
подальше становлення його як повноцінного, конкурентоздатного фахівця,
налаштованого на постійне вдосконалення своїх знань і вмінь, формування
компетентностей, професійної та особистфсної самореалізації.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бєляєва О.М., Гончарова Є.Є. Вплив суб'єкт-суб'єктної взаємодії викладачів зі студентами на 

успішне проходження адаптаційного періоду першокурсниками. Актуальні питання 
лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей V 
Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 19-20 листопада, 2020 р. Полтава, 2020. С. 36-39.

2. Зінонос Н. О. Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі як психолого- 
педагогічна проблема. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : 
Педагогіка. Соціальна робота. 2018. Вип. 1. С. 78-81. иКЬ: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped 2018 1 18 (дата звернення: 31.10.22).

3. Йопа Т. В. Адаптаціястудентів-першокурсників до умов навчанняу закладахвищоїосвіти. 
ВісникЛуганськогонаціональногоуніверситетуімені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2021. 
№ 2 (2). С. 16-27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup 2021 2(2) 4 (дата звернення: 31.10.22).

4. Конопляник Л. Соціально-психологічна адаптація українських здобувачів вищої освіти до
дистанційногонавчанняіноземноїмови в умовах пандемії СОУГО-19. Актуальні питання 
гуманітарних наук. 2022. Вип. 47 (2). С. 283-290. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd 2022 47(2) 46 (дата звернення: 31.10.22).

5. Олексюк В. Р. Адаптація студентів-першокурсників до навчання в закладі вищої освіти. 
Габітус. 2022. Вип. 33. С. 123-127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit 2022 33 23 (дата 
звернення: 31.10.22).

6. Тарасова Т. Б. Адаптація першокурсників до організаційних форм навчання в закладі вищої
освіти. Фізико-математична освіта. 2019. Вип. 3. С. 150-156.
URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo 2019 3 24 (дата звернення: 31.10.22).
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Є. М. Гриценко, Є. В. Пилипюк 

Полтавський державний медичний університет, Україна
МЕТАФОРИЧНІ ТЕРМІНИ ЯК СКЛАДОВА АНГЛІЙСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ

ТЕРМІНОЛЕКСИКИ
У статті аналізується процес утворення метафори, значення метафори у  

медичному дискурсі. Матеріалом дослідження є 63 терміни-метафори, що 
використовуються в дитячій хірургії. Проведено структурний та семантичний аналіз 
даних термінів, виділено основні категорії та способи утворення метафор в дитячій 
хірургії. Визначено, що серед термінів-метафор в дитячій хірургії найбільш поширені 
багатокомпонентні терміни різної структури з домінуванням категорії побутових 
метафор.

Ключові слова: метафора, медична термінологія, структурний та
семантичний аналіз.

The article analyses the process o f metaphor formation, relationships between the 
concepts o f metaphor and term, role o f metaphor in a medical discourse. Material o f  the 
study was 63 metaphors in pediatric surgery. Structural and semantic analysis o f the above 
terms was performed, general categories and ways o f metaphor formation were identified. It 
is concluded that in medical terminology o f pediatric surgery multicomponent terms are 
most common, the category o f household metaphors dominates in pediatric surgery.

Key words: metaphor, medical terminology, structural and semantic analysis.
Надзвичайно часто в області медицини використовуються метафори для 

прикладного опису явища шляхом порівняння з добре відомим предметом, що 
продукує метафорично комбіновані поняття, які характеризуються подібними 
елементами форми, функції та ін. [1, с. 101].
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Роль метафоричних термінів особливо важлива при номінації патологічних 
процесів або явищ, які відносяться до необ'єктивних понять. Їх характеристики 
вибираються за аналогією з ознаками, які відкриті для чуттєвого сприйняття та, як 
правило, є ознаками матеріальних об'єктів. Більшість медичних термінів, утворених з 
тієї чи іншої метафоричної моделі, є словосполученнями, які характеризуються 
певним типом стійкості. Слова-компоненти такого словосполучення окремо втрачають 
своє метафоричне значення і перестають бути медичними термінами.

