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PECULIARITIES OF UKRAINIAN MEDICAL TERMS FORMATION
Мета: дослідити особливості формування українських медичних термінів, що 

називають хвороби.
Методи: теоретичний та критичний аналіз, синтез, системний аналіз, описо-

вий та порівняльно-історичний метод.
Результати. Проаналізовано матеріали двох лікарських порадників XVIII ст., 

визначено найвиразніші фонетичні, правописні та лексичні особливості текстів. Ви-
окремлено основні принципи номінації хвороб різних систем органів. Дослідження до-
зволило виявити, які саме уявлення мали українці щодо причин захворювань, з чим 
пов’язували певні симптоми та прояви, яким чином лікувались. Окрім того, просте-
жується рівень розвитку тогочасної наукової думки. Аналіз матеріалів порадників 
дозволив зробити припущення, що тексти принесені на територію України з поль-
ських земель, або ж польська мова мала тоді величезний вплив на українську, про що 
свідчать численні запозичення та паралельне використання кирилиці та латини.

Ключові слова: термінологія, медицина, лексика, клінічні терміни, назви хвороб, 
принципи номінації

Постановка проблеми. Медична терміносистема вважається однією з най-
давніших, тому що завжди існувала потреба надавати та отримувати допомогу у 
випадку поранення чи хвороби. Лексика народної медицини стала фундаментом для 
сучасної української термінології. Травники, лікарські та господарські порадники, да-
товані XVIII ст., містять початкові знання про причини та способи лікування хвороб. 
Вивчення текстів «ЛЂкарства описанъніє, которимы бє(з) мє(ди)ка в дому всякъ пора-
товатся можєтъ» (за редакцією В. Передрієнка) та «Малорусскіе домашніе лЂчебники 
ХVIII в.» (за редакцією О. Потебні) дозволяє зробити висновки щодо рівня тогочасної 
наукової думки, проаналізувати уявлення українців про особливості функціонування 
людського організму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти створення та функціонуван-
ня термінології досліджували мовознавці В. Даниленко, І. Ковалик, І. Кочан, А. Ла-
гутіна, Н. Цимбал, Т. Панько, О. Реформатський, А. Ткач та ін. Специфіку номінації 
медичних термінів представлено у роботах Г. Навчук, Н. Цісар, О. Самолисової. 
Ґрунтовний аналіз господарських порадників проведено Т. Файчук.

Мета статті: дослідити особливості формування українських медичних термі-
нів, що називають хвороби.
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Виклад основного матеріалу. У пораднику «ЛЂкарства ωписа(нъ)ніє» най-
більше слів, що називають хвороби шкіри (рис. 1). Можливо, така ситуація спосте-
рігається через те, що шкірні захворювання мають виразні зовнішні ознаки, тому є 
найбільш помітними. Відповідно, виникала потреба називати їх та розмежовувати. 
У «Малорусскіх домашніх лЂчебниках» ця група слів також є кількісно значною, 
але в цьому пораднику дещо переважають терміни, якими названі хвороби травної 
системи (рис. 2).

Рисунок 1 — Кількісна характеристика груп назв хвороб у пораднику 
«ЛЂкарства ωписа(нъ)ніє»

У порадниках зафіксовано низку фонетичних, правописних, морфологічних, лек-
сичних особливостей слів-назв хвороб. Найбільш розповсюдженими з фонетичних є:

Паралельне використання неповноголосних та повноголосних форм слів 
(«смрадъ» та «смород»; «кро(с)ти» та «короста»).

Відсутність переходу [о] в [і] в закритому складі («воспа», «боль», «заразность»).
Графічні особливості:
Паралельне використання латинських та кириличних літер («горачка значна», 

«горачка zначна»; «zапалεніε», «запалεніε»; «kameń в ниркахъ», «камεн в ниркахъ»).
Написання слів з редукованими («бεлъмо», «кровъ плюеть», «заворотъ голови»).
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Написання слів з Ђ, який у сучасній українській мові трансформувався в і 
(«помЂшаніε», «паралЂжъ», «рЂзачка»).

Морфологічні особливості:
Використання множинної форми назви хвороби («слабости ногъ», «сухоти»).
Частка не пишеться з дієсловами разом («неможетъ спать», «неслишить», 

«жолудокъ нетравить»).
У порадниках зафіксовані виразні лексичні особливості. Наприклад, вико-

ристання запозичень з латини («контрактури», «канцεръ»), грецької мови («mania», 
«εпилεпсія»), з польської («ценга», «кадукъ») зі словацької («exulceracie») та німецької 
мов («флюξъ»). Деякі терміни було дещо адаптовано до норм української мови зміною 
їхнього графічного і звукового складу (рис. 3).

