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Висвітлені елементи методики поглибленого засвоєння термінів 

ортопедичної стоматології на післядипломному етапі освіти стоматологів-

ортопедів під час вивчення предмета «Українська мова за професійним 

спрямуванням»; проаналізовані найпоширеніші мовні помилки в уживанні 

вузькоспеціальної лексики: родового відмінка іменників 2 відміни; 

подвоєння приголосних у термінах ортопедичної стоматології; суфікси 

прикметників і дієприкметників; пароніми;  внормовані форми окремих 

вузькоспеціалізованих термінів і  словосполучень із лексики  ортопедичної 

стоматології. 



          Methodical elements for deep mastering of orthopedic dental terms at 

postgraduate stage of education for orthopedic dentists during learning 

«Ukrainian language for professional purposes» have been described; the most 

common speech errors found in specialized vocabulary have been analyzed, for 

example, the genitive cases of nouns for the second conjugation, doubled 

consonants in orthopedic dental terms, suffixes of adjectives and participles, 

paronyms, conventionally arranged forms of definite specialized terms and 

word-combinations in orthopedic dental terminology. 

 

    Вступ. Термінологічна система з ортопедичної стоматології – одна 

з найскладніших і найфункціональніших у теоретичній сфері та практичній 

стоматології через нагальну потребу в протезуванні широких верств 

населення нашої держави [4]. З іншого боку, загальновідомо, що 

підготовка висококваліфікованих національних медичних кадрів із вищою 

освітою неможлива без опанування фаховою мовою, зокрема і 

вузькоспеціальною [5].  З огляду на це на післядипломному етапі освіти 

стоматологів-ортопедів висвітлюємо лексико-граматичні особливості 

термінів з ортопедичної стоматології; аналізуємо найпоширеніші помилки 

їх застосування в науковому стилі української мови; сприяємо 

формуванню термінологічної компетенції в стоматологів-ортопедів, 

критичного ставлення до ненормативної наукової лексики; вдосконалюємо 

навички використання основних засобів кодифікації (словники, 

довідники), створення нормативних наукових текстів з ортопедичної 

стоматології.    

 Основна частина. Лінгвістичний аналіз термінів щодо дотримання 

відповідних мовних норм зумовлений практичними потребами в 

щоденному фаховому спілкуванні, спеціальній освіті, документації, 

друкованій продукції. Проблема внормованості термінів фахових 



терміносистем помітно загострюється при підготовці майбутніх 

спеціалістів, особливо здобувачів наукового ступеня. 

Наші дослідження внормування медичної термінології, зокрема галузі 

ортопедичної стоматології, ґрунтуються на тому, що «вивчення наукової 

термінології характеризується тісним переплетенням теоретичного і 

методичного (прикладного) аспектів [6].  

      За нашими спостереженнями, найбільші труднощі в користуванні 

термінами з ортопедичної стоматології викликає родовий відмінок однини 

іменників чоловічого роду 2 відміни, що загалом характерно і для 

користувачів українською мовою в цілому. На жаль, жодної згадки про 

іменники, які належать до медичних термінів, у правописі немає.  З огляду 

на гостру необхідність упорядкування медичних термінів цієї граматичної 

категорії ми розробили їх детальну класифікацію [7, с.66 -73; 8, с.210-216]. 

Серед найпроблемніших у вищезгаданому аспекті питань щодо термінів 

ортопедичної стоматології – іменник імплантат. У наукових і навчально-

методичних працях зустрічаємо імплантата й імплантату. Підкреслимо, 

що в цьому питанні слід дотримуватися норми, яку фіксує 

найавторитетніший науковий перекладний словник [3, с.196],- 

імплантата; так само – трансплантата [3, с.551]. За цим же правилом 

закінчення –а (-я) мають такі іменники-терміни, які вживаються в мові 

ортопедичної стоматології: абажура (форми опоки); абатмента, 

артикулятора (Бонвіля, Гізі, Монсона, Хайта), атачмена, болта, бора, 

важеля, відламка, вініра, гарнітура (штучних зубів; провізорних 

коронок), гачка (напр., для піднімання піднебіння), гвинта, 

гінгівоформера, гребеня, дискотримача, дистилятора, дозатора, 

елеватора, еталона (кольору зуба); зліпка, зонда,  зуба, інструмента 

(напр., для введення амальгами в порожнину зуба; для зняття зубного 

каменя), каркаса (напр., металевого каркаса базису протеза), кламера, 

коефіцієнта (жувальної ефективності зубів за Агаповим, Оксманом); 



контрфорса, контрштампа, кореня, корнцанга, крампона, моляра, 

наконечника, обтуратора, оклюдатора (Бонвіля), осколка, пелота, 

плунжера (Елокса), протеза, пульпекстрактора, скальпеля, сканера, 

скелера, стержня, стерилізатора, тампона, тигля, феномена (Попопа-

Годона), цоколя, шарніра, шліфа, шпателя, штифта, штопфера  і 

подібні. 