Продуктивність метафор в утворенні термінів пояснюють наступним:
-  метафорі притаманна наочність, що є важливим в практичному плані, в тому 

числі і в навчанні;
-  метафори здатні формувати в свідомості людини асоціативні пари, що в свою 

чергу забезпечує надійну фіксацію інформації;
-  метафора здатна коротко і ясно дублювати і пояснювати іншомовні 

еквіваленти, роблячи їх сприйняття більш доступним [2, с. 112].
Метафоричне перенесення -  це переосмислення, за допомогою якого люди 

встановлюють схожість і відмінність між предметами і явищами. За допомогою 
семантичного аналізу метафоричних термінів можна спробувати вказати на їх відмінні 
ознаки. Серед незалежних метафоричних термінів можна виділити наступні групи:

Метафори засновані на схожості за формою: plaster collar -  гіпсовий нашийник; 
optic cup -  очна чаша. Метафоричні анатомічні терміни зазвичай є міжнародними і не 
викликають труднощів при розумінні та перекладі. Більшість з них є запозиченими з 
латинської мови;

Метафори засновані на схожості з органами тварин. Наприклад, whalebone 
(китовий вус) -  хірургічний інструмент; bitch's udder (суче вим'я) -  гідраденіт;

Метафори засновані на схожості за якістю і кольором з природними об'єктами в 
цілому. Наприклад, Wharton's jelly (Вартонів студень) -  сполучна тканина плода; dirty 
intestinal suture -  (брудний кишковий шов);

Метафори об’єктивізації. Мається на увазі атрибуція якостей певного об’єкту 
щодо патологічних процесів чи явищ. Такі метафоричні терміни часто відрізняються 
національним колоритом та тісно пов'язані зі звичаями і культурою людей тієї чи 
іншої країни. Наприклад, yoke symptom (симптом коромисла) -  кардіологічний термін. 
Метафори об’єктивізації часто використовуються для номінації симптомів і 
синдромів. Велика кількість таких термінів використовується в рентгенології. 
наприклад, weeping willow syndrome -  синдром плакучої верби, daisy symptom -  
симптом квітки маргаритки та ін.;

Метафори персоніфікації. Дана група ділиться на дві підгрупи. Перша підгрупа 
складається з термінів, які демонструють подібність з різними особливостями 
міфологічного, біблійного або літературного характеру. Наприклад, Agaspher syndrome 
(синдром Агасфера) -  психіатричний термін (Агасфер -  біблійний персонаж, який був 
засуджений на вічні поневіряння). Більшість подібних термінів носять міжнародний 
характер і зрозумілі для всіх медичних фахівців, якщо вони знайомі з класикою 
світової літератури і античної міфології. Іноді терміни реалізуються шляхом згадки 
національного характеру. Дана група також включає терміни, в яких процес 
порівняння здійснюється з особою, що зазвичай виконує аналогічні дії або володіє 
аналогічними якостями. Наприклад, cell-owner -  клітина-господар, manager syndrome
-  синдром менеджера та ін;

Вербальні або іменні термінологічні конструкції. Метафоричний перенос в 
даних конструкціях реалізується за допомогою розриву семантичних зв'язків слів. 
Наприклад, heart delirium (марення серця) -  міжнародний термін, фібриляція серця; 
flight into a disease (втеча в хворобу) -  психіатричний термін, форма психогенної
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реакції організму на несприятливу ситуацію. Значення терміна в таких 
словосполучення не замасковано, однак надає емоційний відтінок терміну;

-  Метафори засновані на схожості з яким-небудь іншим патологічним процесом 
або станом. Наприклад, scalded skin syndrome (синдром ошпареної шкіри) -  
епідермальний токсичний некроліз, що нагадує опік;

-  незалежні метафори використовуються як окремий термін (слово-термін). 
Особливістю таких термінів є звуження значень відносно слова національної мови [ 3, 
с. 327 ].

Метафоричні медичні терміни також поділяють відповідно наступним ознакам:
1. Основною тенденцією метафоричного утворення термінів є антропонімізація. 

Антропоморфна метафора може бути заснована на таких аналогіях, як біологічні 
характеристики людини (смерть, сон, зір): мдртва пульпа -  dead pulp, сліпий отвір -  
foramen cecum і т.д. Антропоморфні метафори також включають номінації, утворені 
від імèн історичних особистостей і персонажів класичної літератури, казок, міфів. 
Також метафоризації піддаються найменування частин тіла / органів: шлуночок, серце, 
голова, печінка, рука, ручка, ніжка, язичок, язик. Антропоморфна метафора 
представлена значною кількістю прикладів: головка кістки, губа (кістковий виступ), 
дванадцятипала кишка, заднє черевце м'яза, шийка матки, язичок (язичок лівої легені, 
клиновидний язичок), спинка сідла.

2. Побутова метафора, як вихідний матеріал для якої використовуються групи 
лексики, пов'язані з побутом людини, включає слова, що позначають дії в побуті, 
назви предметів побуту, приміщень і їх елементів: блукаюча клітина -wandering cell, 
дно порожнини рота -  mouth floor, сльозний мішок -  lacrimal sac, серцева сумка -  
heart sac, камера серця -  chamber of the heart, судинна стінка -  vascular wall.

3. Група військових метафор включає терміни, де метафоризуються слова, що 
позначають прояви агресії і описують зброю і військові дії: хірургічне втручання -  
surgical intervention, зупинка серця -  heart arrest, серцевий напад -  heart attack.

