 

традицією галузі;  

6) своєрідніс тю виявів полісемії та антонімії;  

7) підвищеним денотативним зв’язком [83, 42]. 

Співвіднесеніс ть у сфері наукової мови зі спеціальним (науковим,  

технічним, виробничим) поняттям чи об’єктом, на думку Т.С. Пристайко, 

спостерігається в номінативних одиницях трьох класів: термінах,  

професіоналізмах і номенклатурних знаках [66, 38]. Слід зазначити, що обсяг і 

межі цих клас ів спеціальної лексики хиткі й невиразні, оскільки існують і 

проміжні класи мовних одиниць. Переходи ж мовних одиниць з одного класу 

до іншого мало помітні, що значною мірою ускладнює однозначне розв’язання 

проблеми класифікування спеціальної лексики. 

Розглянемо основні класи мови спеціального призначення. 

1. У науковій сфері мови терміни виконують основні функції: 

номінативну – назви класу спеціальних об’єктів чи їх ознак; сигніфікативну – 

позначення загального поняття, яке належить до системи спеціальних понять 

цієї галузі знання; комунікативну – передавання в часі і просторі спеціального 

знання та ін. [52, 38-39].  
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Основні ознаки, яким мають відповідати терміни у складі спеціальної 

лексики:  

1) специфічність викорис тання (кожен термін належить до спеціальної 

галузі знань);  

2) функція називання поняття;  

3) дефініційованість (наявність наукової дефініції);  

4) точність значення (встановлюється дефініцією);  

5) контекстуальна стійкіс ть (значення терміна є зрозумілим без  

контексту);  

6) стилістична нейтральніс ть;  

7) конвенційність (цілеспрямований характер виникнення);  

8) номінативний характер (термін – це зазвичай іменник або 

словосполучення на основі іменника);  

9) відтворюваніс ть у мовленні (важлива для словосполучень) [19, 85, 86]. 

В останні десятиріччя в термінознавстві утвердились такі позначення 

основних підклас ів термінів: прототерміни, передтерміни, терміноїди,  

псевдотерміни. Цю класифікацію термінів запропоновано у працях 

А.Д. Хаютіна [108], В. М. Лейчика [52], С.В. Гриньова [18]. 

2. Прототерміни – спеціальні лексеми, що виникли й використовувалися 

перед виникненням наук, і тому називають не поняття (які виникають з появою 

наук), а спеціальні уявлення. Прототерміни збереглись у ремісничій і побутовій 

лексиці, яка дійшла до нас, оскільки з того часу багато спеціальних уявлень 

увійшло до загального вжитку. З часом, з появою наукових дисциплін, у яких 

спеціальні предметні уявлення ремесел і деяких інших видів діяльності 

теоретично осмислюються й перетворюються на системи наукових понять,  

частина прототермінів, що стійко закріпилась у спеціальному мовленні,  

залучається до наукової термінології, а решта існує або у вигляді лексичних 

одиниць предметних галузей, у яких немає науково-теоретичної основи, або 

функціонує у вигляді так званих народних термінологій, які використовують 

паралельно з науковими термінами, але без зв’язку з поняттєвою системою.  



 

 

 

12 

Таким чином, багато базових термінів старих термінологій колись були 

прототермінами і зберегли низку своїх рис – використання для мотивації 

випадкових, поверхових ознак або відсутніс ть (утрата) мотивування [19, 87]. 

3. Передтерміни – спеціальні лексеми для найменування 

новосформованих понять, які ще не відповідать основним вимогам, що 

висуваються до термінів. У ролі передтермінів зазвичай виступають:  

а) описові звороти – багатослівні номінативні словосполучення, які 

використовуються для називання понять і дозволяють точно описати їхню 

сутність, але не відповідають вимозі стислості;  

б) сурядні словосполучення;  

в) сполучення, які містять дієприкметникові звороти. 

Передтерміни застосовують як терміни для найменування нових понять,  

для яких не вдається відразу дібрати відповідні терміни. Від термінів 

передтерміни відрізняються тимчасовим характером, нестійкіс тю форми,  

невиконанням вимог стислості й загальноприйнятос ті, час то й відсутністю 

нейтральнос ті. Здебільшого з часом передтерміни витісняються термінами.  

Інколи заміна передтерміна лексичною одиницею, що більше відповідає 

термінологічним вимогам, затягується, і передтермін закріплюється у 

спеціальній лексиці, набуваючи стійкого характеру та перетворюючись на 

квазітермін [19, 86]. 

3. Терміноїди – спеціальні слова, що називають так звані натуральні 

поняття, тобто ті, які ще недостатньо сформовані, їх неоднозначно розуміють, і 

вони не мають чітких меж і дефініцій. Тому терміноїди не мають таких 

термінологічних влас тивостей, як точніс ть значення, контекс туальна 

незалежність і усталений характер, хоча й іменують поняття. 

4. Псевдотерміни – спеціальні лексеми, які називають гіпотетичні, хибні 

поняття, що не відповідають дійсності. 

5. Професіоналізми – напівофіційні слова чи словосполучення, досить 

поширені в розмовному мовленні серед людей певної професії, спеціальнос ті,  

але, по суті, не є науковими позначеннями понять.  
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Проблему співвідношення термінів і професіоналізмів у складі 

спеціальної лексики дискутують у мовознавстві впродовж тривалого часу, й 

однозначного вирішення цього питання немає й досі. Слід зазначити, що на 

проблему співвідношення термінології та професійної лексики існують,  

принаймні, три погляди.  

Перший з них ототожнює ці два поняття (М.М. Шанський [110], 

О.С. Ахманова [6]). 

Другий – розмежовує професійну лексику й термінологію деякою 

історико-тематичною рисою (М.Д. Степанова, І.І. Чернишова, 

В.М. Портянникова, Ф. Клуге, В. М. Жирмунський, О. М. Трубачов). 

Третій погляд, констатуючи наявність значної спільної частини цих 

лексичних шарів, може пояснити й існування частин, які не збігаються 

(О.В. Калінін, В. М. Прохорова, Н.І. Фоміна, В.М. Сергеєв, Н.М. Медведєва, 

С.Д. Шелов [111]). Ми приєднуємося до останньої з них і виділяємо такі 

особливості, які допомагають відрізнити професіоналізми від термінів: 

1) професіоналізми належать до ненормативної спеціальної лексики на 

відміну від термінів, які є нормативною частиною спеціальної лексики наукової 

мови; 

2) професіоналізми рідко подають у загальних та спеціальних словниках,  

вони існують переважно у сфері функціонування, на відміну від термінів, що 

фіксуються словниками і функціонують одночасно у двох сферах (фіксації та 

функціонування); 

3) домінантною сферою функціонування термінів є письмове мовлення, а 

професіоналізми викорис товують переважно в усному, розмовному мовленні 

[93, 20]; 

4) професіоналізми мають дещо ширшу сферу спеціальної діяльнос ті; 

терміни ж можуть бути відомі навіть людям, не пов’язаним із окресленою 

професійною сферою; 
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5) професіоналізми виникають в умовах професійного спілкування як 

вторинні форми вираження й функціонують переважно як професійно-розмовні 

дублети офіційних термінів [93, 20-21]. 

6) у професіоналізмах певної галузі системні зв’язки виражено меншою 

мірою, ніж у термінах [42, 18]; 

7) професіоналізми характеризуються прагненням до виразності,  

образності, експресії, на відміну від термінів, позбавлених конотацій [93, 21]; 

8) у професіоналізмах спостерігається менша порівняно з термінами 

спеціалізація словотвірних засобів; 

9) у сфері професіоналізмів помітна тенденція до скорочення спеціальних 

виразів, застосовуваних у професійному мовленні досить часто;  

10) професіоналізми належать до периферії відповідної термінологічної 

системи, тоді, як терміни належать до її центру.  

Професійна лексика досить чисельна й неоднорідна. Обсяг і 

різноманітність профес ійної ненормативної лексики зумовлено особливостями 

формування та функціонування відповідної терміносистеми. 

6. Номенклатурні позначення – це символічні, умовні назви словесно-

буквеної або цифрової структури, що конкретизують зміст термінів. Науковці у 

термінознавчих працях упродовж багатьох десятиліть неодноразово 

порушували й обговорювали питання номенклатури. Однак і досі лінгвіс тична 

теорія терміна не виробила єдиного погляду на сутність і місце цих 

номінативних одиниць у підсистемі спеціальної лексики. Більшіс ть мовознавців 

(в українській лексикографії — починаючи із праць І. Верхратського) убачають 

суттєві відміннос ті між термінами й номенклатурними назвами, щоправда, 

виділяючи різні межі цих двох шарів спеціальної лексики й співвіднесеніс ть 

між ними. 

Уперше поняття термінологія й номенклатура розмежував Г. Винокур,  

який зазначав: «Щодо номенклатури, то, на відміну від термінології, під нею 

треба розуміти систему абсолютно абстрактних та умовних символів, єдине 

призначення яких – дати максимально зручні з практичного погляду засоби для 
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позначення предметів, речей без прямого стосунку до потреб теоретичної 

думки, яка оперує цими речами» [12, 8]. При цьому, «чому предмет названий 

так, а не інакше, для номенклатурних позначень більш чи менш байдуже, тим 

часом як для терміна, що прагне мати осмислену внутрішню форму, це дуже 

важливе питання» [12, 8]. 

О. О. Реформатський, слідом за Г. Винокуром, розмежовує термінологію 

й номенклатуру, базуючись на тому, що «номенклатурні слова – незліченні й 

етикетують об’єкти науки, однак вони безпосередньо не співвіднесені з  

поняттями науки, а терміни для кожної науки обчислювані й примусово 

пов’язані з поняттями науки, оскільки словесно відображають систему понять 

науки» [69, 49]. Значення номенклатурних слів конкретніше й точніше, ніж 

значення термінів, номенклатурні слова можуть позначати одиничні предмети, і 

тому бути й власними іменами. 

О.С. Ахманова пропонує таке визначення номенклатури в «Словнику 

лінгвістичних термінів»: «Номенклатура – сукупність спеціальних термінів-

назв, які вживаються у цій науковій сфері; назви типових об’єктів цієї науки (на 

відміну від термінології, що включає позначення абстрактних понять і 

категорій)» [6, 270]. 

О. І. Мойсеєв уважає, що розмежування понять «термін» – 

«номенклатурне слово» насправді зумовлене розмежуванням «поняттєвої» та 

«предметної» термінології, тобто позначеннями, у яких чіткіше відображається 

власне поняттєва орієнтація (тобто терміни), або предметна орієнтація (тобто 

номенклатурні одиниці) [56, 133]. 

Цю думку поділяють і розвивають Б.М. Головін і Р.Ю. Кобрін. Вони 

розмежовують уже три типи номінативних одиниць: номенклатурні слова, 

виробничо-технічні терміни й наукові терміни, хоча й визнають деяку 

умовність їхнього розмежування. Номенклатурні слова, на їхню думку, 

виражають одиничні поняття, які містять відомості лише про один предмет 

дійсності й реалізують предметні зв’язки [15, 17]. Виробничо-технічні терміни 

виражають, на відміну від номенклатурних одиниць, загальні поняття, які 
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відображають цілий клас однорідних предметів і актуалізують, подібно до 

номенклатурних слів, предметну віднесеність. Наукові терміни виражають 

загальні поняття й реалізують поняттєві зв’язки. Отже, на думку Б.М. Головіна 

та Р.Ю. Кобріна, номенклатурні одиниці можна розглядати у складі 

термінології як особливі типи термінів, які співвідносяться з одиничними 

поняттями й актуалізують предметні зв’язки [51, 19]. 

Згідно з концепцією, яку розробив дослідник В. Лейчик, номенклатура є 

проміжною ланкою між термінами і власними назвами. Він вважає, що терміни 

у плані змісту полярно протилежні власним назвам. На одному полюсі великого 

класу номінативних одиниць мови – класи предметів, загальні поняття про них 

і відповідно терміни; на іншому – унікальні предмети, одиничні поняття про 

них і в ідповідно власні назви. У плані вираження терміни й власні назви також 

мають значні розбіжнос ті. Здебільшого терміни – це позначення класу 

предметів на основі виявлених загальних, причому суттєвих, їх ознак. Власні 

назви – це позначення унікальних предметів на основі виявлених несуттєвих,  

другорядних зовнішніх ознак. Третя відмінність термінів і власних назв полягає 

в тому, що терміни об’єднують у складну й розгалужену систему з 

ієрархічними відношеннями, а власні назви об’єднують у ряди, можуть 

виростати в систему, але дуже просту. Отже, терміни й терміносистеми, з 

одного боку, власні назви та їх набори, – з іншого, характеризуються 

специфічними особливостями плану зміс ту і плану вираження, перебувають на 

різних полюсах величезного класу номінативних мовних одиниць [51, 17-19]. 

На думку В. М. Лейчика, до номенклатури можна віднести списки назв, 

виробів будь-якого підприємс тва, товарів будь-якого магазину, сортів і т. ін.  

Номенклатурні знаки, на відміну від власних назв, не пов’язані з одиничними 

поняттями, а, подібно до термінів, є позначеннями загальних понять, але не 

будь-яких, а специфічних. Специфіка понять, що служать планом вираження 

номенклатурних одиниць, полягає в тому, що вони (ці поняття) обов’язково є 

членами ряду однорідних понять, які різняться несуттєвими, другорядними,  

зовнішніми ознаками. Як підкреслює науковець, існування одиничного 
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номенклатурного знака неможливе, оскільки номенклатурна одиниця є членом 

системи – номенклатури [51, 20]. 

Отже, згідно з концепцією В. М. Лейчика, номенклатурою можна назвати 

систему позначень класів предметів, які належать до однорідного ряду, на 

основі свідомо вибраних несуттєвих зовнішніх ознак цих предметів. Планом 

змісту номенклатурних одиниць, як і термінів, є загальні поняття, а планом 

вираження, як і власних назв, служать несуттєві час ткові ознаки. У цьому сенсі 

можна твердити, що номенклатура є проміжною зв’язковою ланкою в низці 

номінативних одиниць – між термінами і власними назвами.  

Таким чином, основними ознаками номенклатурних знаків, або номенів,  

які допомагають виділити їх у складі спеціальної лексики, є такі:  

1) номени співвіднесені з поняттями через терміни й функціюють у 

спеціальній комунікації внаслідок існування відповідних термінів, причому 

співвіднесені не з будь-яким поняттям, а з таким, яке є показником класу [51, 

20];  

2) вони є власними назвами або посідають проміжну позицію між 

термінами і власними назвами [42, 8]; 

3) номени входять до такої системи, яка належить до найпростіших і є 

переліком однорідних понять, які лежать на одному рівні абс тракції й 

відображають класи однорідних предметів [51, 21];  

4) вони є нижчою ланкою спеціальної лексики в тому сенсі, що розуміння 

їх неможливе без співвіднесенності з іншими термінологічними одиницями;  

5) номени мають підсилену денотативність і конвенційність унаслідок 

того, що вони є результатом штучної номінації, призначеної для найменування 

спеціальної діяльності людини [42, 9]; 

 6) номенклатурні найменування характеризуються смисловою 

похідністю та вторинністю;  

7) номенклатурні позначення перебувають на периферії відповідної 

терміносистеми, на відміну від термінів, які належать до її центру;  
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8) номени утворюють систему, що належить до найпрос тіших і 

складається з переліку однорідних понять, які перебувають на одному рівні 

абстракції та відбивають класи однорідних предметів [56]; 

9) найбільш важливі елементи номенклатурної системи оформлені з  

додаванням стандартних елементів; 

10) номенклатурному найменуванню, яке характеризує предмет,  

відповідає опис, що містить ознаки цього предмета, терміну – дефініція, яка 

відображає іс тотні ознаки поняття. 

Власне терміни та номени мають відмінності: вони мають певні 

особливості свого розвитку, по-різному запозичуються, перекладаються; мають 

відміннос ті у творенні й функціонуванні, що впливає на розв’язання проблем 

кодифікації.  

 

1.2. Термінологічний інструментарій дослідження 

номенів підмови харчування 

 

У процесі дослідження номенклатурних масивів «Солодощі», «Кулінарні 

вироби», «Чай» та «Кава» ми спиралися на класичний термінологічний апарат,  

вносячи в нього свої доповнення, корективи та коментарі.  

Найбільш масштабне утворення номінує термін мова спеціального 

призначення (підмова, фахова мова) – особливий вербальний масив з чітко 

окресленою професійною спрямованістю, для якого фонд загальновживаної 

мови слугує лише своєрідним фоном, на якому він формується та є 

резервуаром, із якого запозичуються необхідні засоби.  

Термін – це слово або словосполучення спеціальної сфери вживання, яке 

є назвою наукового, галузевого поняття або виробничо-технологічного 

процесу, що має незмінне, визнане як еталон значення, зафіксоване дефініцією.  

"Дефініція – речення, що описує суттєві та розрізнювальні ознаки 

предмета або розкриває значення відповідного терміна" [43, 122], тобто термін 

– це ім'я поняття, а дефініція – розгорнуте тлумачення цього імені. 
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"Номен – це лексична одиниця, за допомогою якої називають предмет,  

що бачать й сприймають, з визначенням його місця в системі класифікації та 

співвіднесеності з іншими предметами" [103, 47].  

Під номенклатурою розуміємо "сукупніс ть назв (номенів), що 

використовуються в будь-якій галузі науки, виробництва для позначення її 

об’єктів, на відміну від термінології, що об’єднує назви абстрактних понять і 

категорій" [25, 106]. 

Щодо співвідношення понять термінологія й номенклатура, на жаль, не 

існує остаточної визначеності серед дослідників. Скажімо, Д.С. Лотте вважав, 

що термінологію слід розглядати як систему і як сукупніс ть термінів [53, 728]. 

"Що стосується номенклатури, то, на відміну від термінології, її слід розуміти 

як систему цілком абстрактних і умовних символів, єдине призначення якої 

полягає в тому, щоб дати максимально зручні з практичного боку засоби для 

визначення предметів, речей, без прямого відношення до потреб теоретичної 

думки, що оперує цими речами", – зауважує Г.О. Винокур [12, 8]. 

О.О.Реформатський зазначав, що номенклатура "незліченна, хоч і пов'язана з 

поняттями, але більш номінативна" [70, 48-49]. 

Термінологічна система – упорядкована сукупність термінів (понять і 

назв) певної галузі знань (харчова термінологія, медична, ресторанного 

господарства, готельного бізнесу, індустрії розваг тощо). 

Номінація – загальна назва словесного позначення будь-якої реалії 

предметної галузі. 

Наприклад, термін солодощі, номінуючи одну з терміносистем підмови 

харчової промисловості, має таку дефініцію: "харчові продукти, переважно з  

великим уміс том цукру, що відрізняються високою калорійністю та 

засвоюваністю, приємним смаком і ароматом; для приготування яких 

використовують цукор, патоку, мед, фрукти, ягоди, борошно, молоко, масло, 

жири, крохмаль, какао, горіхи, яйця, харчові кислоти, желувальні та 

ароматизувальні речовини, які обробляють різними механічними й термічними 

способами" [96].  
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Родовий термін солодощі, вбирає такі видові терміни: тістечка, печиво, 

торти, кекси, пряники, зефір, желе, мармелад, вафлі, ірис, карамель, шоколад, 

драже, нуга, халва, цукерки глазуровані, цукерки неглазуровані, мармелад, 

пастильні вироби, варення, конфітюр, джем, монпансьє, повидло, желе, 

цукати, крекери, галети, кекси, рулети, бісквіти, лукум, борошняні національні 

вироби, східні солодощі; фрукти та ягоди в шоколаді тощо. 

Назви солодощів утворюють свою номенклатурно-термінологічну 

систему, у якій комерційні та технологічні номени займають останню позицію в 

класифікаційному ланцюзі понять аналізованої предметної галузі. Ця галузь 

характеризується високим ступенем виходу в загальний ужиток (на відміну,  

скажімо, від номенклатури авіаційної, космічної, військової та ін. галузей). 

Для правильного розуміння номена необхідно знати, з яким поняттям він 

пов’язаний і що саме означає. На відміну від термінів із їхньою поняттєво-

предметною спрямованістю, номени кондитерських виробів переважно мають 

національно-територіально-соціальну специфіку, тобто повністю 

розкриваються лише за умови користування ними певною соціальною групою,  

що говорить, як у нашому випадку, українською мовою. За таких умов широке 

коло різноманітних відтінків значень номенів залишається незрозумілим для 

користувача-споживача, який належить до іншої соціальної групи з іншим 

набором фонових знань.  

Термін – завжди елемент певної термінології, номен – надбання 

колективу, який сприймає не лише його об’єктно-номінативну функцію, а й 

ширше – інформацію, яку має кожен його семантичний складник.  

Отже, система номенів на позначення солодощів не замкнена й не 

настільки строго організована, як система термінів. До неї можна додавати або 

з неї можна вилучати окремі номени й цілі блоки, не змінюючи системи в 

цілому. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ДЖЕРЕЛА Й МЕХАНІЗМИ ТВОРЕННЯ НОМЕНІВ  

НА ПОЗНАЧЕННЯ СОЛОДОЩІВ 

 

2.1. Загальновживана лексика – 

джерело творення галузевих назв 

 

Лексичний шар галузевих назв має свою специфіку, що досить чітко 

виявляє себе в прикладній лексикографії. Активне словникарс тво останніх 

десятиліть дозволило небайдужим опрацювати величезну кількіс ть номінацій,  

описати семантичну структуру десятків тисяч слів, визначити характер їх 

контекстуального функціонування. Важливо при цьому відзначити те, що 

сьогодні і в літературній мові, і в загальновживаній поза спеціальною сферою 

функціонує чималий відсоток термінологічних одиниць із різних галузей 

діяльнос ті людини. Помітним видається той факт, що більшість неологізмів, 

починаючи з другої половини ХХ ст., – це термінологічні слова й 

словосполучення. Тому це явище не залишилося поза увагою науковців – 

питанню галузевої лексики присвячено багато досліджень. І.І. Ковалик 

розшифровує цю проблему так:  

1) загальновживана лексика – джерело твірних ресурсів у процесі тер-

мінотворення;  

2) структурно-словотвірна система загальновживаної лексики – основа 

для побудови системи термінів;  

3) мікросистема фахових термінів – складова частина лексичного складу 

мови на лексико-семантичному рівні;  

4) відбувається транссемантизація термінів і їхня детермінологізація у 

сфері загальновживаної лексики;  

5) активізується вплив термінних словотвірних систем на загальновжива-

ну лексику;  
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6) технізація побуту впливає на поширення технічних термінів у сфері 

загальномовної лексики й побутового мовлення тощо [37, 19-22]. 

На початку XXI ст. у розвитку мови спостерігається інтенсивність 

процесу взаємодії термінологічної та літературної лексики, про що свідчать 

перехід слів із галузевого вжитку до загальновживаної лексики, можливість 

уживання с тилістично нейтральних слів як термінологічних у їхньому прямому 

значенні або розвиток у них похідних термінологічних значень шляхом 

спеціалізації чи перенесення, тобто процеси термінологізації та 

детермінологізації лексичних одиниць. Такі процеси зумовлені різними як 

соціально-психологічними, так і лінгвальними чинниками, не відмежованими 

один від одного, а взаємодоповненими. 

Розвиток багатьох галузей науки, сфер практичного застосування 

теоретичних розробок зумовив потребу с творення нових галузевих назв. 

Більшість нововведених галузевих найменувань – це слова літературної мови,  

пристосовані для позначення різного роду понять, саме тут значною мірою 

виявляється потреба економії мовних ресурсів. "Спеціальна лексика – це не 

лише нові іншомовні запозичення, а й пристосування загальновідомих слів до 

нової сфери мовної діяльності, тобто їхня термінологізація" [95, 13]. З іншого 

боку, поява таких понять, як "побутова техніка", "побутова хімія" тощо, 

прагнення широких мас до самоосвіти зумовлюють глибоке та всебічне 

проникнення галузевої лексики в загальновживану мову, зумовлюючи перехід 

слів із спеціальної сфери до нейтральної – процес детермінологізації. На думку 

багатьох лінгвістів, це явище має негативний характер, оскільки різке 

збільшення кількості лексики спеціального призначення в повсякденному 

мовному балансі кожної людини відбувається за рахунок скорочення інших 

сфер – мови художньої літератури, діалектної мови, мови інших галузей 

гуманітарних знань. До того ж, зазнає змін мова художньої літератури, де 

переважає науково-фантастична та виробнича тематики. Тексти науково-

технічного змісту та ділова проза суттєво перевищують за своїм обсягом 

літературу естетичного, побутового, філософсько-етичного змісту [94, 10]. 
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Проте висувається й інший підхід: "…особливості спеціального наукового 

словника та його обмежене вживання не повинні викликати тривоги в плані 

свого негативного впливу на загальнонародну мову…" [94, 298]. 

Термінологізація загальновживаних лексичних одиниць і лексичних одиниць 

інших підмов – продуктивний спосіб термінотворення, результат семантичної 

деривації в межах готового мовного знаку, що ґрунтується на звуженні 

значення слова або на перенесенні значень, зумовлених певним оточенням [26, 

124]. 

У лексичній системі української мови відбувається пос тійний 

двосторонній рух фахових слів від вузькогалузевих до міжгалузевих. Такий рух 

відбувається внаслідок інтеграції різних галузей знань, від міжгалузевих до 

нейтральних, загальновживаних і, навпаки, завдяки динамічному характеру 

мови відбувається процес уніфікації понять, тобто рух від міжгалузевих до 

вузькогалузевих слів. 

