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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Останнім часом суттєво зросла зацікавленість проблемами в галузі 

робототехніки. Розширення сфери використання роботів, які стали все частіше 

застосовуватися в розвиненому промисловому виробництві, сільському 

господарстві, побутовому обслуговуванні, охороні здоров’я, військовій справі, 

а також у космосі, під водою і в інших екстремальних середовищах, 

започаткувало самостійний науковий напрямок – теорію робототехніки, у 

межах якого об’єдналися досягнення багатьох фундаментальних галузей знань 

та інженерних дисциплін. У зв’язку з цим стає очевидною необхідність 

вироблення єдиної впорядкованої термінології в галузі робототехніки, яка була 

б спрямована на усунення наявних протиріч, тобто на реалізацію принципу 

однозначності в розкритті поняття, що стосується певного терміна.  

Актуальність теми зумовлена перспективністю вивчення національних 

фахових мов для науково-технічного розвитку в галузі робототехніки України, 

а також гносеологічною потребою в окремих терміносистемах, у їх 

повноцінному функціонуванні у спеціальних текстах. Крім того, актуальним є 

вивчення термінів як основних носіїв наукової інформації та визначення їх 

структури, засобів творення, специфічних особливостей, складу 

терміносистеми, функціонування в різних жанрах науково-технічної літератури 

тощо.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах 

комплексної міжкафедральної наукової теми факультету іноземної філології 

Запорізького національного університету «Когнітивно-комунікативні та 

лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць». Тему 

дисертації затверджено (протокол № 4 від 26 листопада 2015 року) і уточнено 

(протокол № 5 від 17 грудня 2015 року) на засіданні науково-технічної ради 

Запорізького національного університету. 

Метою дослідження є виявлення сучасних тенденцій розвитку 

термінології робототехніки, що перебуває у стадії зародження, з точки зору 

способів і джерел творення цієї термінології, структурних і семантичних 

особливостей німецькомовних термінів з робототехніки в контексті 

екстралінгвальних чинників, що впливають на її формування.  

Визначена мета передбачає необхідність розв’язання таких завдань: 

- визначити теоретичні засади та термінологічний апарат 

дослідження німецькомовної термінології галузі робототехніки; 

- обґрунтувати методику та принципи вибірки термінологічних 

одиниць; 

- виявити структурні типи та моделі німецькомовних термінів 

робототехніки; 

- висвітлити морфологічні, синтаксичні та семантичні особливості 

німецькомовної термінології робототехніки в різнотипних професійних текстах; 

- розглянути кількісний склад відібраних термінів у галузі 

робототехніки;  

- проаналізувати функціонування термінів робототехніки в фахових 



2 
 

 

текстах різних жанрів (журнальних статтях, матеріалах конференцій і т.д.).  

Об’єктом дослідження є терміносистема робототехніки німецької мови.  

Предметом вивчення є особливості словотворення та семантики фахової 

німецькомовної лексики галузі робототехніки, які відображаються 

професійними текстами та лексикографічними джерелами. 

Матеріал дослідження складає 1670 мовних одиниць, відібраних шляхом 

суцільної вибірки з 16 фахових джерел (фахові тексти з робототехніки) 

загальним обсягом 9752 сторінки, що становить текстовий масив загальним 

обсягом 2, 103 млн. слів. Для надання чіткого визначення поняттю, пов’язаному 

з терміном, були також залучені 6 німецькомовних тлумачних термінологічних 

словників. 

Теоретико-методологічну базу дисертаційного дослідження становлять 

наукові проблеми фахових мов, лінгвістика фахового тексту й переклад, 

пов’язаний з напрацюваннями вітчизняних та зарубіжних науковців (В. Алімов, 

О. Ахманова, Г. Винокур, Є. Вюстер, Н. Гальперін, Б. Головін, Л. Гофман, 

В. Даниленко, В. Карабан, Т. Кияк, А. Коваль, В. Комісаров, В. Лейчик, 

Д. Лотте, Д. Мьон, Р. Пелька, Т. Рьольке, Е. Скороходько, А. Суперанська, Г.-

Р. Флюк та ін.). Значний теоретичний та практичний внесок у дослідження 

науково-технічної термінології різних галузей знання і діяльності людини 

зробили такі вчені: Л. Алексєєва, Ю. Апресян, І. Бауберг, Є. Беляєвська, 

В. Березин, С. Бук, В. Бялик, М. Вайнштейн, С. Вовчанська, І. Волкова, 

М. Володіна, О. Герд, Б. Головин, С. Гриньов, Л. Гузенко, А. Д’яков, 

В. Єрмаков, Т. Журавльов, Л. Капанадзе, С. Каразин, Т. Кияк, І. Кочан, 

М. Кочерган, В. Левицький, В. Лейчик, О. Мартиняк, Т. Михайлов, Е. Накало, 

Г. Наконечна, Р.-Ю. Перхач, Р. Піотровський, Є. Попов, О. Реформатський, 

О. Ріби, Ю. Степанов, Л. Ткачева, Л. Томіленко, О. Хаютин, С. Шелов, 

Б. Шуневич та ін. 

Метoдoлoгiя дослідження ґрунтується на засадах застосування 

загальнонаукових (методи діалектики: індукції, дедукції та функціонального 

підходу) і спеціальних методів та методик аналізу мовного матеріалу 

лінгвістики. Методом суцільної вибірки проводився процес селекції 

мовленнєвого матеріалу; описовий метод, аналіз словникових дефініцій та 

семантико-компонентний аналіз використовувались для цілісної інвентаризації 

та систематизації аналізованого матеріалу; структурно-словотвірну методику 

відображено в аналізі словотвірних моделей термінів робототехніки, зокрема 

дистрибутивний аналіз – для визначення й опису семантичної структури 

досліджуваних термінів робототехніки; методика квантитативно-

квалітативного аналізу  полягала у визначенні частотності досліджуваного 

мовного явища. У роботі також використано прийоми спостереження, 

узагальнення, інтерпретації, моделювання та систематизації. 

Наукова новизна дослідження полягає як у самому матеріалі 

дослідження, адже в ньому вперше аналізується німецька термінологічна 

лексика з робототехніки, так і в підходах дослідження. Німецькомовна 

терміносистема робототехніки досліджується комплексно, системно, а також в 
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функціональному аспекті. На основі кількісних показників установлюються 

ядро та периферія терміносистеми з робототехніки, що реально функціонує у 

фахових текстах.  

