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СІНАНІМІЯ Ў МЕДЫЦЫНСКАЙ ЛЕКСІЦЫ 
Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт

Кафедра рускай і беларускай моў

Варанец В. І. 
Зыходным пунктам пры распрацоўцы пытання сінаніміі ў медыцынскай 

тэрміналогіі з’яўляецца адыход ад такіх класічных уяўлянняў пра тэрмін, як 
адназначнасць, сцісласць, эмацыянальная нейтральнасць і адсутнасць 
сінонімаў. Пастулат аб небяспецы наяўнасці ў аднаго паняцця некалькіх 
тэрмінаў у дадзеным выпадку мы павінны разглядаць з іншай пазіцыі, таму што 
гутарка не ідзе пра наяўнасць у аднаго тэрміна больш шырокага паняцыйнага 
поля, чым у другога, а тым больш пра зусім іншае паняцце. У дадзеным 
кантэксце гутарка вядзецца хутчэй пра дублеты і трыплеты ў прафесійнай 
лексіцы. У галіне тэрміналогіі ў сінанімічныя адносіны разам да простых і 
складаных па структуры тэрмінаў і тэрміналагічных словазлучэнняў 
далучаюцца скарачэнні, абрэвіятуры.  

Навуковая навізна даследавання заключаецца ў тым, што гэта адна з 
першых спроб абгрунтаваць тэрміналагічную сінанімію ў беларускай 
медыцынскай тэрміналогіі

Медыцынская тэрміналогія як форма выяўлення ведаў і меркаванняў па 
такой важнай сферы дзейнасці грамадства, як лячэнне і выратаванне жыцця
чалавека, на жаль, да гэтага часу так і не стала прадметам вывучэння з пункту 
гледжання сінаніміі.
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На сённяшні дзень сярод лінгвістаў свету няма адзінага меркавання 
наконт тэрміналагічнай сінаніміі. Пэўная частка навукоўцаў схіляюцца да 
меркавання, што тэрміны-сінонімы прысутнічаюць у мове, тут жа адзначаючы, 
што гэта не вельмі пажаданая з’ява. Іншыя катэгарычна адмаўляюць 
прызнаваць факт існавання такіх тэрмінаў.

У той жа час аналіз медыцынскай тэрміналагічнай лексікі дае падставы 
адназначна сцвярджаць, што тэрміны-сінонімы існуюць у беларускай мове і 
нават утвараюць новыя сінанімічныя рады. Асновай стварэння тэрміналагічнай 
лексікі ў беларускай мове з’яўляюцца запазычанні з грэчаскай і лацінскай моў. 
Аднак у мове часта прысутнічаюць і іх эквіваленты беларускага паходжання: 
tuberculosis – туберкулёз – сухоты, kíli – грыжа – кіла, gaster – гастрыт –
разачка, habitus – габітус – аблічча, dysenteria – дызентэрыя – крываўка, 
conjugatus – кан’югата – злучніца, reflexo – рэфлекс – адсвет, syphilis – сіфіліс –
пранцы, thalamus – таламус – зрочны груд, fascia – фасцыя – пялённіца; а 
таксама з іншых моў: з агульнаславянскай мышца – мышца – цягліца, з 
нямецкай рore – пора – кіпра.

Працуючы з “Русско-белорусским медицинским словарём”, мы знайшлі 
вялікую колькасць тэрмінаў-сінонімаў. У першую чаргу гэта датычыцца назваў 
хвароб, частак цела чалавека, парушэнняў працэсу жыццядзейнасці, выканання 
медыцынскіх маніпуляцый. З развіццём і папулярызацыяй у грамадстве 
беларускай мовы такія тэрміны–эквіваленты беларускага паходжання трывала 
ўваходзяць у штодзённае выкарыстанне. 

Такім чынам, можна зрабіць вывад, што ў сферы прафесійнай 
медыцынскай лексікі існуюць словы, якія могуць у кантэксце замяніць адно на 
адно. Аднак з’яўленне новых сінонімаў мае і свой негатыўны бок, паколькі
часта прыводзіць да пэўных цяжкасцей у вуснай і пісьмовай камунікацыі, 
звязаных з праблемай дакладнага выбару варыянту сіноніма, які будзе 
правільна ўспрымацца і асобай, не звязанай з галіной медыцыны.
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