Процеси такого роду є ознакою нормального природного розвитку мови. 

Хоча, в окремих випадках при лексикографуванні галузевої лексики можуть 

виникати проблеми: чинні словники ще не фіксують новоутворених номінацій,  

а створення нових чи редакція с тарих словників потребує тривалого часу. 

Вирішення цієї проблеми вже на час і й полягає в широкому застосуванні 

новітніх комп’ютерно-інформаційних технологій, створенні лексикографічних 

систем. Складним і неоднозначним у цьому зв’язку є питання щодо вироблення 

критеріїв добору галузевих назв до реєстру загальномовного словника, яке було 

і залишається однією із основних проблем теоретичного та прикладного 

словникарства [59, 3-11]. Актуальним і сьогодні є твердження: "Питання про 

місце виробничої термінології у словнику літературної мови якнайтісніше 

пов’язане з питанням про перехід виробничого терміна з вузьких рамок 

професійного вживання у загальнонародну літературну мову" [101, 124]. 

У процесі формування певної термінології значну роль відіграє 

професійна лексика як складник галузі. «Обсяг спеціальної лексики, у багато 

разів перевищує обсяг загальної лексики, тому що кожна національна мова 
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обслуговує безліч предметно-професійних полів з іншою організацією 

лексичних засобів порівняно із загальновживаними» [85, 29]. Свого часу 

М.М. Покровський запропонував вивчати іс торію не окремих слів, а груп слів, 

які належать до однієї сфери суспільного виробництва, тобто термінів. Процес 

виробництва зумовлює професійне спілкування, а слово-термін – це завжди 

знаряддя і результат професійного мислення та спеціально-професійного 

спілкування. Терміни з'являються не тільки тоді, коли починає розвиватися 

наука, коли виникає теоретичне значення. І в минулому, і в наш час будь-яка 

професія, будь-який вид трудової діяльнос ті народжує свою термінологію [15, 

27]. Сукупніс ть професійних знань кожної галузі науки відображається 

термінологією цієї галузі. Термінологія створюється фахівцями як фіксація 

їхніх професійних знань, що служать засобом спілкування. 

Часто становлення термінів пов'язане із пос туповим перетворенням 

професійної лексики на термінологічну. Схожість професіоналізмів і термінів 

як мовних одиниць полягає в тому, що вони належать до складу галузевої 

лексики. На цій підс таві науковці нерідко ототожнюють професійну лексику і 

термінологію, вважаючи, що це – клас слів і словосполучень, які збігаються. 

Такої думки дотримується, наприклад, М.М. Шанський, який відзначає, що 

професіоналізми виражають спеціальні поняття, знаряддя або продукти праці,  

виробничі процеси. Саме тому їх називають іноді спеціальними словами або 

спеціальними термінами [110, 125]. Не розмежовується професійна лексика й 

термінологія і в дослідженнях інших авторів. "У літературі, що присвячена 

вивченню термінології, – зауважує В.Н. Прохорова, – існує точка зору, згідно з  

якою необхідно розрізняти спеціальну термінологію і професійну лексику... На 

нашу думку, такий розподіл сьогодні неможливий, оскільки наука нерозривно 

пов'язана з технікою, промисловістю, сільським господарством" [67, 153]. 

Однак багато науковців намагається розрізняти професіоналізми і терміни. 

Професійне слово, як підкреслює В.Ю. Бондалєтов, відрізняється від 

терміна і, відповідно, не може відразу увійти до терміносистеми. «У процесі 

проникнення в термінологію професіоналізм спочатку викорис товується як 
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"робочий термін", у зв'язку з чим одержує більш точне значення" [7, 132]. Поділ 

галузевої лексики на термінологічну та профес ійну видається нам цілком 

логічним і виправданим. Обґрунтування необхідності розрізнювати аналізовані 

категорії знаходимо і в роботі А.В. Калініна, де різниця між терміном і 

професіоналізмом пояснюється тим, що термін – це цілком офіційне, прийняте 

та узаконене в певній науці, галузі промисловості, у сільському господарстві,  

техніці позначення, назва якогось поняття, а професіоналізм – напівофіційне 

слово, розповсюджене (частіше в розмовному мовленні) серед людей якоїсь 

професії, спеціальнос ті, але таке, що не є по суті точним науковим позначенням 

поняття [31, 140]. 

Методологічно цінною для висвітлення питання про співвідношення 

терміна і професійної лексики є думка С.Д. Шелова: "Коли термінологічний 

еквівалент професіоналізму відсутній, сам професіоналізм претендує на те, щоб 

зайняти "поняттєву нішу" й стати терміном. Відбудеться це насправді чи ні,  

залежить від різних чинників професійного слововживання, від усної та 

писемної практики професійного спілкування. Таким чином, межі між 

термінологією і професійною лексикою дуже рухливі й невизначені не через  

"погані" критерії їхнього розмежування, а через рухливіс ть і гнучкіс ть мовного 

узусу, через постійну та складну взаємодію професійного просторіччя та 

професійної норми" [111, 61]. 

Галузева лексика як цілісне явище становить систематизовану сукупність 

найменувань для позначення спеціальних понять науково-теоретичної та 

професійно-практичної діяльності людини. Як лексична одиниця спеціальне 

слово входить у лексико-семантичну систему мови, де посідає певне місце 

серед інших лексичних одиниць цього ж рівня на основі своїх мовних 

характеристик. Галузеві назви формують лексичний шар, у межах якого має 

місце чітка організація найменувань, що утворюють дрібніші групи, – 

термінологізовані номенклатурні сполучення. Останні спрямовані на 

вираження основних понять конкретної галузі науки, техніки, виробництва,  

інших видів людської діяльності. Окрема терміносистема не є ізольованим 
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осередком термінологічних одиниць, вона тісно повязана з  

термінологізованими номенклатурними сполученнями, що презентують цю 

галузь.  

Номенклатурні одиниці в термінології харчування іменують специфічні 

для цієї галузі виробництва поняття, що вирізняють їх з-посеред інших. Сучасні 

термінологізовані номенклатурні сполучення становлять лексичний шар 

номінацій солодощів, який об’єднує спеціальні мовні одиниці на позначення 

галузі матеріального виробництва, що створює нову й удосконалює вже відому 

продукцію сфери харчування. Окреслена лексика галузевих назв може бути 

представлена у таких різновидах, як власне термінологічні одиниці (печиво, 

цукерки, шоколад, суфле тощо) і номенклатурно-термінологічні сполучення 

(торт шоколадно-вафельний "Харківський сувенір", печиво "Марія"). Як видно 

з наведених прикладів, до складу останніх входять:  

1) термін (класифікатор), який є родом по відношенню до номена;  

2) власне номен (технологічне або комерційне ім’я кондитерського 

виробу), який є видом по відношенню до терміна-класифікатора і без якого він 

зазвичай не вживається [78, 37]. 

(Далі в нашій роботі терміни номенклатурно-термінологічне сполучення 

та термінологізоване номенклатурне сполучення будуть уживатися як 

синонімічні).  

Останнім часом увагу мовознавців привертає проблема впорядкування 

термінологій різних сфер. Проте такий складник спеціальної лексики, як 

номенклатура, незаслужено залишається поза увагою науковців. 

Взаємозв'язок складників спеціальної лексики – термінології й 

номенклатури – очевидний і не викликає заперечень.  

Номени належать до категорії лексис: внаслідок цього у них послаблений 

зв'язок з поняттям, і вони багато в чому є лише потенційними логос, тобто вони 

є лише інструментом або засобом, що, потрапляючи до поняттєвої системи,  

можуть бути по-різному викорис тані при справжніх логос повідомлення. Крім 

того, номени порівняно з термінами, по-різному запозичуються, різною мірою 



 

 

 

27 

підлягають перекладу та природним і штучним змінам. Однак, між ними немає 

неперехідної межі: номени в деяких випадках можуть переходити в терміни і 

навпаки [69, 9].  

З нашої точки зору, вирішення питання про те, в яких відношеннях у 

межах предметної галузі перебувають термінологія й номенклатура, базується 

на доведенні факту, що спеціальна лексика становить семіотичну систему, а не 

список слів навіть і на позначення спеціальних предметів (явищ, речей). 

Система відрізняється від списку впорядкованими відношеннями між 

лексичними одиницями, що відбивається в семантичній структурі терміна. У 

дефініції терміна с трого ієрархічно представлені набори сем – від родових до 

видових. Дефініція номена (рецептура) є останньою ланкою у цій семантичній 

низці. 

Номени поза системою позначуваних ними предметів досить часто 

стають загальновживаними словами, зберігаючи свою предметність. Вони є 

найбільш змінюваною штучною частиною лексики. Поняттєвість термінів поза 

системою свого поля зазвичай втрачається, хоча досить час то цей процес 

залежить від специфіки галузі. Так, наприклад, лексикографи констатують, що 

під час відбору номінацій для словників загальновживаної мови слід 

ураховувати ступінь взаємодії галузевих назв із життям широких верств 

населення. Залежно від цього розрізняють лексику вузького й широкого 

профілю. Крім того, установлено, що окремі групи слів усередині галузевої 

лексики також характеризуються різним ступенем виходу в загальний ужиток. 

Щодо аналізованої лексики, то терміни продукції харчування можна вважати 

широковідомими найменнями, а номенклатурні одиниці, за винятком 

поодиноких випадків, переважно належать ще й до активної загальновживаної 

лексики [69]. Порівняймо: печиво "Горіхове" – цукерки "Рандеву"; шоколадні 

цукерки "Асорті" – цукерки "Канкан де Парі"; цукерки "Корівка-красуня" – 

цукерки "Шедевр"; крекер "Хрустик" – цукерки "Мулен Руж де Парі"; цукерки 

"Зоряне сяйво" – торт шоколадно-вафельний "Полуниця" – печиво "Лавлі 

Шоко" тощо. 
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Номінації солодощів, будучи складниками галузевої лексики, як цілісне 

явище становлять систематизовану сукупніс ть найменувань для позначення 

спеціальних понять науково-теоретичної та професійно-практичної діяльності 

людини.  

Практично всі лексико-семантичні процеси, що відбуваються в 

загальновживаній мові, характерні й для професійних підмов, хоча існують як 

певні закономірності, так і особливості їхнього функціонування, що й буде 

розглянуто в наступних розділах.  

 

2.2. Типи мотивації номенів на позначення солодощів 

 

Найменування солодощів повинно "підказувати" значення,  

демонструвати змістовний бік, а не просто фіксувати одиницю в мові.  

Розкриваючи один із боків поняття, назва відсилає до всього його обсягу. 

Змістовно орієнтовані найменування відображають одночасно безліч системних 

характеристик лексичних одиниць, оскільки поняття, як і факти реальної 

дійсності, є взаємопов’язаними. У цьому полягає ще один ракурс відношень 

між номінацією і вмотивованіс тю. У сучасній лінгвістиці "вибір мотиваторів 

номінативних одиниць отримав нове пояснення й розширив спектр 

детермінант, які виходять за межі мовної системи у простір різних психічних 

пізнавальних функцій людини, що опосередковують формування 

інформаційних структур свідомості, зв'язки між ними та процеси позначення.  

Мотивація враховує не лише буквальні знання про позначуване, представлені 

прямими значеннями мовних одиниць, а й оцінно-емоційну, сенсорну, 

метафоричну, образну, парадоксальну інформацію" [77, 41]. 

Таким чином, стає зрозумілою необхідність умотивованого утворення 

найменувань солодощів з точки зору зручності зберігання цих знаків у пам’яті,  

що зумовлює взаєморозуміння між учасниками комунікації.  

Неабияке значення тут відіграє "мотиваційна база – фрагмент структури 

знань про позначуване, який активується на етапі внутрішнього програмування 
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під час породження номінативної одиниці. Внутрішня програма є результатом 

перетворення сформованої думки на окремі складники відповідно до структури 

майбутнього висловлення й пов'язана з пошуком схеми висловлення та його 

мовного типу" [77, 41].  

Номінування солодощів – цілеспрямований творчий процес використання 

елементів загальновживаної мови або процесів їхнього творення, тобто 

переважно "імена" солодощів є мовним продуктом вторинної номінації.  

Як було встановлено під час аналізу мовного матеріалу, що є предметом 

нашого дослідження, назви солодощів можуть утворюватися на основі таких 

визначених нами мотиваційних баз: рекламно-географічної/топонімічної та 

етнічної; рецептурної, зоологічної, орнітологічної, рослинної,  

відантропонімічної; емоційної; метафоричної. 

Рекламно-географічна/топонімічна та етнічна мотиваційна база 

увиразнює семантичний зв’язок утворення назв солодощів з такими 

категоріями: 

– з назвою місця вироблення продукту: торт "Київський", торт 

"Харківський", печиво "Харківський сувенір", цукерки "Карпати", цукерки "Київ 

вечірній", цукерки "Слобожанщина", Швейцарський шоколад, Бельгійський 

шоколад, Німецький шоколад, цукерки "Вечірня Вінниця", торт "Вінниця", 

цукерки "Вінницькі солодощі", цукерки "Аркадія"; 

– з назвою місця, на честь якого названо виріб: цукерки "Кара-Кум", 

"Венеціанська ніч", "Парижель зі смаком тофі", горіхові вафлі "Артек", 

тістечко "Прага", печиво "Женева", печиво "Таїті кокосове", печиво "Гарячі 

крила Буффало", цукерки "Малібу", цукерки "Аркадія"; 

– з лексемами, що містять інформацію про те, якому етнічно-

територіальному утворенню належить виготовлення виробу саме в такий 

спосіб: цукерки: "Вишенька молдавська", "Бельгійські солодощі", "Канадська 

перцева м'ята", карамель "Москвичка", "Фруктові снеки валлійців"; печиво 

"Віденські пальчики", "Рахат-лукум лимон східні солодощі". 
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Рецептурна мотиваційна база є джерелом утворення таких назв 

солодощів, які надають споживачеві реальну, емоційно нейтральну інформацію,  

маючи найбільшу цінність з прагматичної точки зору, і може бути пов’язана: 

– з назвами інгредієнтів виробу. Це назви, в основі яких лежить 

сировинна характеристика, наприклад, цукерки: "Вишня в шоколаді", 

"Ананасні", "М’ятні", "Дюшес", "Суфле", "Барбарис", "Курага з желе в 

шоколаді", "Трюфель з коньяком", "Ліщина", "Містер Лимончик", "Казковий 

горішок", "Зоряні світила з корицею", "Асорті з молочного, темного і білого 

шоколаду", "Смородина з вершками", "Полуниця заспиртована з вершками", 

"Слива з вершками", "Рахат-лукум апельсин східні солодощі", "Лимонно-

апельсинові кірочки", "Малинка"; тістечка: "Полуниця з вершками", "Слива 

Мірабель", "Чорнослив у шоколаді" , "Зимова вишня"; 

– з номінацією форми виробу: цукерки: "Балабушки", "Стріла", 

"Футбол", "Метеорит", зефір "Фігурний", драже "Морські камінці", крекер 

"Пасьянс", мармелад "Лимонні дольки", набір цукерок "Муар", цукерки 

"Ведмедики Гаммі", "Помаранчеві скибочки", "Жувальні м'ячі", печиво 

"Сердечка", "Шахові фігури", "Масляні палички", печиво "Алфавіт". 

Відантропонімічна мотиваційна база пов’язує назву виробу з іменем,  

переважно прецедентним (літературного, казкового персонажа тощо): цукерки: 

"Асоль", "Айвенго", "Наталка-полтавка", "Гулівер", "Пікова дама", "Лідія", 

"Прометей", "Чиполіно", "Івасик-Телесик", "Мідний вершник", "Мілорд", 

"Настьона", "Карабас-Барабас", "Курочка Ряба", "Чижик-пижик", "Горішки 

для Попелюшки", "Робін Гуд", "Джиліан", "Джек", "Софі", "Мишко", 

"Любимов", молочний шоколад "Купідон", молочний  шоколад "Дід Мороз", 

шоколад "Дісней", "Оленка"; тістечка "Мішель", "Міледі", 

Орнітологічна мотиваційна база. У свідомості мовної особистості образ  

птаха асоціюється з динамічніс тю, рухливістю, швидкістю пересування,  

красою, небуденністю, сприяючи виникненню позитивних емоцій: цукерки 

"Шпаки", "Пташка", "Золотий фазан", "Журавка", "Соловейко".  
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Зоологічна мотиваційна база. Відомо, що "біоморфний код культури 

пов’язаний з іс тотами, що населяють світ навколо людини. Це результат 

тисячолітніх спостережень людини над тваринами, рослинним світом: назви 

тварин та рослин склали величезну основу стереотипів та символічних значень,  

закріплених у мовній свідомості людини" [5, 171]. Тому закономірним є 

використання загальновживаних слів-зоонімів та словосполучень і прикладок, 

основним компонентом яких є назва тварини, для номінації солодощів: цукерки 

"Веселе зайченя", "Білка", "Білочка", чорний шоколад "Заєць-тенісист", 

молочний шоколад "Заєць-водолаз", "Забодайка", "Ведмедик клишоногий", 

"Гуси-лебеді", "Корівка", "Три ведмеді", "Золоте теля МУ", "Шалена бджілка". 

Рослинна мотиваційна база є джерелом позитивних асоціацій, що 

виникають при спогляданні прекрасного: форми, кольору, запаху рослини 

(рослин), – або при спогаді про них і переносяться на сприйняття 

кондитерського виробу: цукерки "Волошкове поле", "Ромашковий луг" , 

"Ромашка", "Орхідея", "Магнолія", "Гліцинія", "Маки", "Лісова красуня".  

Використання одиниць емоційної мотиваційної бази розраховано на 

запам’ятовування номена якомога більшою кількіс тю людей через  

асоціативний або емоційно-експресивний зв’язок між психічним станом, 

спогадами людини або впливом солодощів на організм та їхньою назвою: 

цукерки: “Південна ніч”, "Курорт", “Шоколадна ніч”, "Для тебе!", "Тріумф", 

"Кримські ночі", “Спокуса”, “Насолода”, "Провокація", "От задачка!", печиво 

"Забава", цукерки “Солодкі спогади”, "Солодкі мрії" , "Цьом-цьом з желе зі 

смаком апельсина" , "На щастя!", "Мерсі", "Казкова фантазія", "Задавака", 

"Круте піке", шоколад "Дамське щастя" тощо. 

Метафорична мотиваційна база. Метафора (від гр. metaphora – 

перенесення) – найпродуктивніший креативний засіб збагачення мови, вияв 

мовної економії, семіотична закономірність, що виявляється у викорис танні 

знаків однієї концептуальної сфери на позначення іншої, схожої з нею за 

певними параметрами [74, 327]. Сфера номінації солодощів є підтвердженням 

цієї лексико-семантичної моделі словотворення: набір цукерок "Колодязь 
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солодощів", цукерки "Японська наречена", "Льодяна маркіза", "Екзотика 

сафарі", "Золотий ключик", "Шахова королева", "Золоте теля", "Діадема", 

"Скажена бджілка", "Заводний горішок у шоколадній глазурі", "Жувальні 

краплі", "Молочний шлях", "Королевський шарм з арахісовою начинкою", 

"Масик ванільний", "Шоколісімо" "Шоколастики", "Шоколапки", "Аромат 

сонця", "Пташине молоко" , "Золота рибка", "Голуба далечінь", "Зимова казка", 

"Африканці в танці", "Сало в шоколаді" тощо. 

Графічне оформлення номінацій солодощів представлено переважно 

двома типами: технологічними та комерційними номенами. Іноді зустрічаємо 

їхню комбінацію. Формальним показником належнос ті номена до розряду 

комерційних є лапки [60; 71]. Хоча бувають і винятки, коли технологічний 

номен має видову пару – з лапками і без них: Цитрусові дольки – цукерки 

"Цитрусові дольки", Вишня заспиртована в шоколаді – цукерки "Вишня в 

шоколаді" тощо. Відмінніс ть між ними в поняттєвому плані з погляду 

загального термінознавства полягає в тому, що денотатом технологічного 

номена є серійно виготовлений предмет, а денотатом комерційного – 

індивідуально виділений предмет, назва якого відіграє те саме значення, що й 

онім (власне ім’я) у загальновживаній лексиці. Комерційні номени відповідних 

виробів можуть легко переходити до об’єму поняття іншої речі, яке має з ним 

щось спільне, але належить до іншої поняттєвої системи (тканина "Муар", 

цукерки "Муар" тощо). Саме цим пояснюється виникнення міжгалузевих 

омонімів на рівні номенклатури. 

Номенклатура солодощів – вагома частина підмови харчування.  

Термінологізованому номенклатурному сполученню на позначення солодощів 

властиві певні ознаки, якими характеризується й термін, зокрема наявніс ть 

дефініції (рецептура), тенденція до однозначності, номінативність. Ці 

сполучення характеризуються строкатіс тю та різноманітністю. Разом із тим, не 

слід ототожнювати їх із загальновживаними словами, оскільки вони 

відрізняються і в кількісному, і в якісному відношенні, а найголовніше – у 

функціональному. 
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2.3. Запозичення – джерело поповнення номінативної бази солодощів 

 

Проблема інтернаціоналізації термінології набуває особливої актуальнос ті 

у зв’язку з її уніфікацією – як у межах однієї мови, так і на міжнаціональному 

рівні. Як відомо, термінологія вважається межовою ділянкою між природним і 

штучним у мові. "Вона несе риси почасти як природної мови (має онтологічно-

гносеологічні властивості), так і штучної мови, наближається багато в чому до 

абстрактної символіки" [92, 104]. "У сфері термінів і терміносистем природним 

здебільшого є мовний матеріал, а штучним – використання цього матеріалу,  

щоправда, це положення вимагає низки суттєвих обмежень, зокрема в питанні 

про словотвірну структуру термінів" [52, 11].  

Співвідношення національного та інтернаціонального в мові, у тому числі 

в термінології, може вивчатися не лише на лексичному, а й на словотворчому 

рівні. Для термінології другий підхід є дуже актуальним, тому що саме в ній 

спостерігається активна взаємодія національних та інтернаціональних 

словотвірних компонентів. Саме в термінології функціонує велика кількіс ть 

греко-латинських за походженням терміноелементів, поширених у різних 

мовах. У назвах багатьох номінацій солодощів бачимо слова іншомовного 

походження, наприклад, цукерки "Трюфель", "Соната", "Презент", "Марсель", 

"Асорті", "Болеро", "Коктейль", "Палермо", "Мулен Руж", "Натс", "Снікерс", 

"Марс" тощо. 

 Інтернаціональні компоненти в термінології (у тому числі й словотворчі)  

неодноразово були предметом дослідження. Запозичені терміноелементи в 

сучасних терміносистемах відзначаються не лише продуктивністю, а й 

частотністю. Дуже перспективним при цьому є вивчення кореляції 

інтернаціональних елементів у різних мовах.  

Вивчення співвідношень інтернаціональних та національних компонентів 

у словотворчій структурі термінів може здійснюватися в кількох аспектах. У 

першу чергу, повинні досліджуватись самі одиниці словотвору – морфеми – і 

визначатись взаємодія національних та інтернаціональних одиниць у 
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морфемній с труктурі термінів. Іншим аспектом цієї проблеми є спостереження 

за процесом засвоєння інтернаціонального слова та його входження до 

словотворчої системи національної мови.  

Номени іншомовного походження частіше зустрічаються в продукції 

"Харківської бісквітної фабрики": "Каприз", цукерки "Трюфель з коньяком", 

цукерки "Choco Luck" нуго-тетті ананасові, цукерки "Грильяж м’який", 

цукерки "Місячна соната", "Соната", "Зоряна соната", "Муар"  тощо.  

Не всі ці номени завжди були пов’язані або асоціювалися зі сферою 

виробництва цукерок: 

"Соната"  (італ. sonata) – жанр камерної музики; 

"Каприз" –  необґрунтоване бажання, примха, забаганка, вимога чогось; 

"Місячна соната" – соната для фортепіано № 14  Людвіга ван Бетховена; 

"Муар" (франц. moire) – шовкова тканина з хвилеподібним вилиском. 

"Трюфель"  (нім. Trüffel; італ. tartufo, tartufolo; лат. Tuber) – плодове тіло 

підземного гриба Аскоміцета;  

"Грильяж" (франц. grillage – смаження) – підсмажені й зацукровані чи 

залиті шоколадом горіхи.  

Отже, іншомовні найменування є потужним джерелом поповнення 

номінативної бази на позначення солодощів, проте надмірний вплив 

англіцизмів на процес формування словника сучасного мовця, непомірна 

кількість запозичень, їхня стихійність, невмотивованіс ть, тенденційність – це 

лише данина тимчасовим модним тенденціям. 

 

2.4. Синтагматичний і частиномовний аналіз  

номенклатурно-термінологічних сполучень на позначення солодощів 

  

Двокомпонентна структура номенклатурно-термінологічних сполучень на 

позначення солодощів в українській мові має певні синтагматичні особливості. 
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"Синтагматика – наскрізний тип зв’язків у мовній системі, що визначає 

комбінаторну здатність одиниць будь-якого рівня, тобто потенційну 

можливість їхнього лінійного сполучення в мовленнєвому потоці" [74, 542].  