Натомість цілковито обґрунтовано закінчення –у (-ю) мають такі 

іменники: афінажу, бруксизму, вивиху, гелю, гіпсу, глоситу, гною, 

карієсу, наркозу, опакеру, перелому, порошку, праймеру («SYNTAC», 

«GLUMA»);  прикусу, припою, транспаренту (опалового в сучасних 

системах керамічних мас), уступу (напр., пришийкового; препарованого 

зуба; абатмента), цементу. 

У термінологічній системі ортопедичної стоматології функціонують 

іменники, закінчення яких (-а чи –у) регламентуються лексичним 

значенням слова: алмаза (коштовний камінь)  - алмазу (мінерал); апарата 

(прилад: апарата Оксмана; апарата Лімберга; апарата Катца) – 

апарату (установа; сукупність органів, об’єднаних спільною функцією: 

жувального апарату; опорно-рухового апарату ); блока (операційного; 

гіпсового; блока керування; гідроблока) – блоку (напр., об’єднання 

держав); елемента (напр., опорного елемента мостоподібного протеза; 

встановлення внутрішньокісткового елемента) – елементу (напр., 

хімічного); інструмента (хірургічного) – інструменту (збірне знач.); 

каменя (одиничне, напр., зубного каменя) – каменю (збірне); клина 

(предмет) – клину (просторове поняття); корпуса (в знач. «тулуб»; частина 

приладу) – корпусу (споруда; військове з’єднання);  органа (анатомічний 

утвір) – органу (установа; друковане видання; засіб); упора (ножного 

упора стоматологічного крісла) – упору (дія); центра (в математиці) – 

центру (напр., центру імплантата); шаблона (напр., за допомогою  



хірургічного шаблона виконували пілотне свердління для формування 

кісткового ложа під імплантат) – шаблону ( у знач. зразок). 

У лексиці з ортопедичної стоматології зустрічаються, на жаль, і 

лексикографічно зафіксовані неточності щодо родового відмінка. Це 

стосується насамперед іменників «базис» і  «секвестр». Обидва ці 

іменники полісемічні (багатозначні). Так, іменник «базис» тлумачними 

словниками трактується насамперед як філософське поняття – «сукупність 

виробничих відносин, що становлять економічну структуру суспільства» 

[1, т.1, с.57]. У такому абстрактному значенні, звісно, цей іменник має 

закінчення –у. Але орфографічні словники не фіксують закінчення –а, не 

враховуючи іншого, конкретного, значення цього іменника – те саме, що 

база, основа (як конкретний предмет), із яким цей іменник широко 

застосовується в лексиці з ортопедичної стоматології. Тому і в працях з 

ортопедичної стоматології мусимо вживати:  перелом базису зубного 

протеза. А тлумачні словники поки що зовсім не враховують значення 

цього слова як стоматологічного терміна. 

 Так само іменник «секвестр» має два значення: «1. юр. Заборона або 

обмеження, накладене органами державної влади на користування 

приватним майном. 2. мед. Ділянка омертвілої тканини, що відділилася від 

здорової» [1, т.3, с.259]. Цілком очевидно, що ці значення відрізняються 

насамперед за ознакою конкретності чи абстрактності як визначального 

критерію вибору закінчення родового відмінка: для першого значення -  -у, 

для  другого - -а. Проте словники фіксують лише закінчення –у [2,   с.684; 

3, с.476]. 

Суперечливою є лексикографічна фіксація закінчень іменників 

«відбиток» (-а) [2, с.99] і «відтиск» (-у) [2, с.109], хоча в ортопедичній 

стоматології вони мають спільне значення. 

Уваги потребують іменники і прикметники, які в російській мові 

мають подвоєння приголосних, а в українській – ні: алокістка, 



алопластика, алотрансплантат, гутаперча, капа, кламер, кофердам, 

максилярний, оклюзія, сагітальний, фісура. Натомість у іменниках 

іммедіат-протез, іммобілізація, іннервація, іррадіація подвоєння 

відбувається внаслідок збігу приголосних префікса і кореня. 

