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СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ
Анотація. Магістерську роботу «Структурні та семантичні особливості стоматологічних термінів» при-
свячено аналізу структурно-семантичним ознакам українських, англійських та французьких термінів в 
інструкціях до медичних препаратів. Мета дослідження – проаналізувати та виокремити істотні харак-
теристики термінів медицини; проаналізувати терміни в стоматологічній термінології України, США та 
Франції, визначити словотвірну структуру таких термінологічних утворень, з’ясувати особливості їхнього 
функціонування; визначити словотвірну структуру таких термінологічних утворень, з’ясувати особли-
вості їхнього функціонування; з’ясувати місце термінів в фармацевтичній терміносистемі, вивчити їхню 
структуру й походження; систематизувати теоретичний матеріал стоматологічних термінів. 
Ключові слова: термін, стоматологічна термінологія, термінологічна система, структура терміна, 
медична лексика, терміни-словосполучення, фахове мовлення, термінологічна одиниця, інструкція до 
медичного препарату.
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STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF DENTAL TERMS
Summary. The master's thesis "Structural and Semantic Features of Dental Terms" is devoted to the analysis 
of structural and semantic features of Ukrainian, English and French terms in the instructions for medical 
preparations. The purpose of the study is to analyze and distinguish essential characteristics of medical terms; 
to analyze the terms in the dental terminology of Ukraine, the USA and France, to determine the word structure 
of such terminological entities, to find out the peculiarities of their functioning; to determine the word structure 
of such terminological formations, to find out the peculiarities of their functioning; to determine the place of 
terms in the pharmaceutical term system, to study their structure and origin; systematize the theoretical mate-
rial of dental terms in the texts of instructions for medical preparations; to find out the general ways of translat-
ing the dental vocabulary of English and French-speaking medicines; to analyze the main tendencies of terms 
formation in English and French-speaking medicines; to define productive ways of translating the semantic and 
structural features of dental terms in the texts of English and French-speaking instructions for medical prod-
ucts. The following methods were used for studying the material: descriptive and comparative methods, contex-
tual and quantitative analyses. The results of the study described the content and concept of the term "term" 
and "medical term", as well as their classification; principles of the research that underlies functional semantics 
and proposing a methodology for computer-assisted analysis; the disclosure of the major problems of translation 
in terminology; the characterization of various methods and variations of translation of medical terminology in 
the instructions for dental preparations. The conclusions of the study indicate the need for further studies of 
medical terminology. It is necessary to continue improving the standardization of medical terminology and the 
compilation of dictionaries of different types on the material of the instructions for medical preparations.
Keywords: term, dental terminology, terminological system, structure of the term, medical vocabulary, terms-
phrase, professional speech, terminological unit, instruction to the medical preparation.

Постановка проблеми. Термінологічна 
система стоматології – одна з найсклад-

ніших у мові медицини. Стрімка інтернаціоналі-
зація медичної комунікації та утворення великої 
кількості нових термінів спонукають лінгвістів 
до поглибленого вивчення медичної стоматоло-
гічної термінолексики. 

На важливість досліджень у галузі стомато-
логічної клінічної термінології вказували як мо-
вознавці, так і медики. Вона зумовлена тим, що 
це найдавніша термінологія, на прикладі якої 
можна простежити шляхи становлення, розвит-
ку та вдосконалення термінів, реалізацію семан-
тичних процесів, певні тенденції, способи і засо-
би словотворення, а також функціонування цих 
засобів саме в галузі медицини.

На жаль, сучасні автори наукових праць зі 
стоматології далекі від належного рівня знань 
норм української мови [4, с. 6].

За спостереженнями, найбільші труднощі 
в користуванні стоматологіч-ними термінами ви-
кликає родовий відмінок однини іменників чоло-
вічого роду 2 відміни [5, с. 95].