Лексичною особливістю є наявність у порадниках церковнослов’янізмів. Напри-
клад: «сердце немощное», «уста пощепаніе», «помЂшаніε».

Слова й словосполучення, які називають хвороби, вступаючи в синонімічні від-
ношення, утворюють такі типи:

І. За словотвірною структурою:
1) слово синонімічне до іншого слова: «шалεнство» та «помЂшаніε»;
2) слово синонімічне до словосполучення: «оспа» та «дво(р)ска хороба»;
3) словосполучення синонімічне до словосполучення: «набракло(ст) язика» та 

«жаба по(д) язикомъ».
ІІ. За джерелом походження:

Рисунок 2 — Кількісна характеристика груп назв хвороб у пораднику  
«Малорусскіе домашніе лЂчебники ХVIII в.»
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1) українська назва синонімічна до української: «дрожесть» та «трасця»;
2) українська назва і запозичена: «горачка» та «мaлЂgна»;
3) запозичена назва синонімічна до іншої запозиченої: «кадукъ» та «εпилεпсія».
Деякі терміни утворюють антонімічні пари: «лεтгарgусъ» та «нεспаніε»»; 

«застарЂліε рани» та «рани свЂжиε».
Номінація хвороб відбувалась з врахуванням специфіки симптомів. Захворю-

вання, які супроводжувались підвищеною температурою тіла, названо поняттями «го-
рачка внутрεна», «горачка zначна», «огнь пεкεлній». Характер болю, який відчував 
хворий, пояснює назви «стриканіε», «чεкрика» (від дієслова «чикрижити» у значенні 
«різати»), «гризь» тощо. Свербіж супроводжував захворювання «свεрбъ», «свεрбεніε 
вεликεε носа», «перечос». Деякі терміни пояснюються особливостями роботи м’язів 
хворого: «конвунсіε» (запозичення з латини є похідним від дієслова convello «вириваю, 
ламаю, розбиваю, мучу, потрясаю», утвореного за допомогою префікса com- (con-) 
«з-» від дієслова vello «мучу, руйную, смикаю, деру, рву»); «спазм» (термін походить 
від грецького spáo «тягну»); «паралЂжъ» (походить від латинського paralysis «роз-
слаблення»).

Захворювання шкіри часто названі з врахуванням зовнішніх проявів певних 
симптомів. Подібність проявів за формою лежить в основі таких назв: «варицεсъ» (є 
запозиченим з латини, походить від слова «varix» — «вузол, вздуття»), «повикланія 
жилъ» (слово походить від польського «wyklocsie», що перекладається «вийти наверх, 
вилупитися»), «бородавка» (термін утворений від праслов’янського *borda — «боро-

Рисунок 3 — Кількісна характеристика термінологічних запозичень
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да»). Колір шкіри пояснює терміни: «хороба жолтε», «жолтячка», «рожа», «тЂло 
очεрнЂлε», «под глазами красно илы синіо». Специфіка прояву хвороби виявлена у 
назвах «оспа» (від дієслова «осипати») та «опухлость».

Хвороби, що супроводжувались сторонніми звуками, мають відповідні назви: 
«дзвонεніε и пищаніε», «шумъ и дзвε(н)ки в(ъ) ушахъ», «шумъ, пищаніε и бубнεніε во 
ушахъ». Назви «кашель», «ікавка», «хрипота» мають звуконаслідувальне походження.

Зміни у функціонуванні організму покладено в основу номінації таких хвороб: 
«нεспаніε», «слиханіε утрати(т)ся», «апεтиту знищεніε», «покармъ тратити».

Особливу групу слів складають терміни, у яких зображено уявлення україн-
ців про причини захворювань. Перевага в організми певних рідин пояснює назви 
«мεлянхолія» (з грецької «розлиття чорної жовчі») та «холера» (χολή з латини «жовч» 
і ῥέω «текти»). Терміни «кадукъ» (з польської «чорт»), «лεтгарgусъ» (походить від на-
зви підземної ріки Lethe), «уроки», «порчъ» демонструють вірування українців у вплив 
потойбічних сил.

Під час називання також враховано й місце локалізації захворювання: 
«дисεнтεрія» (термін є адаптованим відповідником до грецького слова «δυσεντερια», 
яке утворено за допомогою префікса δυσ- «не-» від εντερον «нутро, кишки, черево»), 
«гипокондрія» (походить від грецького «ὑπο-χόνδριον» — ділянка, яка знаходиться під 
хрящовими ребрами (несправжніми). Назва зумовлена тим, що із захворюванням че-
ревної порожнини у старій медицині пов’язували стан депресії), «подагра» (з грецької 
перекладається як «капкан для ніг»), «болЂзнь въ ушах», «болЂзнь подязичная».