Теоретичне значення дослідження полягає у виявленні сучасних 

тенденцій термінотворення у сфері німецькомовної термінології робототехніки; 

у визначенні специфіки розвитку та функціонування термінів робототехніки 

досліджуваної мови, що може бути підґрунтям для проведення подібних 

розвідок у термінологіях інших галузей знань. Результати дослідження можуть 

бути інтерпретовані як внесок у розвиток термінознавства та лексикології 

німецької мови, у загальну теорію терміна. 

Практична цінність дослідження полягає в тому, що його результати 

можуть бути використані в навчальній роботі, для викладання нормативних 

курсів із загального мовознавства та лексикології німецької мови; у навчально-

методичній роботі (для укладання навчальних і методичних посібників для 

студентів-германістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів); в розробленні та 

впровадженні спецкурсу «Термінологія робототехніки сучасної німецької 

мови» для студентів ЗВО філологічного профілю; у лексикографічній практиці 

(для створення словників, глосаріїв та довідників термінологічної лексики 

фахової підмови робототехніки). 

Апробація результатів роботи. Основні положення й висновки 

дисертації апробовано на семи міжнародних наукових і науково-практичних 

конференціях: «Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та 

інформаційному просторі» (Маріуполь, 2013), «Україна та німецькомовні 

країни в діалозі літератур, мов та культур» (Львів, 2013), «Лінгвістика. 

Комунікація. Освіта» (Луганськ, 2015), «Актуальні проблеми романо-

германської філології та прикладної лінгвістики» (Чернівці, 2017), «Social and 

Economic Aspects of Education in Modern Society» (Варшава, 2018), «Філологія в 

країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» (Бая-Маре, 2018), «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Переяслав-

Хмельницький, 2019), двох всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

«Традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і 

літератур» (Маріуполь, 2015), «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2018) та на трьох 

підсумкових науково-практичних конференціях професорсько-викладацького 

складу Маріупольського державного університету (Маріуполь, 2013, 2014, 

2016)  

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено в 19 наукових публікаціях (з них 18 одноосібних): 

7 наукових статей у фахових виданнях України, 1 стаття у зарубіжному 

виданні. Загальний обсяг публікацій складає 6,11 друкованих аркушів. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів із висновками і списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 310 сторінок, обсяг основного тексту – 187 сторінок, у 

тому числі 2 рисунки та 20 таблиць. Бібліографія містить 325 позицій, із них 
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271 – праці вітчизняних і зарубіжних авторів, 33 – лексикографічні джерела, 21 

– джерела ілюстративного матеріалу. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційного дослідження та її 

актуальність, висвітлено ступінь розробленості проблеми, сформульовано мету 

й завдання, визначено об’єкт, предмет, матеріал і методи дослідження, вказано 

наукову новизну, положення, які винесені на захист, розкрито теоретичне 

значення та практичну цінність здійсненої розвідки, подано відомості про 

форми апробації здобутих результатів та структуру дисертації. 

У першому розділі «Сучасні підходи в дослідженні термінології» 

викладено теоретичні положення щодо ключових понять дисертаційної роботи: 

розглянуто співвідношення загальної та спеціальної лексики; досліджено 

проблеми визначення понять «термін», «терміносистема» та «системність»; 

подано огляд літератури, стосовно досліджуваної термінології у вітчизняному 

та зарубіжному мовознавстві за останнє десятиліття за напрямками, близькими 

до проблем, розглянутих у нашій розвідці, а також описано ступінь 

дослідження фахової мови німецької та інших термінологій робототехніки. 

Спеціальна та загальновживана лексика взаємопов’язані. Сам процес 

формування термінології на основі загальновживаної лексики та використання 

термінів для утворення слів загального вжитку має постійний характер. Це 

зумовлене тим, що межа між спеціальною (термінологічною) й 

загальновживаною лексикою дуже нестабільна й має не історичний, а 

функціональний характер, тому їх розмежування виявляє об’єктивні труднощі. 

Період виникнення та становлення термінології як окремої науки 

припадає на початок XX століття. На думку А. Хаютіна, це поняття вперше 

було введено професором Ієнського університету Ц. Шютцем (1786 р.), а в 

1801 р. у значенні «опис певного поняття» воно з’явилося в англійській та 

французькій мовах. Термінологія робототехніки як система термінів нині 

перебуває на стадії становлення. Її завданнями є: збір і фіксація термінів і 

засобів їх творення, виявлення притаманних їм закономірностей, установлення 

їх функціональних характеристик тощо. 

Центральною семіотичною одиницею термінознавства є термін. До 

конституційних ознак терміна належать: поняттєва співвіднесеність, 

системність, наявність наукової дефініції, інформативність; до додаткових – 

однозначність, точність, незалежність від контексту, конвенціональність, 

короткість, відсутність синонімів й омонімів, стилістична нейтральність, 

деривативність. Поняття терміна потребує і визначення, і відмежування від 

інших понять, наприклад, номенклатури. 

Термінам з робототехніки властиві всі риси загальновживаної лексики: 

вони можуть бути багатозначними, вступати в синонімічні та антонімічні 

відношення. 

Узявши до уваги різні погляди на термін, його специфіку, вважаємо, що 

термін з робототехніки – це слово, словосполучення або абревіатура, які 
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визначають наукове поняття в галузі робототехніки, входять до системи понять 

цієї галузі, обмежуються спеціальною сферою використання, усталеною в 

робототехніці та, як правило, регламентуються дефініцією. 

Основними поняттями системного підходу до вивчення термінології є 

поняття «система» і «структура», водночас система – це елементи, їх 

властивості і відношення, а структура – відношення між елементами системи, 

тобто засіб її побудови. Терміносистема в нашому розумінні – це сукупність 

термінів, пов’язаних різного роду відношеннями: логічними, семантичними, 

словотворчими та ін. 

Вивчення терміносистеми робототехніки здійснюються в таких 

напрямках: теоретичні дослідження; прикладні дослідження; складання різного 

роду термінологічних словників. 

