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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Науково-технічний прогрес стрімко і невпинно змінює життя та мовну 

картину світу. Мова є багатоплановим мінливим явищем та водночас чіткою 
структурованою системою із певними закономірностями, які допомагають 
відображати інтенсивний розвиток науки. 

Пропоноване дослідження присвячене виявленню закономірностей побудови 
дієслівних одиниць (ДО) сучасної німецької мови у сфері медичної термінології, 
висвітленню впливу структури та семантики ДО на здійснення словотвірної 
функції, реалізацію текстотвірної функції ДО та їх похідних основ (ПО). 

Вибір теми дослідження зумовлений важливістю структурування інформації 
у сфері словотвору. Розвиток цієї галузі вбачається у виявленні її системного 
характеру, що знаходить відображення в наукових працях З. О. Валюх, 
В. В. Ґрещука, С. М. Єнікєєвої, Ю. А. Зацного, В. К. Зернової, Н. Г. Іщенко, 
І. І. Ковалика, О. С. Кубрякової, К. А. Левковської, М. В. Раєвської, 
М. Д. Степанової, G. Augst, І. Barz, М. Dokulil, E. Donalies, H. Elsen, W. Fleischer, 
S. Michel. 

ДО неодноразово були предметом опрацювання українських і закордонних 
учених (К. С. Бриковський,В. К. Зернова, М. В. Раєвський, О. І. Смирницький, 
М. Д. Степанова, А. Н. Філіпова, I. Barz, E. Donalies, W. Fleischer, А. Šimečková, 
M. Schröder), проте комплексне дослідження архітектоніки ДО із співвідносними 
ПО, їх словотвірної та текстотвірної функцій досі відсутнє. 

Унаслідок постійного розвитку науки і техніки, дослідження лексики, що 
функціює в певній науковій галузі, посідає визначну роль у численних розвідках із 
термінознавства (О. С. Ахманова, В. В. Виноградов, Г. В. Винокур, Б. Н. Головін, 
A. C. Д’яков, В. К. Зернова, Т. Л. Канделакі, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько, 
В. М. Лейчик, Д. С. Лотте, Р. Г. Піотровський, О. О. Реформатський). Для 
продовження систематизації знань у галузі словотвору доцільним є вивчення 
різних лексичних груп, зокрема структурно-семантичних особливостей ДО та їх 
ПО. У сукупності із подальшим аналізом словотвірних властивостей лексики, 
матеріал із певної термінологічної сфери у сучасному мовознавстві видається 
особливо перспективним. 

Останнім часом дослідження медичної термінолексики здійснено в різних 
аспектах: способи творення термінів (В. У. Петришина), проблеми синонімії 
(В. М. Турчин), етимологія (І. М. Гнатишена), словотвірна будова та семантика 
(І. В. Знаменська, В. Г. Костенко). Але як у галузі словотвору, так і в 
термінознавстві, зокрема в медичній сфері, особливості ДО та їх ПО предметом 
детального дослідження не були. В свою чергу, осмислення принципів побудови та 
функціювання медичної терміносистеми як однієї з профільних терміносистем є 
важливим об’єктом лінгвістичних пошуків та значущим у загальному 
теоретичному плані. 

Суміжні розвідки в термінологічній та словотвірній галузях спричинені 
розвитком словотвору не тільки „інтенсивно“, але й „екстенсивно“ (В. В. Ґрещук), 
тому видається доречним опрацьовувати інформацію стосовно доповнення 
загального знання про словотвір у інших лінгвістичних галузях, наприклад, 
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з’ясування ролі ДО та їх ПО у композиційній структурі тексту. На сьогодні 
здійснено ґрунтовні дослідження властивостей тексту (Л. Г. Бабенко, 
Н. С. Болотнова, Н. С. Валгіна, І. Р. Гальперін, Т. ван Дейк, Ю. М. Лотман, 
Л. С. Піхтовнікова, R. de Beaugrande, W. Dressler).Але особливості функціювання 
ДО в медичних текстахспеціально не розглядалися. 

