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көп жағдайда бір-бірімен қатарласа жүретін контрастивті анықтамалар. Бұлардың 
да қарама-қарсылық бірлестігін сақтайтын егіз ұғым екендігін қасиетті Құран да 
өз тарапынан дәлелдейтінін көреміз. Шынында да, біз қарастырып отырған 
контрастивті танымдық ұғымдардың адамға болсын, басқа құбылыстарға болсын 
қатар қолданылуында бір заңдылық бары сөзсіз. Мәселен, жер бетіндегі адам 
баласының бәрі «жақсы», бәрі «жақсылық» істеушілер болып, бірде-бір «жаман» 
адам, «жамандық» істейтін жан болмаса, не керісінше болсап, не болар еді? Жер-
дүние бір жағына «ауып кетуі» мүмкін-ау онда...! осыған қарағанда қоғамдағы 
тепе-теңдікті сақтаудың бір жолы да осы фактор ма деп қаласың. Қазақ 
логикасында мұны құптайтын деректер бар екенін академик Ә.Қайдар өз 
еңбегінде мысалмен атап көрсетеді. Мысалы, Бір жаманның бір жақсысы бар; 
Жаман айтпай жақсы жоқ; Бір айғырдан ала да, құла да туады; Жақсыдан жаман 
туады – бір аяқ асқа алғысыз, Жаманнан жақсы туады – адам айтса нанғысыз; 
Жақсының арты – жын; Бір жақсы мен бір жаман әр жайда бар, Екі жақсы қосылар 
күн қайда бар? т.б. осы сиқты нақыл сөздер контрастивті танымның дұрыстығын 
дәлелдейтін тілдік деректерді атап көрсетеді. Автор өз еңбегінде адамның 
қасиеттері мен сын-сипатына байланысты қалыптасқан тұрақты тіркестерді үлкен 
үш топқа бөліп қарастырған. Енді аталған топтарда келтірілген тұрақты 
тіркестердің біразына түсініктеме беріп «жақсы» қасиеттердің мазмұнын ашайық. 
Бірінші, «Жақсыға қатысты ұғымдарды келтірейік.  

Адам туа жаман болмайды, жүре жаман болады <адамның жаман болуы 
оның айналасына, ортасына байланысаты. Жаман әдеттердің бәрін ол солардан 
үйренеді. Ай ортақ, Күн ортақ, Жақсы ортақ <адамзат қоғамында біреудің 
басына меншіктеуге болмайтын аспандағы Ай мен Күе тәрізді жер бетіндегі 
баршаға ортақ қасиетті нәрсе – ол жақсы адам. Жақсы адамның ең басты қасиеті 
– қолынан келген жақсылықты ең алдымен өзіне емес, өзгеге істеуге тырысуы; бұл 
табиғатынан кеңпейіл, дарқан жүрек, ақкөңіл адамдарға тән қасиет. Жақсы 
адамның барша жанға ортақтығын айтып, оны Күнге, Айға балау – «Жақсы Адам» 
деген ұғымға берілген өте жоғары баға> Жақсы әйел – жігітке бақ, Жақсы жер 
– құтты қоныс, алтын тақ <әйелдің төресі саналатын, ақылды да парасатты, сұлу 
да сымбатты әйел – қазақ ұғымында: ер адамның бағын ашатын, асыл арманына 
жетелейтін игі жан. Ал, мұндай әйелдің жақсы қасиетін құтты мекен, жайлы қоныс 
жер ананың қасиетіне балау да әйелге деген ең жоғарғы баға болса керек. Жатып 
жастық, тұрып төсек бола білетін, керегінде ақылшы да қамқоршы, асыл жар, 
абзал дос бола алатын әйел парасаты, ана болып, ұрпақ жалғастырушы әйел 
қасиеті – бәрі-бәрі осы бір «Жақсы әйел» деген сипатқа сыйып тұрған аса биік баға 
болса керек> Жақсы сүйегін қорлатпас <жақсы адамның өмірлік ұстанымы – 
«малым – жанымның садағасы, Жаныым – арымның садағасы» десек, сол принцип 
бойынша ол өзі шыққан әулетін де қорлауға, олардың аруағын қозғап, ар-
намысына сөз келтіруге, мазарын аяқасты етіп, сүйегін таптатуға жол бермейді, 
ондай әрекетке жан-тәнімен қарсы болады. Бұл «жақсы адам» аталудың ең биік 
инсандық қасиеттеріне жатады> Жоғарыда академик  
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LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORKS  
FOR TERMINOLOGY ACTIVITIES IN UKRAINE 

 
Among the reasons why terminology activities are vital for the development of 

Ukraine is the need to facilitate Ukraine’s integration into international community 
through rapid and smooth communication between specialists by compiling mono- and 
multilingual specialized vocabularies (terminologies) and making them available for 
the widest possible circle of users via the data communications networks.  

