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Автореферати дисертацій на здобуття

наукового ступеня кандидата наук:
1.
Боровська О. В.
Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській
термінології галузі фізичної культури та спорту : автореф. дис. … канд. наук
з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне
виховання різних груп населення” / Боровська Ольга Василівна ; Львів. держ.
ін-т фіз. культури. – Л., 2003. – 20 с.
Анотація. Уперше окреслено тенденції та перспективи подальшого
розвитку термінологічної системи галузі. Аналізуються окремі аспекти
функціонування новітніх запозичень в українській спортивній термінології.
Ключові слова: терміни, українська термінологія, фізична культура і
спорт, система.
Аннотация. Впервые определены тенденции и перспективы развития
терминологической системы отрасли. Анализируются отдельные аспекты
функционирования новых заимствований в украинской спортивной
терминологии.
Ключевые слова: термины, украинская терминология, физическая
культура и спорт, система.
Annotation. Tendencies and prospects of development of the terminology
system of industry are first certain. The separate aspects of functioning of the new
borrowings are analysed in Ukrainian sporting terminology.
Key words: terms, Ukrainian terminology, physical culture and sport,
system.
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2.
Боровська О. В.
Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській
термінології галузі фізичної культури та спорту : автореф. дис. … канд.
філол. наук : [спец.] 10.02.01 „Українська мова” / Боровська Ольга
Василівна ; НАН України; Ін-т укр. мови. – К., 2004. – 17 с.
Анотація. Уперше окреслено тенденції та перспективи подальшого
розвитку термінологічної системи галузі. Аналізуються окремі аспекти
функціонування новітніх запозичень в українській спортивній термінології.
Ключові слова: терміни, українська термінологія, фізична культура і
спорт, система.
Аннотация. Впервые определены тенденции и перспективы развития
терминологической системы отрасли. Анализируются отдельные аспекты
функционирования новых заимствований в украинской спортивной
терминологии.
Ключевые слова: термины, украинская терминологія, физическая
культура и спорт, система.
Annotation. Tendencies and prospects of development of the terminology
system of industry are first certain. The separate aspects of functioning of the new
borrowings are analysed in Ukrainian sporting terminology.

Key words: terms, Ukrainian terminology, physical culture and sport,
system.
УДК 811.161.2:001.4:796
3.
Воробьев В. Т.
Пути развития и способы образования спортивной лексики современного
немецкого языка : автореф. дис. … канд. филол. наук : [спец.] 10.663
„Германские языки” / В. Т. Воробьев ; КГПИ иностр. яз. – К., 1972. – 25 с.
Аннотация. Выявлены характерные особенности этапов развития
немецкой спортивной лексики, установлены продуктивные способы и модели
словообразования, определены фактическая роль, место и причины
заимствования в спортивной лексике современного немецкого языка.
Ключевые слова: спортивная лексика, современный немецкий язык,
модели словообразования.
Анотація. Виявлені характерні особливості етапів розвитку німецької
спортивної лексики, встановлені продуктивні способи і моделі
словотворення, визначені фактична роль, місце і причини запозичення в
спортивній лексиці сучасної німецької мови.
Ключові слова: спортивна лексика, сучасна німецька мова, моделі
словотворення.
Annotation. The characteristic features of the stages of development of the
German sporting vocabulary are exposed, productive methods and models of wordformation are set, an actual role, place and reasons of borrowing in the sporting
vocabulary of the modern German language, is certain.
Key words: sporting vocabulary, modern German language, models of wordformation.
4.
Испирян М. С.
Эффективность применения единой армяноязычной физкультурноспортивной терминологии в системе физической культуры и спорта в
республике : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и
методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки
и
оздоровительной физической культуры” / Испирян Микаэл Сисакович ;
ГГИФК. – Тбилиси, 1990. – 24 с.
Аннотация. Обоснована эффективность использования единой
армяноязычной физкультурно-спортивной терминологии на занятиях
физической культуры и спорта и в сфере массовой информации.
Ключевые слова: спортивная терминология, армянский язык, система
физической культуры и спорта.
Анотація.
Обґрунтована
ефективність
використання
єдиної
вірменомовної фізкультурно-спортивної термінології на заняттях фізичною
культурою і спортом та у сфері масової інформації.
Ключові слова: спортивна термінологія, вірменська мова, система
фізичної культури і спорту.