 Раптовість прояву хвороби аргументує назву «поплεξія» (з грецької слово пере-
кладається «вражати ударом»). Тривалість захворювання пояснює терміни: «тεрціяна» 
(триденна пропасниця), «квартана» (чотириденна пропасниця), «старіε рани», «рани 
свЂжиε», «долга хороба», «удушие незастарЂлое».

Деякі терміни були утворені шляхом термінологізації слів загальновживаної 
лексики і вживаються також в інших терміносистемах, зокрема: «куряча слЂпота», 
«жаби во устах», «антоновъ огонь», «лихое мясо», «дикое мясо».

За словотвірною структурою найменування хвороб людей поділяються на:
 — прості назви («оспа», «горачка», «подагра», «слабизна»);
 — складені, або номінативні словосполучення («дво(р)ска хороба», «хороба 

жолтε», «боль в(ъ) рукахъ», «кашεль з кровію», «квартания фебри»);
 — розлогі назви («владЂніε утрачεня любъ в(ъ) ногахъ, или в(ъ) рукахъ», «кгди 

покорча(т) руки лю(б) ноги и владЂніε утрати(т)ся», «набракло(ст), ал(ъ)бо опух(ъ) 
нεніε ногъ», «хороба, в которой плюци запаливаются»).

За частиномовною приналежністю, більшість термінів представлені іменниками 
(«трясавиця», «шаленство», «отдишка», «ковтуны») та прикметниками («сердце не-
мощное», «тяжкоє диханиє», «кашель въдушний», «болячка волосова»).

Висновки. Термінологічна лексика відрізняється нерівномірністю. Медична 
термінологія формувалась на базі власне українського світогляду, але з залученням 
запозичень.

Аналіз матеріалів порадника «ЛЂкарства ωписа(нъ)ніє» дозволяє зробити при-
пущення, що текст був принесений на територію України з польських земель, або ж 
польська мова мала тоді величезний вплив на українську. Про це свідчить низка осо-
бливостей, зокрема паралельне вживання літер l та л («боl», «боль»), паралельне напи-
сання літер з та z («zапалεніε», «запалεніε»). До того ж, у тексті багато польських слів 
та українських слів, написаних латинськими буквами.

У статті О. Потебні до порадника «Малорусскіе домашніе лЂчебники ХVIII в.» 
зазначено, що цей текст знайдено в хуторі поблизу міста Ромни та села Хмелев. Тобто 
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можна припустити, що порадник було написано в північно-східній частині України, 
на Слобожанщині.
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Цель: исследовать особенности формирования украинских медицинских терми-

нов, которыми называют болезни.
Методы: теоретический и критический анализ, синтез, системный анализ, 

описательный и сравнительно-исторический метод.
Результаты. Проанализированы материалы двух врачебных справочников XVIII 

ст., определены наиболее выразительные фонетические, правописные и лексические 
особенности текстов. Выделены основные принципы номинации болезней различных 
систем органов. Исследование позволило выяснить, какие именно представления 
украинцы имели относительно причин заболеваний, с чем связывали определенные 
симптомы и проявления недугов, каким образом проводили лечение. Кроме того, про-
слеживается уровень развития научной мысли этого времени. Анализ материалов 
справочников позволил сделать предположение, что тексты были принесены на тер-
риторию Украины с польских земель, или же польский язык имел тогда огромное вли-
яние на украинский, о чем свидетельствуют многочленные заимствования и парал-
лельное использование кириллицы и латыни.

Ключевые слова: терминология, медицина, лексика, клинические термины, на-
звания болезней, принципы номинации.

Objective. To explore peculiarities of Ukrainian medical illnesses terms formation.
Methods. theoretical and critical analysis, synthesis, system analysis, descriptive, 

comparative-historical method.
Results. The materials of two medical reference books of XVII century are analyzed, 

the most distinct phonetic, spelling and lexical peculiarities of texts ware determined. The 
basic principles of the nomination of diseases of different organ systems are singled out. 
Research revealed Ukrainians` representations about the causes of the disease, the features 
of treatment and the relationship between symptoms and manifestations of the disease. The 
level of development of contemporary scientific thought is traced. The analysis of the mate-
rials made it possible to assume that the texts were brought to the territory of Ukraine from 
the Polish lands because Polish language had a tremendous impact on Ukrainian language 
at that time, and there are a lot of evidences of it, such as numerous borrowings and the si-
multaneous using of Cyrillic and Latin alphabets.

Key words: terminology, medicine, vocabulary, clinical terms, names of diseases, the 
principle of nomination