Вимагає уточнення поняття «функціонування термінів». На нашу думку, 

це поняття включає в себе такі аспекти: частоту вживання термінів у 

спеціальних текстах; розподіл термінів за текстом; сполучуваність термінів як з 

іншими термінами, так і з нетермінологічними одиницями, а також зі 

складними словами (детермінативами); вживаність словозмінювальних форм 

терміна. 

Дослідження функціонування термінів здійснюються за такими 

напрямками: 

1. Аналіз використання окремих груп термінолексики та цілих галузевих 

термінів усної та письмової мови на різних рівнях: морфологічному, 

лексичному і т.д. в науково-технічних текстах і усній мові спеціалістів. 

2. Вивчення функціонування термінів у художній літературі, 

публіцистиці та інших стилях і жанрах. 

3. Зіставлення функціонування термінів у різних наукових стилях, 

підмовах, мовах і т.д. 

4. Вивчення термінів, пошук яких відбувається не тільки за словниками, 

довідниками і т.д., а і в реальній сфері їх функціонування (журнальних статтях, 

працях конференцій, навчальних посібниках і т.д.). 

У другому розділі «Методико-методологічні засади дослідження» 

розглянуто ґенезу розвитку терміна «робототехніка»; описано основні методи 

та принципи дослідження термінів німецької фахової мови робототехніки; 

проаналізовано організацію вибірки термінології у галузі робототехніки та 

дослідження термінологічної частотності й насиченості німецькомовних 

фахових текстів робототехніки.   

Робототе́хніка (нім. Robotertechnik f, від англ. robotіcs – робот і техніка) – 

це прикладна наука, що займається розробленням автоматизованих технічних 

систем (роботів). Німецька фахова мова з робототехніки – це сукупність 

інтрагалузевих, міжгалузевих та загальнонаукових термінів, професіоналізмів 

та жаргонізмів. Причому більшість складають інтрагалузеві терміни.  

Ґенеза виникнення та розвитку терміна сприяла обґрунтуванню трьох 

історичних етапів: 

І період (початок ХХ століття) – виникнення терміна. Уперше термін 
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«рóбот» з’явився у п’єсі чеського письменника Карела Чапека (Karel Čapek) 

«R.U.R.» – скорочення з чеської «Rossumovi Univerzální Roboti» – яка вийшла 

друком у 1921 р.  

ІІ період  (1941–1970 р.р.) виникнення терміна «рóбот» як 

загальнонаукового поняття. У 1941 р. американський письменник-фантаст 

Айзек Азімов (Isaac Asimov) вдихнув у чеський новотвір друге дихання. Через 

рік, у 1942-му, в оповіданні «Хоровод» Азімов сформував Три Закони 

Робототехніки – обов’язкові правила поведінки для роботів: 

ІІІ період (1970 р. – наш час) виникнення термінів спеціального значення: 

промислові рóботи, сільськогосподарські рóботи, транспортні рóботи, рóботи 

спеціального призначення, побутові рóботи, рóботи-проектувальники, 

дослідницькі рóботи. Рóбот промисловий – автоматична машина, призначена 

для виконання у виробничому процесі рухових і керівних функцій, що 

замінюють аналогічні дії людини під час переміщення предметів виробництва і 

(або) функцій технологічного оснащення. 

Німецька фахова мова робототехніки є складним лінгвістичним явищем. 

Її аналіз був здійснений за допомогою різних методів і прийомів, у тому числі 

компонентного аналізу та елементів дистрибутивно-статистичного методу. 

Останній дозволив увиразнити висновки кількісними даними, що забезпечили 

їх об’єктивність.  

Протягом останніх десятиліть були проведені загальні лінгвістичні 

дослідження різних терміносистем. При цьому вивчалися переважно терміни, 

узяті зі словників, енциклопедій, глосаріїв, лексиконів і т.д. На нашу думку, 

терміносистему тієї або іншої галузі науки та техніки необхідно досліджувати 

не тільки за словниками, довідниками та подібними їм джерелами, але й у 

реальній сфері їх функціонування (наприклад, журнальних статтях, 

монографіях, навчальних посібниках, медіатекстах і т.д.), адже тільки таке 

вивчення може стати основою для створення нормативних документів, 

наприклад, збірників рекомендованих термінів. 

Виявлення терміносистем доцільно проводити на основі вибірки зі 

спеціальних текстів різних жанрів (журнальних статей, праць конференцій та 

патентних описів). 

Словник виявлених термінів включає загальнотехнічні (загальнонаукові) 

та спеціальні терміни. При цьому спеціальні терміни складають близько 30 %  

словника. Між цими двома шарами термінологічної лексики немає різких меж. 

Існує група термінів, які створюють прошарок між загальнотехнічною 

(загальнонауковою) лексикою та спеціальною термінологією з робототехніки.  

Матеріалом цього дослідження слугували такі тексти: тип 1 – статті 

популярних газет («Bild», «Welt», «Süddeutsche Zeitung», «die Zeit», 

«Tagesspiegel»; тип 2 – статті популярних журналів («Wirtschaftswoche», 

«Focus», «Stern», «DW»); тип 3 – статті спеціалізованих журналів («Robotik und 

Produktion», «das Innovations-Magazin für Manager», «ABB», «Digitalengeneering 

magazin»; тип 4 – медіатексти. Під час вибірки досліджуваної термінології 

лише 6 термінів зафіксовано у всіх проаналізованих джерелах: der Roboter 
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(1671), die Robotik (1567), die Robotertechnik (1478), der Sensor (1305), der 

Manipulator (1978), der Greifer (987). У 4 джерелах зафіксовано – 7 термінів: das 

Element (567), die Automatisierung f (456), die Maschine (445), die Anwendung 

(357), die Künstliche Intelligenz (275), der Kontroller (256), die Programmierung 

(246). Отже, серед однокомпонентних термінів, зафіксованих в 16 друкованих 

джерелах, виявлено 450 спеціальних термінів з робототехніки. Терміни 

переважно представлені іменниками (357 термінів), у меншій кількості – 

прикметниками (45 термінів), дієприкметниками (28 термінів) та дієсловами 

(20 термінів). Аналіз частотності термінів у різнотипних текстах робототехніки 

свідчить про перевагу термінів у фахових журналах (15,3 %), та найнижчу 

частотність у популярних газетах (3,3 %). Тексти спеціалізованих журналів та 

навчальних посібників виявили найвищий рівень термінологічної насиченості в 

галузі робототехніки.  

