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Формування терміносистеми окремої галузі залежить від змін, яких
зазнає мова в процесі свого розвитку та від досягнень кожної конкретної
науки на певному етапі історії народу-носія мови. Виникнення медичної
термінології пов’язане з необхідністю відшуковувати способи подолання
певних хвороб, з якими зустрічались люди.
Сучасна українська наукова медична термінологія пройшла досить
довгий і складний шлях розвитку – від термінологізації
спільнослов’янських і давньоруських загальновживаних слів, прямого
запозичення лексичних одиниць з інших мов до вироблення власних
словотворчих моделей з використанням як національних, так і
інтернаціональних терміноелементів [4, с. 17].
Перші систематизовані рецепти та настанови щодо лікування
захворювань різного типу подано у рукописних травниках та порадниках.
«Лікарські та господарські порадники XVIII ст.», які надрукував
В. А. Передрієнко є одним з прикладів джерел вивчення медичної
термінології, зокрема й назв хвороб.
При вивченні назв хвороб було визначено такі особливості цієї групи
лексики:
1. Відображено результати першої палаталізації («На тεчεніε крови z
носа» [3, с. 27]).
2. Відсутній перехід о в і у закритому складі («слабости ногъ» [3, с.
67]).
3. Використано поряд з повноголосними формами не повноголосні
(«короста», «кро(с)ти»).
4. Наявне паралельне вживання літер l та л («На боl голови…» [3, с. 20],
«На боль голови частой» [3, с. 55]).
5. Простежується паралельне вживання ы та и («жыли» та «жили»).
6. Спостерігаємо використання назви хвороби («ікавка») без
протетичного г, притаманного сучасному аналогу («гикавка»).
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7. У пораднику простежується варіативність форм одного й того ж
слова («колка», «кол(ъ)ка», «колючки»).
8. Використано слова, написання яких збігається зі сучасною формою
(«кашεль [3, с. 60]) та терміни, які сьогодні є застарілими («сухота»
[3, с. 65]).
9. Термін на позначення хвороби вжито у формі множини («глухоти»
[3, с. 59]).
10.У пораднику використано синонімічні назви однієї хвороби
(«горачка», «мaлЂgна» та «чεкрика»; «оспа» та «дво(р)ска хороба»).
11.Використано запозичені терміни: латинізм («фεбра» [3, с. 40]),
полонізм («мaлЂgна» [3, с. 21], «кадукъ» [3, с. 59]), запозичення з
грецької мови («гипокондрія», «мεлянхолія» [3, с. 59]).
12.Простежується термінологічна синонімія («кадукъ», «εпилεпсія»;
(«диминиця», «бубонεсъ», «карбункулъ», «апостεма», «ка(н)цεръ»).
Вивчення лексики на позначення назв хвороб сприяє розумінню
уявлень українців про причини та джерела захворювань, про характер
симптомів тощо. Ці уявлення покладені в основу номінації хвороб.
Називання захворювань відбувалось з урахуванням таких ознак:
І. Симптоматика.
1. Висока температура: «горачка», «огнь пεкεлній».
2. Характер больових відчуттів: «стриканіε», «сεрдца дрεніε»,
«сухоти».
3. Специфічні зовнішні прояви:
а) подібність за формою (слово «варицεсъ» є запозиченим з латини,
походить від слова «varix» – «вузол, вздуття» [1, с. 805]).
б) колір шкіри хворого («хороба жолтε» та «жолтячка»).
ІІ. Уявлення про причини хвороби.
1. Перевага в організмі рідини певного типу. «Холера» є запозиченим
з латинської мови «cholera», яке походить від грецьких слів «χολή» (жовч)
и «ῥέω» (текти) [2, Т. 6, с.194]. «Мεля(н)холія» має грецьке походження і
складається з прикметника «μέλας» – чорний, та іменника «χολή» – жовч.
Отже термін перекладається як «розлиття чорної жовчі». Саме такий тип
рідин, за Гіппократом, переважає в організмі меланхолійної людини
[2, Т. 3, с. 432].
2. Вплив демонічних сил на хворого. «Кадукъ» має польське
походження, його використовували також для називання нечистої сили,
оскільки вірили, що хвороба виникає після того, як у людину вселиться
чорт [2, Т. 2, с. 340].
ІІІ. Спосіб розповсюдження захворювання. Назва «повЂтра» (чума)
аргументується тим, що ця хвороба передається повітряно-крапельним
шляхом.
IV. Уявлення про джерело розповсюдження хвороби. На позначення
сифілісу використано слова «francowatym» та «franki». Ймовірно, назва
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пов’язана з Францією, звідки, за уявленнями людей, була принесена
хвороба.
V. Назва утворена завдяки звуконаслідуванню («кашель», «ікавка»).
Отже, медична термінологія, представлена у пораднику «Лђкарства
ωписа(нъ)ніє, которимы бє(з) мє(ди)ка в дому всякъ поратоватся можєтъ»,
є неоднорідною за своїм складом. Текст насичений запозиченнями з
латини, грецької, словацької, польської мов. Засвоєння іншомовних
медичних назв відбувалось шляхом зміни їх графічного і звукового складу,
завдяки певної адаптації запозичень до норм української мови. Наприклад,
запозичені терміни у пораднику написано кирилицею.
Особливістю назв хвороб XVIII ст. є те, що деякі терміни залишись
незмінними й сьогодні («шалεнство», «кашεль», «лишай»). Але більшість
термінів, представлених у пораднику, суттєво відрізняються від сучасних
аналогів, мають свої фонетичні та граматичні особливості.
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У науці про мову існує спеціальний розділ, цілий напрям
лінгвістичних досліджень, присвячений іменам, назвам, найменуванням –
ономастика. Історії виникнення прізвищ у німецькій мові присвячено
багато монографій, статей, публікацій. Людина має ім’я, прізвище, може
мати прізвисько, псевдонім. Цей розділ онімів називається антропоніміка
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