4. Орієнтаційна метафора включає терміни, утворені способом переосмислення 
просторових орієнтирів: скроневий полюс- temporal pole.

5. Ландшафтна метафора включає такі іменники, як борозна -  groove, бугор -  
tuber, горбок -  tubercle, перешийок -  isthmus, ямка -  fossa, канал -  canal, поглиблення -  
impressions, острівець -  islet, серед яких переважають назви природних компонентів 
ландшафту, що може свідчити про концептуалізацію людського організму як 
природного об'єкта, на формування якого сама людина не може зробити вирішального 
впливу.

6. Зооморфна метафора, заснована на переосмисленні зоонімов і перенесення зі 
сфери «тварини»: тигрове серце -  tiger heart, котяче вухо -  cat's ear, гусяча печінка -  
goose liver, крило півнячого гребеня -  frontal hamulus.

7. Колірна метафора: малиновий язик -  raspberry tongue, сіра речовина мозку -  
grey matter. Візуальні методи дослідження хворого було використано в колористичних 
назвах хвороб і їх ознак: краснуха -  rubella, жовтяниця - jaundice.

8. Флористичні метафори включають основні частини рослини, що 
відображають стадії його розвитку: корінь, цибулина, відросток, стовбур, стебло, 
кора, гілка, стовбур мозку -  brain stem, смакова брунька -  taste bud. Подібне 
перенесення дозволяє говорити про концептуалізацію людського організму як частини 
біосистеми.

9. Звукова метафора являє собою поодинокі метафоричні одиниці -  water-wheel 
murmur -  шум колеса млина.

Матеріалом дослідження стали 63 метафоричні терміни, що використовуються 
в дитячій хірургії, відібрані з сучасних наукових джерел [4,5,6,7].
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Аналіз показав, що в англомовній медичній літературі, метафоричні терміни 
вживаються значно рідше ніж в україномовній. При проведенні дослідження не 
виявлено багатьох термінів-відповідників широко вживаних у вітчизняній медичній 
літературі метафоричних термінів: блювання «фонтаном», симптом «пісочного 
годинника» та інших.

Семантичний аналіз відібраних термінів дозволив виділити такі загальні 
категорії метафор:

1) Побутові метафори -  34 (53,9%) (bowel wall -  кишкова стінка);
2) Антропоморфні метафори -  8 (12,6%) (bladder neck -  шийка сечового міхура);
3) Флористичні метафори -  7 (11,1%) (bronchial tree -  бронхіальне дерево);
4) Ландшафтні метафори -  7 (11,1%) (airway -  дихальні шляхи);
5) Зооморфні метафори -  4 (6,3%) (tail o f  the pancreas -  хвіст підшлункової 

залози);
6) Метафора-соматизм (побудована на схожості станів людини або частин тіла 

людини - 1 (1,6%) («pseudokidney» sign -  симптом «псевдонирки»);
7) Геоморфна метафора (заснована на порівнянні з формою того чи іншого 

предмета або букви) - 1 (1,6%) (Sigmoid colon -  сигмовидна кишка);
8) Військова метафора - 1(1,6%) (раіп attack -  напад болю).
У результаті дослідження фактичного матеріалу було виявлено, що у цілому для 

метафоричної термінології у дитячій хірургії характерно домінування натуралістичної 
підсистеми та порівняння з об'єктами людського побуту.

Структурний аналіз термінів показав, що провідним способом творення 
метафор в області дитячої хірургії є утворення термінологічних словосполучень 
(двокомпонентні терміни: іменник + іменник -  24 (38,1%) (caput Medusae -голова 
Медузи); прикметник + іменник -  17 (26,9%) (blind gut -  сліпа кишка); іменник + 
прийменник + іменник -  6 (9,5%) (islands o f Langerhans -  острівці Лангерганса); 
трикомпонентні: іменник + іменник + іменник -  7 (11,1%) ( “duck waddle " gait -  качина 
хода); прикметник + іменник + іменник -  5 (7,9%) (“blue dot" sign -  симптом 
«блакитної цятки»); прикметник + прикметник + іменник -  1 (1,6%) (“matted" 
intestinal loops -  матові петлі кишечника); прикметник + іменник + прийменник + 
іменник -1 (1,6%) (blind end o f esophagus -  сліпий кінець стравоходу); іменник + 
прийменник + прикметник + іменник -1 (1,6%) («shoulders» o f the pyloric muscle -  
«плече» пілорічного м ’яза); чотирьохкомпонентні: іменник + іменник + прикметник + 
іменник-1 (1,6%) (Onion skin periosteal reaction -  цибулинчатий (шаруватий) 
періостит).
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