Положення номена у складі номенклатурно-термінологічних сполучень 

може бути по відношенню до терміна:  

препозитивним: Класичний чорний шоколад, Екстрачорний шоколад, 

Темний молочний шоколад; 

постпозитивним: печиво "Забодайка", вафлі "Лимончик" на фруктозі, 

крем масляний “Шарлот”;  

опозитивним: Екстрамолочний шоколад із тертими лісовими горіхами,  

Бісквітно-кремовий торт “Серце-кохання”, Екстрачорний шоколад із мигдалем, 

Естрамолочний шоколад із нугою, медом і мигдалем 

бути прикладкою: Крем-брюле, Ром-шоколад.  

На нашу думку, використання різних позицій номена по відношенню до 

терміна зумовлене специфікою предметної галузі та розраховане на більш 

швидке сприйняття, рекламування; легше запам’ятовування номінації для 

повторного придбання товару. І стандартне, і нестандартне розташування 

компонентів у синтагмі – усе може стати в свідомості споживача поштовхом 

для дії.  

Частиномовний аналіз терміна-класифікатора дає підстави зробити 

висновок про те, що ним переважно виступає іменник (зрідка іменникове 

словосполучення або прикладка).  

Семантично в складі номенклатурно-термінологічного сполучення номен 

може поєднуватися з таким терміном, з яким він онтологічно не має нічого 

спільного: торт “Космос”, цукерки "Муар", цукерки "Коник-горбоконик", 

десерт "Президент" тощо. 

Власне номен на позначення солодощів може бути репрезентований 

словом будь-якої частини мови та словосполученнями різних типів:  
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іменником: Виноградинка, Черешенька, Язичок, Вушка, Тропікоша, 

Жувіленд, Мажор, Спокуса, Сластики, Кедрик, Ластиця, Нірвана; 

прикметником: Злітні, Улетні, Горіхові, Молочні; 

дієсловом (у складі номінативного словосполучення): Ану відніми! 

Вибери мене!, Підбадьор мене! Пальчики оближеш! 

прислівником: по-українськи, по-польськи, добраніч, Мерсі; 

числівником: торт 2017, печиво 2018; 

вигуком: Цьом-цьом! Бім-бом, Ну і ну!, Жу-жу, Киць-киць, Му-му; 

займенником: Я і ти (шоколад); 

абревіатурами та буквеними символами: цукерки АВК, нуга B&B, 

крекери АВВА;  

композитом: Рахат-лукум, Кіндер-сюрприз, Лимонно-апельсинові, 

Молочно-яблучно-малинові; Корівка-красунька, Наталка-полтавка, Таїтянка-

шатенка, Шатенка-вишня, Вершки-лінивки, Крем-горіх, Крем-суфле, Ром-

вишня, Вершково-кремові, Крем-брюле, Кава-лікер; 

різними типами словосполучень: Аромат сонця, Заводний горішок, 

Солодкі дзьобики, Горіхова Соня, Шари Моцарта, Пригоди рачка, Горішки для 

Попелюшки, Сало в шоколаді, Баба Маня, Принцеса Му-му, Шишка в шоколаді, 

Чарівне яйце, Веселе свято, Святкова цукерка, Святкові мрії.  

Отже, частиномовний аналіз номінацій солодощів показав, що вони 

можуть бути представлені практично всіма самостійними час тинами мови 

(іменником, прикметником, дієсловом, числівником, займенником), а також 

складатися з композита, буквеного або цифрового позначення, вигуку, 

абревіатури, словосполучень різного типу, однак частотні характеристики 

свідчать про перевагу іменників, композитів та словосполучень. З погляду 

синтагматики, номен може посідати місце перед терміном (препозитивне 

положення), після нього (пос тпозитивне положення), оточувати термін з обох 

боків (опозитивне) та бути прикладкою в пре- або постпозиції. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛІНАРНОЇ 

НОМЕНКЛАТУРИ 

 

 3.1. Етапи формування української кулінарної номенклатури 

 

Одним із вагомих складників підмови харчування, що предс тавляє 

багаторівневу структуру, є кулінарна лексика, з огляду на що вважаємо 

доцільним зосередити увагу дослідженні формування, мотивації та 

синтаксичної будови таких лексичних одиниць, як кулінарні номенклатурно-

термінологічні словосполучення (далі – КНТС).  

Матеріалом дослідження стала вибірка з кулінарних видань 1994–2017рр.  

[1; 10; 21; 23; 46; 48; 62; 63; 83; 88; 89] обсягом 1600 одиниць. Визначені 

джерела містять рецептури відповідних страв, тому є базовими для користуваня 

як російськомовними, так і українськомовними виготовлювачами. Назва ж 

страви автоматично переноситься відповідно до зафіксованого в джерелі 

варіанту. Тому ми вважаємо можливим спиратися в науковому аналіз і на 

зазначену спеціальну літературу, тим більше, що вона предс тавляє кулінарні 

знахідки різних культур.  

За поняттєвими ознаками номенклатурну лексику окресленої галузі як 

останню ланку мережі термінолексики, можна поділити на дві семантичні 

групи: до першої групи відносимо номени, які визначаємо як технологічні, до 

другої – номени комерційні, на яких далі увагу буде зосереджено 

першочергово. 

Питома вага технологічних номенів, мотивація яких залежить від назв 

складників страв або технологічного процесу їх виготовлення, у нашій вибірці 

складає 94% від загальної кількості аналізованих КНТС. Їхнє мовне 

оформлення є традиційним, усталеним, тому не викликає сумнівів у способах 

їхньої графічної передачі. Наприклад, торт з абрикосами; філе баранця; 
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шампіньйони у сметані; кава по-віденськи; плов по-бухарськи; крупеник по-

єврейськи; часниковий суп по-домашньому; салат з гарбуза і яблук з лимонним 

соком, горіхами та медом тощо. 

Однак, в основу найменування можуть бути покладені зовсім випадкові 

асоціації, підпорядковані досягненню  різних цілей: рекламі, збуту тощо. 

Початок XXІ століття зайвий раз підтверджує думку, висловлену 

В.М. Лейчиком про те, що й наше століття можна назвати часом не тільки 

атома, електрики, але й часом реклами, що "ми живемо в час номенклатури.  

Адже номенклатура й реклама – рідні сестри, вони не можуть існувати одна без  

одної" [50, 22].  

Проведений огляд дозволяє нам говорити про те, що кулінарна 

комерційна номенклатура меншою мірою, ніж номенклатура, наприклад, хімії,  

фізики чи біології визначає специфіку відповідної науки, оскільки вона 

(комерційна номенклатура) може функціонувати й поза конкретною галуззю 

науки. КНТС поза системою позначуваних ними предметів можуть переходити 

до складу побутової лексики, зберігаючи при цьому свою предметність.  

Комерційна номенклатура в наукових текстах посідає незначне місце, кількісно 

вона обмежена. Це підтверджує й наше дослідження – у спеціальній літературі 

зафіксовано лише 6% комерційних номенів. Але дедалі помітнішою с тає 

тенденція до збільшення саме комерційних номенів, саме таких, що ще не 

зафіксовані у спеціальній літературі, що є “авторськими винаходами”,  

наслідком образного мислення працівників конкретного підприємства 

харчування. Такі комерційні номени широко представлені в прейскурантах цін,  

меню, накладних тощо. Наші наукові розвідки видаються актуальними з огляду 

на те, що вони спрямовані на отримання не лише теоретичних, а й 

прагматичних результатів.  

Комерційні номени можуть викликати певні асоціації в комунікантів, 

особливо якщо це пов’язано з широко відомими явищами, подіями,  

предметами, ознаками тощо. На матеріалі спонтанно сформованого списку 
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КНТС нами зроблено спробу визначити особливості виникнення відповідних 

сучасних номенів.  

1. Принцип найменування за місцем кулінарного винаходу, 

розміщенням виробника (ресторану, кав’ярні): млинці “Тайфун”, печеня 

“Слобідська садиба”, салат “F1”, тістечко “Харків”, коктейль “Метрополь”, 

торт “Київська Русь”, пироги Форвар Бриду (місто), сирники Бурлука, напій 

Березового Гаю, рулет де Марсей, рулет де беф а ля Марсей, яловиче філе а ля 

Уелесі.  

Цікавим є факт найменування, зафіксований В.В. Похльобкіним: 

біфштекс із вирізки, засмажений не в духовці, а на сковороді (тобто 

«неправильно»), стали йменувати “М’ясо по-суворовськи”, хоча Суворов такої 

страви не вживав, а назва їй була приписана за місцем локалізації ресторану на 

Суворовському бульварі [65, 275].    

2. Принцип найменування за наявністю одного / кількох 

компонентів, що входять до складу страви: морозиво “Екзотика” (з манго, 

ананасом та кокосом – екзотичними для України фруктами), квас “Бурячок”, 

салат “Перепілка”, запіканка “Родзинка”, напій “Синьйор Помідор”, рулет 

“П’ятачок” (із зельцем зі свинини). 

3. Принцип найменування за подібністю страви до певних явищ 

(метафоризація): торт “Вавилонська вежа”, кисіль “Перехід через Червоне 

море”, солянка збірна “Ноєв ковчег”, запечені в тісті яблука “Першорідний 

гріх”, рибний суп “Плач на ріках вавилонських”, суфле з манної крупи “Сорок 

років у пустелі”, торт “Зебра”, торт “Мурашник”, соус морквяний 

"Золотий", тістечко “Картопля”, десерт “Плавучі острови”, кекс “Данді”, 

суфле-крем “Діжка в капелюсі”, салат “Сім райдуг”, запіканка “Один до 

десяти”, барбекю м’ясне “З пилу-жару”, тістечко “Хрести”, торт “Пінчер”.  

Привертає увагу бачення семантики як денотата, так і його назви в КНТС 

оселедець під шубою “Карл Маркс”, зафіксованих у виданні “Кулінарний 

мідраш”: “Побудова страви імітує вчення Маркса (1818-1883 рр.) про базис та 

надбудову, де базисом слугують простонародні елементи: оселедець, картопля,  
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морква, цибуля (символи важкого становища робітничого класу) і часник 

(єврейське походження відомого економіс та). Елементами надбудови 

виступають вишуканий лимонний сік і майонез, доступні в ті часи лише 

вищому класу. Буряк є символом червоного прапора. Кріп – подібність до 

бороди” [48, 82].  

4. Принцип найменування з огляду на властивості й функції 

предмета, спрямовані на кінцеву мету (метонімізація): напій “Бадьорість”, 

заспокійливий коктейль “Кардіал”, мус “Насолода”, пунш “Теплота”, кетчуп 

“Лагідний”. 

5. Принцип найменування за призначенням страви: салат 

“Дієтичний”, закуска “Вегетаріанська”, тости “До сніданку”, хот-дог 

“Обідня перерва”. 

Аналіз фактичного матеріалу свідчить про те, що виникає все більше 

номенів з так званою невмотивованою, експресивною, затемненою 

внутрішньою формою. “Перемога того або іншого позначення в мові, – 

висловлює думку Л.А. Капанадзе, – більшою мірою залежить від 

екстралінгвіс тичних чинників – від “престижності” іншомовних запозичень у 

той чи інший період розвитку мови, від суспільних настроїв, моди, мовних 

авторитетів і т. ін” [32, 277], від специфіки галузі. Відомо, що законодавцями 

“кулінарної моди” тривалий час були французи. Починаючи з ХVІІ ст. саме 

французька кухня запроваджувала нові, штучні назви страв. За цим типом з  

ХVІІ ст., а особливо з ХVІІІ ст. створюються назви страв у всіх європейських 

країнах. Чимало таких номенів бачимо й на сторінках сучасної спеціальної 

літератури: “Сериз’є”, “Антре”, “Меланж”, “Вівасите”, “Лонгвіте”, “Боте”, 

“Сенешаль”, “Уїль де нуа”, “Равісман”, “Мірпуа”, “Міньє”, “Матине де 

берже”, “Шодон”, “Тантасьйон”, “Сабайон”, “Жаню”, “Гаше”, “Равігот”.  

З наведеного ілюс тративного матеріалу видно, що переважна кількіс ть 

номенів передається за допомогою транслітерації, і лише деякі – за допомогою 

калькування.  
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Кожний період розвитку людства визначався певними тенденціями в 

найменуванні страв, зумовленими різними історичними та економічними 

чинниками. Наукові розвідки, предс тавлені В.В. Похльобкіним [63; 64; 65], є 

цілком переконливими й аргументованими. Так, наприклад, щодо появи 

історично зумовлених назв страв доцільним вважаємо розподіл пропонованого 

дослідником лексичного матеріалу за чотирма групами: 

1) номени, утворені внаслідок присвоєння страві імені конкретної 

історичної особи – державного діяча, письменника, винахідника тощо, 

який брав участь у створенні страви (тобто наявне авторство). Такими, 

наприклад, є маршал Магон, дипломат маркіз де Бешамель, принцеса де Субіз, 

граф Стороганов, граф Гур’єв. Звідси – функціонування таких КНТС, як соус 

“Бешамель”, соус “Субіз”, м’ясо “Беф-Строганов”, каша “Гур’ївська”, торт 

леді Маргарет Джейн, хлібець Роберта Дугласа тощо.  

2) номени, створені на честь відомих історичних осіб – міністрів, 

генералів, полководців, вельмож, горезвісних особистостей тощо: бішфтекс 

“Шатобріан”, баранячі котлети “Помпадур”, пиріжки “Наполеон”, курчата 

“Ришельє”, рис “Понятовський”, гарнір “Гутенберг”, соус “Горбі” 

(американська назва кулінарного виробу на честь М.С. Горбачова), печиво 

“Моніка” (на честь М. Левінськи), соус “Чемберлен”, картопляно-брюквене 

пюре “Роберт Бернс”, запечені яйця “Арнольд Беннет”, груші принца Чарльза, 

картопляне пюре “Елізабет”, теляча печеня «Орлофф», риба а ля Нансі та 

безліч страв, що увічнюють пам’ять Кисельова, Потьомкіна, Шувалова, 

Демидова, Багратіона, Карамзіна, Одоєвського та інших.   

3) номени, створені на честь відомих історичних подій – війн, 

походів, революцій тощо: суп “Кресі”, суп “Лондондеррі”, десерт “Тоффі 

епл”.  

Слід зауважити, що виділені групи номенів виникли відповідно до 

конкретної історичної ситуації й нерозривно пов'язані з історією та з  

оригінальністю страви, с твореної у певну епоху. Щоправда, номенклатурних 

одиниць, що отримали назву за місцем іс торичних подій, не так вже й багато.  
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Однак історичний коментар, поданий В.В. Похльобкіним заслуговує на увагу. 

Наприклад, КНТС глазуровані в цукрово-молочній помадці яблука на паличках, 

так звані "Тоффі епл” нагадують про пороховий заколот в Англії 5 листопада 

1605 р., що святкується щорічно приготуванням цих маленьких десертних 

"бомбочок" [65, 161].  

4) номени, створені на честь літературних героїв та назв художніх і 

фольклорних творів: суп “Д’Артаньян”, торт “Червона Шапочка”, напій 

“Майстер і Маргарита”, торт “Червоне і Чорне”; оленина, тушкована в 

духовці “Робінзон Крузо”, сирні кульки “Колобок”, котлети баранячі 
“Монморенсі”.  

Створення розгалуженої мережі приватних підприємств харчування в 

Україні зумовлює їхнє виживання в умовах нелегкої конкуренції і сприяє, у 

свою чергу, створенню комерційно привабливих назв. Реанімація історично 

зумовлених назв є однією із данин моді. Тому, на нашу думку, є всі підс тави 

кваліфікувати номени, що мають «відтінок іс торичності», як комерційні. Тим 

більше, що не завжди можна достовірно встановити етимологію історично 

обумовленого номена.  

Однак зауважимо, що під час графічного оформлення комерційних 

номенів не можна цілком покладатися на форму, зафіксовану в збірниках 

рецептур та історичних коментарях, як це пропонують окремі автори.  

Таблиця 1 

Ненормативний варіант Рекомендований варіант 

Цибулевий суп "журналі" Цибулевий суп "Журналі" 
Суп "ройяль" Суп "Ройяль " 
Суп цибулевий "по-боськи " Суп цибулевий по-боськи 
Токань "семи вождів" Токань семи вождів 
Основний бульйон "доре " Основний бульйон "Доре " 
Пиріжки Наполеон Пиріжки “Наполеон” 
Суп Джон Булль Суп "Джон Булль" 
Гарнір Гуттенберг Гарнір "Гуттенберг” 
Салат “Тетяни та Сергія” Салат Тетяни та Сергія 
Суп “Потьомкіна” Суп Потьомкіна 
Рулет “А ля Марсей” Рулет а ля Марсей 
Зрази Нельсон Зрази “Нельсон” 
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Досліджувані джерела “пропонують” різні варіанти графічної передачі 

комерційних номенів. Таблиця 1 міс тить приклади ненормативної, з нашого 

погляду, фіксації КНТС і рекомендовані нами варіанти написання. 

Головним орієнтиром тут має бути “Український правопис”, де 

зазначено: “У спеціальній літературі назви сортів рослин пишуться звичайно з 

великої літери: яблуня Білий налив, тюльпан Чорний принц, пшениця Новинка” 

[106, 152]. КНТС мають певні особливості передачі на письмі, пов’язані з 

галузевими культурними традиціями (притаманна образніс ть у наданні імені 

стравам, метафорична підкресленіс ть), мовні нюанси яких не можуть бути 

враховані правописними правилами. Тому пропонуємо наші рекомендації,  

розроблені з урахуванням вимог “Українського правопису” та специфіки 

аналізованої предметної галузі.  

Оскільки відмітними ознаками передачі чисельної групи комерційних 

номенів здебільшого є наявніс ть великої букви та лапок, спробуємо 

обґрунтувати їхнє написання шляхом синтаксичного аналізу КНТС. Практично 

всі визначені нами лексико-семантичні типи комерційних номенів у складі 

КНТС знаходять формальне вираження через синтаксичні конструкції таких 

типів: 

1) Т + Ні(н): гарнір "Екзотика", квас "Нектар", теляча печеня "Орлофф"; 

салат "Ренуар”; соус "Бордо”; соус морквяний "Золотий"; яєчня "Сантелі", 

соус "Ремулад'", збитень "Жар-птиця"; 

2) Т + Нп(н): капуста з медом "Лимонна", торт "Східний", коктейль 

"Осінній", запіканка "Провансальська"; 

3) Т + Нф : суп "Після свята”, компот "Підбадьор мене!”, коктейль 

“Пісня пісень”, бульйон “Сухі кістки”, торт “Вавилонська вежа”, суп “Полон 

єгипетський”, кисіль “Перехід через Червоне море”, курка “Дружина Лота”, 

солянка збірна “Ноєв ковчег”, запечені в тісті яблука “Першорідний гріх”, 

рибний суп “Плач на ріках вавилонських”, суфле з манної крупи “Сорок років у 

пустелі”; запіканка "Дольче віта"; запіканка "Тисяча островів"; 

4) Т + Ні(р): суп Потьомкіна, пюре Різмонта, суп Карла П’ятого; 
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5) Т + а ля/ де + Ні(н): яловиче філе а ля Уелесі, рулет де Марсей, рулет де 

беф а ля Марсей;  

(де Т – термін-класифікатор; Ні(н) – номен, виражений іменником у 

називному відмінку; Нп(н) – номен, виражений прикметником у називному 

відмінку; Нф  – номен, виражений словосполученням, яке є стійким, 

неподільним у контексті номенклатурного утворення; Ні(р) – номен, виражений 

іменником у родовому відмінку; а ля/ де – синтаксичні конс танти, запозичені з  

французької мови). 

Отже, у тому випадку, коли номен у складі КНТС має певну семантичну 

образніс ть і виражений іменником / прикметником у називному відмінку або 

фразеологізмом, його слід писати з великої літери в лапках; якщо номен 

виражений субстантивом або субстантивованим словосполученням у родовому 

відмінку, пишемо його без лапок, а якщо він починається з а ля/ де – без лапок 

з малої букви.  

Дотепер в Україні спостерігається тенденція до невиправданого 

запозичення номенів як наслідок загальномовного процесу, що породжує появу 

стихійно запозичуваних комерційних номенів. Досліджуваний шар спеціальної 

лексики позначає предмети матеріального світу. Якщо з’являється новий 

денотат, який ще не має спеціального позначення, звичайно, треба дати йому 

ім’я, але називати відповідально, дбаючи про культуру мови. Напевно, і зараз  

слід орієнтуватися на хорошу традицію, відому з давніх-давен, – виваженого 

надання назв стравам. Їхнє розумне використання сприятиме заохочуванню 

споживачів, наданню закладу індивідуального самовираження, створенню 

позитивного враження і в ідповідного іміджу підприємс тва, популяризації 

власних фірмових виробів. Більш перспективним нам вбачається найменування 

страв із залученням лексики, пов’язаної з національно-культурними 

традиціями.   
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3.2. Антропоніми у складі лінгвістичних знаків сфери кулінарії 

 

Антропоніми (д.-грецьк. ἄνθρωπος – людина, ὄνομα – ім’я) – власні назви 

людей. В українській мові вони мають форму особового імені, імені по 

батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніма). 

Антропоніми завжди були потужним лексичним потенціалом для 

вторинної номінації практично в усіх сферах людської діяльності, починаючи з  

наївної і закінчуючи науковою картиною світу. Немає жодної сфери науки,  

побуту, виробництва, де поряд з апелятивами не зустрічалися б власні назви. Не 

стала винятком і сфера харчування, мовна об’єктивація одиниць якої 

відбувається за допомогою глютонімів (від лат. gluttіо – ковтати, споживати) – 

лінгвістичних знаків з широким спектром плану вираження (від слова до 

тексту) та плану змісту (відображення харчової картини світу в складі 

гастрономічного, домашньої кулінарії, обрядового, конфесійного, медичного, 

економічного, рекламного, соціального, політичного, історичного, естетичного, 

етнологічного, демографічного, гендерного та ін. фреймів). 

Дослідженню глютонімії (онімів у складі номінацій страв) в  

українському мовознавстві лише принагідно приділялася увага в етимологічних 

працях А.П. Коваль, етнолінгвістичних – В.В. Жайворонка, етнологічних та 

етнографічних – Л.Ф. Артюх, В.Ф. Мицика, релігієзнавчих – Н. Загорського, 

культурологічних – Є. М’якої, лінгвіс тичних – С.М. Руденко, 

Л.Я. Сапожнікової, О.А. Покровської та ін., у зарубіжному мовознавстві – у 

працях І.С. Лутовинової, А.В. Олянича, М.В. Китайгородської, Н.Н. Розанової, 

А.В. Занадворової, Е. Хоффманна, Д. Вайса, О.С. Іссерс, історика та 

культуролога В.В. Похльобкіна. Антропонімія є чільним, функціонально 

вагомим компонентом мовного ономастикону, про що свідчать ґрунтовні 

дослідження останніх років: докторські дисертації з літературної ономастики Л. 

Белея (1997), з когнітивної ономастики О. Карпенко (2007), а також монографії 

С. Медвідь-Пахомової (1999), І. Фаріон (2001), О. Карпенко (2006), Л. Белея 

(1995, 2002).  
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Концептуальне наповнення найменувань антропонімічного походження у 

глютонічному фреймі, зокрема в одному з його сегментів – субфреймі 

домашньої кулінарії та ресторанного господарства, опосередковано 

репрезентує результат соціального розвитку України, а лінгвістичні знаки, що 

його відбивають, є своєрідними карбами стану розвитку суспільства та 

різноманітних нюансів його функціонування протягом тривалого часу. 

Антропоніми функціонують у складі номінацій с трав, належачи одночасно до  

реального, віртуального та сакрального скриптів. 

Перш ніж перейти до розгляду функціонування цих лінгвіс тичних знаків,  

спробуємо визначити розряди глютонічних апелятивів. Цей лінгвістичний 

термін (лат. appellātīvus < лат. appellāre – «звертатися з промовою», «називати») 

далі в нашому дослідженні вживаємо на позначенні загальної назви (на відміну 

від власної), об’єктна валентність якого переважно маркується як обов’язкова 

(на відміну від факультативної), активна (за статусом головного слова), права 

за напрямом (на відміну від лівої), може виступати як полі- та одновалентність.  

Апелятиви глютонічного фрейму належать до таких категорій: 

1) найдавніші назви, які лише час тково можуть бути пояснені аналогами 

сучасної мови (хліб, м’ясо, молоко, риба, сіль, каша та ін.);  

2) менш давні народні назви страв, що виникли природним шляхом і які 

можна пояснити в сучасній мові за їхньою мотивувальною ознакою (пиріг, сир, 

кваша, кисіль, вареники, холодник, квас тощо). “Усі назви такого типу виникли 

стихійно у мовах країн Європи до 16 ст. включно” [99, 273]; 

3) назви штучних страв французького походження, які, починаючи з 17-

18 ст., були запозичені українською (як і іншими європейськими мовами) та 

збережені в їхньому “французькому вигляді”, перекладені буквально або 

скальковані (пюре з молодого гороху з рисом; суп із сигу з перловими крупами; 

соте з телячої печінки; філе бараняче на хребтових кістках; теляча грудинка, 

фарширована чорносливом; желе вишневе з вином токайським тощо); 

4) назви страв, запозичених українською в різні часи з інших мов (англ. 

крекер, ромштекс, біфштекс, ростбіф, італ. піца, спаржа, торт, давньоєвр. 
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маца, з мови комі через рос. пельмені, турецьк. шаурма, нім. паштет, 

вальдшнеп, гаршнеп, хот-дог, яп. соя, рум. бринза тощо). 

