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Дане дослідження присвячене правовим нормам та механізмам залучення до словників
французької офіційної мови нової лексики взагалі, та термінів із різних галузей діяльності
суспільства, зокрема. Подається законодавча база Франції, яка стандартизує питання
регулювання словотворення та наводяться провідні установи і організації Французької
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В епоху глобалізації інформаційні технології переживають зміни революційного
характеру. Ефективне упорядкування інформації є більш важливим ще й тому, що від
нього значною мірою залежить управління часом. А час все помітніше
«прискорюється», в першу чергу, через все більш нагальну необхідність
пришвидшити ведення справ і зменшити, таким чином, відповідні виробничі витрати.
У цьому глобалізованому, рухливому, полікультурному і багатомовному світі
дослідження з перекладознавства здаються середовищем, де можуть розроблятися
пропозиції та вирішуватися проблеми, безпосередньо пов’язані з потребами його
основних гравців. Дійсно, управління знаннями в полікультурному просторі вже
давно є предметом дослідження у сфері перекладознавства. Сучасна термінологія,
протягом багатьох років, розвиває технології співпраці з різними базами даних;
лінгвістика, серед інших, завдяки семантиці, декілька років тому ініціювала студії з
баз знань и семантичних інтегральних карток [1].
Яким чином відповідає на запити глобалізації така потужна і впливова в
політичному і економічному плані західна країна як Франція? Хто і як опікується
збереженням, збагаченням та розповсюдженням французької мови у світі? Які
структури відслідковують, вивчають і спрямовують нестримний потік лексики, у
тому числі і термінологічного характеру? Яким чином ця лексика потрапляє на
сторінки офіційних бюлетенів та солідних академічних видань? З якими
міжнародними та закордонними компетентними організаціями співпрацює Франція у
справі поповнення свого термінологічного запасу? Як досвід Франції може бути
використаним українськими урядовцями, перекладачами, лінгвістами, освітянами і
політиками? Цією статтею ми намагаємося знайти відповіді на всі ці запитання та
систематизувати знання щодо залучення нових слів, словосполучень та термінів до
словника сучасної французької мови та спеціальних термінологічних словників у
кожній галузі французького суспільства та франкомовної спільноти.
Різні аспекти утворення, використання та стандартизації термінів висвітлюються
у творах такими дослідниками як Л.А. Васенко, Ф. Годен, Л. Гольденберг,
Н. Гормезано, А. Клас, А. Кондамін, Н. Королевич, І. М. Кочан, Д. С. Лотте,
Р. Мартен, Г. П. Мацюк, Г. Наконечна, О. В. Нубасов, Т. І. Панько, М. Пежанський,
Ж. Рахмстор, А. Рей, Ж. Ріуль, К. Рош, Л.-Ж. Руссо, Д. Сагер, С. Сепала,
М. Трохименко.
Аналіз змін у лексиці та привнесення нових лексичних одиниць до словників
офіційного вжитку здійснюється через експертів Французької академії, Генеральну
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делегацію з французької мови та мов Франції, а також Головну комісію з
термінології та неології. Зацікавлені у регламентації словникового запасу
французької мови організації Франції підтримують тісний зв'язок із міжнародними
термінологічними інституціями та компетентними структурами інших франкомовних
країн [2].
Найавторитетнішим органом, який опікується поповненням словникового запасу
французької мови, є Французька академія (фр. Académie française, заснована в 1635
році при правлінні Людовика XIII його головним помічником, всесильним першим
міністром, кардиналом Рішельє) — одна із найстаріших інституцій Франції. Цей
авторитетний і знаний в усьому світі орган, як відомо, складається із сорока членів,
кожного із яких вибирали колеги-академіки після смерті попередника. Члени
Французької академії обираються назавжди, тому їх називають «безсмертними».
Академія ставить перед собою дві головні мети, на реалізацію яких скеровані її дії
протягом славної, довшої за триста років історія.
Перша й найголовніша мета була записана в статуті Академії ще на момент її
утворення, - піклування про стан французької мови. Для виконання цієї статутної цілі
Академія завжди і нині працювала та працює над тим, щоб стандартизувати
французьку мову і перетворити її на рідну мову для громадян Франції усіх провінцій,
регіонів, заморських департаментів та територій. В статті XXIV статуту організації
записано, що «первинним завданням Академії є якомога невтомніша турбота про те,
щоб надати нашій мові певних правил, зробити її чистою, красномовною й здатною
для праці в області мистецтв і науки» [3].