Зосередимо увагу на ще одній проблемі внормованості лексики з 

ортопедичної стоматології - суфікси прикметників і дієприкметників, 

труднощі вживання яких також пов’язані з калькуванням із російської 

мови. За нормами української мови маємо вживати: безпрепарувальний  

(метод); блювальний (рефлекс); болезаспокійливий (засіб); вибілювальний 

(суміш – вибілювач); відновний (хірургія); дублювальний (форма); 

жувальний (горбистість, сила, навантаження, апарат, тиск, зуби, м’яз, 

фісури; ефективність за Агаповим); запиральний (лінгвально-

проксимальний кламер); загоювальний (речовина); згинальний (момент); 

зв’язувальна (речовина: стеарин, парафін, віск); з’єднувальний (губна 

дуга); змикальний (поверхня зуба); знеболювальний (засіб); знімний 

(протез, ін’єкційна голка, шина); зшивальний (скоба; апарат; 

метилолметакриламід); ковзний (рос. – скользящий) (напр., усякий рух 

суглобної голівки в нижньому поверсі є обертальним, а у верхньому – 

ковзним, поступальним); копіювальний (папір); коригувальний (шар 

маси); литий (штамповано-паяний мостоподібний протез із литою 

проміжною частиною); моделювальний (віск, пензлик, столик, шпатель); 

лицювальна (порцеляна); накушувальний (площадка, напрямна пластинка, 

шина);  невправлюваний (перелом); незагойний (нориця); опорно-

утримувальний (штифт); пакувальна (маса); пломбувальний (матеріал); 

паяльний (кімната); полірувальний (бор, паста, щіточка, кімната); 

припасувальний (відбиткова ложка); протиблювальна (добавка); 

різальний (край ікла; бор); розділювальний (матеріал);  роз’єднувальний 

(капа); розширювальний (дуга); скручувальний (момент); стримувальний 

(край контактної поверхні коронки); судинозвужувальний (засіб); 



суцільнолитий (металевий незнімний протез); формувальний (матеріал, 

маса); шліфувальний (мотор) і подібні. 

Труднощі виникають і у вживанні слів-паронімів (близьких за 

звучанням і написанням, але різних за значенням). Із таких у лексиці 

ортопедичної стоматології, як і медичній загалом, найчастіше 

використовуються пароніми болісний - больовий – болючий; голівка – 

головка;  їда  – їжа; конструкційний – конструктивний; проникний – 

проникливий; рухомий - рухливий – руховий; ушкодження - 

пошкождення. Розмежовуємо їхні лексичні значення і працюємо над 

правильним уживанням. 

 У лексиці з ортопедичної стоматології, як і в медицині в цілому, 

поширені слова з морфемою внутрішньо- (в рос. мові – внутри-). За 

нормами української мови слід уживати: внутрішньокістковий (елемент, 

спиця); внутрішньокореневий; внутрішньопозаротовий; 

внутрішньоротовий (протезне ложе). 

Далі аналізуємо внормовані форми окремих вузькоспеціалізованих 

термінів і  словосполучень із лексики  ортопедичної стоматології, 

вживання яких, за нашими спостереженнями, викликає труднощі: 

гладилка; збіжність (незбіжність) (напр., вертикальної лінії між 

центральними різцями верхньої та нижньої щелеп); колірна (а не 

кольорова!) шкала (напр., 16-колірна стандартна шкала («VITA»); кукса 

(препарованого зуба); кулястий бор (фреза); ливник (рос. литник: 

ливниковий штифт; ливникові канали); лиття, виливання (рос. литьё 

(действие);  литво (литі металеві вироби);  мостоподібний знімний 

(незнімний) протез; надкомплектні зуби; нориця (слинна, ясенна); 

суцільнолитий протез; паяння (паяльний, спаяний); піддатливість 

слизової оболонки; піскоструминна обробка; розгойданий (рос. – 

болтающийся) альвеолярний гребінь; щілина (рос. – расщелина) губи 



(губи і піднебіння; губи і ясен; м’якого піднебіння; твердого піднебіння); 

слиновідсмоктувач; тричетвертні коронки.  

Окремої уваги потребують нові терміни-прикладки, пов’язані з 

новітніми стоматологічними технологіями: брекет-система; інсерт-

імплантація; сандвіч (сендвіч)-техніка; фінгер-плагер; фінгер-спідер; 

фінір-бор (але – бормашина); флексикат-файл.  

 Висновок. Дослідження й уніфікація українськомовної медичної 

терміносистеми, зокрема і з ортопедичної стоматології, а також її 

засвоєння стоматологами-ортопедами на післядипломному етапі освіти 

потребують ще багатьох зусиль українських учених-філологів, адже це 

вкрай необхідне для української медичної науки і практики. 
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