Мовна об’єктивація розвитку сфери харчування відбиває валентність 

зазначених апелятивів, разом із нею – потенційну можливість, а часом і 

необхідніс ть приєднання онімів практично до кожного з них. Активне 

використання антропонімів для виконання розрізнювальної функції 

глютонічних апелятивів почалося ще в 17 ст., коли на території Російської 

імперії, складником якої була й частина України, поступово поширюється, а 

після 1812 р. набуває обертів французька мода давати назви стравам за 

прізвищем їхнього творця (вигаданого, легендарного чи реального) або за 

іменем тієї особи, що їх уперше замовила чи віддавала їм перевагу. Тобто у 

французькій та в інших європейських мовах поряд з апелятивами у складі 

словосполучень на позначення с трав починають функціонувати й антропоніми.  

На вітчизняному мовному ґрунті ці онімічні назви створювалися як самими 

вельможами, що віддавали весь свій вільний час кулінарній творчості 

(наприклад, граф Гур'єв, князь Одоєвський, барон Нессельроде), так і 

невідомими кухарями на честь відомих свого часу осіб, у яких вони служили, 

наприклад, на честь графів Шувалових, прем'єр-міністра Кисельова, історика 

Карамзіна та ін. Невелике число іменних страв було с творено видатними 

придворними кухарями Ембером (маседуан, розсольник) і Радецьким (булка, 

паштет, котлети, суп). Царським указом прізвища авторів дозволено було 

офіційно закріпити за цими стравами, коли їх уже «затвердив» поголосок [65, 

273]. 

Використання антропонімів у процесі вторинної номінації для 

найменування харчових продуктів, страв, напоїв маніфес тує перехід онімів до 

розряду апелятивів, оскільки відбувається втрата ними такої принципової 

онімічної категорії, як одиничність, адже в царині глютонімії передбачається 

багаторазове або навіть серійне відтворення денотата. Антропонімічна 

семантика наймення страви міс тить співвіднесення з певним референтом – 

людиною: факт відомості її імені, стиліс тичну, оцінну, емотивну й ес тетичну 
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інформацію (зокрема в тексті). Тексти, що аргументують використання власних 

імен людей у назвах страв зазвичай репрезентують такі семантичні домінанти,  

як інформативність, обізнаність, вишуканість, гедонізм, привабливість, 

захоплення, зв’язок з історією, етнічну належність, причетність до певного 

рівня або прошарку кулінарної чи соціальної культур тощо, тобто йдеться вже 

про процес вторинної номінації. У комунікативно первинному тексті «відсутнє 

відтворення якихось вербальних повідомлень, що функціонували за межами 

цього текс ту», а комунікативно вторинним, відповідно, є текст, «у якому 

референтним простором є якесь інше вербальне повідомлення, питомо йому не 

притаманне» [40, 16].  

Деякі антропоніми по перенесенні на нове ономас тичне поле повністю 

апелятивуються, поповнюючи терміносистему харчування (сандвіч, олів’є, беф-

строганов, наполеон) та поняттєві поля лексики (калита, корочун, василь, 

маланка), інші стають полісемічними під час трансономізації – перенесенні їх з  

одного поля на інше за суміжністю або схожістю (Іона – ім’я біблійного героя 

та назва рибної фаршированої страви; Паніковський – прізвище літературного 

героя І. Ільфа й Є. Петрова та назва страви із птиці – запеченого у духовці 

гусака; Троцький – прізвище одного з керівників більшовицької партії та назва 

червоного борщу тощо).  

При цьому слід зауважити, що процеси деонімізації з позицій когнітивної 

ономастики реалізовуються на рівнях реального, віртуального та сакрального 

скриптів. Слідом за О. Карпенко вважаємо, що за своїм відношенням до 

реального світу кожен ономастичний фрейм у кожній мові містить у своєму 

складі три скрипти: 

1) реальний (у живому мовленні),  

2) віртуальний (в художніх текстах); 

3) сакральний (в міфології, релігії) [33, 105-107].  

Скриптом найчас тіше називають «один із типів структур свідомості, вид 

фрейму, що виконує якесь спеціальне завдання в обробці природної мови» [46, 

172]. При впорядкуванні вхідної та вихідної інформації схожі речі 
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відмежовуються від несхожих, упорядковуючись у певні єднос ті, структури 

знань – скрипти, що є «не стільки результатом, скільки факторами впо-

рядкування при обробленні інформації» [46, 179]. Віднесення онімів до 

реального, віртуального чи сакрального скриптів слугує важливим дoкaзом 

упорядкування ономастичних фреймів, упорядкування власних назв, що 

входять до людської свідомості чи виходять із неї. 

Реальний антропонімічний скрипт став джерелом для утворення 

глютонічних онімів ресторанної й «високої» кухні, названих на честь відомих 

історичних осіб, з поваги до них або для їхнього прославляння як своєрідних 

пам'ятників сучасної їм епохи [65, 160].  

Такими є глютонічні оніми, що були запозичені з різних кулінарних 

підмов: 

французької: біфштекс Шатобріан , пиріг Брилья-Саварен , суп Карла 

П'ятого, баранячі котлети Помпадур, соус Кольбер, пиріжки Наполеон  і 

Талейран , крем Мірабо, курчата Ришельє;  

англійської: гарнір Канінг, зрази й консоме Нельсон, пудинг Ковлей 

(Каулі), суп Джон Буль;  

польської: судак Радзивіл, баба Станіслав (на честь Понятовського);  

італійської: різото Камерані;  

австрійської: суп і пиріжки Меттерніх;  

німецької: суп Зоннтаг, гарнір Гуттенберг;  

російської, що утворюють лексичний масив назв різних с трав на честь 

міністрів Кисельова, Нессельроде, Баранова, Ігнатьєва; вельмож Потьомкіна, 

Шувалова, Демидова, Бутурліна; генералів Багратіона, Тотлебена, Скобелєва; 

письменників Карамзіна, Одоєвського та ін. 

Так до складу лінгвіс тичних знаків на позначення страв потрапили оніми,  

пов’язані з іменами осіб, що реально існували, – здебільшого державних діячів, 

письменників, дипломатів, а також “винахідників” певних страв або осіб, яким 

приписувалося таке винахідництво. Такі, наприклад, маршал Магон , дипломат 

маркіз де Бешамель, принцеса де Субіз, граф Строганов, граф Гур'єв. Назви цих 
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страв завжди пишуться з маленької букви, чим підкреслюється те, що оніми 

внаслідок вторинної номінації стали апелятивами: бешамель, субіз, беф-

строганов, гур’ївська каша тощо. З 19 ст. розвиток вітчизняного ресторанного 

господарства («ресторацій») сприяв залученню нових одиниць до глютонічного 

ономастикону: котлети Пожарського, фрикасе Талон тощо.  

Заслуговують на увагу текс ти, що пояснюють походження 

антропонімічних глютонімів сандвіч, Пожарські котлети та беф-строганов. 

Наприклад, «лорд Джон Монтег’ю Сандвіч, якого від нас відділяють два 

століття, був пристрасним гравцем: не бажаючи відриватися від карт для того, 

щоб повечеряти, він придумав новий, зручний для нього вид бутерброда: 

шматочок телятини, шинки або сиру він клав між двома скибками хліба, щоб не 

бруднити рук і ними карт» [39, 138].  

Пожарські котлети «обезсмертив» (якщо можна так сказати про котлети) 

О. С. Пушкін, увівши їх у такі рядки: «На досуге отобедай у Пожарского в 

Торжке, жареных котлет отведай...» Коли писалися ці рядки, подорожі з  

Петербурга до Москви і з Москви до Петербурга здійснювалися на конях з 

традиційною зупинкою в місті Торжок. У готелі ій рес торації Федухіна-

Пожарського зупинявся й обідав Пушкін [40].  

«Граф С. Г. Строганов, державний діяч і археолог, засновник Архео-

логічної коміс ії й училища технічного рисування, був не лише меценатом 

(покровителем і фундатором) мис тецтва живопису, а ще й гурманом 

(шанувальником і знавцем витончених страв). На його честь його улюблену 

страву – дрібно нарізані шматочки м'яса в соусі – було названо беф-строганов, 

тобто «яловичина по-строганівськи» (беф – по-французьки – «яловичина») [39]. 

Розглянуті приклади назв можна також віднес ти до розряду історичних,  

своєрідніс ть яких полягає в тому, що кожна назва виникла в певний історичний 

момент, а не одержала своє найменування заднім числом. «От чому не можна, 

скажімо, у наш час придумати яку-небудь страву й приліпити їй певну вигадану 

історичну назву. Це була б і фальсифікація історії, і профанація кулінарного 

розвитку, строго обумовленого історією» [65, 161].  
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Нова «модна хвиля», пов’язана із використанням онімів у називанні 

страв, виникла після Другої світової війни: у меню багатьох ресторанів почали 

з'являтися назви страв із використовуванням якогось відомого імені. При цьому 

«нова» назва жодним чином не пов'язувалася з фактичним зміс том страви, а 

давалося переважно у зв'язку з якоюсь випадковою ознакою. Так, наприклад, 

біфштекс із вирізки, засмажений не в духовці, а на сковороді (тобто 

неправильно), стали йменувати «М'ясо по-суворовськи», хоча Суворов такої 

страви не вживав, а назва була дана тому, що ресторан розташовувався на 

Суворівському бульварі. Подібні назви тільки спотворювали сприйняття с трави 

[65]. 

Однак цілком можливе виникнення нині назв, що випливають з  

кулінарної оригінальнос ті страви, безпосередньо пов'язані з певними іменами й 

мають сучасне історичне значення. На жаль, такі випадки не завжди вчасно 

використовуються, хоча поодинокі приклади таких номінацій фіксуються 

дослідниками. Наприклад, як зазначає В.В. Похльобкін, незаслужено 

пощастило відносно закріплення свого імені в кулінарній історії першому (і 

останньому) президентові СРСР М. С. Горбачову. На його честь в США було 

створено в 1990 р. новий соус до холодних салатів, який злоязикі американські 

кулінари охрестили «Gorby-lit» (легковажний, спритний Горб). Уперше ця 

новинка американського громхарчу була випробувана в Сіетлі на «Іграх доброї 

волі». У кулінарному відношенні соус дійсно ніякий, пересічний, розрахований 

на невибагливий смак. «Можливо, у цьому й полягала основна ідея творців 

такого “іс торичного” харчового виробу? Цілком можливо» [65, 162]. 

Віртуальний антропонімічний скрипт став джерелом номінацій 

небагатьох назв страв, хоча «взагалі у художніх творах антропонімічна 

варіативність, до якої долучається ще й асоціативність, може бути дуже 

разгалуженою… Віртуальний антропонімічний скрипт загалом багатший за 

реальний» [34, 114]. Серед номінацій страв глютонічного фрейму літературного 

походження можна назвати такі страви, як суп «д'Артаньян» [63, 161], суп 

«Тев’є-молочник» [63, 164], біфштекс «Шейлок» [63, 37], запечений гусак 
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«Паніковський» [63, 132] тощо. За зауваженням О. Окуня, який своїми 

публікаціями 1987 р. дав новий імпульс для відродження та подальшого 

розвитку так званої семантичної кухні, основний принцип якої – «смислом 

визначається смак», – дає можливість “кожному гас троному реалізувати свої 

уявлення про культуру, мистецтво, історію, політику, добро і зло в рамках 

давньої традиції, надавши їй нового, інтригуючо індивідуального аспекту» 

[63, 3]. З точки зору когнітивної лінгвістики, зміст роботи О. Окуня 

«Кулінарний мідраш» [49] складають рецептурні тексти, с труктура кожного з  

яких має три семантичні домінанти: 1) інгредієнти; 2) семантику страви; 

3) спосіб приготування. Здебільшого в таких випадках спостерігаємо 

перенесення антропоніма з одного поля на інше за суміжніс тю або схожістю, як 

це можна спостерігати в наступному рецептурному наративі (термін наш) 

«Гусак «Паніковський», розрахованому на асоціативний зв’язок з прецедентним 

текстом «Золотого теляти» І. Ільфа та Є. Петрова: 

«Інгредієнти: гусак, золотистий рис, родзинки, мадера, курага, цибуля,  

мед – 1 ч. ложка. Семантика: гусак і Паніковський будуть пов’язані один з  

одним доти, доки ім’я Паніковського хоча б про щось буде говорити читачам. 

Рис (золотий пісок) та курага (золоті червінці) – верх бажань Паніковського,  

його безпідставні мрії виражає мадера, солодкість мрій – мед; родзинки 

нагадують про дрібні монети (Паніковському крупних не подавали). Від цибулі 

плачуть (Паніковський був плаксивим). Спосіб приготування: Бажано, щоб 

гусак був крадений! Курагу та родзинки замочити на добу в мадері. Потім 

обсмажити порізану цибулю, змішати рис, цибулю, курагу, родзинки. Суміш 

укласти в птицю, отвір зашити. Гусака покласти в гусятницю з невеликою (1-

1,5 см) кількіс тю води на дні й витримати в духовці протягом 2-х годин або 

стільки, скільки треба для готовності. Час від часу поливати мадерою та 

утвореним соусом. Перед тим, як вийняти, кришку зняти, обмазати гусака 

сумішшю меду, розведеного в двох чайних ложках гарячої води, і дати ударну 

порцію жару (Паніковського часто били!), тим самим підрум’янивши гусака. 

Готову птицю бажано не різати, а пиляти» [48, 132].  
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Сакральний антропонімічний скрипт складається з двох субскриптів: 

народно-релігійного (язичницького, міфологічного, фольклорного) та 

біблійного.  

Ментальне буття антропонімів народно-релігійного сакрального 

субскрипту пов’язує нас з давніми, дохрис тиянськими віруваннями, а часом і з  

християнськими, адаптованими до народних. Ці власні назви, деонімізувавшись 

у складі харчової лексики (припускаємо, саме через їхню традиційну потужну 

частотність уживання ще в давні часи), перейшли до розряду апелятивів, які 

номінують страви з багатовіковою іс торією, національні за своєю сутнс тю й 

незмінні за своїм традиційним змістом, технологією та формою. Це корочун, 

калита, вілія, миколайці (миколайчики), маланка, василь та ін. 

Семантику цих апелятивів антропонімічного походження розкривають 

канонічні семіотико-наративні структури, що ототожнюються при когнітивно  

орієнтованому текстовому аналіз і з прототипами.  

Цей концептуальний зв’язок реалізовується на мовному рівні у низці:  

1) вірування, пов’язане зі святим іменем,  

2) календарне свято, пов’язане з цим віруванням, 

3) реалія, пов’язана з цим святом, 

– за умови позначення всіх його складників одним і тим самим антропонімом.  

Корочун (синоніми красун, кречун) – назва різдвяного обрядового хліба,  

що випікали разом з колачами для вечерників і колядників до Святої Вечері 

(синоніми – Святий Вечір перед Різдвом, Свят-Вечір, Вілія, Дідух, Багата 

кутя, Бата, Корочун). Винесення корочуна відбувалося так само урочисто, як і 

поставлення на покуть куті з узваром. Символічний зміст цього обрядового 

хліба зводився до сподівання сімейного добробуту [86, 107]. К. Сосенко вважав, 

що вірування в Корочуна належать до сонячного культу й безпосередньо 

стосуються української міфологічної системи. Жертвою для Корочуна є 

настільний хліб [98, 85-91]. С. Килимник твердив, що «малі Крачуни в округ 

великого хліба-Крачуна – це образ прадіда з ріднею, а заразом символи 

астральних світил, хоч не означених поосібно так, як в українських колядках 
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про місяць, сонце і зорю (зорі)… У цім, мабуть, є різниця або захитання 

мітологічної української орієнтації, бо хліб-Крачун і малі колачі-Крачуни – це, 

мабуть, сонце посеред астральних світил... Сніп збіжжя й осипане на нього 

зерно характеризують, безперечно, Корочуна як культурного лицаря, першого 

сподвижника культури збіжжя та взагалі як першого господаря…[36, 11-16].  

Калита (калата, калета, маламай) – назва коржа, який пекли для 

головної вечірки року [4, 210]. Калета (Калита, Колита, Андрія, Великі 

вечорниці) – велике свято на чес ть божества людської долі, вічного помічника 

бога Сонця в боротьбі зі злими темними силами. Калета посланий на землю,  

щоб уберегти той святий Божий дар – тепло людських сердець. І людина 

причащається до цього вселенського дійства саме кусанням калети (обрядового 

коржа, що має круглу сонячну форму), бо то є іскра Божа, живий вогонь,  

спрямований на розбудження еротики та ворожіння на злюб [14, 216]. 

К. Сосенко зазначає, що “кусання калети як нареченої, ще й до того з солодким 

медом... дуже ладиться з міс теріями на св. Андрія, які відносяться по більшій 

частині до женихань і будучої долі, про яку мріє молодіж” [98, 64]. 

Миколайці, миколайчики – назва святкових пряників. У Карпатах,  

Закарпатті й Прикарпатті на свято Святого Миколая, 19 грудня, носили дарунки 

(зазвичай це були пряники в вигляді символізованого святого Миколая – 

миколайці, миколайчики). Чемним дітям роздавали печиво, а неслухняним 

спершу показували лозину, а потім, змилостивившись, таки дарували пряник. У 

містах батьки самі клали малюкам уночі під подушку миколайця. Знайшовши 

вранці печиво, діти дуже тішилися і хвалилися один перед одним своїми 

подарунками. Пізніше цей звичай поширився й на дорос лих, особливо 

популярний він серед молоді. Хлопці та дівчата й нині обмінюються 

пам'ятними дрібничками і миколайцями [4, 12-217]. 

Маланка і василь – назви новорічних хлібів. “Новий рік (Маланки, 

Меланки, святої Меланії, Щедрий вечір, 13 січня) – одне з найпопулярніших в 

українців (як і в інших слов'ян та в більшості народів світу) світське свято, на 

якому майже не позначився релігійний християнський вплив, за винятком 
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пристосування до передодня Нового року дня святої Маланки, а до першого 

новорічного дня святого Василя (14 січня)” [4, 34]. Випікання новорічних хлібів 

та різні обрядові дії з ними відомі в різних регіонах України. На Прикарпатті до 

Різдва випікали два обрядових хліби під назвою “Маланка” та “Василь”. На 

святковому столі один хліб покривали другим, підклавши під них сім'я 

конопель та мідну монету. Усе це обв'язували вінком із часнику. Недоторканим 

хліб лишався до Нового року, коли “Маланку” з'їдали, а від “Василя” відрізали 

окраєць і потроху годували ним худобу. Засушений шматок “Василя” зберігали 

до того дня, коли вперше виходили в поле сіяти [14, 561]. Уособлюючи саме 

свято, традиційні Маланка й Василь виступають як антропоморфні персонажі-

маски в новорічних обходах і як постійні герої супровідних пісень. “У північно-

західній час тині Гуцульщини, очевидно, під впливом сусідніх бойків, на 

“святий вечір” із заквашеного тіста пекли спеціальний святковий хліб 

(“василє”, “василь”, “василяник”). “Василь” лежав на столі як символ 

сімейного багатс тва, а на Новий рік (на “Василя”, звідси і назва хліба “василь”,  

“василє”) котили “василь” по долівці і примовляли: “Аби так брикала наша 

худоба і коні, як сей хліб нині” [59, 26]. На нашу думку, уживання в цитованих 

оригіналах назв хлібів то з маленької, то з великої букв свідчить про те, у 

свідомості мовців ці назви посідають проміжне місце між антропонімами й 

апелятивами.  

Вілія – це ще одна назва Різдвяного Святвечора та його головної страви,  

яка походить від імені прадавньої богині Віли (Вили), у якої було 30 сестер. 

Наші пращури приносили їм у жертву хліб та курей. Тому в деяких місцевостях 

України кутю називають вілія (жертва Вілії) [14, 74]. 

Реципієнтна зона глютонії виступає в такому разі як предметна сфера, яка 

обирає знаки іншої предметної сфери (донорської, антропонімічної), приміром,  

біблійного сакрального субскрипту, що зумовлює її метафоричний характер.  

Яскравим підтвердженням цьому є текстеми, що відповідають таким 

глютонімам, як “Фарширована риба “Іона” [49, 21], “Гороховий суп “Єва” 

[49, 89], “Фарширована капус та “Голіаф” [49, 95], “Цимес “Давид” [49, 140], 
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“Каша “Еклезіаст” [49, 188], “Курка “Дружина Лота” або “Соляний с товп” 

[49, 144], “Трояндочки з тіста “Суламиф” [48, 68], “Язик маринований “Моше” 

[49, 114-115]. Наприклад, рецептурний наратив “Курка “Дружина Лота” або 

“Соляний стовп”: “Інгредиєнти: Курка морожена, сіль кухонна, часник, 

мелений червоний гострий перець, мелена солодка паприка, чабрець.  

Семантика: Виходячи з Содома, дружина Лота не послухала заборони,  

повернулась подивитися на палаюче місто й перетворилася на соляний стовп.  

Замороженіс ть курки підкреслює нерухоміс ть стовпа. До того ж, як соляний 

стовп – не зовсім жінка, так і курка – не зовсім птиця. Наявність солі пояснень 

не потребує. Натираючи курку спеціями, серед яких червоний гострий перець 

(гострота відчуттів, небезпека тощо), а також червона паприка, ми надаємо 

курці червоного відтінку, начебто відблисків полум’я, що знищує грішні міста.  

Положення курки догори ногами свідчить про остаточність її перетворення. За 

бажанням курку на сіль можна не покласти, а посадити – так вона більше 

нагадує стовп. Спосіб приготування: заморожена курка натирається сумішшю 

солі, червоного перцю, солодкої паприки, чабрецю, соку часнику. 1 кг крупної 

солі висипається на лист, зверху кладеться курка й ставиться в духовку 

приблизно на годину при температурі 220-250 градусів” [49, 144]. 

Отже, ментальне буття антропонімів у складі глютонічного фрейму є 

прикладом рефреймінгу – зміни фрейму, переміщення певного образу чи 

переживання до нового фрейму на підс таві трансформацій сенсової 

актуальнос ті певних подій і розмежування наміру й поведінки; механізмом, що 

дає змогу утворити нову психологічну рамку навкруг змісту переживання чи 

ситуації, розширити їхнє сприйняття, репрезентує зв’язок із давніми 

традиціями, історією, актуалізує аксіологічну спадковіс ть у процесі релігійної 

соціалізації молодого покоління.  
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3.3. Синтаксична будова номенклатурних одиниць української 

терміносистеми кулінарної продукції 

 

Номенклатура предметної галузі – зібрання імен усіх її видів (підвидів). 

Як уже зазначалося, «номен  – це лексична одиниця, за допомогою якої ми 

йменуємо предмет, що бачимо й сприймаємо, без реалізації його точного місця 

в системі класифікації та без співвідношення з іншими предметами» [101, 77].  

Номенклатурні одиниці в термінології ресторанного господарства можуть 

бути репрезентовані двома різновидами: власне номенами (кутя, сніжки, 

товченики, ряжанка, сирник, рогалі, плетуни) та номенклатурно-

термінологічними сполученнями (борщ селянський холодний, борщ зелений з 

консервованих шпинату та щавлю, борщ український з м’ясом, борщ з 

свинячою грудинкою і буряками, салат “Бурячок”, паштет “Ювілейний”, 

закуска “Оригінальна”, котлета “Лісова пісня”, котлета “Урожай”) [102; 

29]. Як видно з наведених прикладів, до складу  номенклатурно-

термінологічних сполучень входять: 

1) номен (технологічне або комерційне ім’я виробу), який є видом по 

відношенню до терміна-класифікатора і без якого він зазвичай не вживається; 

2) термін (класифікатор), який є родом по відношенню до номена [78, 

10]. 

Відмінність між технологічними та комерційними номенами у складі 

номенклатурно-термінологічних сполучень полягає в тому, що технологічні 

номени відбивають певний зв'язок з поняттям (свинина, тушкована з капустою 

й картоплею), а в комерційних номенів зв'язок з поняттям практично відсутній 

або втрачений (свинина “Новинка”). Формальним показником належності 

номена до розряду комерційних є лапки. Комерційні номени певних виробів 

можуть легко переходити до об'єму поняття іншої речі, яка має з ним щось 

спільне, але належить до іншої поняттєвої системи (тканина “Новинка”, 

цемент “Новинка” тощо). Саме цим пояснюється виникнення міжгалузевих 

омонімів на рівні номенклатури. 
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 Номенклатурні одиниці термінології ресторанного господарства 

відрізняються великою різноманітніс тю синтаксичних форм. Тому для 

зручності їх аналізу доцільно скористатися формальним апаратом опису 

синтаксичних конструкцій Бекуса-Наура [35]. Для цього вводимо такі умовні 

позначення: 

 S... – синтаксична конструкція; 

 Sч – складова частина синтаксичної конструкції; 

 / – відокремлення альтернативних елементів синтаксичної конс трукції; 

 [...] – необов'язковий елемент конструкції; 

 [...]n – деяка послідовніс ть необов'язкових елементів конструкції, де n – 

їхня можлива кількіс ть; 

 + – знак послідовного приєднання синтаксичних елементів; 

 “...” – константа; 

 ЗВ – , / та / і /або/ пробіл – зв'язка;  

 І (і) – іменник; 

 П (п) – прикметник або частина мови / словосполучення, що виконує 

ад'єктивну функцію; 

 ПРС – прислівник; 

 ПРМ (прм)- прийменник; 

 ДП (дп)- дієприкметник (відповідно Sчі – іменникова частина синтаксичної 

конструкції; Sчп – прикметникова частина синтаксичної конструкції і т.д.); 

 н – називний відмінок; 

 р – родовий відмінок; 

 д – давальний відмінок; 

 о – орудний відмінок; 

 м – місцевий відмінок (відповідно Sн – синтаксична конструкіця,  

головним членом якої є іменник у називному відмінку, Sр – у родовому, Sд – у 

давальному і т.д.); 

 К – комерційний номен; 

 N – синтаксична конструкція номенклатурних одиниць. 
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 Ці елементи дають можливість описати базові синтаксичні конс трукції у 

такий спосіб (табл. 2).   