Отже, актуальність вибору теми пояснюється тим, що структура, 
семантика, словотвірна й текстотвірна функції ДО та співвідносних із ними ПО до 
теперішнього часу не були об’єктом комплексного аналізу в галузі німецької 
медичної термінології. Всебічне вивчення цієї лексичної групи сприятиме 
отриманню нових знань як у сфері словотвору, так і під час виявлення 
закономірностей у процесах термінотворення, що є важливим для систематизації 
медичної термінології в німецькій мові. Вивчення ролі ДО та їх ПО у структурній 
побудові медичних текстів, виявлення критерію текстуальності, який при цьому 
реалізується, спрямовано на подальший розвиток теорії тексту у сфері дослідження 
його структурної типології, тобто внутрішньо текстових зв’язків. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах загальної наукової проблематики кафедри романо-германської 
філології Полтавського національного університету імені В. Г. Короленка 
„Дослідження процесів термінотворення в напрямку від твірних основ слів до 
співвідносних з ними основ похідних термінів“, затвердженої вченою радою 
університету, протокол №4 від 26.10.2005 р., (номер державної реєстрації 
0199U002125). Тему дисертації затверджено (протокол №4 від 26 жовтня 2005 р.) й 
уточнено (протокол №8 від 28 грудня 2016 р.) вченою радою Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Метою дослідження є комплексне виявлення та систематизація структурно-
семантичних властивостей і словотвірного потенціалу ДО зі співвідносними ПО, їх 
текстотвірної функції на матеріалі німецької медичної термінолексики. 

Для досягнення вказаної мети в дисертації поставлено такі завдання: 
– здійснити словотвірний аналіз (СА) із позначенням словотвірних моделей 

(М) ДО та співвідносних із ними ПО іменників-медичних термінів; 
– з’ясувати закономірності сполучення перших словотворчих компонентів 

(СК)-прийменників, прислівників, прикметників із другими СК-твірними основами 
(ТО) дієслів у складі ДО та визначити структурно-семантичні особливості ДО; 

– дослідити словотвірну функцію ДО в процесі утворення ПО іменників, 
співвідносних за структурою та семантикою з ДО, що функціюють у німецькій 
медичній термінології; 

– виявити фактори, що зумовлюють словотвірний потенціал ДО, тобто появу 
похідних; 

– визначити кількісний та якісний склад словотвірних ланцюжків (СЛ), ТО 
яких є ДО, що функціюють у галузі медицини; 

– дослідити використання ДО та їх ПО у медичних текстах, встановити роль 
ДО та їх ПО у структурній побудові тексту, а також критерій текстуальності, який 
при цьому реалізується; 

– з’ясувати функції ДО та їх ПО в текстах медичної тематики. 
Об’єктом дослідження є ДО та співвідносні з ними за структурою та 
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семантикою ПО іменників, що функціюють у сфері медичної термінології. 

Предметом дослідження є структурні та семантичні особливості ДО; 
словотвірний потенціал і текстотвірна функція ДО та співвідносних з ними ПО 
іменників-німецьких медичних термінів. Аналіз лексики було здійснено як у 
межах мовної системи, так і в тексті. 

Матеріалом дослідження є ДО та співвідносні з ними за структурою та 
семантикою ПО, що функціюють у галузі німецької медичної термінології. ДО та 
їх ПО відібрані методом суцільної вибірки зі словників німецької медичної 
термінолексики та загальновживаної лексики, текстів навчальних посібників, 
періодичних фахових видань, медичних блогів. Матеріал для дослідження складає 
657 ДО та 1175 ПО іменників. 