Вибірка та аналіз німецької фахової мови з робототехніки відбувалась у 

кілька етапів. На першому етапі за допомогою лексикографічних та текстових 

методів виокремлено початковий реєстр термінів у галузі робототехніки.  

Потім було проведено інвентаризацію та систематизацію німецькомовних 

термінів робототехніки шляхом лінгвістичної дескрипції та спостереження. За 

допомогою методу словникових дефініцій було знайдено відповідне визначення 

(не менше як чотири ідентичні варіанти перекладу) для укладання глосарію 

термінів з робототехніки, що дало змогу встановити остаточний корпус 

аналізованих одиниць. На наступному етапі роботи залучено структурно-

словотвірну методику з метою виявлення словотвірних моделей, за якими 

утворюються терміноодиниці різної лінійної довготи. Далі за допомогою 

функціонального та семантико-компонентного аналізу визначено семантичну 

структуру досліджуваних мовних одиниць, виявлено семантичні зміни в 

термінології робототехніки з урахуванням синонімічних, антонімічних, 

метафоричних відношень. Контекстологічний аналіз сприяв розкриттю 

синтаксичних, морфологічних та семантичних характеристик термінів у 

різнотипових фахових текстах робототехніки, а також функціональних 

особливостей професійної мови в галузі робототехніки. Подальше залучення 

дискурсивного методу уможливило аналіз когезійної здатності галузевої 

термінології у фаховому дискурсі. Квантитативний аналіз дозволив 

встановити кількісні зміни, що свідчать про якісні перетворення мовних явищ. 

 Виявлення терміносистеми проводилось на значній за обсягом вибірці зі 

спеціальних текстів різних жанрів. Зональна вибірка, на основі якої укладено 

частотні словники, була організована в три етапи: 1) визначення загальної 

сукупності та визначення зон (журнальні статті, праці конференцій, патентні 

описи); 2) установлення ваги кожної зони в загальній сукупності та визначення 

обсягу вибірки для кожної зони; 3) спонтанний відбір текстів у межах кожної 

зони. 

Залежно від значення показника частотності вживання термінів у текстах 

їх можна поділити на:  

 1) терміни з високою частотністю (ключові слова): der Roboter (1671), die 
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Robotik (1567), die Robotertechnik (1478), der Sensor (1305), der Manipulator 

(1978), der Greifer (987), das Element (567), Automatisierung, die (456), die 

Maschine (445), die Anwendung (357), die Künstliche Intelligenz f (275), der 

Kontroller (256), die Programmierung (246), тощо;  

2) терміни середньої частоти вживання: der Sensor (203), das Instrument 

(198), die Software (178), der Greifer (178), das System (175), programieren (120), 

die Mechatronik (120), die Industrie (115), der Pick-and-Place-Roboter (110), 

der Pick-and-Place-Roboter  (110), das Programm (78) die Hydraulik (69), 

die Kinematik (64), das Koordinatensystem (60), die Robotologie (58), тощо;   

3) терміни з низькою частотністю: der Automobilbau (8), die Endposition 

(8), der Drei-Finger-Regel (8), die Prognose (6), das Gyroskop (6), die Gravitation 

(6), die Pkw-Technik (6), der Pedipulator (5), das Zyklogramm (5), der Zylinder (5), 

die Konfiguration (5), der Exoskelett (5), der Hebezug (5), die Istposition (5), 

der Komparator (5), тощо.  

Терміни з низькою частотністю вживання мають менше комунікативне 

навантаження, проте вони не є перешкодою для розуміння тексту. 

У третьому розділі «Словотворчі процеси у масиві німецькомовних 

науково-технічних термінів робототехніки» розкрито роль словотвірних 

морфологічних шляхів у процесі номінації понять робототехніки; висвітлено 

морфологічний (афіксація, словоскладання, конверсія, абревіація) та 

синтаксичний способи термінотворення у галузі робототехніки; визначено 

найпродуктивніші засоби словотворення німецькомових термінів 

робототехніки. 

Терміносистему з робототехніки представляють: однокомпонентні та 

багатокомпонентні терміни. Кожна з цих одиниць має певні ознаки, 

характеризується певними відношеннями: структура однокомпонентних 

термінів передбачає їх морфемний аналіз, а структура багатокомпонентних 

термінів установлюється за допомогою синтагматичних моделей. 

Найбільш продуктивними способами вторинної номінації термінології 

робототехніки є морфологічний та синтаксичний, менш продуктивними – 

семантичний, а також запозичення з інших мов та сфер науки і техніки. 

Морфологічною особливістю німецькомовних текстів з робототехніки 

різних видів є частота вживання певних частин мови. У проаналізованих 

німецьких текстах з робототехніки найвищу частотність виявили іменники 

(94,9 %), а найнижчу – дієслова (2,7 %), прикметники (2,3 %) та 

дієприкметники (0,1 % від загального обсягу тексту). Терміни-іменники (1585 

одиниць) за формою є простими (der Slot, der Lift,) – 6,9 % термінів (далі Т), 

похідними (der Roboter, die Durchführung, der Manipulator) – 7,4 % Т та 

багатокомпонентними (або складними) словами (die Roboterkinematik, das 

Roboterlokalisierungsystem) – 80,7 % Т. Щодо прикметників, у досліджуваній 

терміносистемі з робототехніки вони майже не використовуються, оскільки 

більшість з-поміж них є несамостійними і реалізують своє термінологічне 

значення лише в структурі складних термінів або термінів-словосполучень. Так, 

прикметник intelligent – розумний, розвинений входить до складу такого 
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термінологічного словосполучення, як der intelligente Roboter – робот з 

інтелектом. Дієслова-терміни використовуються в термінології робототехніки 

як самостійно (robotisieren – роботизувати, аktivieren – активувати, 

automatisieren – автоматизувати), так і в складі словосполучень (Handgelenk 

drehen – повертати зап’ястя, anfahren und speichern – позиціонувати та 

акумулювати). Такі частини мови як займенники та числівники (1,2 % 

багатокомпонентних термінів), у досліджуваному емпіричному матеріалі не 

зафіксовані як окремі терміни. Вони використовуються здебільшого в ролі 

твірних елементів багатокомпонентних слів (die Selbstbearbeitung, das Vier-

Augen-Prinzip тощо). 