Annotation. Efficiency of the use of single of athletic-sporting terminology
Armenian language is grounded at employments by a physical culture and sport
and in the field of mass information.
Key words: sporting terminology, Armenian language, system of physical
culture and sport.
5.
Карпець Л. А.
Український спортивний жаргон : структурно-семантичний аспект : автореф.
дис. … канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 „Українська мова” / Карпець
Любов Анатоліївна ; ХНУ. – Х., 2006. – 19 с.
Анотація. Досліджено історію становлення української жаргонології в
контексті європейських досліджень соціальних явищ, основні етапи її
становлення, напрямки й аспекти; виявлено основні типи і способи номінації
в спортивному жаргоні.
Ключові слова: український спортивний жаргон, семантика,
становлення, напрямки, аспекти
Аннотация. Установлены основные типы и способы номинации в
спортивном жаргоне, их особенности в сравнении с литературными
номинациями.
Ключевые слова: украинский спортивный жаргон, семантика,
становление, направления, аспекты.
Annotation. Basic types and methods of nomination are set in sporting
jargon, their feature by comparison to literary nominations.
Key words: Ukrainian sporting jargon, semantics, becoming, directions,
aspects.
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6.
Паночко М. Н.
Украинская спортивная лексика : автореф. дис. … канд. филол. наук : [спец.]
10.02.02 „Украинский язык” / Паночко Михаил Николаевич ; КГПИ. – К.,
1978. – 26 с.
Аннотация. Впервые собрана и подвергнута всестороннему лексикосемантическому и словообразовательному анализу украинская спортивная
лексика; исследованы вопросы взаимодействия русского и украинского
языков в этой области; рассмотрена роль русского языка в обогащении
украинской спортивной лексики.
Ключевые слова: украинская спортивная лексика, семантика, анализ,
взаимодействие языков.
Анотація. Уперше зібрана і всебічно проаналізована лексикосемантична і словотворча українська спортивна лексика; досліджені питання
взаємодії російської і української мов; розглянута роль російської мови у
збагаченні української спортивної лексики.
Ключові слова: українська спортивна лексика, семантика, аналіз,
взаємодія мов.

Annotation. First collected and exposed to the comprehensive vocabularysemantics and word-formation analysis the Ukrainian sporting vocabulary; the
questions of co-operation of the Russian and Ukrainian languages are
investigational in this area; the role of Russian is considered in enriching of the
Ukrainian sporting vocabulary.
Key words: Ukrainian sporting vocabulary, semantics, analysis, co-operation
of languages.
7.
Янків І. Т.
Українська спортивна термінологія (історико-методологічний аналіз) :
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Янків Ігор
Тарасович ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 19 с.
Анотація. Уперше досліджено особливості історичного розвитку
української спортивної термінології; проаналізовано з позицій об’єктивного
наукового аналізу наявну джерельну базу творення української фахової
термінології.
Ключові слова: українська спортивна термінологія, історичний
розвиток, науковий аналіз.
Аннотация. Впервые исследованы особенности исторического
развития украинской спортивной терминологии; дан анализ с позиций
объективного научного подхода существующей базы создания украинской
спортивной терминологии.
Ключевые слова: украинская спортивная терминология, историческое
развитие, научный анализ.
Annotation. The features of historical development of Ukrainian sporting
terminology are first investigational; an analysis is given from positions of
objective scientific approach of existent base of creation of Ukrainian sporting
terminology.
Key words: Ukrainian sporting terminology, historical development,
scientific analysis.
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