Академія і надалі піклується про підтримку високого рівня якості мови,
відслідковує всі ті зміни, до яких природно схильна будь яка мова в процесі своєї
еволюції. Французька академія визначає критерії, на основі яких розробляються
правила хорошого вжитку, редагує Словник Французької академії, який впроваджує
мовні стандарти, друкує у спеціальних виданнях рекомендації, а також бере участь у
організації та діяльності різних комісій з термінології національного та міжнародного
рівнів.
Другим завданням Академії, не записаним при її заснуванні, є розподіл
пожертвувань. Академія щороку нагороджує цілу низку видатних мовознавців,
письменників, поетів, літературних критиків та вручає приблизно шістдесят
літературних премій, серед яких най відомішими є Велика літературна премія
Французької академії та Велика премія франкомовного співтовариства. Останню
засновано порівняно недавно - у 1986 і вона свідчить про ту увагу, з якою Академія
ставиться до справи розповсюдження французької мови і популяризації французької
культури у світі.
Найважливішим завданням Академії є реєстрація та вивчення усіх варіантів слів,
зворотів, вимови і орфографії. На наступному етапі роботи виявляється найбільш
оптимальна форма, здатна виступити у ролі нормативного еталону для усіх
зацікавлених сторін: видавців, редакторів законодавчих актів та адміністративних
документів, науковців та викладачів, що представляють галузь освіти. Для того, щоб
цей процес проходив на потрібному високому рівні, Академія працює у двох
напрямах:
- встановлює повну номенклатуру слів, правила їхньої вимови, орфографії та
змісту, що лягає в основу видання лексикографічного словника;
- редагує та готує до друку Академічну граматику французької мови, видання
якої, нажаль, переноситься із року в рік.
Наразі Академія продовжує свою діяльність, працює над наступним випуском
Словника Французької академії, що фіксує вжиток мови. До компетенції Академії
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належить розробка рекомендацій з питань мови, а також діяльність у складі
різноманітних комісії з питань термінології.
Таким чином, Французька академія присутня на різних етапах вивчення та
розроблення термінів. Вона є обов’язковим учасником спеціальних національних
комісій, що пропонують французькі терміни для того, щоб визначати нові поняття у
різних галузях життя суспільства (політика, економіка, інформатика, телекомунікації,
транспорт, атомна енергетика, культура, спорт…) [4].
Другою за своєю впливовістю установою, яка ставить перед собою завдання
охорони та збагачення французької мови, є Генеральна делегація з французької мови
та мов Франції (Délégation générale à la langue française et aux langues de France DGLFLF). Генеральна делегація опікується дотриманням закону від 4 серпня 1994 р.
(закону Тубона), а також декрету з застосування цього закону від 1996 р. щодо
збагачення французької мови та заходів з обмеження словникового вжитку [5]. З
цією метою Генеральна делегація з французької мови та мов Франції, разом із
Головною комісією з термінології та неології, координує діяльність спеціалізованих
термінологічних комісій і Французької академії з створення термінологічних
галузевих словників. Наприклад, Генеральна делегація брала участь у створенні
ФрансТерм (FranceTerme), термінологічного словника, найактуальніша інформація
якого стала доступна як фахівцям так і широкому загалу користувачів завдяки
можливостям Всесвітньої інформаційної мережі (Інтернету) [6].
Генеральна делегація з французької мови та мов Франції бере також участь у
програмах викладання французької мови трудовим мігрантам, підтримує
відродження втрачених та актуалізацію існуючих регіональних мов із залученням їх
до використання у засобах масової інформації, фестивалях та театрі. Вона організує
також щорічний Тиждень французької мови і франкофонії, що традиційно
святкується у франкомовних та інших розвинутих країнах світу у березні.
Усі зміни, які стосуються самих різних сфер діяльності людського суспільства
знаходять своє відображення у постановах з термінології, що друкуються в Офіційній
газеті Французької республіки (Journal officiel de la République française). Цими
постановами уточнюються поняття, значення та підбираються закордонні
еквіваленти спеціальних термінів, які використовуються у нормативних текстах як
службовцями французької адміністрації, так і представниками органів місцевого
самоврядування [7]. Такі постанови є результатом безперервної клопіткої роботи
спеціальних відомчих термінологічних комісій, які існують при кожному із
міністерств і діяльність яких направляється і координується Головною комісією з
питань термінології та неології [8].