Однокомпонентні терміни робототехніки можуть бути виражені не тільки 

іменниками, як вважає багато лінгвістів, але й прикметниками та дієсловами, 

хоча кількість іменників набагато більша, ніж інших частин мови: терміни-

іменники – 74 %, терміни-дієслова – 15 %, прикметники – 11 %. 

Частина німецьких іменників-термінів становить майже 95 % загального 

словникового складу в галузі робототехніки: Zur AMB stellt Fastems eine neue 

Version seiner Manufacturing Management Software (MMS) vor, die zusätzlich zum 

Paletten-Handling in Automationsprozessen der spanabhebenden Fertigung nun neue 

Funktionen für eine Werkstückhandhabung beinhaltet [Robotik und Produktion,13. 

September 2018]. Щільність використання іменників на одне речення достатньо 

висока. У зазначеному фрагменті використано 9 іменників, 3 прикметники (neu 

(двічі), spanabhebend), 2 дієслова (stellt, beinhaltet), 1 займенник (seiner) та 1 

прислівник (zusätzlich) у межах одного речення. 

Словотворча структура термінів робототехніки представлена простими 

термінами (3,3 % термінів), афіксацією (16,9 % термінів), словоскладанням 

(60,1 % термінів), абревіацією (1,6 % термінів) та термінологічними 

сполученнями (18,1 % термінів). (див. табл. 1). 

Таблиця 1  

Словотворча структура термінів робототехніки 
 

 

Типи термінів Кількість %  

Однокомпонентні слова 338 20,2 % 

1) прості                                       

2) похідні                                      

а) суфіксальний метод                        

б) префіксально-суфіксальний метод                                      

в) префіксальний метод  

56 

282   

171 

79 

32         

3,3 % 

16,9 % 

10,2 % 

4,7 % 

1,9 % 

Багатокомпонентні слова 1003 60,1 % 

1) двокомпонентні                               

2) трикомпонентні                                

3) чотирикомпонентні                              

4) п’ятикомпонентні                               

797 

196 

9 

1 

47,7 % 

11,7 % 

0,6 % 

0,1 % 

Термінологічні словосполучення 302 18,1 % 

1) бікомпонентні                                

2) полікомпонентні                                 

246 

56 

14,7 % 

3,4 % 

Терміни – абревіатури 27 1,6 % 

Усього 1670 100 % 
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Морфологічна структура німецькомовних термінів робототехніки різна та 

містить прості (3,3 %), похідні (16,9 %) багатокомпонентні терміни (60,1 %), а 

також абревіатури (1,6 %). Кількість морфем в однокомпонентних термінах 

коливається від одного до п’яти (die Leerlaufdrehzahlregelung), а у 

багатокомпонентних – від двох до трьох основ (der autonome mobile Roboter, der 

pick-&-place-Roboter). 

Більшість однокомпонентних термінів у німецькій термінології 

робототехніки утворені афіксальним способом: суфіксацією – 61 % похідних 

термінів, суфіксально-префіксальним способом – 28 % похідних термінів та 

префіксацією – 11 % похідних термінів.  

Словоскладання виявилось найпродуктивнішим способом 

термінотворення в німецькій термінології робототехніки (60,1 % термінів), при 

цьому найуживанішими є двокомпонентні складні іменники із структурною 

моделлю S+S (78,9 %), як свідчення номінативного характеру німецької 

термінології робототехніки. Складовими словами можуть бути прості основи, 

як у терміні das Werkstück (Werk+Stück), похідні основи в парі з простими та 

похідними основами, як у термінах: das Roboterprogramm, das Auto-Check-

System, die Hardware. Творення нових термінів відбувається за законами 

словотворення німецької мови, хоча використовуються також греко-латинські 

елементи: der End-effector, der Biomanipulator.  

Незважаючи на прагнення фахових мов до економії формального 

вираження понять галузі, абревіація не є продуктивним способом номінації в 

німецькій термінології робототехніки (1,6 %  термінів): IR (Industrieroboter), 

PPS (Produktionsplanung und –steuerung).  

Конверсія в німецькій термінології робототехніки актуалізується через 

модель V → N (6,7 % термінів), що доводить перевагу використання 

субстантивних термінів над іншими. 

Синтаксичний спосіб номінації (18,1 % термінів) в німецькій термінології 

робототехніки значно поступається словоскладанню, що зумовлено економією 

мовних засобів. Багатокомпонентні терміни складаються з 2-3 компонентів: 

der festprogramierte Roboter, das Global Positioning System. При цьому 14,7 % 

двокомпонентні, 3,4 % трикомпонентні терміни. Усі термінологічні 

словосполучення будуються за тринадцятьма синтагматичними моделями та 

описані моделлю Adj+S (63 % двокомпонентних ТС). Найбільш численними за 

кількістю моделей є трикомпонентні терміни, але наповнюваність цих моделей 

значно нижча, ніж моделей двокомпонентних термінів.  

У четвертому розділі «Семантичні процеси у масиві німецькомовних 

науково-технічних термінів робототехніки» установлено та досліджено 

семантичні шляхи поповнення словникового складу німецькомовної 

термінології у галузі робототехніки; проаналізовано такі лексико-семантичні 

відношення як синонімія, антонімія та метафоризація; досліджено іншомовні 

запозичення як зовнішні ресурси мови в утворенні термінології робототехніки. 

Розширення  семантичної  структури  найменування відбувається через 

синонімію та антонімію. Частотність використання в мові синонімів вища 
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(0,95 % усіх термінів), ніж антонімів (0,095 % усіх термінів). Це свідчить про 

гнучкість термінології, що дозволяє здійснювати синонімічну взаємозаміну 

термінів або структурувати поняття на підставі протиставлення їх значень. 