Due to constant growth of Internet penetration, centralization of access to multi-
lingual terminological resources becomes crucial. The major terminology developers 
include public institutions, universities, technical societies as well as representatives of 
the private sector. Despite the existence of a significant number of such institutions, 
resources that are exchangeable and/or marketable are not so numerous. In many coun-
tries there is a lack of coordination between institutions engaged in terminological ac-
tivities. This often leads to useless efforts or duplicate results. Terminologists and sub-
ject specialists have little contact with their colleagues working on similar subject ar-
eas. Across subject fields and in different sectors potential users of terminology are 
often not even aware what resources are available. 

Terminology work is carried out differently in different countries and settings. 
How the work is performed depends on the institutions, organizations or bodies in-
volved in the process as each of these sets individual goals and objectives. Within The 
EuroTerm Bank project research [1] three categories of scenarios are identified based 
on the distinction between international, national and local terminology settings. In this 
context, a terminology scenario means a schematic framework of terminology work 
that is based on a certain set of conditions and goals. The international scenario (or 
level) is concerned with coordination and management of multilingual terminology 
work in a well-organized infrastructure and primarily deals with approval or dismissal 
and harmonization of terms that are coined at the national and local levels. The main 
activities in the national scenario (or level) are similar to those of an international sce-
nario. The main distinctive element is that terminology work at the national level is 
usually mono- or bilingual. Another difference is that organizations belonging to the 
national framework may have national regulatory obligations. The local scenario (or 
level) covers organizations that do not belong in an international or national framework 
and concerns terminology work that originates from translation and creation of docu-
ments. This type of terminology work involves identification of national language 
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terms in relevant documents, terminology glossaries, available terminology bases, and 
possibly in relevant literature of the domain. When a national language term cannot be 
identified, new terms are coined. Characteristic features of a local framework are that 
terminology work is usually limited to one or a few closely related domains, harmoni-
zation does not often play a significant role, and restricted budgets and tight time 
frames are more likely than in national or international frameworks.  

In Ukraine there exists a framework for terminology activities at the national 
level. They are conducted in accordance with the Constitution of Ukraine (chapters 10, 
11), and «Conception of the State Program of the Development of the National diction-
ary database for 2009-2015» [3].  

The main centers authorized by the government to carry out terminology activities 
are the Ukrainian Language Institute of the National Academy of science of Ukraine 
(the Department of Scientific Terminology), Ukrainian Lingua-Information Fund set 
up by the Institute, and the Technical Committee for Scientific and Technical Termi-
nology Standardization (TC STTS) established by the joint order of the State Commit-
tee of Ukraine for Standardization, Metrology and Certification and Ministry of Edu-
cation and Science of Ukraine. There are also the following subcommittees based in 
Lviv Polytechnic: Oil Products; Machines, Equipment and Instruments; Electrical En-
gineering; Chemistry, Health Protection; Agriculture and Forestry; Measurements, Au-
tomatics and Informatics. 

The following duties are imposed on TC STTS: to work out conceptual principles 
and practical recommendations for Ukrainian scientific and technical terminology nor-
malization; to organize and coordinate working out, investigating and establishing 
Ukrainian terminology standards; to create the software and to form the standardized 
Ukrainian scientific and technical terminology data bank; to promote an international 
cooperation and experience exchange in the field of scientific and technical terminol-
ogy standardization, to participate in corresponding ISO and IEC committees; to or-
ganize experience exchange and development of specialists’ skills in Ukrainian scien-
tific and technical terminology standardization. 

The TC STTS has worked out nearly 600 terminology standards. It has improved 
methods and quality of investigation on terminology standards projects. The investiga-
tion deals with the following issues: requirements for directive normative documents, 
logical and semantic investigation of concept systems, and of the Ukrainian language 
rules. Principles and tendencies of the development of Ukrainian scientific and tech-
nical terminology standards have become separate spheres of TC STTS activities.  