Таблиця 2 

 Базові синтаксичні конструкції для побудови  

номенклатурних одиниць термінології ресторанного господарства 

№ Синтаксичні 
конструкції 

Приклади 

1 Sчі = І + [ЗВ +І]n паштет; баклажани або кабачки; капуста і 
яблука 

2 Sчп = П + [ЗВ+ П]n полтавський; молочні та борошняні; відварний 
гарячий 

3 Sч1 = [Sчп / Sдп] n + Sчі+ 
[ Sпрм]*) 

відварна яловичина; гарячі м’ясні страви; 
молочні та борошняні закуски; телячий 
смажений завиванець 

4 Sч2 = Sчі +[Sпрм ]+ [Sчп / 

Sдп]n*) 

борщ зелений український; печеня домашня; 
гриби свіжі тушковані; судак фарширований, 
тушкований у сметані; картопля в горщечках, 
тушкована з м’ ясом  

5 Sч3 = Sч1/Sч2 + 
Sч1р/Sч2 

кавова вершківка ароматна; суничне, полуничне 
та малинове варення домашнє 

6 S = Sч1/Sч2/Sч3 узагальнена формула 

 

7 
Sпрм = ПРМ + S 

з салом; на молоці; з картоплею й цибулею; з 
тушкованого м’яса; з печінки та гречаної каші; 
із свіжої білоголової капусти, яблук і цибулі; з 
м’ясом або субпродуктами  

 8 Sдп = ДП + Sпрм / S 
 (дієприкметниковий 

зворот) 

запечений з грибами й раками; тушковане з 
картоплею; фарширована грибами; шпигована 
часником, смажений й тушкований. 
 

 *) Sдп і Sпрм розглянуто в конструкціях № 6 і №7 цієї таблиці. 

 З цих базових складаються більш складні синтаксичні конструкції, за 

допомогою яких можна описати будову номенклатурних одиниць термінології 

ресторанного господарства. Узагальнюючи фактичний матеріал, поданий у 

збірниках рецептур страв української кухні [Укр. стар. кухня], номенклатурні 

одиниці можна подати у вигляді формул, що є універсальними для 

номенклатури ресторанного господарства й охоплюють усі можливі варіанти 
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синтаксичних конструкцій. Узявши для статистичного дослідження 

номенклатурні одиниці  загальною кількістю 1295 одиниць, наводимо далі в  

таблиці приклади, що відповідають установленим формулам, із показником 

частоти вживання (під час тотою розуміємо повторюваність однакової 

синтаксичної будови в номенклатурних одиницях з різною семантикою). При 

цьому важливо зауважити: хоча базові синтаксичні конструкції дають 

можливість звести кількість універсальних формул до певного мінімуму, 

об’єднавши більшіс ть прийменникових варіантів номенклатурних одиниць в 

один розряд, вважаємо необхідним розгляд конструкції з кожним новим 

прийменником як окремого синтаксичного типу, оскільки, як це видно з табл. 3, 

прийменникова група, репрезентована порівняно невеликою кількіс тю видів, 

має велике значення для відбиття специфіки предметної галузі. 

Таблиця 3 

Синтаксична будова номенклатурних одиниць термінології харчування 
 

№ Формула Частот

ніс ть 

Приклади 

1 N1 = Sн 540 бурячки, розсільниця, шпундра, 
полядвиця, юхварка, салат-грибок, 
бублики-свистуни, борщ полтавський, 
свинина смажена, телячий смажений 
завиванець, кукурудза молода 
відварна, вершково-шоколадні драглі, 
каша грибна чумацька; квасоля, 
зелений горошок, кукурудза варені; 
кабачки, баклажани смажені  

2 N2 = Sн+”з” + Sо 296 помідори з яблуками, помідори з 
яєчною начинкою, кендюх варений з 
начинкою, борщ буряковий з грибами, 
борщ з грибами й чорносливом, юшка з 
печерицями й горошком, борщ із 
свинячою грудинкою й буряками, 
картопляники з м’ясом або 
субпродуктами, спаржа відварна з 
сухарною підливою, гарбуз відварений 
з маслом і сухарями 
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Продовження таблиці 3 

3 N3 = Sн + “з” + Sр 177 пінник з капусти, кашка із зелених 
солоних огірків; салат із свіжої 
білоголової капусти, помідорів і 
моркви; салат із квашеної капусти та 
грибів, ікра закусочна зі свіжої риби, 
ковбаса з печінки і гречаної каші, 
січеники з кролятини і пшона, 
завиванець із свіжої капусти і 
гречаної каші, запіканка з 
баклажанної ікри, бульйон із курей 
або індичок  

4 N4 = Sн + “,” + Sдп + [ЗВ 
+ Sдп]n 

95 судак, тушкований у сметані; 
смаженина, начинена гречаною 
кашею й тушкована в сметані; 
перець, начинений м’ясом і рисом; 
каша ячна, запечена із сметаною; 
буженина, шпигована часником; 
порося, смажене з начинкою; 
помідори, смажені й запечені 

5 N5 = Sн + ПРС 42 котлета по-київськи, битки м’ясні по-
селянському, свинячі битки по-
українському, котлети рибні по-
одеськи, рибні крученики по-київськи, 
качка по-селянськи, м’ясо по-
шахтарськи, яловичина по-луганськи, 
душенина по-запорізьки, суп 
квасолевий по-верховинськи, суп 
грибний по-гуцульськи 

6 N6 = Sн + К  

40 

салат “Рубін”, закуска “Загадка”, 
салат “Дністер”, завиванець 
“Ялтинський”, рулет “Полтавський”, 
зрази “Запорізькі”, котлета 
“Марічка”, котлети рибні “Бужок”, 
душенина “Поспільна”, котлета 
“Садко”, крем “Київський”, десерт 
“Горобина”, напій “Український 
букет”, солодка страва “Білосніжка і 
сім гномів”, кава “Сюрприз”, узвар 
“Прикарпатський” 
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Продовження таблиці 3 

7 N7 = Sн + “з” + Sр + “з” 
+ Sо 

22 салат з помідорів з горохом, закуска із 
риби з грибами, пиріжки з картоплі з 
грибами й рисом, запіканка з кабачків 
із сметаною, бабка з млинчиків з 
гречаною кашею і м’ясом, каша з 
яблук з медом, тістечко із збитих 
білків з горіхами 

8 N8 = Sн + “в” + Sд 19 огірки в сметані, помідори в підливі, 
курчата в сметані, зелений горошок у 
маслі, спаржа в молочній підливі, 
короп у кисло-молочній підливі, короп 
у кисло-солодкій підливі, яйця в 
сметані, баклажани або кабачки в 
маринаді 

9 N9 = Sн + “з “+ Sо + “з” 
+ Sр 

 

14 помідори з начинкою з яєчні, помідори 
з начинкою з ліверу й гречаної каші, 
помідори з начинкою із м’ яса і 
пшоняної каші, помідори з начинкою із 
квасолі, помідори з начинкою із 
зеленого горошку, баклажани з 
начинкою із пшоняної каші й грибів, 
кабачки з начинкою із м’яса й 
пшоняної каші 

10 N10 = Sн + “на”+ Sм 7 сластьони на сметані, гірчиця на 
маслі, кисіль молочний на жовтках, 
куліш на грибному відварі, кава на 
молоці 

11 N11 = Sн + “до” + Sр 5 печиво до чаю, пундики до кави, 
підлива до судака, підлива до зайця, 
підлива до дичини 

12 N12 = Sн + “для” + Sр 5 печиво для дітей, квас буряковий для 
борщу, заправа для салатів 

13 N13 = Sн + Sн 4 соус майонез, соус хрін, ковбаса 
пшонянка, суп гуляш-левеш 

14 N14 = Sн + Sр 2 чай довгожителів; філе індички 
фаршироване  

15 N15 = Sн + “без” + Sр 2 борщ київський без м’яса, млинці без 
дріжджів 
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Продовження таблиці 3 

16 N16 = Sн + “з” + Sр 
+“для”+Sр 

2  квас-сирівець з борошна для борщу 

17 N17 = Sн + “з” + Sр + 
ПРС 

2 січеники з яєць по-українському 

18 N18 = Sн + “для” + Sр + 
ПРС 

2 тісто для вареників по-домашньому, 
тісто для вареників по-подільськи 

19 N19 = Sн + “під” + Sо 2 яйця під майонезом, оселедець під 
шубою 

20 N20 = Sн + “з” + Sо + 
ПРС 

1  січеники з сиром по-домашньому 

21 N21 = Sн + “в” + Sд + “з” 
+ Sо 

1  морква в молоці з потапцями 

22 N22 = Sн + “для”+ 
Sр+“з” + Sр 

1 тісто для вареників з гречаного 
борошна 

  

Дослідження синтаксичної будови номенклатурних одиниць термінології 

ресторанного господарства підтверджує загальну термінологічну тенденцію до 

утворення номенклатурних одиниць (як і термінів) шляхом сполучення слів 

(для термінології ресторанного господарства їхня кількість може варіювати в 

межах від 2 до 8 одиниць). Універсальні формули, виведені під час 

синтаксичного аналізу, можуть бути викорис тані під час автоматичної обробки 

будь-якого масиву номенклатурних одиниць термінології ресторанного 

господарства, а також сприяти розробці термінологічних стандартів 

українською мовою на страви та напої.  
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РОЗДІЛ 4 

 

НОМЕНКЛАТУРНІ УТВОРЕННЯ «ЧАЙ» І «КАВА» ЯК ОБ’ЄКТИ 

ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

4.1. Екстралінгвальні чинники семантичної сполучуваності термінів  

та номенів у межах термінологічних полів концептосфери чай  

 

Українські мова і культура в різні історичні періоди запозичували певні 

денотати разом з їхніми назвами завдяки розвитку торговельних і культурних 

відносин. Серед таких запозичень і чай – назва реалії, концепту та 

термінологічної системи (ТС), відомих сьогодні практично в кожній країні 

світу. 

Дослідженням ТС чай лінгвіс ти-термінологи не займалися, і лише в 

деяких наукових і науково-популярних виданнях технологи та товарознавці 

принагідно торкалися лінгвістичних питань, пов’язаних з функціонуванням 

концепту чай. Однак у жодному з них не було приділено належної уваги 

визначенню екстралінгвальних чинників семантичної сполучуваності термінів у 

складі предметно-поняттєвих полів української підмови харчування, зокрема 

мови спеціального призначення (МСП) рес торанного господарства (нова назва 

галузі, яка заступила колишній термін громадське харчування).  

Лексему термін  ми вживаємо для позначення як однокомпонентного 

утворення (терміна-однослова), так і багатокомпонентного (терміна-

словосполучення). 

Переконливий ілюс тративний матеріал для термінологічного аналізу 

надає спроба с труктуризації концептосфери (КС) чай шляхом логічного поділу 

її на термінологічні поля (ТП) – сукупності термінів-слів, з якими ключовий 

термін сполучається, на основі яких формується сам і на які впливає власною 

мовною формою; вивчення екстралінгвального впливу на відбір і 

функціонування мовних засобів. Запропонована модель ідентифікації термінів і 
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ТП вимагала наукового дефінування деяких термінів КС чай та врахування 

лінгвокультурологічної специфіки функціонування термінів як чинника їхньої 

семантичної сполучуваності в межах ТП. 

Концепт ТП невідривний від таких термінознавчих понять, як екстенція, 

інтенція та мікротермінополе (МТП), які ми й використаємо під час 

дослідження ТС чай.  

Переходячи до детального розгляду лексичного матеріалу, зауважимо, що 

спочатку назва чай функціонувала лише в китайській мові – увійшла в мовну 

культуру близько 350 року, хоча ієрогліф, створений у 5 ст. до н.е. одночасно з 

виникненням поняття чай, є одним із найдавніших і однаковий на всій території 

Китаю. Інші народи світу запозичили свої найменування чаю з різних регіонів 

цієї країни, фонетично адаптувавши їх до своєї мови. В японську ця назва 

прийшла майже через половину тисячоліття – 805-го або 810-го року; 

приблизно тоді ж (828 року) – у корейську. Далі пауза тривала ціле тисячоліття,  

а потім паралельно з розповсюдженням реалії на певних територіях ця 

спеціальна назва почала поширюватися у голландській мові (1824–1826 р.р. на 

островах Ява і Суматра – у тодішній Голландській Індії), в'єтнамській мові 

(1824–1825 р.р.), російській та грузинській (1833 р.), мові хінді (1834 р.), в 

угорській (1846 р.). З середини ХІХ ст. в багатьох інших мовах світу 

розпочалися і до сьогодні тривають процеси запозичення та деривації лексем на 

позначення процесів і реалій, пов’язаних з виробництвом та споживанням чаю.  

Функціонування лексеми чай в українській, як і в російській мові,  

зумовлено появою відповідної реалії в сфері торгівлі та харчування. Сучасне 

українське слово чай найближче до північнокитайської, столичної, так званої 

мандаринської вимови. Пояснюється це тим, що, ймовірно, починаючи з  

середини 17 ст., до України чай потрапляв через Москву з Північного Китаю – 

або з Ханькоу, або через Ханькоу. До російського царя він уперше потрапив 

1638 року, через посольство монголів, а у вільному продажу з'явився 1674 року. 

Своєрідніс ть споживання українцями чаю у 18 ст. свідчить про пос тупове 

культурне адаптування цієї реалії до національних традицій: «у великій мисці 



 

 

 

66 

розчиняли окропом цукор або мед, заварювали чай і черпали його, як збитень,  

кружками» [56, 49]. В «Енеїді» І.П. Котляревського знаходимо: «Турн, по 

воєнному звичаю, з горілкою напившись чаю, сказать попросту, п’яний спав» 

[45, 110].  

 Однак ще до 19 ст., коли його по-справжньому почали цінувати 

аристократи, китайський чай залишався маловідомим, незвичним і дуже 

дорогим продуктом, а масово споживатися почав бійцями Червоної Армії у 

20 ст. після громадянської війни та націоналізації підприємств російських 

чайних магнатів. Одночасно він став і складником пролетарського 

громадського харчування. Саме з цього часу в українській мові лексема чай з 

екзотизму перетворюється на загальновживане слово і вже в цьому статусі 

входить до словників. 

На сьогодні ТС чай становить термінологічне утворення з і складною 

ієрархічною структурою. На нашу думку, для окреслення ТП та дефінування 

понять зазначеної КС принциповим є визначення ракурсу наукового 

дослідження, адже опосередковано тлумачення ключового для нас терміна 

пропонується практично кожним спеціальним виданням з товарознавства, 

технології та обслуговування: 

«чай – листя вічнозеленої довголітньої рослини тропічного й 

субтропічного клімату з родини чайних (Theacease), що пройшло спеціальну 

переробку» [84]; «чаєм називається напій, що отримують шляхом заварювання 

як чайного лис тя, так і інших рослин» [29, 228], а також тлумачними 

словниками:  

«Чай – 1. Південна вічнозелена рослина (дерево або кущ), із висушеного і 

спеціально обробленого листя якої приготовляють ароматний напій. 

2. Висушене і спеціально оброблене лис тя цієї рослини, яке вживається 

для приготування ароматного напою. 3. Ароматний напій (переважно – 

гарячий), настояний на лис ті цієї рослини» [107, 650];  

«чай – деревце Thea bohea et viridis, чайне дерево, або підсушене листя 

його, і сам настій цього листя, напій» [56, 48].  



 

 

 

67 

Ураховуючи значні кількісні показники термінологічного обсягу ТС чай 

(близько 1,5 тис. одиниць), зосередимо спочатку нашу увагу лише на 

термінології технології виробництва чаю як напою. 

З наведених вище прикладів зрозуміло, що чай – термін полісемічний.  

Узагальнивши досвід визначення досліджуваного поняття у наукових 

джерелах, пропонуємо таку його технологічну дефініцію: чай – напій, для 

приготування якого засипають в прогрітий окропом чайник суху сировину 

чайного дерева, заливають щойно закипілою водою і укривають серветкою,  

щоб зменшити випаровування ароматичних речовин.  

Напій з правильно завареного, наприклад, чорного байхового чаю матиме 

золотавий колір, специфічний аромат (без запаху пареного листя) і буру піну на 

поверхні.  

Слідом за З. Жачеком («Чашка, повна пахощів»), можна запропонувати 

ще кілька суттєвих складників технологічної дефініції: чай – напій, який 

заварюється свіжою, помірної м’якості водою; напій, для проціджування якого 

слід застосовувати лише пластмасове, а не металеве ситечко; напій, що готують 

у посуді, який зберігають і миють окремо від інших посуду та продуктів; напій,  

сировина для якого має зберігатися в закритих металевих коробках з папером 

усередині або в скляному закритому посуді; напій, який слід подавати лише 

свіжоприготованим та гарячим і не можна підігрівати вдруге [48, 23]. 

Лексико-семантичний аналіз досліджуваної ТС дає підс тави говорити про 

наявність у її складі 6-ти термінологічних полів, формування яких має причини 

екстралінгвального, здебільшого культурологічного характеру, що і зумовило 

семантичну сполучуваність між компонентами ТС [75]. Послідовно розглянемо 

ці ТП. 

1. ТП «Спосіб приготування чаю»: китайський (по-китайськи), 

тибетський (по-тибетськи, масляний), японський (по-японськи), туркменський 

(по-туркменськи), узбецький (по-узбецьки), англійський (по-англійськи), 

індійський (по-індійськи), іранський (по-іранськи), кубинський (по-кубинськи), 
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латиноамериканський, турецький (по-турецьки), грузинський (по-грузинськи), 

по-паризьки, по-шведськи тощо. 

Розглянемо вміст деяких складників цього ТП.  

Чай по-тибетськи (масляний чай) – термін на позначення способу 

приготування чаю, який полягає в тому, що міцний, заварений із розрахунку 50-

70 г на 1 л води чай змішують з топленим маслом (100-250 г масла на 1 л чаю) 

та сіллю і збивають у спеціальному посуді до отримання густої однорідної 

маси.  

Монголи додають у цю суміш також молоко яків або верблюже молоко,  

смажене борошно, рис або пшоно та іноді чорний перець, а калмики до 

зазначених інгредієнтів ще й лавровий лис т, мускатний горіх та гвоздику. Чай,  

заварений у такий спосіб, є не тільки напоєм – він виконує функцію страви. 

Семантична сполучуваність у складі наведених дефініцій лексем масло, 

смажене борошно, рис, перець, мускатний горіх з терміном чай у межах ТП 

способи заварювання чаю відбиває культурну специфіку формування денотата,  

неприйнятного для українця на концептуальному рівні.  

Своєрідну семантику має також термін чай по-англійськи – назва способу 

приготування чаю, котрий полягає в тому, що напій, заварений з розрахунку 30-

35 г чаю на 1 л води окропом “з вогню” і настояний протягом 5 хв., вливають у 

чашку, в яку вже налито 2–3 столові ложки зігрітого молока.  

Важливим тут є культурологічно зумовлений зворот вливають у чашку, в 

яку вже налито зігріте молоко. Оскільки за англійським етикетом доливання 

молока в чайний настій (а не навпаки) розглядається як грубе порушення 

етикету, невихованість, відбиття в дефініції послідовнос ті операцій під час 

приготування чаю має принципове значення. 

Нас тупне ТП відбиває специфічний ракурс семантики відомих концептів,  

внутрішня форма яких і зумовлює сполучуваність з терміном чай.  

2. ТП «Чайна вода»: гірська джерельна, джерельна – вищої якості, 

річкова середньої якості, колодязна – низької якості, чайні показники 

франзузької питної води, чайні показники англійської питної води. 
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Термін чайна вода майже не зрозумілий етнічному українцеві, оскільки 

має запозичену лінгвокультурологічну мотивацію, яку частково можна 

відтворити завдяки такому опису: «Для чаю в першу чергу необхідна хороша 

вода. Китайський майстер чаю Ло Ю-О розповідає про 7 видів води... У 17 ст. 

російський посол у Пекіні М. Спарафій писав, що воду для чаю китайці 

привозять до Пекіна з гірських районів, із джерел і продають досить дорого на 

базарі... Англійки, що живуть у Парижі, можуть довго стояти в черзі за водою 

для чаю біля фонтану в Ламартиновому парку, оскільки стверджують, що 

тільки тут французька вода за «чайними» показниками не поступається 

англійській» [49, 23]. На глибоке переконання багатьох вітчизняних технологів, 

саме відсутніс ть води з необхідними характеристиками загальмувала свого часу 

популяризацію чаю в колишній Російській імперії. Місцева вода не давала 

можливості чайному лис ту під час заварювання виявити всі барви настою,  

аромат, букет тощо. 

3. ТП «Норми заварювання чаю»:  

японська норма (25-30 г чаю на 1 л води), китайська норма (25-30 г чаю 

на 1 л води), англійська норма (25-30 г чаю на 1 л води), шведська норма (12 г 

чаю на 1 л води), індійська норма (44,5 г чаю на 1 л води), радянська норма (4 г 

чаю на 1 л води), старовинна російська норма (25 г чаю на 1 л води). 

Норма заварювання (НЗ) сухого чорного чаю для різної кількості людей 

розраховується за такою формулою: (ТХ:2)+Т, де Т – 1 ложка чаю (5 г), Х – 

змінна величина, що дорівнює кількості склянок чаю, яка буде випита; НЗ 

сухого грузинського зеленого чаю: ТХ+Т або 2ТХ; НЗ ароматизованого чаю: 

(ТХ+Т):2; НЗ плиткового чаю: (ТХ:2)+Т; НЗ цеглистого чаю: 2ТХ; НЗ 

кристалічного: ТХ:10 [63, 458]. 

Наведені формули цілком можна сприймати як ос тенсивні дефініції, які 

мають лексичний відповідник у формі терміносполучень, що зайвий раз 

підкреслює специфіку підмови харчування. 

4. ТП «Фази кипіння води для заварювання чаю»: перша фаза кипіння 

(бульбашки на поверхні води схожі на риб’яче око, при чому чути легкий шум; 
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білий ключ); друга фаза кипіння (плюскіт води і бризки, що зіштовхуються біля 

стінок посуду); третя фаза кипіння (бульбашки, що нагадують намистини і 

швидко піднімаються вгору, викликаючи бурління води) тощо. 

Форми синонімічних словосполучень на позначення зазначених фаз  

кипіння сприяють с творенню в свідомос ті дослідника або користувача певного 

відеоряду, відтворюючи який легко можна буде застосувати набутий досвід на 

практиці. Вибір та комбінаторика терміносполучень концептуально мотивована 

такими екстралінгвіс тичними характеристиками поняття, як сорт чаю, спосіб 

заварювання чайного листу, народні традиції, звичаї, етикет тощо, котрі саме і 

визначають межі термінологічного поля. Беручи до уваги, скажімо, таку 

домінуючу сему поняття фази..., як спосіб заварювання, можна навести 

приклад: «При Сунській динас тії слід було кип’ятити воду до бульбашок, 

схожих на очі краба... Лу Ву пропонував готувати чай у три терміни кипіння: 

під час першого класти сіль, під час другого – чай, під час третього влити в 

чавун ківш холодної води, щоб осадити чай і оживити юніс ть води» [63, 23]. 

Воду можна кип’ятити лише один раз.  

5. Деякі ТП є складними утвореннями з власною ієрархічною структурою,  

що є підставою для визначення у їхніх межах МТП 1-го, 2-го і 3-го рівнів 

залежно від родо-видових відношень: терміни, що входять до МТП 3-го рівня, є 

видами термінів МТП 2-го рівня, терміни, що входять до МТП 2-го рівня, є 

видами термінів МТП 1-го рівня, а терміни МТП 1-го рівня є видами основного 

терміна. Наприклад, ТП «Напої, створені на основі чаю» складається з МТП 

трьох рівнів:  

Таблиця 4 

ТП «Напої, створені на основі чаю» 

 Родовий 
термін 

Терміни на 
позначення 

видів 
Терміни на позначення підвидів 

(приклади) 
ТП МТП 1-го рівня МТП 2-го рівня МТП 3-го рівня 

чай по-мадридськи з 
ананасом 

Напої, 
створені на 
основі чаю 

алкогольні гарячі 

грузинський чай бджолярів 
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чайний грог з кюрасо 
чайний пунш 
шотландський чай 
чай з коньяком 
чай з горілкою 
крюшон з фруктами і чаєм 
чайний коктейль з 
бананами 
чайний фліп 
чай з ігристим вином 
чай-фіз 
чайний лікер 

холодні 

Тоді 
індійський чай з прянощами 
чайний пунш 
персидський чай кохання 
чай з молоком 
чай з вершками 

гарячі 

чай з цукром 
чай з льодом 
яблучний пунш 
чай по-гельсінкськи 
чай з червоною смородиною 

безалкогольні 

холодні 

чай по-російськи з 
шампанським 

 

Сполучуваність з терміном чай та його дериватами багатьох лексем, що 

увійшли до табл. 4, має лінгвокультурологічну мотивацію. Наприклад, чайний 

фліп – термін англійського походження ( flip – легкий щиглик) на позначення 

неміцного напою, для приготування якого в охолоджений підсолоджений чай 

додають ром, лікер, цукор, і прикрашають вершками та шоколадом. Навіть при 

іншій внутрішній формі терміна фліп сполучуваність у складі його дефініції 

термінологічних одиниць чай, ром, лікер, цукор, вершки, шоколад є 

концептуальною ознакою його ідентифікації як складника неукраїнської 

культури. Підтвердження цьому знаходимо в літературних джерелах, де 

зазначено, що культура виробництва й споживання змішаних напоїв, до 

розряду яких належить чайний фліп, сформувалася у Великій Британії ще в 

середні віки. Унаслідок географічного розташування та кліматичних умов 



 

 

 

72 

Англія не мала можливості виробляти якісні чис ті напої, а постійно 

імпортувати їх не завжди вистачало можливостей і коштів. Змішування ж 

поліпшувало органолептичні показники вироблених на території Англії напоїв 

[2]. 

