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Аналіз концепту ЛІКАР на матеріалі
медичної термінології

Сучасні вчені, які досліджують медичну термінологію в межах когнітивної парадигми, зазначають: «мова медицини інтерпретується як
засіб категоризації людської діяльності, як вербалізований прийом мислення про науковий світ» [Бекишева 2013, с. 262].
У когнітивному аспекті медичну термінологію розглянуто у працях
таких дослідників, як: О. Барташової, яка досліджувала когнітивне моделювання термінології ендокринології на матеріалі англійської мови
[Барташова 2015]; Ю. Віт описала лінгвокогнітивний аспект офтальмологічної термінології на матеріалі англійської мови [Віт 2006];
Л. Єльцова аналізує концепти простору в медичній термінології на матеріалі російської мови [Ельцова 2000]; С. Маджаєва приділила увагу
становленню та розвитку медичної термінології на матеріалі російської
мови [Маджаєва 2013]; Н. Цісар висвітлила проблему вторинної номінації у медичній термінології на матеріалі української мови [Цісар
2009]; Ю. Синельников, Я. Подорванова аналізували функціонування
медичної метафори на матеріалі французької мови [Синельников, Подорванова 2014]; О. Зубкова розглядала медичну метафору як результат
культурної фіксації медичної термінології на матеріалі російської мови
[Зубкова 2008]; О. Какзанова висвітлила лінгвокогнітивні і культурні
особливості медичних епонімів на матеріалі російської, англійської та
німецької мов [Какзанова 2011].
Актуальність теми зумовлена потребою дослідити лінгвокогнітивні та лінгвокультурні особливості термінів інструкцій до медичних препаратів, оскільки в останні роки стрімко зросла кількість ім-
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портованих ліків і відповідно необхідність правильного перекладу
інструкцій до них.
Мета дослідження – зіставно проаналізувати українські, польські
та німецькі терміни в інструкціях до медичних препаратів у когнітивному аспекті, на основі стрижневого концепту ПАЦІЄНТ.
Поставлена мета передбачає необхідність розв’язання таких завдань:
1. описати методику фреймового аналізу моделювання стрижневих концептів, вербалізованих в інструкціях до медичних препаратів.
2. виявити в досліджуваних мовах особливості вербалізації стрижневого концепту ПАЦІЄНТ.
3. дослідити фреймову організацію стрижневого концепту, вербалізованих у текстах інструкцій до медичних препаратів.
Об’єктом дослідження є терміни в українсько-, польсько- та німецькомовних інструкціях до медичних препаратів.
Предметом вивчення є лінгвокогнітивні особливості термінів.
Матеріалом дослідження послугували тексти інструкцій до медичних препаратів (загалом 195 інструкцій, по 65 кожної із досліджуваних мов). Джерельну базу дослідження сформовано за ознакою належності інструкцій до певних фармакологічних груп, а саме згідно
з міжнародною анатомо-терапевтично-хімічною класифікацією (англ.
Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) [http://www.
whocc.no/atc_ddd_index/].
Центральним поняттям когнітивної лінгвістики й водночас формою
репрезентації знань є концепт. У сучасному мовознавстві існує низка підходів до розуміння поняття концепт. Представники першого підходу надають перевагу культурологічному аспекту концепту, розглядаючи концепт як осередок культури в ментальному світі людини [Карасик 2002;
Воркачев 2002, 2003; Маслова 2004]. Другий підхід, описаний у працях
дослідників, які вважають, що семантика мовного знаку є засобом формування самого концепту [Арутюнова 1999; Алефиренко 2010]. Представники третього підходу стверджують, що концепт – це одиниці свідомості,
які відображають особистий досвід людини чи народу [Кубрякова 2001].
Більшість дослідників вважають професійну комунікацію різновидом літературної мови, зокрема ототожнюють структуру термінологічного концепту зі структурою концепту загальновживаного слова [Воркачев 2004, с. 118; Hudson 2005, с. 103].