Нараховано вісім синонімічних відношень в німецькій термінології 

робототехніки: 

1) іншомовний термін – німецький термін (19 % синонімів): Robot 

Language  – die Robotersprache; der Computer –  der Rechner;  

2) різнокореневі складені слова (17 % синонімів): die Maschinensprache – 

die Robotersprache, der Serviceroboter –  der Bedienungsroboter;  

3) спільнокореневі складені слова (14 % синонімів): das Hebezeug – 

das Hebezug; die Laufmaschine – der Laufroboter;  

4) однокомпонентні терміни – багатокомпонентні складені слова (13 % 

синонімів): der Akku – der Akkumulator; der Kommutator – 

die Kommutatormaschine;  

5) німецькі різнокореневі синоніми (13 %) синонімів: die Einheit – der 

Block, die Zelle, das Arbeitsorgan, das Gerät, das Glied, das Element; der Geber – 

der Sensor; 

6) повне (німецьке або іншомовне) та скорочене найменування (12 %  

синонімів): Basic Input-Output System – BIOS, Collaborative Production 

Management – CPM;  

7) терміни-композити – терміни-словосполучення (9 %  синонімів): 

die Kreisbewegung – die Drehbewegung Rotation; der Mobilroboter – der 

ortbewegliche Roboter; 

 8) німецькі однокореневі синоніми (3 % синонімів): die Robotertechnik –  

die Robotik; der Körper – der Korpus.  

Найпоширенішими серед синонімів у термінології робототехніки є 

лексичні дублети, поява яких зумовлена запозиченнями, особливо з англійської 

мови, тих понять, для називання яких є й власне німецьке слово.  

Термінологічна антонімія як відображення логічних відношень 

протилежностей між термінами робототехніки представлена здебільшого: 

1) комплементарними антонімами (62,5 % антонімів): 

die Abwärtsbewegung – die Aufwärtsbewegung;  

2) антонімами-конверсивами (25 % антонімів) der Roboter-exporteur – 

der Roboter-importeur;  

3)  векторними антонімами (12,5 % антонімів): die Eingabe – die Ausgabe. 

В усіх розглянутих прикладах протиставлення здійснюється шляхом 

варіювання одного з компонентів складного терміна або термінологічного 

словосполучення, причому інші компоненти не змінюють свою словотворчу 

структуру. 

Продуктивними джерелами поповнення німецької термінології з 

робототехніки, як засвідчує аналіз текстів цієї галузі, є терміни, утворені 

шляхом метафоризації. Терміни концептосфери-джерела поповнюються:  

1) соматизмами (назви частин тіла людини та характерних рис людини) 

(30 % термінів-метафор): der Arm – плече, рука, der Roboterarm – рука робота; 
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der Kopf – головка, der Zielsuchkopf – головка самонаведення;  

2) назвами частин рельєфу, природних явищ (21 % термінів-метафор): 

die Antriebswelle – ведучий вал; das Technologiegebiet – сфера технологій;  

3) назвами явищ і процесів, пов’язаних із соціальним життям людини 

(20 % термінів-метафор): halbautonomer Roboter – напівавтономний робот, 

ortbeweglicher Roboter – мобільний робот, intelligenter Roboter – розумний 

робот; 

4) назвами геометричних фігур (13 % термінів-метафор): die Drei-Finger-

Regel – правило правої руки, der Dreifußroboter – триногий робот;  

5) назвами побутових предметів та предметів з оточення людини (9,4 % 

термінів-метафор): der Vakuumschaltkammer – переривник камери вакууму, 

der Weltraumroboter – космічний робот, der Roboterarbeitsraum – робоче 

середовище; 

6) назвами ознак предметів побуту (5 % термінів-метафор): flexible 

Bearbeitungszelle – гнучка обробка виробничої клітини, toter Raum – мертва 

зона; 

7) назвами сімейних та родинних стосунків (0,8 % термінів-метафор): 

die Präzisionsmutter – початкова точність;  

8) назвами дерев і рослин (ботанічні терміни) (0,8 % термінів-метафор): 

der Blattfeder – пластинчата пружина. 

Формування  німецької термінології робототехніки відбувається шляхом 

іншомовних запозичень (далі ІЗ) (287 одиниць – 17,1 %). Поповнення  

досліджуваної термінології відбувається здебільшого за рахунок іншомовних 

слів: англіцизмів (94 одиниці – 32,8 %): der Joystick, латинізмів (93 одиниці – 

32,4 %): das Segment, грецьких (54 одиниці – 18,8 %): die Pneumatik,  

французьких (45 одиниць – 15,7 %): die Realisation та чеських запозичень (1 

одиниця – 0,3 %): der Roboter. (див. табл. 2). 

Таблиця 2  

Запозичення термінів робототехніки 

 
№ Мова 

запозичення 

Приклад Кількість 

одиниць 

% (ІЗ) 

1 англійська Robot Programming Language, 

der Stand-alone-Roboter 

94 32,8 % 

 

2 латинська der Computer, der Modus 93 32,4 %  

3 грецька die Schwellenmethode,  

das Gyroskop 

54 18,8 %  

4 французька das Kabel, das Relais 45 15,7 % 

5 чеська der Roboter 1 0,3 % 

 Усього: 287 100 % 
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Таким чином, німецькомовна термінологія робототехніки формується на 

основі відповідної терміносфери англійської мови через  синтаксичне  

калькування  відповідних  англійських  термінів,  освоєння  інтернаціонального  

лексичного  фонду (через  англійську  мову  як  мову посередника),  а також  

завдяки  лексичним  запозиченням  та семантичному калькуванню з англійської 

мови. У більшості інших випадків запозичень мають місце певні зміни на 

морфологічному рівні, з-поміж яких виділяємо такі основні: 

1. Запозичені іменники підпорядковуються правилам німецької мови й 

уживаються з артиклем: der Drive, der Kontroller, der Chip, der User. 

2. Запозичені дієслова отримують, згідно з німецькою граматикою, 

інфінітивне закінчення: -en, -n, відмінюються як слабкі дієслова й утворюють 

дієприкметники: to proram → programmieren; programmiert; to robotize → 

robotisieren, robotisierte (Torkretierung), наприклад: Um weiterhin 

wettbewerbsfähig zu bleiben, möchte die chinesische Führung die Wirtschaft des 

Landes robotisieren [das Innovations-Magazin für Manager, 06. April 2017]. 