 6. Останнє досліджуване нами ТП відоме здебільшого лише фахівцям – 

технологам ресторанного господарства – це ТП «Страви, створені на основі 

чайного настою або чайної сировини».. Табл. 5 показує вміст і в ідбиває родо-

видові відношення між складниками зазначеного термінополя:  

 Таблиця 5 
ТП «Страви, створені на основі чайного настою або чайної сировини» 

Основний термін 
на позначення роду  

Терміни на 
позначення видів 

Терміни на позначення підвидів 
(приклади) 

ТП МТП 1-го рівня МТП 2-го рівня 
чай по-монгольськи 
яйця в чаї 

Закуски 

квашений чай (синоніми леппет-со 
(Бірма), міанг (Таїланд), пікл-ті 
(Англія) 
чай з морозивом і ківі 
чайні драглі з манго  
чайний кисіль 
чайний крем з ванільним морозивом 

солодкі страви 

чайне морозиво по-французьки 
фризька здоба 
східно-фризький торт до чаю 
англійський кекс до чаю 

Страви, створені  
на основі чаю 

кулінарні вироби 

тістечка з чайним кремом 
 

Найменш відомим в Україні є квашений чай (за англійською 

термінологією силосований) – термін на позначення страви, котру готують з  

ледь вологої зеленої маси згрубілого чайного лис ту, герметично витриманої у 

бамбукових ящиках від 10 днів до 6 місяців, провареної у підсоленій воді 1-2 

хвилини, яку споживають як салат, додаючи в неї олію, часник, креветки тощо 

[64, 390].  

Отже, підмова ресторанного господарства не ізольована в межах 

національної мови, вона вимагає спеціального вивчення.  
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4.2. Класифікація понять як концептуальна основа визначення 

термінологічних полів в українській підмові харчування 

 

Центральним об’єктом сучасних термінознавчих досліджень є 

термінологічна лексика, яка фіксує стан, сприяє розвитку науки й техніки та 

формує основу підмов – мов спеціального призначення (МСП), а тому вимагає 

систематичного перегляду й упорядкування. За своїм обсягом загальний масив 

термінологічної лексики значно перевищує лексику загальновживану, але не 

утворює такої ж монолітної єдності, оскільки розпадається на підсистеми,  

орієнтовані на відповідні предметно-поняттєві поля [76]. Наприклад, одним із  

таких утворень МСП ресторанного господарства та торгівлі є термінополе (ТП) 

чай. 

Ми досліджуємо структуризацію концептосфери чай, шляхи логічного 

поділу її на термінологічні поля, класифікуємо поняття на концептуальній 

основі визначення складників предметно-поняттєвих полів в українській 

підмові харчування.  

На нашу думку, поле для терміна-поняття – це сукупність понять, до яких 

він належить, а для терміна-слова – сукупність термінів-слів, з котрими він 

сполучається в межах свого середовища, на основі яких формується сам і на 

котрі впливає власною мовною формою. Найголовнішою для поля є його 

екстралінгвальна спрямованість, відповідно до якої організовуються мовні 

засоби вираження [75]. Концепт ТП невідривний від термінознавчих понять 

екстенція та інтенція, термінологічно-дефінітивне поле (ТДП), термінологічне 

макрополе (ТМП) та мікротермінополе (МТП), котрі ми використаємо під час 

дослідження ТП чай.  

Завдання нашого дослідження – провести критичний аналіз тлумачень і 

визначень терміна чай у довідковій, а також науковій літературі; встановити 

ракурс класифікування понять, пов’язаних з цим терміном; запропонувати 

модель установлення родо-видових відношень та поділу КС чай на ТП,  
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створити власні дефініції компілятивного характеру деяких термінів, подати 

лінгвокультурологічні коментарі, виявити причини розбіжностей вимови 

терміна чай у різних мовах тощо. 

На наш погляд, спершу слід окреслити інтенсіональні (ядерні) утворення,  

що перебувають у центрі КС зазначеного поняття. Як переконує наше 

дослідження, саме від них залежить напрямок моделювання похідних одиниць 

(дериватів та багаторівневих номінативних структур) у процесі 

термінотворення. Нами ідентифіковані три ядерні утворення, а саме:  

1. ТП «Назви поняття чай в різних мовах».  

2. ТП «Топоніми, пов’язані з терміном чай за місцем вирощування».  

3. ТДП «Тлумачення та дефініції терміна чай в українській мові». 

Розглянемо спочатку ТП «Назви поняття чай в різних мовах»: ча, шуйсен, 

юнь-нань, шаоцун, улун, лунцзи, тунчи, байча, чен-лянча, чича, точачи, хуача, 

ч'ха, цха, чия, тьа, ч'а, у-ча, чаа, чхай, джай, чой, цой, ця, ха, шай, тя, те, теа, 

хербата тощо.  

Для української мови ці терміни – екзотизми, позбавлені внутрішньої 

форми.  

Оскільки лексичний корпус, що відбиває КС чай, представлений 

практично наполовину запозиченнями, вважаємо за потрібне подати короткий 

коментар щодо мотивації деяких із них у мові-джерелі.  

У китайській мові термін чай має велику кількіс ть дублетів, утворених 

переважно від топонімів, пов’язаних з районом вирощування, та на позначення 

типу або сорту сировини. Однак найуживанішим терміном, котрий входить до 

складних назв сортів, є китайське ча, що означає молодий листочок. У 

китайських провінціях по-різному вимовляють це слово: ч'ха, цха, чия та тьа. 

Зібрані з чайних кущів зелені листки, які не пройшли фабричної обробки,  

називаються ч'а, готовий сухий чорний чай – у-ча і напій з нього – ч’а-ї. При 

цьому ієрогліф, створений у 5 ст. до н. е. одночасно з виникненням поняття чай, 

є одним із найдавніших і однаковий на всій території Китаю. Інші народи світу 

фонетично адаптували цей термін до своєї мови. Наприклад, до України та 
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Росії чаї здавна надходили з Північного Китаю – або з Ханькоу, або через 

Ханькоу. Тому українське чай (як і португальське, болгарське, чеське, сербське 

чаа) найближче до північнокитайської, с толичної, так званої мандаринської 

вимови. У народів Індії, Пакистану і Бангладеш превалюють дублети чхай чи 

джай, у Середній Азії – чай або чой (давнє – ха), у Монголії – цай; в арабських 

країнах – шай, в Японії та Кореї – тя. Це вплинуло на процес номінації 

більшістю європейських народів, які вперше познайомилися з цим продуктом 

або через Південно-Східний Китай, або через Японію і вивозили його з Амоя.  

Саме амойська вимова – тя або теа – стала основою латинського ботанічного 

терміна – thеа, а також зумовила появу двох дублетів: ті (в англійській мові) і 

те (у французькій, італійській, іспанській, румунській, голландській, німецькій,  

шведській, датській, норвезькій). Зовсім інше походження має польський 

терміноваріант на позначення цього концепту – хербата (від латинського herba 

– трава), семантичним складником якого є вказівка на лікувальні властивості 

настою і сировини [58, 319-320; 56, 48-50].  

Нас тупне ядерне ТП утворюють «Топоніми, пов’язані з терміном чай за 

місцем вирощування»: Індія, Китай, Шрі-Ланка (Цейлон), Японія, Індонезія, 

Пакистан, Бірма, Малайзія, Таїланд, Кенія, Мозамбік, Мадагаскар, Танзанія, 

Заїр, Малаві, Уганда, Іран, В’єтнам, Кенія, Росія (Краснодарський край), 

Грузія, Азербайджан тощо.  

Складники цього ТП є базовими лексемами для утворення прикметників 

та прислівників шляхом афіксальної деривації. Цей найпродуктивніший 

словотвірний різновид сприяє утворенню термінів, об’єднаних в інші ТП: чай 

по-індійськи, по-китайськи, чай азербайджанський, краснодарський, 

цейлонський, юннанський, шанський, бурмський, нага-хіллський, маніпурійський, 

лушайський, ассамський, японська чайна церемонія тощо. 

Третє ядерне утворення – ТДП «Тлумачення та дефініції терміна чай в 

українській мові». Його вміст залежить від ракурсу й мети розгляду, адже під 

словом чай ми розуміємо і напій (чашку чаю), і сухий чай (пачку або цибик 

чаю), і саму чайну рослину (кущ чаю), тобто класифікаційні аспекти можуть 
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бути технологічними, товарознавчими та організаційними (як, ким і в чому 

подається). За визначеннями, які дають український енциклопедичний та 

тлумачний словники, «чай – 1. Південна вічнозелена рослина (дерево або кущ), 

із виcушеного і спеціально обробленого листя якої приготовляють ароматний 

напій. 2. Висушене і спеціально оброблене листя цієї рослини, яке вживається 

для приготування ароматного напою. У порівн. Зелений чай. 3. Ароматний 

напій (перев. гарячий), настояний на лис ті цієї рослини. // Напій, нас тояний на 

листі, цвіту або стеблах деяких запашних рослин, що вживається замість 

настою цієї рослини [9, 1369]. В іншому виданні зустрічаємо «чай – 1. (від кит.  

ча – напій), Thea – рід рослин родини чайних. 2. (за іншими джерелами 4) види: 

чай китайський і чай індійський, або ассамський. Дико росте в Пд.-Сх. Азії. До 

складу чаїв входять білкові речовини, вуглеводи, смоли, попіл, дубильні 

речовини та ін.» [107, 609]. На концептуальному рівні українські визначення 

суттєво доповнюються російськими. Наприклад, «чай – деревце Thea bohea et 

viridis, чайне дерево, або підсушене листя його, і сам настій цього лис тя, напій.  

Чаї чорні, квіткові, зелені, червоні, жовті (вищі)... [21, т. 4., 580-581], «чай – 

1. культивована вічнозелена рослина, на висушених та особливим чином 

обробленому листі якої нас тоюється гарячий ароматний напій. Плантації чаю. 

2. Висушене й оброблене лися такої рослини. Зелений ч. Грузинський ч. 

Заварити ч. 3. Напій, настояний на такому лис ті. Липовий ч. (нас тій на квітках 

липи). Малиновий чай (настій на сушеній малині) [58, 761]. Спеціальні видання 

з товарознавства та рес торанного господарства дають такі дефініції цього 

терміна: «чай – листя вічнозеленої довголітньої рослини тропічного й 

субтропічного клімату з родини чайних (Theacease), що пройшло спеціальну 

переробку» [65]; «чаєм називається напій, що отримують шляхом заварювання 

як чайного листя, так і інших рослин» [31, 298].  

Як видно з наведеного огляду тлумачень, чай – термін полісемічний.  

Полісемія в термінології здебільшого вважається вадою, оскільки для 

терміна на перше місце висувається однозначніс ть. Однак це явище досить 

поширене і є виявом загальномовної закономірності, за якої одна знакова форма 
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(звукова або графічна послідовність) здатна міс тити в собі цілу низку 

сутностей. В МСП харчування, як і в лексико-семантичній системі мови взагалі, 

полісемія виступає однією з форм економії мовних засобів, адже жодна мова не 

спроможна виражати кожну конкретну ідею самостійним словом або кореневим 

елементом. Саме через це в довідковій літературі знаходимо принаймні три 

типи визначень поняття чай: з точки зору товарознавства, технології та 

обслуговування на підприємствах ресторанного господарства.  

Ураховуючи кількісні показники термінологічного масиву ТП чай 

(близько 1,5 тис. одиниць), зосередимо нашу увагу лише на термінології 

товарознавства чайної сировини. Узагальнивши досвід визначення 

досліджуваного поняття у наукових джерелах, пропонуємо таку його 

товарознавчу дефініцію: чай – це продукт біохімічних і фізико-хімічних 

перетворень у процесі переробки флеші (верхівки пагона чайної рослини, що 

складається з лис тової бруньки і 2-5 молодих листочків), з якого виготовляють 

фабричні типи (чорний, зелений, жовтий і червоний), та шляхом купажування 

одержують торговельні сорти, що надходять у продаж.  

Переходячи до детального розгляду досить значного за обсягом 

лексичного корпусу, зафіксованого в науковій та науково-популярній 

літературі [31; 55; 56; 91; 102; 63; 64; 65; 94; 99; 100], зауважимо, що далі в 

нашій роботі саме товарознавчу наукову класифікацію ТС чай ми вважаємо 

концептуальною основою визначення термінологічних полів [74]. Вона є 

підставою для окреслення лексико-семантичних утворень, пронизаних 

логічними зв'язками і зафіксованих на лінгвістичному рівні у формі ТП. Нами 

було зафіксовано вісім таких утворень, розгляд яких пропонуємо далі:  

1. ТП «Технологічні операції обробки чаю»: зав’ялювання, скручування, 

ферментація, пропарювання, підсушування, сушіння,, висушування, сортування 

(зелене, сухе), змішування та комбінування (купажування), зберігання тощо. 

Особливістю складників цього ТП є репрезентація термінів у формі 

віддієслівних іменників та наявність у дефініціях цифрових позначень.  

Наприклад, сушіння – термін на позначення останнього етапу переробки 
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чайного листу, під час якого в потоці гарячого повітря припиняється 

ферментація на оптимальному рівні корисних речовин, остаточно формується 

букет чаю (складний смако-ароматичний комплекс) і знижується вологіс ть 

листу з 58-60 % до 4-5 %. 

2. ТП «Хімічний склад чайного настою»: дубильні речовини, алкалоїд 

кофеїн (теїн), ефірні олії, білкові речовини, пігменти, ферменти, ензими, 

смолисті речовини, глутамінова кислота, мінеральні солі, танін, катехіни, 

вітамін Р, вітамін С, теафлавіни, теобромін, теофілін, гуанін, фтор, йод, 

пектинові речовини, хлорофіл, вуглеводи, вітаміни, азотисті речовини, 

редукувальні цукри, целюлоза, амінокислоти, попіл тощо.  

Повністю запозичене з іншої предметної галузі, це ТП свідчить про 

взаємодію мов спеціального призначення хімії та товарознавства. Наприклад,  

чай – надзвичайно складна за своїм складом рослина, настій якої міс тить понад 

300 хімічних речовин, основним із яких є алкалоїд кофеїн, що позитивно 

впливає на нервову систему, знімаючи втому, і вміс т якого досягає 1-2% (на 

відміну від кави, яка містить 1-1,5 %). 

3. Ми зафіксували вкладеність полів та родо-видові відношення між 

поняттями (МТП 1-го, 2-го, 3-го рівнів), визначаючи складники ТП «Основні 

типи чаю за ботанічними характеристиками», і відобразили у табл. 6. 

Таблиця 6 
ТП «Основні типи чаю за ботанічними характеристиками» 

 
Основний 
термін на 

позначення 
роду та 

його 
дублети 

 
Терміни на 
позначення 

видів 
 

 
 

Терміни на позначення підвидів 

 МТП 1-го рівня МТП 2-го рівня МТП 3-го рівня 
Чай китайський власне китайський  
(Camelia 
sinensis, 

 крупнолистовий 
китайський 

 

Thea 
sinensis, 

 японський  

Theacease) індійський ассамський  
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  лушайський  
  маніпурійський  
  нага-хіллський  
  бурмський  
  шанський  
  юннанський  
  цейлонський  
 клонований краснодарський  
  азербайджанський  
  грузинський дрібнолистовий 

китайський 
   середньолистовий 

китайський 
   крупнолистовий 

китайський 
   індійсько-китайський 
   Індійський 

 

Особливістю термінів та дефініцій цього ТП є взаємодія і безпосереднє 

запозичення деяких із біологічної термінології. Наприклад, чай китайський – це 

субтропічна вічнозелена кущоподібна морозостійка рослина (у природі до 2-3 м 

заввишки) з гладеньким, рівним, шкірястим овальної або видовженої форми 

листям, що має 3 різновиди: власне китайський, крупнолис товий китайський,  

японський [84, т. 9, с. 439]. 

4. ТП «Різновиди чаю залежно від технології обробки лис ту»:  

ферментований, неферментований, чорний, червоний (оолонг), жовтий 

(тіньовий, сонячний), зелений (кок-чай), білий, синій, фіолетовий, солом’яний.  

Наявність у цьому ТП антонімічних утворень: ферментований – 

неферментований, білий – чорний, тіньовий – сонячний, – свідчить про 

поляризацію семантичного простору, визначаючи місце терміна в ієрархічній 

системі, а не про антонімічні зв’язки в класичному розумінні. 

Домінуючі терміни цього МТП – чорний, зелений, червоний і жовтий.  

Використання кольоративів на позначення типів чаю частково мотивоване і 

кольором сировини, і кольором заварки, однак, у першу чергу, це терміни 

чайної промисловості на позначення різних видів обробки сировини, тобто 
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один і той самий чайний листочок внаслідок обробки може стає основою для 

чорного, червоного, зеленого чаю тощо. Наприклад, термін жовтий чай номінує 

продукт з приємним смаком, м’якою терпкіс тю та витонченим ароматом, на 

сьогодні отримуваний лише в Китаї шляхом унікального способу переробки 

молодих пагонів, переважно бруньок чайного куща, який полягає в тому, що 

після легкого просушування в духовці сировину загортають у спеціальний 

папір і на кілька днів кладуть у дерев’яний ящик, доки вона не набуде блідо-

жовтого забарвлення [14, 99]. Досить часто назвам видів обробки сировини 

відповідають термінологічні дублети, що мають географічну мотивацію: 

японський чай з Уджі – завжди зелений; цейлонський і краснодарський – 

завжди чорні; байхові тайванські чаї, як правило, червоні [49, 19].  

5. ТП «Різновиди чаю за формою механічної обробки сировини»: байхові 

(розсипні зі скрученими листочками); пресовані – таблетовані, плиткові, 

цеглисті; екстраговані – концентровані рідкі, концентровані сухі, 

концентровані швидкорозчинні, кристалічні.  

Одне з видових означень чаю – байховий – означає розсипний, хоча 

спочатку було пов’язане виключно з ботанічними характерис тиками цієї 

рослини: один бік чайного лис ту вкритий тоненькими срібляс тими волосками, 

схожими на білі вії. Ця назва має лінгвокультурологічну мотивацію, пов’язану з 

такою китайською легендою: один мудрий чернець, невтомно проводячи час в 

молитовних трудах, побачив якось уві сні Будду і так зрадів, що дав обітницю 

молитися і далі, не стуляючи очей. Та одного разу не витримав і заснув. З 

жахом усвідомивши, що порушив клятву, він звинуватив у всьому свої повіки, 

що закрилися і викликали сон. З обуренням він відрізав їх і кинув на землю.  

Саме на тому місці навесні виріс чайний кущ, листя котрого проганяло сон 

(байхоа в перекладі з китайської означає біла вія) [24, 13-14].  

На противагу культурологічній суто наукову мотивацію має термін 

таблетований чай, якому відповідає дефініція: різновид плиткового 

пресованого, виготовленого із розмелених чайних крихт вищих або звичайних 

сортів у формі таблетки масою 3-5 г. 
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6. Особливість товарознавчої класифікації ТП чай виявляється в тісному 

зв’язку досліджуваного концепту з питаннями технології, що виявляється, 

наприклад, у неможливості визначення якості чайної сировини без  

ідентифікації органолептичних показників завареного чаю. На відміну,  

скажімо, від ТП «Назви поняття чай в різних мовах», яке є концептуальним і 

лексичним запозиченням, складаючись із термінів-однословів, аналізоване 

нижче ТП «Органолептичні показники завареного чаю» (див. табл. 6) має 

складниками переважно українські терміносполучення з усталеною 

синтаксичною формою. Пояснюється це тим, що поняття чай адаптувалося в 

нашій культурі, а лексема чай – у мові. Цей процес на лінгвістичному рівні 

знайшов вияв у семантичній сполучуваності лексеми чай з питомими 

українськими словами.  

Майже невідомим пересічному споживачеві є термін чайні вершки, що 

позначає осад екстрактивних речовин в охолодженому настої чаю високої 

якості, котрий складається із суміші катехінів та кофеїну [54, 6]. Лексико-

семантична деривація при утворенні цієї назви відбулася на основі 

метафоричного перенесення зовнішніх ознак, що нівелювалося у процесі 

заповнення однієї з термінологічних лакун зазначеного ТП (див. табл. 7).  

Таблиця 7 
ТП «Органолептичні показники завареного чаю» 

 
Родовий 
термін 

МТП 1-го 
рівня 

МТП 2-го рівня 

 
заварений 

чай 

смак,  
аромат 

 повний букет, тонкий ніжний аромат, ніжний аромат, 
приємний аромат, слабкий аромат, грубуватий аромат, 
слабкуватий аромат, приємний терпкуватий смак, достатньо 
терпкий смак, недостатньо терпкий смак, слабко відчутний 
терпкий смак, повний з терпкістю смак, грубуватий смак, 
грубий смак 
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настій чистий, коричневий з темно-червоним відтінком; чистий, 
коричневий з червонуватим відтінком; темно-коричневий, 
допускається незначна мутнуватість; темно-коричневий з 
буруватим відтінком, допускається незначна мутнуватість; 
прозорий, світло-зелений з жовтуватим відтінком; прозорий, 
світло-жовтий; жовтий з червоним відтінком, недостатньо 
прозорий; темно-жовтий з червонуватим відтінком, 
мутнуватий; яскравий, прозорий, інтенсивний вищесередній; 
яскравий, прозорий середній; недостатньо яскравий прозорий 
середній; прозорий нижчесередній; недостатньо прозорий, 
слабкий; наявність – відсутність піни; наявність – 
відсутність чайних вершків.  

колір 
розвареног
о листу 

рівний, темно-коричневий; достатньо рівний, темно-
коричневий; нерівний, темно-коричневий, зеленкуватий; 
строкатий, темний, зеленкуватий; однорідний, коричнево-
червоного кольору; недостатньо однорідний, коричневий; 
неоднорідний, темно-коричневий, допускається зеленкуватий 
відтінок; однорідний з зеленкуватим відтінком; неоднорідний 
із жовтуватим відтінком; неоднорідний, темно-жовтий. 

зовнішній 
вигляд 
сировини 
для 
заварюван
ня 

 спресована плитка – чотирикутної форми; нижня і верхня 
поверхні плитки гладенькі, без тріщин і пошкоджень; кути і 
краї необламані, цілі; плитка не крихка; чайний лист – рівний, 
однорідний, добре скручений; скручений, недостатньо рівний, 
недостатньо скручений, пластинчастий; нерівний, чаїнки 
погано скручені; гранульований чай – достатньо рівний, 
сферичної або довгастої форми  

 

 Слід зауважити, що визначенням органолептичних показників чаю 

займається титестер – фахівець найвищої категорії, який має рідкісний 

природний талант: ідеальні нюх і смак, завдяки чому відбувається суб’єктивна 

оцінка якостей чаю, якій надається статус об’єктивної. Замінити або відтворити 

людську оцінку не можуть ніякі прилади. Між поняттям титестер і 

дегустатор не можна ставити знаку рівності, оскільки тестування чаю включає 

в себе визначення якості чайного листу на всіх стадіях його виробництва на 

дотик, на вигляд, за щільніс тю, крихкістю, наявністю типсів, кольором, 

визначення аромату сухого чаю тощо, і тільки після цього – дегустацію чайного 

настою за такими показниками, як аромат, смак, колір, яскравість, міцність,  

прозорість, інтенсивність нас тою, ступінь екстрагування тощо. Після дегустації 

чайного настою титес тер проводить ті самі дослідження с тосовно завареного 

чайного листу. Сума оцінок за кожною контрольною позицією (23-30) та 
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узагальнення цих даних дає підстави титестеру винес ти свій вердикт с тосовно 

якості того чи іншого сорту чаю [12].  

7. ТП «Ароматизований чай»: чай з бадяном, чай з духмяною малиною, 

чай з лимоном, чай з апельсином, чай з бергамотом, чай з жасмином, чай з 

ананасом, чай з абрикосом тощо. 

Терміносполучення ароматизований чай іменує поняття, видовою 

відмінніс тю якого є сема змішаний з лис том чайного дерева, оскільки в Китаї 

здавна чайне лис тя змішували з сухими квітами, коренями, плодами, лис тям 

інших рослин, що містять ефірні олії, і витримували певний час, щоб чай 

увібрав їхні запахи, після чого ці домішки вручну видаляли з суміші. Сучасна 

ароматизація чаїв – це здебільшого додавання певного компонента або до 

суміші, або до вже завареного чаю. При цьому наявність часточок інших 

рослин є ознакою натурального продукту, оскільки ароматизацію можна 

здійснити і шляхом додавання синтетичних есенцій [47, 152].  

