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СТPУКТУPНО-СЕМАНТИЧНI ОСОБЛИВОСТI 
ТЕРМIНОЛОГIЇ ЕПIДЕМIОЛОГIЇ

Реферат. Епідеміологія як загальномедична галузь є однією 
зі сфер знань, що найбільше розвивається. Епідеміологічна 
термінологія співвідноситься з понятійною системою 
епідеміології як наукової галузі та практичної діяльності, 
що досліджує особливості епідеміологічного процесу. 
Розвиток епідеміологічної науки призводить до змін у обсязі 
та змісті поняття, якому відповідає термін, уточнюються 
чи змінюються дефініції термінів. Сукупна робота 
епідеміологів та лінгвістів над структурно-семантичним 
описом епідеміологічної термінології відповідає зростаючому 
попиту в галузевому тлумачному термінологічному словнику 
для прикладних цілей.
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Поступ наукових знань відбувається у двох діалектич-
но протилежних напрямках – унiверсалiзацiї та спецiалiзацiї. 
Cпецiалiзацiя медичних знань практично реалізується в 
утвореннi окремих галузей, які поступово формують відносно 
самостiйнi медичні науки.

Eпiдемiологiя є однією з найдавніших медичних наук. 
Її традиційно розглядають як науку про закономiрностi 
епiдемiчного процесу [1], [4], [5]. Зараз епiдемiологiя як сфе-
ра знання досягла рівня загально медичної науки i активно 
розвивається, що знаходить своє відбиття на її поняттєво-
термiнологiчнiй структурі.
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Iнформацiйне засвоєння сучасної літератури з 
епiдемiологiї, поява нових термiнологiчних одиниць, які свід-
чать про зміни, що відбуваються в поняттєвій основі науки, 
висуває завдання вивчення особливостей епiдемiологiчної 
термiнологiї, її поняттєвої структури.

Викладене вище визначає необхiднiсть складання нор-
мативного галузевого термiнологiчного словника. Важливо 
унiфiкувати поняттєву систему спецiальностi, використову-
ючи знання про досягнення сучасної епiдемiологiї в усьому 
свiтi. У процесі підготовки словника необхідно представля-
ти не тальки переклад та дефiнiцiю терміна, але й наводити 
словосполучення, які функціонально відбивають семантичну 
структуру терміна, а також розкривати вiдтiнки його значення.

Результати такого дослідження дають можливість ви-
значити межі термiнополя епiдемiологiї та підготувати лек-
сичну базу для упорядкування та унiфiкацiї епiдемiологiчної 
термiнологiї з метою укладання тлумачного галузевого 
епiдемiологiчного словника. Для реалiзацiї цього завдан-
ня, безперечно, необхідно спiвробiтництво фахiвцiв у галузі 
епiдемiологiї та лiнгвiстики.

Як відомо, термiнологiя є базовим структурним еле-
ментом удосконалення та стандартизації конкретної галу-
зі, а термін – це слово або словосполучення зi спеціальним 
значенням, яке виражає та формує професійне поняття i 
яке застосовують у процесі пізнання та засвоєння науко-
вих та професійних об’єктів і відношень мiж ними [2, c. 5].

Eпiдемiологiчна термiнологiя має свої особливос-
ті, які слід ураховувати під час її вивчення. Ця термiнологiя 
спiввiдноситься з поняттєвою системою епiдемiологiї як га-
лузі науки i практичної дiяльностi, що вивчає особливості 
епiдемiчного процесу. Структура епiдемiологiчної термiнологiї 
відбиває галузеве пiдроздiлення в науцi (епiдемiологiчна 
мiкробiологiя, епiдемiологiчна iмунологiя, епiдемiологiчна 
генетика, молекулярна епiдемiологiя, екологiчна 
епiдемiологiя, популяцiйна епiдемiологiя та тощо.) [1, 4]

Якість засвоєння галузевих знань підвищується, якщо 
спецiалiст вiльно володіє термiнологiчним апаратом дисциплі-
ни, чітко уявляє її структуру, iснуючi класифiкацiї, iєрархiчнi 
поняттєві зв’язки, групи основних та похідних термiнiв.

Структурно-семантичні особливості термінології епідеміології
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Вважаємо неправильним погляд, згідно з яким нові 
терміни з’являються лише на початку розвитку науки в ми-
нулому, i нині відбувається утворення нових термiнологiчних 
одиниць, зміни в обсязі та змiстi поняття, якому вiдповiдає 
термін, уточнюються або змінюються визначення термiнiв.