3. Запозичені прикметники також зазнають впливу німецької граматики 

та підпорядковуються системі відміни прикметників: autonomer mobiler 

Roboter, die automatische Kommissionieranlage, Soft Starting, наприклад: Die 

automatische Kommissionieranlage für Stiftschrauben und Hutmuttern 

unterschiedlicher Varianten von IBG umfasst eine Roboterzelle, in der sich ein 

Roboter mit magnetischen Greifern befindet. Über einen Barcodescanner werden die 

Kommissionieraufträge in das Maschinenterminal eingelesen [Robotik und 

Produktion, 14.März 2018]. 

4. Продуктивним засобом словотвору адаптованих англомовних термінів 

є словоскладання, наприклад: die Basissoftware. 

Процес проникнення в німецькомовну термінологічну систему 

робототехніки іншомовних запозичень (як однослівних, так і складених, 

абревіатур і навіть окремих морфем) є таким, що постійно триває і має місце і 

сьогодні. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації проаналізовано та уточнено лінгвокогнітивні та 

лінгвокультурні особливості німецькомовної термінології робототехніки; 

досліджено характеристику її складу в плані структурних, семантичних та 

функціональних властивостей термінів на матеріалі німецьких джерел 

(журнальних статей, медіатекстів, доповідей на конференціях і т.д.).  

Дані, отримані в ході дослідження, дозволяють зробити певні висновки. 

Німецька фахова мова робототехніки – складне лінгвістичне явище, 

трансфер фахової інформації фахівців галузі робототехніки, вона 

послуговується сукупністю інтрагалузевих, міжгалузевих та загальнонаукових 

термінів, професіоналізмів та жаргонізмів. Вибірку та аналіз німецької фахової 

мови з робототехніки було здійснено за допомогою різних методів та прийомів 

у 4 етапи. 
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Терміносистему певної галузі науки чи техніки необхідно вивчати не 

тільки за допомогою словників, довідників, але й у реальній сфері їх 

функціонування (наприклад, журнальних статтях, монографіях, навчальних 

посібниках тощо), адже тільки таке вивчення може стати основою утворення 

нормативних документів, наприклад, державних стандартів (ДЕСТ), довідників 

рекомендованих термінів. Отже, виявлення терміносистеми доцільно 

проводити на основі фахових текстів різних жанрів. Для встановлення 

терміносистеми новоутворених галузей науки та техніки необхідна також тісна 

співпраця мовознавців та спеціалістів, зокрема в галузі робототехніки. 

Німецькомовна термінологія робототехніки функціонує у фахових текстах, 

об’єднаних різними типами лексичного, морфологічного та логічного зв’язків. 

Досліджуваному фаховому тексту робототехніки властиві конкретна 

модальність, прагматична настанова, характерні структурні, морфологічні та 

семантичні особливості. 

У процесі дослідження розроблено тематичну класифікацію 

німецьковомних термінів робототехніки: 1) робот, як сукупність виконавчих 

механізмів (50 %); 2) система управління, програмні засоби, перетворювачі, 

датчики, контрольні засоби, системи приводів, їх власні елементи та виміри  

(30%); 3) засоби впорядкування виробничого середовища, орієнтовні, 

завантажувальні, накопичувальні та складні засоби, транспортні засоби  (20 %). 

Частотність уживання внутрішньогалузевих термінів у текстах різних 

типів істотно відрізняється. Аналіз частотності термінів у різнотипних текстах 

робототехніки свідчить про перевагу внутрішньогалузевих термінів у фахових 

журналах (15,3 %) та найнижчу частотність у популярних газетах (3,3 %), 

оскільки вони орієнтовані на більш широку аудиторію читачів.  

Морфологічною ознакою німецьких фахових текстів робототехніки 

різних типів є частотність використання певних частин мови. Однокомпонентні 

терміни переважно виражені іменниками (94,9 %), значна кількість термінів, 

виражено дієсловами (2,7 %), прикметниками (2,3 %) та дієприкметниками 

(0,1 %). 

Для однокомпонентних термінів робототехніки характерні такі ж способи 

словотворення, як для загальновживаної лексики; при цьому для досліджуваної 

терміносистеми основним є морфологічний спосіб утворення, менше 

поширений – семантичний, зрідка – запозичення з інших мов.  

Морфологічна структура німецькомовних термінів робототехніки 

(81,9 %) досить різна та містить: однокомпонентні (20,2 %), багатокомпонентні 

терміни (60,1 %) та абревіатури (1,6 %), виражені іменниками, прикметниками 

та дієсловами; причому більшість однокомпонентних термінів є похідними, 

утвореними за допомогою суфіксів (10,2 %).  

Терміни робототехніки, утворені синтаксичним шляхом, складають 

18,1 %. Виділено 13 синтагматичних моделей, серед яких найпоширенішою є 

модель Adj+S (63 % бікомпонентних ТС). Двокомпонентні терміни складають 

14,7 %, трикомпонентні – 3,4 %. При цьому найбільшу кількість моделей 

засвідчують трикомпонентні терміни. 
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Семантичні процеси синонімії, антонімії та метафоризації посідають 

значне місце в німецькому термінотворенні з робототехніки. У процесі 

дослідження було зафіксовано і виокремлено 8 груп синонімів (159 

синонімічних підгруп). Дублетні термінологічні синоніми іншомовного та 

німецького походження (19 %), як наслідок міжкультурної та міжфахової 

комунікації, утворюють найпродуктивніший синонімічний шар у термінології з 

робототехніки.   

Явище антонімії (0,095 %) у німецькій термінології робототехніки майже 

відсутнє, порівняно з міжгалузевою синонімією (0,95 %). Терміни-антоніми 

зафіксовано та згруповано у 16 антонімічних пар. Термінологічна антонімія 

представлена здебільшого комплементарними антонімами (62,5%), антонімами-

конверсивами (25 %) та векторними антонімами (12,5 %).   

Метафори є продуктивним джерелом поповнення німецької термінології 

робототехніки (0,7 %). Було виокремлено 8 груп метафор, що склало 117 

метафоричних підгруп. До найчастотніших концептосфер, що є ділянками-

джерелами метафоризації в текстах з робототехніки, належать соматизми 

(30%), назви частин рельєфу, природних явищ (21 %), назви явищ і процесів, 

пов’язаних із соціальним життям людини (20 %) та інші.   