Теоретико-методологічною основою праці є положення теорії словотвору, 
що визначають основоцентричний напрям із систематизуванням та 
структуруванням інформації (В. К. Зернова, В. В. Ґрещук, І. І. Ковалик, 
К. А. Левковська, М. Д. Степанова, W. Fleischer); теорії внутрішньої валентності 
(М. Д. Степанова); принцип цільнооформленості та роздільнооформленості 
(О. І. Смирницький); положення теорії терміну (В. В. Виноградов, A. C. Д’яков, 
Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько, В. М. Лейчик, Д. С. Лотте, О. О. Реформатський); 
положення типології тексту, зокрема співвідношення „тип тексту / жанр“ 
(W. Raible, E. Riesel, Л. С. Піхтовнікова); концепція критеріїв текстуальності 
(І. Р. Гальперін, R. de Beaugrande, W. Dressler); теорія фрактальності 
(С. М. Єнікєєва, Л. С. Піхтовнікова). 

Багатоплановий характер поставлених завдань зумовлює різноманітність 
використаних методів: описовий метод, що включає інвентаризацію (виділення 
одиниць аналізу, тобто вибірка ДО з першими CK-прийменниками, 
прислівниками, прикметниками всіх структурних типів та співвідносних із ними 
ПО іменників із лексикографічних джерел та медичних текстів), сегментацію 
(членування одиниць на менші складники), таксономію (класифікація одиниць або 
метод групування як розподіл сукупності ДО та їх ПО за певними сутнісними 
ознаками щодо їх архітектоніки та використання в тексті),інтерпретацію (вияв 
ознак груп таксономії); метод структурно-семантичного аналізу ДО – для 
виявлення їх структурних та семантичних характеристик; метод аналізу 
внутрішньої валентності ДО – для визначення особливостей сполучуваності 
компонентів; метод словотвірного моделювання ДО та співвідносних із ними ПО 
іменників, що є важливим складником СА; елементи кількісного аналізу – для 
визначення кількісного компонентного складу ДО, а також словотвірного 
потенціалу ДО під час творення співвідносних ПО іменників; метод виокремлення 
опозиції – для з’ясування диференційних ознак лексичних одиниць шляхом 
зіставлення та протиставлення; метод контекстно-ситуативного аналізу тексту, 
що визначає специфіку функційних характеристик мовних одиниць у певних 
різновидах тексту. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше: 
– здійснено комплексне дослідження структурно-семантичних 

особливостей, словотвірної та текстотвірної функцій ДОіз першими СК-
прийменниками, прислівниками, прикметниками та співвідносних із ними ПО 
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іменників, які функціюють у медичній термінології німецької мови; 

– на матеріалі ДО та їх ПО виявлено закономірності процесів словотворення 
медичної термінолексики німецької мови, виокремлено структурно-семантичні 
групи за компонентним складом ДО (в межах систематизації медичної 
термінології німецької мови); 

– простежено вплив СК (мовних чинників) на словотвірний потенціал ДО та 
їх ПО; 

– виявлено відмінності в якісно-кількісному складі СЛ; 
– визначено функції, які здійснюють ДО та їх ПО у медичних текстах; 
– досліджено роль ДО та їх ПО у структурній побудові медичних текстів; 
– визначено критерій текстуальності, який при цьому реалізується. 
Теоретичне значення дисертації визначається її внеском у типологізацію та 

структурування словотвору як ієрархічно підпорядкованої організації. Виявлення 
структурно-семантичних особливостей ДО та визначення закономірностей у 
процесі творення співвідносних ПО на матеріалі медичної термінолексики сприяє 
систематизації термінологічної системи медицини німецької мови для подальшої 
міжмовної гармонізації. Дослідження ролі ДО та їх ПО у структурній побудові 
медичних текстів, виявлення критерію текстуальності, який при цьому 
реалізується, спрямовано на подальший розвиток теорії тексту у сфері дослідження 
його структурної типології, тобто внутрішньо текстових зв’язків. 