Розвиток епiдемiологiчної науки, наприклад, при-
вів до зміни змісту самого поняття “епiдемiологiя”, що зна-
йшло відбиття в дефiнiцiї термiна, який позначає це по-
няття. Eволюцiя поглядів у традицiйнiй епiдемiологiї як 
науці про закономiрностi епiдемiчного процесу, що являють 
собою сукупність взаємопов’язаних мiж собою iнфекцiйних 
станів, привела до розширення дефiнiцiї за рахунок вклю-
чення в неї оцінки епiдемiчного процесу як явища попу-
ляційного характеру не тільки iнфекцiйної природи [5].

Під час роботи з епiдемiологiчною термiнологiєю необ-
хідно враховувати також загальне та вiдмiнне у спiввiдносних 
чужомовних (англійських, латинських) термінах при перекла-
ді. Тлумачення допомагає науково обґрунтовано пояснити вжи-
вання вiдповiдних термiнiв з урахуванням як мовних особли-
востей, так i специфіки розуміння суті терміна в епiдемiологiї 
(наприклад, термін “Епiдемiя” та його класифiкацiйнi 
похiднi – водна епiдемiя, контактна (побутова) епiдемiя, мо-
лочна епiдемiя, трансмiсивна епiдемiя, харчова епiдемiя; або 
термiн “вогнище” – природне вогнище, епiдемiчне вогнище, 
ендемiчне вогнище, огнище зараження, вогнище iнфекцiї та iн.).

Української фахової літератури з епiдемiологiї 
недостатньо (основні підручники [3, 4], фаховий жур-
нал “Iнфекцiйнi хвороби”, в який входять публiкацiї 
i з епiдемiологiї, видають у Тернопільському медич-
ному iнститутi). В опублікованому нещодавно Законі 
України «Про захист населення вiд iнфекцiйних хво-
роб» [5] розділ 1, присвячений загальним положен-
ням, містить визначення термiнiв, які більшою части-
ною стосуються саме епiдемiологiї. До цього переліку, 
який стане в нагоді під час вивчення епiдемiологiчної 
термiнологiї i складанні термiнологiчного словника, 
включено такі терміни, як “епідемія”, “епiдемiчна си-
туація”, “благополучна епiдемiчна ситуація”, “небла-
гополучна епiдемiчна ситуація”, “нестійка епiдемiчна 
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ситуація”, “протиепiдемiчнi заходи”, фактори пе-
редачі збудників iнфекцiйних хвороб”, “санiтарно-
протиепiдемiчнi правила”, “профiлактичнi щеплення”.

Запроваджена спільна робота епiдемiологiв та 
лiнгвiстiв визначає новий науковий напрямок i вiдповiдає 
нагальній потребі в термiнологiчних тлумачних словни-
ках для перекладу, навчання та практичної професійної 
дiяльностi медиків.
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Петрова О. Б.
CТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕРМИНОЛОГИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Эпидемиология как общемедицинская наука является 
одной из наиболее развивающихся сфер знания. 
Эпидемиологическая терминология соотносится с понятийной 
системой эпидемиологии как области науки и практической 
деятельности, изучающей особенности  эпидемического 
процесса. Развитие эпидемиологической науки приводит 
к изменению в объеме и содержании понятия, которому 
соответствует термин, уточняются или меняются определения 
терминов. Совместная работа эпидемиологов и лингвистов над 
структурно-семантическим описанием эпидемиологической 
терминологии отвечает возрастающей потребности в отраслевом 
толковом терминологическом словаре для прикладных целей. 
(Филологические исследования: Филология и медицина, вып. 11, 
2014 (2011), с. 128–132).

Ключевые  слова: семантическая структура, 
терминологический словарь, эпидемиологическая терминология.
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Petrova О. B.
STRUCTURAL SEMANTICAL FEATURES OF EPIDEMIOL-
OGY TERMINOLOGY

Epidemiology as a general medical science is currently still in ac-
tive progress. Epidemiological terminology correlates with concep-
tual system of epidemiology as a field of science and practice con-
cerning with epidemic process. Progress in epidemiological science 
leads either certain changes in extent and content of concept of the 
corresponding term, or terms are given more precise definitions or 
their definitions are being changed. Linguists and epidemiologists’ 
cooperation in structural semantic description of epidemiological 
terms meets the increasing needs in terminology explanatory diction-
ary for practical application. (Philological researches: Philology and 
medicine, ed. 11, 2014 (2011), p. 128–132).

Keywords: epidemiological terms, semantic structure, termino-
logical dictionary.
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