Головна комісія з питань термінології та неології (Commission générale de
terminologie et de néologie) – це міжміністерське об’єднання фахівців, яке ставить перед
собою мету сприяти збагаченню французькою мови. Підпорядкована напряму Прем’єр
міністру країни, комісія була створена згідно з положеннями декрету № 96-602 від 3
липня 1996 щодо збагачення словникового запасу французької мови. Крім власне
збагачення словникового запасу шляхом утворення термінів та неологізмів, до
компетенції комісії відноситься діяльність з утворення мотивації використання
французької мови у різних сферах громадського життя, таких як економіка, політика,
освіта, право, наука та техніка, культура і спорт, а також сприяння діяльності та
поширенню географії такого потужного руху всесвітнього масштабу як франкофонія
[9].
Перед Головною комісією, як і перед Французькою академією, стоїть завдання
затвердити нові терміни, досліджені і запропоновані до вжитку спеціалізованими
галузевими та міжгалузевими комісіями з термінології та неології.
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Головним центром міжнародного рівня з координації та стандартизації термінів є
Інфотерм – Міжнародний інформаційний центр з питань термінології. Цей центр
було засновано у 1971 р. в наслідок угоди, укладеної між Австрійським інститутом
стандартизації (ASI) та Організацією з освіти, науки та культури Організації
Об’єднаних націй (UNESCO). Інфотерм має на меті поширення та координацію
міжнародного співробітництва у царині термінології [10].
Членами центру є інститути, організації та міжнародні, регіональні і національні
термінологічні мережі, а також спеціалізовані урядові і громадські структури з
проблем термінології. Головними серед них є:
Асоціація з розповсюдження термінології та знань (GTW);
Європейська асоціація з термінології (EAFT);
Європейський мультимедійний форум (EMF);
Міжнародна асоціація з онтології та її застосування (IAOA);
Міжнародна федерація перекладачів (FIT);
Міжнародний інститут з термінологічних досліджень (IITF);
Міжнародна мережа з термінології (TermNet);
Камузі Проджект Інтернейшнл (KPI);
Термінологічний координаційний відділ Європарламенту (TermCoord);
Універсальна есперанто асоціація (UEA).
З моменту свого заснування Інфотерм поглиблює експертну роботу, поширює
співпрацю між установами, організаціями та термінологічними мережами, розвиває
політики і стратегії з термінології, вивчає юридичні аспекти термінологічних даних,
авторські права зокрема, обговорює теоретичні і методологічні аспекти проблеми
термінотворення та перекладу, стандартизує принципи і методи термінології, а також
надає рекомендації з їх застосування на практиці.
Таким чином, урядові і громадські організації Французької республіки
продовжують політику своїх попередників з захисту французької мови та її
популяризацією у світі. Установи, які займаються моніторингом змін, що
відбуваються у мові, захистом літературної французької мови від небажаних впливів,
аналізом та відбором термінологічної лексики та слів повсякденного вжитку, тісно
співпрацюють між собою та із іноземними структурами аналогічного спрямування
[11]. Поряд із цим, Франція, як член Європейського співтовариства, велику увагу,
особливо останнім часом, приділяє збереженню та відродженню місцевих
регіональних мов. Але ця політика не суперечить підтримці та недоторканності
авторитету мови французької як єдиної загальнодержавної та як засобу
безперешкодного спілкування між собою великої кількості франкомовних людей
(900 млн.), які мешкають практично на усіх континентах нашої планети.
ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
ОФИЦИАЛЬНОГО ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Н. Е. Шабинский,
Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля,
Молодежный квартал, 20-а, г. Луганск, 91034, Украина,
E-mail: callcenter@snu.edu.ua
Предлагаемое исследование посвящено правовым нормам и механизмам пополнения словарей
французского официального языка новой лексикой вообще, и терминами из различных отраслей
общественной деятельности, в частности. Рассматривается законодательная база Франции,
стандартизирующая вопросы регулирования словообразования, а также ведущие учреждения и
организации Французской республики, которые играют в этом процессе главную роль.
Ключевые слова: комиссия, неологизм, перевод, словарь, стандартизация, термин, терминология,
Французская академия, франкофония.
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PRINCIPLES AND MECHANISMS OF INCLUDING NEW VOCABULARY
INTO FRENCH FORMAL LANGUAGE
N. Shabinskyі,
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University,
20a, Molodizhny kvartal, 91034, Luhans’k, Ukraine,
E-mail: callcenter@snu.edu.ua
The research is devoted to the laws and principles of including into the dictionaries of French formal
language of new vocabulary, in general, and terms from different spheres of social activity, in particular. The
legislative basis, which standardizes the word formation issues, is given and the leading institutions and
organizations in French Republic, which play the main role in this process, are named.
Key words: commission, neologism, translation, dictionary, standardization, term, terminology, French
Academy, francophonie.
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