8. Розгляд наступного ТП «Торговельні сорти байхового чаю залежно від 

якісних показників листу (за вітчизняною* та міжнародною класифікаціями)» 

дає можливість визначити питому вагу українських та іншомовних лексем під 

час утворення відповідних терміносполучень (табл. 8). 

Таблиця 8 
ТП «Торговельні сорти байхового чаю 
залежно від якісних показників листу» 

 
Терміни на позначення підвидів Рід Українські 

терміни на 
позначення 

видів  

Українські Дублети українських термінів  

МТП 1-го 
рівня 

МТП 2-го рівня МТП 3-го рівня 

першого 
сорту* 

 Golden, G 

другого 
сорту*  

 Ч
ай 

третього 
сорту* 

 ** 
 

** 

 вищого 
сорту*  

 ** 
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екстра*  ** 
 “Букет” *   ** 
 листовий першого 

сорту* 
Л-1*, О.П., Orange Pekoe, О.Р. 

 листовий другого 
сорту* 

Л-2*, П.*, з грубого і короткого 
листу, Pekoe, Р. 

 

листовий 

листовий третього 
сорту* 

Л-3*, П.С. *, Pekoe Souchong, Р. 
S. 

 дрібний першого 
сорту* 

Д-1*, Б.О.П. *, Broken Orange 
Pekoe, В.О.Р. 

 дрібний другого 
сорту* 

Д-2*, Б.П. *, Broken Pekoe, В.Р. 

 дрібний третього 
сорту* 

Д-3*, Б.П.С.*, Broken Pekoe 
Souchong, В.Р. S. 

 дрібний (висівки) * Вис. *, Fanings, Fngs. 
 

 
ламаний 

дрібний (крихти) * Кр. *, Dust, D. 
 квітковий ** Flowery, F. 
 високого 

сорту 
** High 

 хорошого 
середнього 
сорту 

** Food medium 

 середнього 
сорту 

** Medium 

 нижче 
середнього 
сорту 

** Low medium 

 низького 
сорту 

** Common 

 вищої якості ** Tip, T. 
 кращих сортів ** Special, S. 
 з ламаного 

або різаного 
листу 

** Broken, B. 

 з другого 
листу на 
пагоні 

** Orange, О. 

 з найгрубіших 
частин листу 

** Souchong, S. 

 з висівок 
чайного 
різаного листу 

** Fannings, F. 

** – позначення відсутності назви підвиду торговельного сорту чаю в 
українській мові.  
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Родовий термін торговельний сорт чаю складається з кількох десятків 

видових найменувань і вказує на якість чаю, особливості його аромату і смаку 

залежно від змішування та комбінування (купажування) різних промислових 

сортів, кількість яких може варіювати від 10 до 25 одиниць, залежно від чого 

створюються різні назви купажних сумішей, мотивовані, наприклад, маркою 

чаєторгової фірми, назвою району вирощування, типу тощо. 

Термін квітковий чай позначає сировину вищого сорту (супер) з високим 

вмістом типсів (листових бруньок), які надають сировині стійкого приємного 

аромату та смаку. Назва квітковий сформувалася в цьому словосполученні не 

як вказівка на склад сировини, а як метафора, асоціативно пов’язана з 

позитивною оцінкою якості реалії, оскільки під час виробництва продукту 

квітки чаю не використовуються. 

Поданий у таблиці 7 лексичний матеріал свідчить про функціонування в 

досліджуваній МСП термінологічних дублетів, причини й джерела виникнення 

яких частково спільні з виникненням синонімії в загальновживаній лексиці,  

однак здебільшого мають специфічні риси предметної галузі. Серед них 

паралельне вживання вітчизняних і міжнародних повних найменувань та 

абревіатур. Наприклад, багатокомпонентне термінологічне сполучення чай 

листовий першого сорту має український абревіатурний дублет Л-1, 

англійський – Orange Pekoe, О.Р., а також кальку з англійської абревіатури – 

О.П. Пояснюється це необхідністю надання максимальної інформації про сорти 

чаю спеціалістам-товарознавцям і споживачам. 

Структуризація концептосфери чай шляхом логічного поділу її на 

термінологічні поля в проведеному нами дослідженні дає підс тави говорити 

про те, що концептуальною основою їх визначення є товарознавча 

класифікація. В результаті дослідження шляхом дефінування понять 

відповідної предметної галузі ідентифіковано 3 ядерних ТП: «Топоніми,  

пов’язані з терміном чай за місцем вирощування», «Назви поняття чай в різних 

мовах», ТДП – «Тлумачення та дефініції терміна чай в українській мові» та 8 
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позаядерних ТП, одне з яких – «Органолептичні показники завареного чаю» – 

складається з 4-ох МТП 1-го та 2-го рівнів, а ще два (“Основні типи чаю за 

ботанічними характеристиками” та «Торговельні сорти байхового чаю залежно 

від якісних показників листу») є складними термінологічними утвореннями з 

ієрархічною структурою МТП 1-го, 2-го та 3-го рівнів.  

Як бачимо, критичний аналіз тлумачень і визначень терміна чай у 

науковій та довідковій літературі дав можливіс ть ус тановити родо-видові 

відношення між поняттями в межах термінологічних полів та с творити власні 

дефініції компілятивного характеру основних термінів, подати 

лінгвокультурологічні коментарі с тосовно їх походження, виявити 

взаємозв’язок і взаємовплив термінологічних полів різних мов спеціального 

призначення: МСП товарознавства, МСП хімії, МСП ботаніки, МСП фіз іології,  

МСП технології харчування. Дослідження доводить, що лексичний масив ТП 

чай представлений як термінами-однословами (питомими та запозиченими), так 

і багатокомпонентними терміносполученнями з усталеною синтаксичною 

формою. Антонімічні утворення в його межах сприяють поляризації 

семантичного простору, визначаючи місце термінів в ієрархічній системі у 

формі вкладеності МТП 1-го, 2-го, 3-го рівнів. Термінологічна дублетніс ть 

(вживання вітчизняних і міжнародних повних найменувань та абревіатур), 

маючи специфічні риси предметної галузі, здебільшого сприяє наданню 

максимальної інформації користувачам. Лексико-семантична деривація 

здебільшого відбувається на основі метафоричного та метонімічного 

перенесення, що нівелюється в процесі функціонування.  

 
4.3. Урахування фонових знань культурологічного характеру  

під час визначення одиниць  
номенклатурно-термінологічного утворення кава 

 

Проблема гармонізації українських термінів з іншомовними, вивчення 

впливу на формування визначень лінгвокультурології – науки, що виникла на 
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стику лінгвіс тики та культурології й досліджує вияви культури народу, які 

відбилися й закріпилися в мові, – має пос ідати, на думку авторів цієї роботи,  

помітніше, ніж сьогодні, місце в дослідженнях з наукової термінології. Хоча 

серед вітчизняних і зарубіжних дослідників є такі, котрі зверталися до вивчення 

кулінарної термінології, що є складником мови спеціального призначення 

(МСП) ресторанного господарства – Е. Гоци, Д. Мгеладзе, М. Колесников, 

А. Бохакова, О. Приймак, В. Похльобкін та ін., – на сьогодні в Україні не було 

проведено жодного дослідження, присвяченого вивченню впливу 

лінгвокультурологічного фактора на формування дефініцій термінів галузі 

ресторанного господарства. Метою нашої роботи саме і є заповнення цієї 

наукової лакуни. Беручи до уваги засади і правила розробляння стандартів на 

терміни та визначення понять, враховуючи фонові знання культурологічного 

характеру, маємо завданням с творити визначення деяких понять, що є 

складниками термінологічної системи чай. 

За ДСТУ 3966-2000, визначення – «це логічний опис поняття термінами 

відомих понять відповідної предметної галузі, який дає змогу відрізнити його 

від інших понять у межах системи понять» [22]. Саме правильно сформоване 

визначення й дає підс тави для гармонізації українських термінів з  

іншомовними, хоча в деяких випадках одному вітчизняному найменуванню 

можуть відповідати кілька поняттєво різних термінів іншої мови й навпаки,  

адже українські мова та культура в різні історичні періоди запозичували певні 

денотати разом з їхніми назвами завдяки розвитку торговельних і культурних 

відносин. Серед таких запозичень і чай – назва реалії, концепту та 

термінологічного поля, складники якого відомі сьогодні практично в кожній 

країні світу. Чай – термін полісемічний і має щонайменше три визначення: 

1) продукт біохімічних і фізико-хімічних перетворень у процесі переробки 

флеші (верхівки пагона чайної рослини, що складається з листової бруньки і 2-

5 молодих листочків), з якої виготовляють фабричні типи (чорний, зелений,  

жовтий і червоний), та шляхом купажування одержують торговельні сорти, що 

надходять у продаж; 2) напій, для приготування якого в прогрітий окропом 
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чайник засипають суху сировину чайного дерева, заливають щойно закипілою 

водою й укривають серветкою, щоб зменшити випаровування ароматичних 

речовин; 3) напій, який заварюють і подають у фарфорово-фаянсовому посуді 

(чайник, чашки з блюдцями, піали), звичайно наприкінці трапези або під час 

окремого прийому (банкет-чай) і споживання якого супроводжується 

подаванням солодких страв і напоїв у десертному посуді.  

Доцільним вважаємо розглянути, яким чином фонові знання впливають 

на формування визначень саме цього термінологічного утворення (під 

фоновими знаннями розуміємо опис культурно-іс торичних умов, з якими 

пов’язана або в контекс ті яких виникла певна спеціальна назва, що згодом 

набула статусу терміна).  

Наприклад, чай байховий – фабричний сорт чаю, який одержують 

внаслідок первинної переробки чайного лис ту. Термінокомпонент байховий 

означає розсипний. Спочатку він був пов’язаний виключно з ботанічними 

характеристиками цієї рослини: один бік чайного листу вкритий тоненькими 

сріблястими волосками, схожими на білі вії. Ця назва має 

лінгвокультурологічну мотивацію, пов’язану з такою китайською легендою: 

один мудрий чернець, невтомно проводячи час в молитовних трудах, побачив 

якось уві сні Будду й так зрадів, що дав обітницю молитися й далі, не 

закриваючи очей. Та одного разу не витримав і заснув. З жахом усвідомивши, 

що порушив клятву, він звинуватив у всьому свої повіки, що закрилися й 

викликали сон. З обуренням він відрізав їх і кинув на землю. Саме на тому місці 

навесні виріс чайний кущ, листя якого проганяло сон (байхоа в перекладі з  

китайської означає біла вія) [48, 13-14]. Завдяки цьому сема байховий не може 

бути дублетом або терміноваріантом ніяких інших назв, що позначають 

різновиди й типи чаю: пресованих, таблетованих, екстрагованих, плиткових,  

швидкорозчинних тощо. 

З англійської культури та мови запозичено терміни великий чай, денний 

чай, вечірній чай; файф-о-клок-ті – полуденний (п’ятигодинний) чай; 

титестер – чайний дегустатор; лоу-ті; ті-брейк – чайна перерва з невеликою 
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кількістю закусок тощо. Розглянемо один із них. Лоу-ті – термін, мотивований 

англійським словосполученням, що дослівно означає низький чай, тобто 

чаювання, котре відбувалося у вітальні за низькими столиками, головним 

смислом якого є не етикет або незвичайні закуски, а бесіда [105, 151]. 

Англійцями введено в обіг також термін банкет-чай – урочистий прийом, що 

влаштовується жінками для жінок (хоча не виключено і присутності чоловіків), 

розрахований на 4-10 осіб, що проводиться здебільшого з 16-ої або 18-ої години 

упродовж 2-ох годин. Запрошення гостей на такий захід сприймається як участь 

у громадському житті [68, 258]. Згодом культурний фон виникнення 

спеціальної назви банкет-чай вплинув на концептуальну стандартизацію 

компонентності складників, що супроводжують термінологічний масив чай і в 

українській мові спеціального призначення ресторанного господарства: чайна 

столова білизна (обрýс, серветки, рушник, ручник), предмети сервірування 

(десертні тарілки, десертні набори, фруктові набори, чарки, келихи для 

шампанського, фужери, чашки чайні, цукорниці, щипці для цукру, лоточки для 

лимона, розетки для варення, вази для фруктів, вази кондитерські, набори для 

розкладання), інтер’єр для проведення чаювання (невеликі круглі або овальні 

столики, за їх відсутності – столи квадратної або прямокутної форми для 

гостей, а також підсобні – для офіціантів, стільці, крісла, напівкрісла, дивани, 

світильники (бра) [50, 248]. Це один із прикладів екстралінгвальної 

зумовленості вмісту терміноутворенння банкет-чай. 

Інший термін чайна вода майже не зрозумілий етнічному українцеві,  

оскільки має запозичену культурологічну мотивацію, яку частково можна 

відтворити завдяки такому опису: “Для чаю в першу чергу необхідна хороша 

вода. Китайський майстер чаю Ло Ю-О розповідає про 7 видів води... У 17 ст. 

російський посол у Пекіні М. Спарафій писав, що воду для чаю китайці 

привозять до Пекіна з гірських районів із джерел і продають досить дорого на 

базарі... Англійки, що живуть у Парижі, можуть довго стояти в черзі за водою 

для чаю біля фонтану в Ламартиновому парку, оскільки стверджують, що 

тільки тут французька вода за “чайними” показниками не поступається 
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англійській” [31, 23]. На глибоке переконання багатьох вітчизняних технологів, 

саме відсутніс ть води з необхідними характеристиками загальмувала свого часу 

популяризацію чаю в колишній Російській імперії. Місцева вода не давала 

можливості чайному лис ту під час заварювання виявити всі барви настою,  

аромат, букет тощо. Отже, чайна вода – термін, якому відповідає визначення: 

вода, що максимально сприяє отриманню найбільш якісного напою шляхом 

заварювання чайної сировини і має такі різновиди: джерельна (вищої якості), 

річкова, колодязна.  

Лінгвокультурологічне навантаження мають також визначення термінів,  

що іменують способи приготування чаю в різних народів світу: китайський (по-

китайськи), тибетський (по-тибетськи, масляний), японський (по-японськи), 

туркменський (по-туркменськи), узбецький (по-узбецьки), англійський (по-

англійськи), індійський (по-індійськи), іранський (по-іранськи), кубинський (по-

кубинськи), латиноамериканський, турецький (по-турецьки), грузинський (по-

грузинськи), по-паризьки, по-шведськи, по-татарськи, по-алтайськи, по-

бурятськи, по-камицьки, по-монгольськи, по-киргизьки, по-польськи, по-

східному, по-грузинськи тощо. Наприклад, чай по-тибетськи (масляний чай) – 

термін на позначення способу приготування чаю, який полягає в тому, що 

надзвичайно міцний чай змішують з топленим маслом та сіллю і збивають у 

спеціальному посуді до отримання густої однорідної маси. (Монголи додають у 

цю суміш також молоко яків або верблюже молоко, смажене борошно, рис або 

пшоно та іноді чорний перець, а калмики до зазначених інгредієнтів – ще й 

лавровий лист, мускатний горіх та гвоздику. Чай, заварений у такий спосіб, є не 

тільки напоєм – він виконує ще й функцію страви). Такі народи, як калмики,  

буряти, киргизи, монголи, алтайці, котрі живуть в умовах спекотного сухого 

клімату, що зумовлює інтенсивне потовиділення, п’ють чай із додаванням солі.  

Ця культурна традиція склалася у зв’язку з необхідніс тю втамування спраги та 

поновлення значних утрат мінеральних солей в організмі [15, 307]. Семантична 

сполучуваність термінів у визначеннях способыв заварювання чаю відображає 
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культурну специфіку формування денотата, неприйнятного для українця на 

концептуальному рівні.  

Своєрідну семантику має також термін чай по-англійськи – назва способу 

приготування чаю, котрий полягає в тому, що міцно заварений і настояний 

напій вливають у чашку із зігрітим молоком. (Важливим тут є культурологічно 

зумовлений зворот у чашку з зігрітим молоком. Оскільки за англійським 

етикетом доливання молока в чайний настій (а не навпаки) розглядається як 

грубе порушення етикету, невихованість, відбиття у визначенні послідовності 

операцій під час приготування чаю має принципове значення). 

Привертає увагу також терміносполучення чайна церемонія, визначення 

якого неможливе без знання культурних традицій Сходу, зокрема Японії та 

Китаю. Його логічними складниками є назви таких понять і реалій: чайне 

дійство, чайна церемонія (яп., кит.), садо – мистецтво чайної церемонії (яп.), 

гунфуча – мистецтво чайної церемонії (кит., яп.), чайна філософія (кит., яп.), 

тя-но-ю – традиції чайної церемонії, що сформувалися в ХVІ ст. (яп.); о-тя – 

зелений чай: префікс о- означає шанобливе ставлення до напою (яп.); кой-тя – 

священний чайний напій (яп.), маття – розтертий чай (яп.); о-касі – спеціальне 

печиво (яп.); тя-ван – глиняна чайна мисочка для збивання чайної кашки, чайна 

чашка без ручки (яп.), гайвань – глиняна чашка для чайної церемонії (кит.), 

ханто – виконавець чайної церемонії (яп.); бамбукова мітелка для збивання 

чайної кашки (яп.), ківшик з довгою ручкою (яп.); шкатулка для зберігання 

порошку зеленого чаю (яп.), дерев’яна таця для чайної церемонії (яп.), майстер 

чайної церемонії (яп.), кисет для чайниці (яп.), сукійя (місце фантазії) – чайна 

кімната (яп., кит.), японське чайне подвір’я; тя-дзин – господар чайної 

церемонії (яп.), одяг для чайної церемонії (яп., кит.), тя-бана – напрям в ікебані,  

аранжування квітів для чайної церемонії (яп.), чайний етикет (яп., кит.), школа 

чаю (яп.), тиїзм – чайна філософія (яп.) тощо [48, 424-425] .  

Як свідчать приклади, більшіс ть складників терміноутворення чайна 

церемонія перекладаються українською мовою, однак залишаються 

безеквівалентними семантичними одиницями, не маючи концептуальних 
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відповідників в  українській культурі. Для західної людини чайна церемонія – 

тривале чаювання з незрозумілим ритуалом, для східної – культивування 

особливостей національної психології. Термін чайна церемонія позначає 

складне та багатопланове дійс тво, що реалізується у формі ритуалу, котрий 

вимагає відповідного душевного налаштування, а також матеріального 

забезпечення (проведення в спеціальному чайному будиночку, наявності 

відповідного посуду, вільного часу тощо), метою якого є відчуття й розуміння 

смаку життя та смаку чаю. 

Розглянемо культурний фон виникнення і функціонування терміна чайна 

церемонія та його складників.  

Організація чайного дійства починається із запрошення гостей, в листах 

до яких зазначається час і місце проведення чаювання, його вид,  

перераховуються інші учасники. Найважливішим є вибір головного гостя, якого 

сповіщають за тиждень або ще раніше. Це має бути шанована людина, котра 

добре знає ритуал, бо саме вона починає церемонію, яку підтримують і 

продовжують всі присутні. Учасники дійства, відповідно вдягнені, приносять з  

собою серветки, шовкові носовички та палички для солодощів. Кожен жест, рух 

думки, послідовніс ть дій сповнені глибинного філософського смислу. Все 

регламентовано і зрозуміло лише знавцям чайної церемонії. Місце її 

проведення – чайна кімната. Перш, ніж зайти до неї, слід нагнутись перед 

надзвичайно низьким входом до спеціального чайного будиночка, що дає 

зрозуміти: перед чаєм всі рівні [65, 101]. Чайне дійство триває понад чотири 

години і складається з трьох етапів: споживання густого чаю, споживання 

рідкого чаю, споживання солодощів. За багатовікову історію чайної церемонії 

канонічної форми набуло сім видів чаювання, яким відповідають усталені 

термінологічні звороти: 1) чайне дійство на світанку, 2) чайне дійство вранці, 

3) чайне дійство опівдні, 4) чайне дійство вночі, 5) чайне дійство з 

солодощами, 6) чайне дійство без визначеного часу, 7) чайне дійство для тих, 

хто прийшов після основного чаювання. У культурі Сходу чай набув статусу 

філософської категорії (чай – це взаємодія вогню, води, чайного листу,  
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простору і стану душі), а чайна церемонія – витвору мистецтва, що дає підс тави 

для дефінування терміна чай з філософських позицій.  

 Термінологічне утворення «Страви та напої, створені на основі чайного 

настою або чайної сировини» відоме здебільшого лише фахівцям-технологам 

ресторанного господарства в Україні: яйця в чаї, чай з морозивом і ківі, чайні 

драглі з манго, чайний кисіль, чайний крем з ванільним морозивом, чайне 

морозиво по-французьки, фризька здоба, східно-фризький торт до чаю, 

англійський кекс до чаю, квашений чай (дублети леппет-со (Бірма), міанг 

(Таїланд), пікл-ті (Англія), чайний грог, чайний бальзам, чайний глінгтвейн, 

чайний фліп тощо. Певно, найменш відомим в Україні є квашений чай (за 

англійською термінологією силосований) – термін на позначення страви, котру 

готують з ледь вологої зеленої маси згрубілого чайного лис ту, герметично 

витриманої у бамбукових ящиках, провареної у підсоленій воді, яку 

споживають як салат, додаючи в неї олію, часник, креветки тощо [65, 390].  

Лінгвокультурологічну зумовленість має й визначення терміна 

англійського походження чайний фліп (flip – легкий щиглик) – неміцний напій,  

для приготування якого в охолоджений підсолоджений чай додають ром, лікер,  

цукор і прикрашають вершками та шоколадом. Навіть при іншій внутрішній 

формі терміна фліп сполучуваність у складі його визначення термінологічних 

одиниць чай, ром, лікер, цукор, вершки, шоколад є концептуальною ознакою 

його ідентифікації як складника неукраїнської культури. Підтвердження цьому 

знаходимо в літературних джерелах, де зазначено, що культура виробництва й 

споживання змішаних напоїв, до розряду яких належить чайний фліп, 

сформувалася у Великій Британії ще в середні віки [2]. Унаслідок 

географічного розташування та кліматичних умов Англія не мала можливості 

виробляти якісні чис ті напої, а пос тійно імпортувати їх не завжди вистачало 

можливостей і коштів. Змішування ж поліпшувало органолептичні показники 

вироблених на території Англії напоїв. 

На особливу увагу заслуговує терміноутворення “Норми заварювання 

чаю”, оскільки компонентами визначень термінів, які входять до його складу, є 
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цифрові позначення, котрі підкреслюють національну специфіку споживання 

напою. Наведені далі формули цілком можна сприймати як остенсивні 

визначення, що мають лексичний відповідник у формі терміносполучень: 

японська норма (25-30 г чаю на 1 л води), китайська норма (25-30 г чаю на 1 л 

води), англійська норма (25-30 г чаю на 1 л води), шведська норма (12 г чаю на 1 

л води), індійська норма (44,5 г чаю на 1 л води), радянська норма (4 г чаю на 

1 л води), старовинна російська норма (25 г чаю на 1 л води). Норма 

заварювання (НЗ) сухого чорного чаю для різної кількості людей 

розраховується за формулою: (ТХ:2)+Т, де Т – 1 ложка чаю (5 г), Х – змінна 

величина, що дорівнює кількості склянок чаю, яка буде випита. НЗ сухого 

грузинського зеленого чаю – ТХ+Т або 2ТХ; НЗ ароматизованого чаю – 

(ТХ+Т):2; НЗ плиткового чаю – (ТХ:2)+Т; НЗ цеглистого чаю – 2ТХ; НЗ 

кристалічногочаю – ТХ:10 [65, 458]. 

Термін ароматизований чай іменує поняття, видовою відмінніс тю якого є 

сема змішаний з листом чайного дерева, оскільки в Китаї здавна чайне листя 

змішували з сухими квітами, коренями, плодами, листям інших рослин, що 

містять ефірні олії, і витримували певний час, щоб чай увібрав їхні запахи,  

після чого ці домішки вручну видаляли з суміші. Сучасна ароматизація чаїв – 

це здебільшого додавання певного компонента або до суміші, або до вже 

завареного чаю. При цьому наявніс ть часточок інших рослин є ознакою 

натурального продукту, оскільки ароматизацію можна здійснити і шляхом 

додавання синтетичних есенцій [65, 152]. Термін квітковий чай позначає 

сировину вищого сорту (супер) з високим вмістом типсів (лис тових бруньок), 

які надають сировині стійкого приємного аромату та смаку. Назва квітковий 

сформувалася в цьому словосполученні не як вказівка на склад сировини, а як 

метафора, асоціативно пов’язана з позитивною оцінкою якості реалії, оскільки 

під час виробництва продукту квітки чаю не викорис товуються. 

Терміноутворення «Фази кипіння води для заварювання чаю» складається 

з таких багатокомпонентних термінів: перша фаза кипіння (бульбашки на 

поверхні води схожі на риб’яче око, при цьому чути легкий шум; білий ключ); 
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друга фаза кипіння (плюскіт води і бризки, що зіштовхуються біля стінок 

посуду); третя фаза кипіння (бульбашки, що нагадують намистини і швидко 

піднімаються вгору, викликаючи бурління води) тощо. Ці терміноваріанти 

сприяють створенню певного відеоряду в свідомості дослідника або 

користувача, відтворюючи який легко можна буде застосувати набутий досвід 

на практиці. Вибір та комбінаторика терміносполучень концептуально 

мотивована такими екстралінгвальними характеристиками поняття, як сорт 

чаю, спосіб заварювання чайного листу, народні традиції, звичаї, етикет тощо, 

котрі саме і визначають межі термінологічного поля. Беручи до уваги, скажімо, 

таку домінуючу сему поняття фази..., як спосіб заварювання, можна навести 

приклад: «При Сунській динас тії слід було кип’ятити воду до бульбашок, 

схожих на очі краба... Лу Ву пропонував готувати чай у три етапи кипіння: під 

час першого класти сіль, під час другого – чай, під час третього необхідно 

влити в чавун ківш холодної води, щоб осадити чай та оживити юність води» 

[65, 23].  