Another center of terminology activities in Ukraine is the Department of Scien-
tific Terminology at the the Ukrainian Language Institute of the National Academy of 
science of Ukraine . The history of the Department began when the Committee of Sci-
entific Terminology was established by the Presidium of the USSR Academy of Sci-
ences at the end of 1977. The Sector of Scientific Terminology at the Institute of Lin-
guistics named after O. O. Potebnia worked during 1989-1992. In 1991, when the 
Ukrainian Language Institue was founded, the Committee and the Sector of Scientific 
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болғанынша түгел қамтып, мағына-мәніне, қолданысына түсініктеме беретін, 
жүздеген тақырыптардан тұратын единицаларды жинақтап, жүйелеп беру.» 

Сөздік – қазақ ұлтының халықтық биік рухын, ақыл-парасатын, рухани-
мәдени байлығын көрсететін қазақ тіліндегі мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер, 
тұрақты теңеулер мен бейнелі сөз орамдарымен көрсетілетін тілдік бірліктерді 
тақырыптық жағынан топтап, жүйелеп, астарлы мазмұн болса астарын ашып 
түсіндіру, аталым болса не себепті аталған, ұғым бойынша қандай жағдаятта 
қолданылады деген сұрақтарға жауап береді. 

Сөздіктің «Жақсы» Адам мен «Жаман» Адам тараушасында: «Адамның 
даналығы мен надандығы да, қасиеті мен қасиетсіздігі де, жақсылығы мен 
жамандығы да, табиғат болмысына тән сан алуан заттар мен құбылыстардың 
жақсы, жаман сипаты, нарқы мен парқы да Адам арқылы анықталып 
бағаланады» – дейді. Демек, тек тіл фактілерін сөйлету арқылы Адамның 
философиялық, физиологиялық, психологиялық, моральдық-этикалық т.б. 
толып жатқан контрастивті қасиеттерін тануға болады. Өмірде «жаман» адам, 
«жақсы» адамдардың болуының өзі – тіпті қоғамдағы, қарапайым тіршіліктегі 
тепе-теңдікті сақтауға мүдделі екендігі. 

Адам табиғаты – ерекше құбылыс. Тілдік деректерге сүйенсек, оның бүкіл 
болмысын бейнелейтін, жақсы-жаман қасиеттерін жан-жақты толық танытатын 
сөздер мен тіркестер соншалықты мол және қазақ адамының тұтас жай-күйі ұлт 
өкілі ретінде түпсіз терең тұлға екендігін байқаймыз. Ежелгі грек философы 
Протогодың айтуынша, «адам барлық заттың өлшемі» және «әлемді адам қандай 
ой-сезіммен қабылдаса, дүние нақ солай бейнеленеді». Демек, қазақ ұлт ретінде 
кім, қандай халық, ол әлем бейнесін тілінде қалай өрнектеген, несімен 
ерекшеленеді деген сұрақтарға Сөздіктен жауап іздейміз. 

Адамзат қоғамындағы ең басты тұлға – Адам. Адамның өзі де, сол жасап 
отырған қоғамдағы, табиғи ортадағы барша құндылықтар мен құбылыстар; 
сайып келгенде, адамның ақыл-парасаты арқылы сараланып, соған тән 
танымдық ұғымдармен өлшенеді. Адамның даналығы мен надандығы да, 
қасиеттігі мен қасиетсіздігі де, жақсылығы мен жамандығы да, табиғат 
болмысына тән сан алуан заттар мен құбылыстардың жақсы-жаман сипаты, 
нарқы мен парқы да адм арқылы анықталып бағаланады. Алайда, адам басына 
тән сан алуан қасиеттердің барлығы қазаққа тән сан алуан қасиетттердің барлығы 
қазаққа тән танымдық дәстүрде «жақсы» және «жаман» деген екі-ақ сөздің 
қауызына сыйып, оның ауқымымен қамтылатынын көреміз. Қазақ салтында 
қалыптасқан қарапайым да әмбебап танымдық өлшемнің «жақсы-жаман» деген 
екіұдай тәсілі мен ұғымы. Осы екі сөз арқылы барша қазақты «жақсы адам» және 
«жаман адам» деп, екі бөліп қарайтынымыз шындық және оны біз көптеген 
тілдік фактілер арқылы дәлелдей де аламыз.  