Не ототожнюючи концепт терміна та концепт слова, Г. Садовнікова
стверджує, «що термін є специфічною мовною одиницею, яка репрезентує професійне знання та не є тотожною загальновживаному слову,
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важливо дослідити особливості структури термінологічного концепту,
як окремого явища» [Садовнікова 2016].
Систематизацію термінологічних знань медицини в межах когнітивної парадигми вчені розглядають за допомогою фреймового підходу.
Фреймовий підхід щодо репрезентації знання описано у працях
таких учених, як: М. Мінський [Мінський 1974], Ч. Філлмор [Filmore
1982], Т.А. Ван Дейк [Ван Дейк 1989], К. Варшакова [Waszakowa 1998],
О. Кубрякова [Кубрякова 2000], Дж. Лакофф [Лакофф 2004], Ж. Никонова [Никонова 2008], О. Селіванова [Селіванова 2010] та ін.
Структуру фрейму розглядають як дворівневу модель із вершиною
(макропропозицією) і слотами, що заповнюються пропозиціями [Болдирєв 2001, с. 37]. Фрейми, співвіднесені між собою, формують фреймову мережу [Мінський 1979, с. 13]. У фреймовій мережі С. Жаботинська описує п’ять базових фреймів: предметний фрейм, таксономічний
фрейм, посесивний фрейм, акціональний фрейм і компаративний фрейм [Жаботинська 1999, с. 12]. Однак існує інша думка, що «фреймову
мережу складають не п’ять базових видів фреймів,…а різні концепти
і види фреймів, що їх складають», отже поняття фреймова мережа ідентифікується як загальний фрейм або звичайний фрейм [Кульчицька
2006, с. 302]. У дисертаційній праці під фреймом розуміємо структуру,
яка складається із вузлів та зв’язків між ними, призначену для впорядкування деякої інформації [Минский 1979; Филлмор 1988; Waszakowa
1998; Маджаєва 2012].
Отже, з погляду когнітивної лінгвістики важливим завданням дослідження медичної термінології є аналіз відповідних концептів та їх
фреймової організації, за допомогою чого, можна виявити як специфіку наукової картини світу, так особливості одиниць вербального рівня, які номінують її.
Одним із стрижневих концептів, наявних в інструкціях до медичних
препаратів, є концепт ЛІКАР. На нашу думку, це закономірно, оскільки,
як зазначають сучасні вчені концепт ЛІКАР є базовим концептом як
медичного, так і фармацевтичного дискурсу [Болокова 2010; Маджаєва
2010]. Концепт ЛІКАР вербалізовано різними словами в досліджуваних
мовах. Дані результатів дослідження наведено в табл. 1.
Здобуті дані засвідчують той факт, що в українськомовних текстах
найменша частка вербалізаторів концепту ЛІКАР: укр. лікар (7,7%),
у польськомовних та німецькомовних інструкціях висока частотність
притаманна слову ‘фармацевт’: пол. farmaceuta (24,9%) – нім. der
Apotheker (24,1%), дані наведено на д. 1, 2, 3.
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Таблиця 1. Вербалізатори концепту ЛІКАР
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Діаграма 1. Вербалізатори концепту ЛІКАР в українськомовних інструкціях
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Діаграма 3. Вербалізатори концепту ЛІКАР в німецькомовних інструкціях

У фрейм-структурі концепту ЛІКАР виокремлюємо акціональний
фрейм, який, своєю чергою, містить такі слоти: лікар – порадник,
лікар – контролер, дії, спрямовані на пацієнта.
Лікар – порадник: пол. lekarz poinformuje (11) – нім. der Arzt wird
Sie informieren (2) ‘лікар інформує’/ нім. der Arzt wird sagen (10) ‘лікар
говорить’ нім. Arzt wird ermitteln (2) ‘лікар повідомляє’; нім. Arzt wird
raten (3) – пол. lekarz zaleci (14) ‘лікар радить’; укр. на розсуд лікаря (2)
– нім. der Arzt wird beraten und entscheiden (2); укр. лікар консультує та
призначає (3) – пол. lekarz zdecyduje (22) – нім. Arzt wird entscheiden (9);
укр. за призначенням лікаря (3) – нім. der Arzt verordnet (18).