Проте в україністиці досі немає комплексної 
праці, в якій би було всебічно досліджено меди-
ко-клінічну терміносистему стоматології на осно-
ві системно-семасіологічного, ономасіологічного 
і функціонально-комунікативного аналізу, що 
уможливило б реалізацію завдання семіологічного 
опису стоматологічної лексики. У наш час, як свід-
чить аналіз сучасних джерел по стоматологічній 
термінології, недостатньо вивчено медико-клініч-
ну стоматологічну термінолексику, невпорядкова-
но її словниковий склад, що пов’язано з відсутністю 
в українській мові повного словника стоматологіч-
них клінічних термінів, а також відсутністю повно-
го переліку клінічних термінів із визначеннями 
в наявних медичних тлумачних словниках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У роботах вітчизняних лінгвістів розглядаються 
питання сучасної термінології як у межах за-
гальної лексикології, так і в межах її семантич-
ного, граматичного та дериваційного аспектів, 
у розвитку теорії терміна загалом [9, с. 312].

В останні роки більшої уваги як світовими, так 
і українськими лінгвістами низка праць присвя-
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чена вивченню медичної термінології (Косенко, 
Литвиненко, Лещенко, Перхач), особливостям бага-
токомпонентних термінів (Дроздова), функціональ-
но-стильовим параметрам (Сизонов), структурно-
семантичним особливостям інструкцій (Станівчук).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Актуальність роботи зу-
мовлена тим, що на даний момент у нас існує 
потреба у дослідженні структурно-семантичних 
особливостей стоматологічних термінів у ін-
струкціях до медичних препаратів та обробки за-
собів перекладу цих інструкцій. Через це, до-
слідження термінів до медичних препаратів, зі 
сторони перекладознавчого та семантичного ас-
пектів дасть можливість виявити виняткові сво-
єрідності та відмінності української, англійської 
та французької термінологій. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є аналіз українських, англійських та французь-
ких термінів в інструкціях до стоматологічних 
препаратів у перекладознавчому аспекті. Зада-
на мета передбачає розв’язання таких завдань: 
описати та систематизувати закономірність 
еволюції медичної термінології і Україні, США 
та Франції; розглянути структуру інструкцій до 
медичних препаратів; описати методику аналізу 
термінів, характерних для текстів інструкцій до 
медичних препаратів; встановити структурно-се-
мантичні особливості мовленнєвої реалізації тер-
мінів інструкцій до медичних препаратів.

Виклад основного матеріалу. Медична 
термінологія як сукупність назв та понять заро-
дилася разом із медициною, ще до зародження 
термінології як науки [7, c. 145]. 

Фахова мова є природним середовищем виник-
нення та функціонування термінів, які номінують 
поняттєву базу спеціальної галузі знань [6, с. 197].

Поповнення медичної термінології відбува-
ється за допомогою традиційних словотвірних 
засобів мови (морфологічний, синтаксичний і се-
мантичний способи) на основі наявної фахової 
й загальновживаної лексики [2, с. 69].

Усі складні терміни можна поділити на дві 
групи: двокомпонентні та багатокомпонентні. 
Найбільш поширеними є двокомпонентні термі-
ни, переклад яких не викликає особливих труд-
нощів за умови досконалого володіння одноком-
понентними медичними термінами [1, с. 24].

Термін аналізується як основний елемент 
фахової мови медика, виходячи з його звукової 
характеристики та лексико-семантичних осо-
бливостей. Правопис медичних термінів та від-
мінювання термінів-іменників на прикладі назв 
захворювань, симптомів розкривають актуальні 
аспекти проблеми передавання запозиченої лек-
сики українською мовою [3, с. 115].

Основу матеріалу дослідження склада-
ють тексти інструкцій до медичних препара-
тів (загалом 600 інструкцій, по 200 кожною 
з досліджуваних мов). Тексти сформовано згідно 
з міжнародною анатомо-терапевтичною-хіміч-
ною класифікацією (англ. Anatomical Therapeutic 
Chemical Classification System). Інструкції до ме-
дичних препаратів були затверджені протягом 
2000-2018 рр., відібрані з інтернет-ресурсів Мі-
ністерства Охорони Здоров’я України, WebMD – 
Better information. Better health, Base de Donnees 
publique de medicaments.