Көріп отырғанымыздай, жақсы адамның іс-әрекетінен туындайтын 
«жақсылық», жаман адамның іс-әрекетінен туындайтын «жамандық» сияқты 
абстракты ұғымдар да танымдық қасиетке ие. Бұлар да «жақсы», «жаман» сияқты 
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АДАМ ТАБИҒАТЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ МӘНІ  

 
Түйіндеме: Мақалада академик Ә.Қайдардың «Қазақтар ана тілі әлемінде» 

еңбегінің «Адам табиғаты» атты тарауы бойынша адам қасиеттерінің танымдық 
мәні қарастырылады. Мақалада сөздікте кездесетін әр түрлі тақырыптарға 
байланысты атаулар мен тілдік деректерді талдай отырып, олардың қатысымдық 
мәні айқындалады. 

Түйін сөздер: Этнолингвистика, жақсы, жаман, ақыл, таным  
Қазақ тіл білімінде өткен ғасырдың 80-жылдарынан бастап этнолингвистика 

туралы сөз етіле бастады. Ең алғашқы ғылыми мақала сол кезде шығып тұратын 
«Білім және еңбек» журналының № 10 санында «Этнолингвистика» деген 
тақырыппен академик Ә.Қайдардың атымен басылды. Демек жаңа бағыттағы 
зерттеу болғандықтан этнолингвистика саласының әрі қарай дамуына ғылыми 
негіз қалаған және бертін келе осы салада көптеген шәкірттер дайындаған 
академик Ә.Қайдардың этнолингвисткалық мектебі қалыптасты деуге әбден 
болады. Тіл білімінің ең бір өзекті, әсіресе, адамдық факторға негізделген бір 
этностың, ұлттың тілінде сөйлейтіндердің, сол ұлттың тұрмыс-тіршілігін, ұлтқа 
тән ұғым-түсінігін, әдет-ғұрпын тек қолданыстағы тілінде сақталған сөздер, 
фразеологиялық тіркестер, мақал-мәтелдердің мазмұнын ашу арқылы түсіндіру 
осы этнолингвистика пәнінің құзырына жатады.  

Адамзат тарихы әр этностың жүріп өткен жолы арқылы танылады, 
жасалады. Алайда «танылу мен жасалу» тек сол этностың тіліндегі түрлі 
аталымдар, өмір сүру, тіршілік етудің мәдени формалары бейнеленген сөздер 
мен сөз тіркестерінің мазмұнында сақталған. Бұл ретте мазмұнды ашатын кілт 
осы этнолингвистканың құзыретінде. Бірақ кілт құралды пайдалану үшін де 
білім мен біліктілік керек. Ана тілінің бар байлығын тіл иесіне түсіндіріп, 
мазмұндап жеткізу мақсатында тер төккен академик Ә.Қайдардың «Қазақтар ана 
тілі әлемінде» атты әрқайсысы 45-50 баспа табақтан тұратын үш томдық сөздігі 
қазіргі түркологияның жетістігі.  

Қазақ деген ұлттың тіл әлемін саралап, талдап, түсінік беретін «Адам» І 
том), «Қоғам» (ІІ том), «Табиғат» (ІІІ том) атты этнолингвистикалық сөздіктер 
ұлт тілінің байлығын жинақтаған еңбек. Осы мақалада біз «Адам» атты 1 томды 
талдай отырып, танымдық мәнін ашамыз. 

Автор 1 кітаптың («Адам») алғы сөзінде: «Сөздіктің мақсаты – қазақ тілінің 
барша лексика-фразеологиялық-паремиологиялық байлығын мүмкін 
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Terminology were brought under its jurisdiction, and from 1993 to 1995 they together 
were reorganized into the Department of Scientific Terminology.  

The work of the Department falls into theoretical and practical areas. Theoretical 
area implies writing scientific articles, monographs on modern terminology problems, 
in particular, semantic structure, nature and genesis of terms, cognitive principles of 
term creation and new concepts formation, ways of terminological systems replenish-
ment, scientific terminology systematization, regulation and standardization. In view 
of the aforesaid the analysis of the main stages of terminological cognitive sphere de-
velopment takes on special significance since it enables to identify the time when dif-
ferent areas of knowledge appeared, trace the development of various terminological 
systems, specialist notions nomination, describe lexico-semantic and structurally-
grammatical peculiarities of terms. 