Популярніс ть терміна чай зумовила перенесення цієї назви на інші види 

напоїв. Саме тому виникли терміноутворення на позначення замінників чаю,  

чайних напоїв, лікувальних чаїв. Чайний напій – загальний термін, що вказує на 

необов’язкову наявність сировини чайного дерева у напої, складниками якого є 

сушені фруктово-ягідні або ароматичні добавки, трав’яні домішки тощо. 

Зокрема термін трав’яний чай позначає чайний напій із завареного висушеного 

листя: з шавлії, брусничний, ожиновий, смородиновий, суничний; терміни 

фруктово-ягідний чай, овочевий чай означають чайні напої із заварених 

висушених плодів та овочів: трояндовий, малиновий, смородиновий, лимонний, 

вишневий, грушевий, абрикосовий, з манго, з хвої, морквяний, гарбузовий 

цитрусовий, яблучний; чай дикорослих трав і ягід: напій з плодів горобини, з 

шипшини, із звіробою, із квітів липи, з плодів аронії чорноплідної, з плодів глоду, 

з квітів материнки, з квітів чебрецю, з листя кропиви, з листя суниці тощо або 

з суміші зазначених продуктів; чай лікувальний: апетитний, вітамінний, 

жовчогінний, потогінний, заспокійливий, грудний чай, шлунковий, сечогінний, 
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проносний, пом’якшувальний для припарок, чай для куріння під час приступів 

бронхіальної астми, вітрогінний, протигемороїдальний, фіточай тощо (чай 

лікувальний – термін на позначення суміші з рослинної сировини, іноді з  

додаванням солей. Дублетом терміносполучення чай лікувальний здебільшого є 

термін чайний збір) [105, 440]. 

Розповсюдження реалії та визначення її цілющих властивостей сприяло 

також культурному освоєнню і внаслідок застосуванню натурального чаю як 

сировини для фармакології, а листя чайного дерева – як сировини для 

переробної промисловості, що знайшло відображення в утворенні відповідних 

термілогічних масивів: чай як сировина для натурального кофеїна, чай як 

сировина для вітаміна Р, чайний екстракт, чайний сухий порошок, чайна мазь, 

сік зі свіжого чайного листя тощо; чайна олія як косметичний засіб, чайна олія 

як мастильний засіб для точних приладів, чайна олія як сировина для 

миловаріння тощо.  

Ченці вважали чай священним напоєм, лікарі – цілющим засобом. За 

одним із китайських літописів, «чай зміцнює дух, пом’якшує серце, знімає 

втому, пробуджує думку, не дозволяє лінуватися, полегшує й освіжає тіло,  

загострює сприйняття» [25, 13], лікує від ста хвороб. Тому опосередковано 

визначення поняття чай із зазначенням його лікувальних властивостей 

вплинуло і на утворення термінополів: а) «Хвороби, лікування яких фахівцями 

рекомендовано супроводжувати споживанням натурального і трав’яного чаю» 

(запалення капілярів, капіляротоксикоз, попередженя та лікування капілярних 

крововиливів, гломерулонефріт, гематурія, геморагічний діатез, цинга, кір, 

коклюш, золотуха, гострий ревматизм, ревматичний ендокардит, хронічний 

гепатит, поліомієліт, вірусний гепатит А, трофічні виразки, ураження 

променями Рентгена, сонячний удар, опік кварцем, дизентирія тощо); 

б) «Вплив чаю (листя чайного дерева) на організм» (антисклеротична дія, 

антикарієсна дія, вітамінізація, витверезна дія, протизапалювальна дія при 

кон’юнктивіті, поліпшення коронарного кровообігу, посилення дихального 

обміну, поліпшення травлення, підвищення розумової та фізичної активності, 
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регуляція діяльності нирок, розширення кровоносних судин, еластичність 

кровоносних судин, відновлення та зміцнення нервової системи, скорочення 

часу капілярної текучості крові, інтенсивна робота легенів, заспокійлива дія, 

снодійне, безсоння, витримка, сила, витривалість, довголіття тощо).  

На нашу думку, вирощування, обробка та постачання чайної сировини 

визначило вміст терміноутворення «Чай як об’єкт вирощування та торгівлі»:  

чайний лист, чайний листочок, чайний пил, чайна флеша (флеш), чайна глушка, 

листова брунька, пагін, типс (тип), волоски деревини, грубі пагони, чайна 

плантація, чаєобробка, чаєторгівля, чайна компанія, чаєзнавець, чаєуправління, 

чайна рада, Інститут чаю, чайні заклади, чаєрізка; апарат: чаєпідрізувальний, 

чаєпресувальний, чаєзважувальний, чаєсушильний, чаєпакувальний, 

чаєфасувальний; машина: чаєзбиральна, чаєочищувальна, чаєзав’ялювальна, 

чаєтрушувальна, чаєсушильна, чаєпакувальна, чаєфасувальна тощо. Терміни-

дублети типс і тип на позначення опушеної ворсинками бруньки з лис точком, 

що не розкрився, – високосортної чайної сировини – є калькою англійських 

лексем tip, tips (верхівка, верхівки), що зумовлює відмінніс ть від 

загальновживаного в українській мові слова тип, що походить від гр. typos.  

На наше глибоке переконання, урахування фонових знань під час  

створення визначень термінів харчування сприятиме конс труктивному 

полілогу, взаєморозумінню та інтелектуальному взаємозбагаченню 

представників вітчизняної та інших культур світу. 

 

4.4. Номенклатурні назви різновидів кави 

– частина багаторівневої знакової системи 

 

Процес запозичення іншомовної лексики в українську мову завжди 

належав до активно діючих. З огляду на це у галузі семантики, словотвору, 

стилістики, термінології спостерігаються інтенсивні та глибокі зміни, що 

зумовлюють необхідність виявлення, систематизації, дослідження зазначеного 

явища. Українська мова і культура в різні історичні періоди запозичували певні 
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денотати разом із їхніми назвами завдяки встановленню і підтримці стосунків з 

іншими країнами та етносами. Внаслідок цього зростають ресурси однієї з мов 

спеціального призначення – української підмови рес торанного господарства, 

заповнюються лексико-семантичні лакуни. До них, зокрема, належать: лікер,  

сироп (з франц.); чай, чай байховий (з кит.); шафран (з араб.), коріандр,  

ароматизація, перець (з грецьк.); петрушка (з польськ.). Серед таких запозичень 

і кава – назва реалії, яка вже давно перестала сприйматися носіями української 

мови як чужорідна. Ця лексична одиниця та її похідні адаптувалися до законів 

української орфографії, фонетики, орфоепії й акцентуації, зазнали граматичних 

змін, унаслідок чого гармонійно вписалися в українську парадигму 

відмінювання [80].  Саме ці механізми ми й маємо на меті дослідити. 

Переходячи до розгляду конкретного матеріалу зазначимо, що 

батьківщиною кави важається Ефіопія. Перші документи про її вживання 

датовані 575 роком. Населення держави Аксум (могутня країна, що існувала на 

території сучасної Ефіопії) почало споживати кавові зерна як тонізуючий засіб.  

За легендою, саме в цій країні на гірських рівнинах Харер або Харері було 

виявлено каву. Амхарською мовою (державною мовою в Ефіопії) назва звучить 

як бан  або бані. Отже, вірогідно, coffee bean (англ. кавове зерно) походить від 

перекрученого kaffa bun (амхарськ. кава з району Каффа) 

[www.musetti.ru/coffee/history].  

Як зазначає Г.П. Циганенко [109, 195], українська лексема походить від 

арабського першоджерела kahva (gahwa – той, що перешкоджає бездіяльності 

(авт.)) або етимологічно пов’язана з назвою провінції Каффа в Ефіопії. В 

українській культурі концепт кава вперше згадується в «Повісті минулих літ».  

Київський князь Володимир Святославович досить часто споживав напій,  

котрий називали кава [30, 142]. Але пройшло багато часу, перш ніж зазначене 

поняття набуло поширення і стало зрозумілим для пересічної людини, і не 

лише носія української мови. Як свідчать наше дослідження та лінгвістичні 

роботи інших науковців [39], мови світу запозичили лексему кава і адаптували 

її до власних норм (табл. 10). 
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Таблиця 10 

Написання лексеми кава в різних мовах 

Мова Написання 

англійська coffee 

німецька Kaffee 

голландська koffie 

арабська kahva (gahwa) 

польська kawa 

українська кава 

російська кофе 

 

Ми спостерігаємо, що так зване своєрідне позначення явищ дійсності в  

різних мовних системах зводиться до того, що якщо в одній мові відсутня певна 

лексична одиниця для номінації відповідного об’єкта, то в іншій є описове, 

деталізоване або граматичне позначення. Таким чином, виникає потреба у 

заповнені лакун мовою-реципієнтом [41, 81]. Лінгвісти розмежовують засвоєні 

мовою запозичення, що не усвідомлюються як такі; іншомовні слова, серед 

яких виділяються екзотизми, варваризми (чужорідні у мові слова) й 

інтернаціоналізми, фонд яких наявний у багатьох споріднених і неспоріднених 

мовах у вигляді терміносистем різних галузей науки й техніки, виробництва й 

культури [74, 159]. Наведені у таблиці 11 приклади переконують у тому, що 

тривале функціонування запозиченої з арабської (як мови-донора) лексеми вже 

не вимагає описових відповідників для передавання її семантики, тобто лексема 

кава була запозичена спочатку у фонетичному вигляді, а згодом відбулася 

фонетична транскрипція і транслітерація знаками та звуками реципієнтних мов. 

Канали запозичень можуть бути усними й писемними: у першому випадку 

слово зазнає більших змін свого вигляду, спричинених законами реципієнтної 

мови. У процесі запозичення слово може зберігати своє вихідне значення або 

змінювати його, переважно при введенні реалій чи понять інших етносів 

(екзотизмів) або термінів. Запозичення може бути прямим або опосередкованим 
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(із мови-посередника). Наприклад, «в українську мову лексема кава йшла 

такими шляхами: з арабської мови в турецьку, з турецької – в польську, а вже з 

польської мови у XVIII столітті – до нас» [39, 70]. Однак частотність вживання 

цього запозичення, деривація, валентність лексеми кава у зазначених мовах-

реципієнтах сприяли втраті нею цього статусу та набуттю ознак 

інтернаціоналізму.  

Лексема кава полісемічна в усіх мовах і означає: 1) вічнозелене тропічне 

дерево, ботанічна назва родини маревих, що досягає 10 метрів заввишки і 

налічує понад 40 видів; 2) зерна плодів кавового дерева; 3) поживний напій, що 

готується на воді чи молоці з меленої або розчинної кави [102]. 

Парцеляційність реалемного змісту на мовному рівні об’єктивується 

через назви видів кави: aрабіка (Arabica, Coffea Arabica); робуста (Robusta, 

Coffea Canephora); Ліберіка (Liberian Coffeа) [104]; кава натуральна: 1) кава в 

зернах; 2) мелена кава. Кава швидкорозчинна (екстрагована): 1) кава 

гранульована; 2) порошкоподібна кава; кавові напої – порошкоподібні суміші з 

хлібних злаків (ячменю, вівса, пшениці, жита, цикорію, жолудів, каштанів, 

букових горіхів, плодів шипшини, кісточкових плодів тощо), котрі за смаком 

нагадують каву завдяки накопиченню ароматичних і смакових речовин у 

процесі їх обсмажування; ароматизована кава [102], а також її сортів за місцем 

вирощування, що виявляє спільний реалемно-топонімічний сегмент лексики 

(табл. 11). 

Таблиця 11  
Назви сортів кави, мотивовані топонімами 

 
Назви 

континентів 
Назви сортів кави 

Південна, 
Центральна 
і Латинська 
Америка 

Колумбійська арабіка, Мексиканська арабіка, арабіка Прима-
Вошд, Нікарагуанська арабіка, Бразильська Сантос арабіка, 
Костариканська кава, Куба Альтура, Марагоджип, Бурбон 
Сантос Бразилія, Перуанська арабіка Левадо, Кава Гондурас 
тощо 

Азія Індонезійська аарабіка, Індійська Плантейшн, Єменська 
Ходейда, В’єтнамська арабіка, Індійська робуста Черрі, 
Індійська арабіка Черрі тощо 
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Африка Ефіопська Харарі, Ефіопія Мокко, Танзанія АА, Кенія АА, Кава 
Замбія, Кенія арабіка, Африканський Камерун, Ефіопська 
Джима, Кава Ефіопія Харер тощо 

 

Лексема кава є ядром словотвірного гнізда з такими дериватами: 

кавоварка (апарат для приготування кави), кавник (посудина, в якій варять або 

подають каву, наприклад, нікельований кавник), кавничка (кавниця) – 1. 

посудина, для зберігання кави; 2. млинок для кави; кавомолка (апарат для 

розмелювання кавових зерен), кавувати (пити каву, позначення теперішнього 

подовженого часу дієслова), кавовий (приготований з кавою; який вирощує 

каву) [9]; зменш.-ласк. – кавонька, кавочка; кавовий, рідше кофейний [3], 

кав’ярня, рідше розм. каварня, кавоман, кавоманія, кофе, кохве, кофій. 

Серед перерахованих дериватів особливу увагу привертає локатив 

каварня. Можна припус тити, що він був досить відомим у західних областях 

України ще на початку 19 ст.: в 1829 р., як засвідчив І. Комаровський у книзі 

«Альбом львівський» (1862 р.): «каварня була тільки одна трохи ліпшого 

гатунку… Та єдина каварня називалася «Віденська»… Майже через 110 років 

(у 1934 році) в газеті «Назустріч» М. Рудницький писав: «Усі великі літературні 

напрямки ХІХ віку, теорії, маніфести й гасла зароджувались у каварні», а через  

2 століття у книзі «Кнайпи Львова» Ю. Винничука знову спостерігаємо лексему 

каварня [11], що свідчить про виразну спадковість цього слововживання.  

Валентність лексеми кава виявляється через визначення таких 

семантичних ознак:  

1) семантична ознака вміст натуральної кави знаходиться в основі 

логічної рубрикації «Типи кавових напоїв»: 

а) містять натуральну каву: кава «Наша марка», кава «Народна», кава 

«Дружба», кава «Новина»; 

б) містять цикорій або ячмінь і натуральну каву: кава «Ячмінна», кава 

«Здоров’я», кава «Дитяча», кава «Кубань», кава «Осіння»; 

в) без натуральної кави і цикорію: кава «Золотий колос», кава 

«Жолудева»;  
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2) семантична ознака розчинність кавових напоїв формує бінарну 

опозицію розчинний / нерозчинний у лексичному масиві типів кавових напоїв;  

3) семантична ознака типи декофеїнізації кави:  

а) європейський або прямий, традиційний тип декофеїнізації кави;  

б) швейцарська вода або водяний тип декофеїнізації кави;  

в) випарювання кави; 

4) семантична ознака способи приготування кави:  

кава по-турецьки, кава по-арабськи, кава по-неаполітанськи, кава у 

кавниці, кава в апараті Кона, кава в еспресо-кавоварці, кава еспресо-романо, 

кава еспресо-ристрето, кава еспресо-корето, кава еспресо-допіо, кава еспресо-

конпана, кава еспресо (таца-д’оро), кава еспресо-лунго (по-американськи), кава 

кава-лате з молоком, імбирна кава, кава-капучино, кава по-мексиканськи, кава-

олла, кава по-ямайськи, кава по-нормандськи тощо.  

5) семантична ознака якість кави (сировини та напою): ароматизована 

кава (додавання до продукту ароматичних приправ: ванілі, кардамону, кориці,  

апельсинової цедри, смаженого інжиру) [80, 194]. 

На концептуальному рівні у галузі ресторанного господарства та харчової 

промисловості замінниками кави є певні види сировини, мовна об’єктивація 

яких у нашому випадку може ідентифікуватися як синонімія. З цієї точки зору, 

синонімами лексеми кава будуть лексеми ячмінь, овес, пшениця, жито, 

цикорій, жолуді, каштани, плоди шипшини, букові горіхи, кісточкові плоди, а 

також «буряк, соняшникове насіння, боби, житнє борошно» [75]. У 

мусульманських країнах вживання алкоголю заборонено, тому каву називають 

арабським вином [8, 12]. Це словосполучення також можна вважати синонімом 

досліджуваної лексеми.  

На нашу думку, про повну адаптацію лексеми в мові-реципієнті 

найпереконливіше свідчить її входження до складу фразеологізмів та паремій.  

В українській мові таких утворень небагато. Ворожити на кофейній (кавовій) 

гущі [3] – фразеологізм, зафіксований у словнику. Чай проклятий на трьох 

соборах, а кава – на семи – паремія, зафіксована під час польових досліджень у 
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с. Перекіп (Харк. обл.), що передає культурологічну інформацію, пов’язану з 

негативним ставленням до кави як реалії ще за часів Петра І, котрий 

примушував вживати модний заморський напій на своїх асамблеях. 

Адаптація лексеми досить виразно виявляє себе також через такі 

лінгвістичні одиниці, як текстеми, завдяки яким реконс труюється семантичний 

зв’язок з достатньо великою кількістю концептів, на перший погляд, не 

пов’язаних з аналізованим поняттям. Це кава та історія; кава та 

етнологія;кава та релігія; кава та міфологія; кава та медицина; кава та 

економіка; кава та мистецтво; кава та реклама; кава та промисловість; кава 

та естетика; кава та соціальні зв’язки тощо. 

Наприклад, зв’язок реалеми кава і поняття релігія увиразнює текстема,  

семантика якої – позитивне ставлення мусульман до цього напою: 

«Мусульмани впевнені, що кава – це дар Аллаха. У похвальному слові шейха 

Абдал-Кадера Анасарі Д’єзері Хаболи, сина Магомета, перекладеному з  

арабської в 19 ст., зокрема, говориться про те, що кава – божественний напій,  

який дарує сили відданим Аллаха, котрі прагнуть знань… На Аравійському 

півострові у м. Аден муфтій (за мусульманськими законами, дуже поважна 

особа) споживав каву і пригощав присутніх у мечеті. Напій дегус тували в 

урочистій обстановці під релігійний спів. Цей процес вважався благочестивою і 

праведною справою. Кожен намагався отримати винагороду за відвідування 

мечеті у вигляді божественного напою. Особливо великої популярнос ті кава 

набувала під час Рамадану, коли необхідно було дотримуватися посту від сходу 

до заходу сонця» [8,14]. 

Текстема, яка відображає концептуальний зв’язок кава та історія 

(споживання) демонструє невідомі пересічному мовцеві валентні та синонімічні 

зв’язки лексеми кава: 

«Ефіопи спочатку споживали сирі кавові зерна, вірогідно заради їх 

стимулюючого ефекту. Вони також розтирали стигле насіння кави, змішували з 

тваринним жиром, а потім із одержаної маси виробляли таблетки або пасту,  

тобто викорис товували каву як продукт харчування. Така страва бадьорила,  
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додавала сили, тому її час то вживали під час конфліктів між племенами. З соку 

плодів кави готували вино, яке називали гавах – той, що збуджує і піднімає дух 

(зараз лексема гавах позначає каву і вино). Починаючи з 13 ст. кавові зерна 

висушували на сонці, обсмажували, в результаті чого він виявляв інший смак» 

[8, 12]. 

Отже, звертання до інших мовних джерел закономірно розширило і 

збагатило підмову ресторанного господарства, у чому переконує наше 

дослідження деривації, валентнос ті, полісемії, синонімії, семантичної реалізації 

через фразеологізми, паремії, текстеми лексеми кава, котра виявляє цілісність,  

єдність як у межах мови спеціального призначення, так і поза нею.  
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ВИСНОВКИ 
 

Таким чином, можна зробити узагальнення: номенклатура кожної галузі 

знання й діяльнос ті утворюється своїми особливими прийомами і визначається 

значною мірою екстралінгвальними причинами. Номенклатуру науковці 

визначають як систематизований перелік різновидів певних предметів тієї чи 

іншої спеціальної сфери діяльнос ті, що виражені термінологічними одиницями.  

На основі такого розуміння номенклатури номенклатурні одиниці (номени) 

можна вважати особливими типами термінів, що співвідносяться з конкретними 

поняттями і актуалізують предметні зв’язки. Спеціальна лексика містить 

номінативні одиниці, серед яких терміни, професіоналізми, номенклатурні 

позначення, що мають подібні та відмінні риси.  

Співвідношення номенклатури й термінології визначається специфікою 

відповідної терміносистеми. Між термінами та номенами немає неперехідної 

межі, обсяг значення спеціальної мовної одиниці може змінюватися в процесі 

функціювання. На противагу термінам, наукові номени мають посилену 

денотативність, співвідносяться з одиничними поняттями через терміни,  

відбивають класи однорідних предметів, зазвичай оформлені з додаванням 

стандартних елементів. Дослідження дало змогу визначити певні критерії, за 

якими можна виділяти й розрізняти ці класи.  

Наведені приклади свідчать про специфіку аналізованої термінологічної 

лексики, автономність якої уможливлюється завдяки внутрішньосистемним 

(гіперо-гіпонімічним) зв’язкам та внутрішній організації, що допускає в те чи 

інше професійно-предметне поле одні засоби термінотворення і не допускає 

інших. Витоки багатьох терміносистем, і ТС чай зокрема, пов’язані з  

концептосферою національних культур і лексикою національних мов. З одного 

боку, зміст термінів, їхня системна організація, семантична сполучуваніс ть з  

іншими словами, моделі термінотворення зумовлені екстралінгвальними 

чинниками. З другого, професійні підмови, безумовно, послуговуються 

традиціями літературних мов. 
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Як показало наше дослідження, на формування визначень харчових 

термінів потужний вплив має лінгвокультурологічний фактор, зокрема витоки 

визначень термінополя чай пов’язані з концептосферою національних культур і 

лексикою національних мов. З одного боку, аспекти дефінування термінів, їхній 

зміст та системна організація зумовлені екстралінгвальними чинниками, з 

другого – визначення термінів мають бути зорієнтовані на уніфікацію та 

стандартизацію, а професійні підмови послуговуватися традиціями 

літературних мов. 

На наше глибоке переконання, урахування фонових знань під час  

створення визначень термінів харчування сприятиме конс труктивному 

полілогу, взаєморозумінню та інтелектуальному взаємозбагаченню 

представників вітчизняної та інших культур світу. 

Наше дослідження засвідчило наявність додаткових семантичних 

нашарувань термінів чай, кава та похідних від них; високу частотніс ть 

використання в рекламному просторі, оскільки вбирають в себе безліч 

концептів із позитивною оцінкою. 

Запропонований підхід до визначення закономірностей та особливостей 

утворення термінологічних полів в українській МСП харчування та торгівлі на 

основі класифікації понять предметної галузі може бути використане 

термінологами-лінгвістами як концептуальна модель для аналізу лексичних 

масивів інших професійних підмов. 

Система номенів на позначення солодощів не замкнена й не настільки 

суворо організована, як система термінів. До неї можна додати або з неї можна 

вилучити окремі номени й цілі блоки, не змінюючи системи в цілому. 

Проведений нами час тиномовний аналіз номінацій солодощів дає 

підстави зробити висновок, що вони можуть бути предс тавлені практично всіма 

самостійними час тинами мови (іменником, прикметником, дієсловом, 

числівником, займенником) або складатися з композита, буквеного або 

цифрового позначення, абревіатури, словосполучень різного типу, однак 
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частотні характеристики свідчать про перевагу іменників, композитів та 

словосполучень.  

З синтагматичного погляду, у с труктурі номенклатурно-термінологічного 

сполучення номен може займати місце перед терміном (препозитивне 

положення), після нього (постпозитивне положення), оточувати термін з обох 

боків (опозитивне)та бути прикладко у пре- або постпозиції. 

Номенклатура солодощів – вагома частина підмови харчування.  

Термінологізовані номенклатурні сполучення на позначення солодощів 

характеризуються строкатіс тю та різноманітніс тю. Разом із тим, не слід 

ототожнювати їх із загальновживаними словами, тому що вони відрізняються і 

в кількісному, і в якісному відношенні, а найголовніше – у функціональному.  

У процесі дослідження нами було встановлено, що назви солодощів 

можуть утворюватися на основі одиниць загальновживаної мови з таких 

мотиваційних баз, як рекламно-географічна (топонімічна), етнічна, рецептурна,  

зоологічна, орнітологічна, рослинна, відантропонімічна, емоційна,  

метафорична.  

Запозичення номінацій солодощів з інших мов є д джерелом поповнення 

цього лексичного масиву, однак, як доводить наше дослідження українська 

загальновживана мова є більш глибоким джерелом зрозумілих споживачеві 

асоціацій, ніж звуко- або буквосполучення з нульовою інформативністю, яким є 

неадаптований іншомовний номен. Перспективним убачається подальше 

опрацювання досліджуваної теми та більш детальний опис лексико-

семантичних процесів у царині номінування солодощів та дослідження 

етимологічного, лексико-семантичного, дериваційного зв’язків з іншими 

термінологічним та номінативними масивами підмови харчування, дослідження 

специфіки реалізації подібних лексичних утворень не лише в українській, а і в 

інших мовах. 
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