Іншомовні запозичення становлять 17,1 % обсягу термінології 

робототехніки. Формування зазначеної термінології відбувається здебільшого 

за рахунок таких іншомовних слів: англійських (32,8 %), латинських (32,4 %), 

грецьких (18,8 %), французьких (15,7 %) та чеських запозичень (0,3 %). 

Результати дослідження засвідчують необхідність подальших розвідок 

термінології в галузі робототехніки. Оскільки терміносистема з робототехніки є 

відкритою та динамічною, процес її становлення продовжується і 

характеризується безперервним збагаченням. Терміни, на позначення нових 

явищ робототехніки потребують детального аналізу, що стане об’єктом наших 

подальших пошуків. Доцільно в майбутньому укласти повний асоціативний 

німецько-англійсько-український словник термінів досліджуваної предметної 

галузі. Сучасний стан міжкультурної комунікації та глобалізація світу 

вимагають подібних досліджень на матеріалі різних мов. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Петренко О.В. Структурно-семантичні особливості німецькомовних 

термінів у галузі робототехніки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2019.  

Дисертацію присвячено дослідженню структурно-семантичних аспектів 

термінології німецької фахової мови робототехніки. Встановлено, що 

німецькомовна науково-технічна термінологія відзначається лексичною 

нейтральністю на морфологічному та синтаксичному рівнях.  

У ході роботи визначено поняттєвий апарат та методологію дослідження 

термінології німецьких фахових текстів робототехніки.  У дисертації виявлено 

роль і місце термінології робототехніки у термінологічному середовищі сучасної 

німецької фахової мови; розроблено тематичну класифікацію досліджуваної 

термінології; висвітлено лексико-семантичні відношення німецькомовної 

науково-технічної термінології робототехніки; охарактеризовано синтаксичні, 

морфологічні та семантичні особливості різно-типових фахових текстів 

робототехніки; проаналізовано функціональні характеристики фахової мови 

робототехніки; досліджено та описано внутрішні та зовнішні ресурси поповнення 

німецької мови в процесі номінації понять робототехніки; укладено німецько-

український глосарій термінів  робототехніки.  

Ключові слова: термін, науково-технічна термінологія, терміносистема 

робототехніки, термінотворення, структурно-семантичний аспект. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Петренко О.В. Структурно-семантические особенности 

немецкоязычных терминов в области робототехники. – Рукопись.  

Диссертация на соискателя ученой степени кандидата филологических 
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наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет, Запорожье, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию структурно-семантических 

аспектов терминологии немецкого профессионального языка робототехники. 

Установлено, что немецкоязычная научно-техническая терминология 

отмечается лексической нейтральностью на морфологическом и 

синтаксическом уровнях. В ходе работы определены понятийный аппарат и 

методология исследования терминологии немецких профессиональных текстов 

робототехники. В диссертации выявлена роль и место терминологии 

робототехники в терминосистеме современного немецкого профессионального 

языка; разработана тематическая классификация исследуемой терминологии; 

освещены лексико-семантические отношения немецкоязычной научно-

технической терминологии робототехники; охарактеризованы синтаксические, 

морфологические и семантические особенности разнотипных 

профессиональных текстов робототехники; проанализированы 

функциональные характеристики профессионального языка робототехники; 

исследованы и описаны внутренние и внешние ресурсы пополнения немецкого 

языка в процессе номинации понятий робототехники; составлен немецко-

украинский словарь терминов робототехники.  

Ключевые слова: термин, научно-техническая терминология, 

терминосистема робототехники, терминообразование, структурно-

семантический аспект. 

 

SUMMARY 

 

Petrenko O.V. Structural-Semantic Peculiarities of German-Language 

Terms of Robotics. – Manuscript. 

Dissertation for a Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04 –German 

Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

This thesis is devoted to the study of the structural-semantic aspects of the 

professional language of robotics in German. It is established that the German-

language terminology is marked by lexical neutrality at the morphological and 

syntactic levels. German terms of robotics are characterized by peculiar lexico-

semantic relations of synonymy, antonymy, metaphors. 

In the course of study, the conceptual apparatus was identified as well as the 

research methodology of the selection based on the terminology of the German 

professional texts of robotics was determined.  

In the thesis, the role and place of terminology of robotics in the professional 

language of modern German are revealed; a thematic classification of this 

terminology has been developed. The lexical-semantic relations are highlighted in 

German-language terminology of robotics, as well as syntactic, morphological and 

semantic features of various types of professional texts of robotics. The study 

analyses the functional characteristics of the German professional language of 

robotics and defines the internal and external resources of the language replenishment 
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in the course of nomination of the concepts of robotics. The self-worked-out German-

Ukrainian glossary of terms of robotics has been concluded. 

Robotics  is an applied science that develops automated technical systems 

(robots). The German professional language of robotics is a collection of 

intersectoral, interdisciplinary and general scientific terms, professionalisms and 

jargons. The overwhelming majority compose the intersectoral terms. 

The German professional language of robotics is a complex linguistic 

phenomenon. Its analysis was created using various methods and techniques that 

require the analysis of components and elements of the distributive-statistical method. 

The latter are allowed to duplicate the findings of quantitative data, which ensured 

their accounting. 

The terminology of one or another branch of science and technology should be 

studied not only with the help of dictionaries, reference books and similar sources, 

but also in their functioning (for example, journal articles, monographs, textbooks, 

media texts, etc.), because only such study can become the basis for creating 

normative documents, for example,  the collections of recommended terms. Detection 

of terminology should be based on a sample of special texts of different genres 

(journal articles, conference papers and patent descriptions). 

As a result of the analysis, 1670 terms were selected by the method of a 

continuous sampling of 16 professional sources (professional content in robotics) of  

4 types: articles of popular newspapers, popular magazines, specialized journals and 

media texts with a total volume of 9752 pages, which is a text array with a total 

volume of 2103 million words. In order to provide a clear definition of the concept 

related to the term, 6 German-language glossaries of terminology were involved.  

The study of the structural-semantic and functional aspects of the German 

professional language of robotics makes a significant contribution to solving topical 

issues of modern terminology: the classification of new terms, the need for 

unification, standardization and the creation of terminological glossaries and 

dictionaries. 

Key words:  term, scientific and technical terminology, terminological system 

of robotics, term formation, structural-semantic aspect. 
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