The Department pays attention to the terminology related to the following areas: 
art studies, biology, geology, military, linguistics, jurisprudence (namely, the terminol-
ogy of criminal law), aviation; the problems of term formation and terminographical 
processing of specialist lexemes. 

Practical area of the department activities includes compiling and editing termi-
nological dictionaries dealing with different subject areas: building, sugar industry, 
power engineering, medicine, medical jurisprudence, welding, information systems 
and technologies. 

A third center of terminological activities is the Ukrainian Lingua-Information 
Fund, the unique institution that specializes in applied, mathematical, and computer 
linguistics. It develops and applies modern scientific methods to linguistic research and 
supports the Ukrainian language functioning in the systems of computer communica-
tions. A theory of the computer lexicographical systems (L-systems) has been devel-
oped and a series of such systems fundamental for the Ukrainian lexicography con-
cerning their status, functionalities and exhaustiveness of the language material in-
volved have been created. These L-systems, according to the nature of systems engi-
neering, are instrumental, i.e. they are oriented to the support of the compiling of new 
lexicographical works. Among these L-systems are the grammatical system of Ukrain-
ian and Russian languages, the system for the composition of intelligent, etymological, 
synonymous, phraseological dictionaries. The L-systems mentioned above were cre-
ated through investigating the structures of the fundamental traditional dictionaries, 
first of all, Ukrainian ones, on the basis of the information theory of lexicographical 
systems the researchers had developed [2]. The application of this theory to the study 
of the structures of traditional lexicographical objects resulted not only in finding new 
types of regularities in the Ukrainian language system, but also in creation of an effec-
tive computer technology aimed at the development of large lexicographical projects. 
This application made it possible, in particular, to compile a 20-volume explanatory 
dictionary of the Ukrainian language. In this case the most effective modes of use of 
this technology were experimentally determined. Particularly, the lexicographers work 
immediately with the computer system to use all the advantages of the new information 
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lexicographical resources (among them the resources of the Ukrainian lingual-infor-
mation fund – a corpus which amounts to more than 58 million word usages and nu-
merous computer dictionaries) as well as the lingual resources of the Internet. The 
characteristic feature of systems engineering in this technology is its orientation to the 
functioning in the network mode which in principle permits for the dictionary compil-
ers – linguists from different institutions or even countries – to work simultaneously at 
the development of common lexicographical projects. This technology was named the 
«Virtual Lexicographical Laboratory» [4]. At present, besides the already mentioned 
L-system of the Dictionary of Ukrainian Language, there exist the following L-systems 
ready to operate in the mode of the Virtual Lexicographical Laboratory (VLL): gram-
matical dictionaries for a number of languages (Ukrainian, Russian, English, German, 
French, Spanish, Turkish and, partially, Polish), explanatory dictionaries (Russian and 
Turkish languages), dictionaries of synonyms (Ukrainian and Russian languages), the 
etymological dictionary of Ukrainian language. Furthermore, a technology of the com-
puter-aided transfer of hard-copy lexicographical works into computer L-systems with 
their subsequent integration into the VLL-structures is being worked out. 

Terminological work at the local level is mainly determined by the user’s needs (e.g. 
translation or localization of documents, etc.) and their working conditions (e.g. the frame-
work of research projects). Speed is a basic requirement in terminology management and 
development tasks (e.g. the translation bureaus have to observe the deadlines). 

The types of terminology sources and tools used by the terminology developers 
are of great importance. In Ukraine there is relatively a large number of printed termi-
nology dictionaries in different domains, however very few electronic terminology dic-
tionaries are available. The international terminology banks and internet-based data-
bases often are not accessible for terminology developers at the local level, while a 
similar problem is not faced in the national scenario. 