Лікар – контролер: укр. під наглядом лікаря (11) / під контролем
лікаря (4) – пол. lekarz kontroluje (1); нім. der Arzt wird überprufen (2)
‘лікар перевіряє’; нім. der Arzt wird untersuchen (2) ‘лікар оглядає’ пол.
pod ścisłą kontrolą lekarza (1) – ‘під суворим контролем лікаря’.
Для німецькомовних інструкцій характерна ще одна група: лікар
– контактна особа: нім. in Verbindung mit dem Arzt setzen (24) ‘бути
в контакті з лікарем’.
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Лікар – характеристика лікаря: укр. лікар, який (4) – пол. lekarz
który (8); укр. лікарі повинні (4) – пол. lekarz powinen (8); укр. лікарі, які
призначають (3).
Найбільшу кількість вербалізаторів концепту ЛІКАР містять німецькомовні інструкції, серед них: das Fachpersonal (50,83%), der Apotheker
(24,1%), der Arzt (8,6%), das Pflegepersonal (0,61%), der Zahnarzt
(0,29%), die Ärztin (0,08%), die Pflegefachkraft (0,08%), der Facharzt für
Gynäkologie (0,08%), der Doktor (0,04%), der Chirurg (0,04%).
Польськомовним інструкціям притаманна менша кількість вербалізаторів на відміну від німецькомовних інструкцій, однак також наявна
висока частотність вживання таких вербалізаторів, як-от: farmaceuta
(24,9%), lekarz (4,1%), personel medyczny (0,7%), specjalista (0,1%),
stomatolog (0,15%).
На відміну від інструкцій, затверджених в Європейському Союзі,
для українськомовних інструкцій характерні лише декілька вербалізаторів концепту ЛІКАР: лікар (7,7%), медичний персонал (0,75%), лікар-фахівець (0,75%), гінеколог (0,75%).
Досліджуваним лінгвоспільнотам властиве зображення лікаря як
особи, яка здійснює певні дії, спрямовані для одужання хворого, оскільки проаналізовані приклади свідчать, що концепту ЛІКАР притаманні
здебільшого процесуальні складники.
На основі кількісного аналізу вербалізаторів концепту ЛІКАР цей
концепт вважаємо одним із універсальних концептів медичного та
фармацевтичного дискурсів. Виявлені вербалізатори концептів в українській та німецькій мовах є утворені на греко-латинській основі, що
робить терміни семантично-нейтральними для користувачів українсько- та німецькомовних інструкцій. Водночас польські вербалізатори
досліджуваних концептів утворені на національній основі сприяють
емотивності тексту, тобто викликають певні емоції у користувача інструкції та роблять інструкцію зрозумілішою.
Вагома частка вербалізаторів концепту ЛІКАР наявна в польсько- та
німецькомовних інструкціях, на відміну від українськомовних інструкціях. Це є свідченням спрямованості інструкцій до медичних препаратів на людину, користувача інструкції, на забезпечення «віртуальної»
комунікації між автором та користувачем інструкції та автором інструкції, користувачем інструкції та лікарем.
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Скорочення, ужиті в тексті
ATC – класифікація анатомо-терапевтична
англ. – англійська мова
д. – діаграма
пол – польська мова
нім. – німецька мова
табл. – таблиця
укр. – українська мова
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Analysis of concept DOCTOR in medical terminology

SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the specific verbalization of
concept DOCTOR. In the article is analysed the methodology of the framebased organization of medical terms within concept is improved. This basic
concept DOCTOR specific to the text of patient information leaflets is
modelled. The text is analyzed cognitive models of representation of the
concept DOCTOR in Polish, German and Ukrainian languages.
Key words: term, concept, concept DOCTOR, frame, communication.
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