Медичні препарати, які реалізуються в аптеках, 
мають при собі супровідні листівки – інструкції до 
правильного вживання. У лінгвістиці інструкцію 
визначають як текст, що являє собою певний вид 
дискурсу, а отже, має його основні характеристики. 
Інструкція включає певні макроструктури, котрі 
визначають її тематичний зміст [10, с. 230].

Тексти інструкцій, описуючи різні препарати, 
виявляють, проте, спільні риси структурної ор-
ганізації. Простежується чітке структурне чле-
нування текстового корпусу на окремі ділянки. 
Розмежування здійснюється за допомогою систе-
ми заголовків та підзаголовків. Система заголо-
вків та підзаголовків утворює структурний кар-
кас тексту, а виокремлені в межах каркасу блоки 
мають певне семантичне наповнення і прагма-
тичну настанову.

На базі однакових інструкцій трьох термі-
нологічних систем було створено паралельний 
порівняльний корпус. Побудова порівняльно-
го лінгвістичного корпусу фармацевтичних ін-
струкцій проводилася поетапно. Було сформо-
вано джерельну базу даних із інтернет-ресурсів 
відповідно до анатомо-терапевтичної класифіка-
ції. Оскільки матеріал будь-якого дослідження 
в корпусній лінгвістиці повинен бути хроноло-
гічним та тематично однорідним, то для цього 
було обрано однакові українськомовні (200 шт.), 
англійськомовні (200 шт.) та французькомовні 
(200 шт.) інструкції до медичних препаратів.

У результаті проведення лексичного розбору 
було здійснено ручну лематизацію. Після за-
вершення лематизації, відбувалася вибірка за 
частинами мови зі словників та енциклопедій 
медичного змісту.

Методом суцільної вибірки було відібрано тер-
мінологічні одиниці в українськомовних, англій-
ськомовних та французькомовних інструкціях.

Медична термінологія – велика, динамічна 
та структурована система, про що опосердковано 
свідчить термінонасиченість текстів інструкцій 
до медичних препаратів [8, с. 171].

Висновки і пропозиції. Утворення повного 
медичного словника стома-тологічних термінів 
допоможить розв’язати наступні завдання:

• розглянути питання про мовний статус 
стоматологічних медико-клінічних термінів, 
з’ясувати їх знакову специфіку;

• проаналізувати шляхи формування системи 
стоматологічної клінічної термінології, визначи-
ти джерела її поповнення;

• дослідити способи термінотворення, вказати 
на основні словотвірні моделі, визначити статус 
і семантичні характеристики формантів – склад-
ників терміна;

• виявити лексико-семантичні особливості до-
сліджуваної термінології; проаналізувати при-
чини, що зумовили синонімізацію найменувань 
у підмові даної галузі;

• визначити шляхи унормування стоматоло-
гічної медико-клінічної термінології на сучасно-
му етапі.

Цінність дослідження виявляється в тому, що 
його результати можуть бути використані під час 
вивчення таких курсів: загального мовознавства, 
зіставного мовознавства, практики перекладу, 
прикладної та когнітивної лінгвістики, у спец-
курсах із термінознавства, перекладознавства, 
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когнітивної семантики, лінгвокультурології 
та міжкультурної комунікації.

Кожному досліднику, лікарю, зокрема і стома-
тологу, необхідні розвинуті чуття наукової мови, 
мовний смак, володіння науковим стилем мов-

лення і письма, мовними засобами наукового, 
насамперед вузькоспеціалізованого тексту. Ці 
якості є результатом цілеспрямованої роботи над 
собою, можливості для якої відкриває пропонова-
на стаття.
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