As to the staff employed, terminologists are only rarely involved at the local level, 
thus the translators’ professional competence, in particular knowledge of the native 
language and main principles of terminology, is essential. The terminology developed 
at the local level is, as a rule, not approved and endorsed by any competent national 
organization, while such practice is common to the national level. One should be aware 
of how important it is to carry out terminology management and development tasks at 
the local level effectively, making sure that terminology is reliable and of high-quality. 
The involvement of skillful and experienced translators as well as different specialists 
with thorough knowledge of both the language and the key principles of terminology 
work is desirable. The staff should have access to reliable terminology sources. In ad-
dition, the work quality considerably improves if terminologists are included in the 
staff or they are being constantly consulted. Only a few institutions on the organiza-
tional level apply such practice, though. In the best possible scenario newly coined 
terms are to be submitted to a relevant national body for approval.  
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Н.Г. Юсупова 1. Основним фактором, який впливає на словотворчу спроможність 
різних класів твірних слів, зокрема іменників, є семантичний компо-
нент: на реалізацію словотворчих можливостей іменників вплива-
ють різноманітні фактори, однак головну роль при цьому відіграє 
семантичне обмеження їх сполучуваності з афіксами [8, с.11]. 
2. Автор також подає чітку класифікацію обмежень, які діють у сло-
вотворенні відіменникових дериватів, виділяючи семантичні, фор-
мальні, структурні, словотвірні, стилістичні та лексичні фактори, які 
впливають на сполучуваність основ із афіксами [7, с.18]. 

Л.Н. Денисик  На словотворчі потенції речовинних іменників впливають морфоло-
гічні, словотвірні, морфонологічні, семантичні характеристики мо-
тивувальних основ, їх належність до лексики обмеженого вживання, 
новизна значної частини досліджуваної, особливо термінологічної, 
лексики, факторами, які негативно відбиваються на словотворчих 
можливостях твірних основ, виступають їх дериваційна і семанти-
чна вмотивованість [2, с.13].  

 
Отже, на основі досліджених матеріалів ми виокремили чинники, які впли-

вають на виникнення складних термінів. 
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ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ  

НА УТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ ТЕРМІНІВ 
 
Розвиток сучасних наук, гуманітарних і природничих, вимагає вдоскона-

лення їх термінологічних систем, а саме складних утворень та дослідження про-
блем становлення, лінгвістичних особливостей, семантики, дериваційних проце-
сів та стилістичного функціонування галузевої термінології. Ці проблеми приве-
ртали увагу дослідників. Окремі з її численних аспектів розглянуто у працях В.В. 
Виноградова, Д.М. Ушакова, А.О. Реформатського, В.М. Лейчика, Т.Р. Кияка, 
Т.І. Панько, Ф.А. Циткіної та ін. 

В англійській науково-технічній термінології зустрічається велика кількість ба-
гатокомпонентних термінів, класифікація яких різниться, де компонент – це родове 
поняття, що означає складову частину слова (корінь, суфікс, префікс) [9, ст.29]. 

Вчені виокремлюють різні чинники, які впливають на утворення нових тер-
мінів (див. Таблицю 1). 

Таблиця 1.  
Чинники, які впливають на утворення нових термінів 

 
Автор Чинники 
Е.А. Земська  
В.В. Березенко 

Показником дериваційної спроможності слів вважають словотвірну 
парадигму – комплексну одиницю, що становить систему дериватів 
одного ступеня творення, об’єднаних тотожністю твірної основи [3, 
с.71] і протиставлених словотворчими формантами [1, с. 29]. 

Р. Бачкур 1. Акт деривації є результатом реалізації словотворчої спроможно-
сті твірної бази. 
2. Діяння тих чи інших основних загальних закономірностей у сфері 
різних мовних рівнів зумовлене в першу чергу внутрішньомовними 
факторами, проте ці закономірності зазнають певного впливу поза-
мовних (екстралінґвальних) факторів, передусім соціальних, які мо-
жуть прискорювати або сповільнювати діяння відповідних (актив-
них чи пасивних) внутрішньомовних факторів [5, с.52]. 

Ю.В. Фоменко Нові значення (так само як і нові слова) виникають під тиском поза-
мовної дійсності, в результаті абстрагувальної роботи людського 
мислення, яке виявляє риси подібності між окремими предметами й 
здійснює перенос найменування з предмета на інший» [6, с.164]. 

О.Д. Микитин Реалізація дериваційного потенціалу конкретними іменниками зале-
жить від їх семантичних і прагматичних чинників та сполучуваль-
них можливостей [4, с.164]. 
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