Практичне значення праці зумовлене тим, що матеріал дослідження може 
бути використаний, по-перше, в навчальній роботі – при викладанні окремих 
розділів курсів лексикології, стилістики сучасної німецької мови (наприклад, 
„Словотвір“, „Термінотворення“, „Текстотворення“); по-друге, у навчально-
методичній роботі – під час підготовлення навчальних та методичних посібників, 
рекомендацій щодо проблематики, розглянутої у дослідженні, під час створення 
системи вправ для роботи над лексикою та засвоєння словотвірних 
закономірностей мови (особливо для вишів медичної спеціалізації); по-третє, в 
лексикографічній практиці – при укладанні навчальних термінологічних словників 
(перекладних, словотвірних тощо). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 
дослідження дисертації було висвітлено в доповідях на 14 міжнародних наукових і 
науково-практичних конференціях: „Мовленнєва комунікація в 
постіндустріальному суспільстві“ (Київ, 2005, 2006), „Лінгвістичні та методичні 
проблеми навчання мови як іноземної“ (Полтава, 2006, 2008, 2010), „Новітні обрії 
розвитку германської та романської філології“ (Запоріжжя, 2007), „Теорія та 
практика викладання німецької мови як іноземної: перспективи розвитку“ 
(Тернопіль, 2008), „Мови і світ: дослідження та викладання“ (Кіровоград, 2008, 
2009), „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість“ (Острог, 2009), 
„Перспективи німецької мови та германістики в Україні“ (Чернівці, 2009), 
„Іноземна філологія у ХХІ столітті“ (Запоріжжя, 2012), „Німецька мова в 
українському контексті: формування мовної компетенції, контрастивні 
дослідження та міжкультурна комунікація“ (Одеса, 2012), „Urgent Problems of 
Philology and Linguistics – 2015“ (Будапешт, 2015); а також на Всеукраїнській 
науково-практичній конференції з міжнародною участю „Лінгвометодичні основи 
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викладання рідної та іноземної мов у початковій школі“ (Полтава, 2016). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 26 публікаціях, із 
них: 9 статей опубліковано у фахових виданнях України, 1 стаття – у 
закордонному виданні. Із загальної кількості публікацій 3 статті виконано у 
співавторстві. Особистий внесок здобувача в них полягав у здійсненні практичної 
частини дослідження щодо структурно-семантичних особливостей та словотвірної 
функції ДО. Загальний обсяг публікацій становить 9,21 друкованих аркушів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів із висновками до них, загальних висновків, переліку умовних скорочень і 
списку використаних джерел (375 позицій) і додатків. Загальний обсяг дисертації – 
557 сторінок (207 сторінок основного тексту). 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, 
репрезентовано мету й основні завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, 
визначено наукову новизну, теоретичне і практичне значення праці, подано 
відомості про апробацію результатів дослідження та авторські публікації. 

Перший розділ „Теоретико-методологічні передумови вивчення 
структурно-семантичних особливостей, словотвірної та текстотвірної функції 
дієслівних одиниць та їх похідних“ є підґрунтям дослідження, яке базується на 
застосуванні основних теорій і принципів сучасної лінгвістичної науки. Вивчення 
питань системної організації словникового складу мови та слова як основної 
одиниці мови є важливою передумовою сучасних лінгвістичних досліджень, тобто 
спостерігається спрямованість на системність, структурованість лінгвістичної 
інформації; у словниковому складі та системі словотвору виокремлюються 
„відношення ієрархічного підпорядкування“ (В. О. Гречко), словотвір розуміють 
як „систему систем“ (І. І. Ковалик). Серед основних одиниць словотвору особливе 
значення має основа слова. Це його структурно-семантичне ядро, що виражає 
лексичне значення (В. К. Зернова, К. А. Левковська). 

Словотвірний рівень є особливим лінгвістичним рівнем, джерела якого – 
одиниці різних прошарків, насамперед морфологічного та лексичного. У процесі 
вивчення словотвірного рівня, відносин між твірними та похідними сформовано 
формантоцентричний та основоцентричний підходи (В. К. Зернова, І. І. Ковалик, 
В. В. Ґрещук). У формантоцентричному підході при виокремленні 
типологізувального чинника увага спрямована на спільність словотвірних моделей 
та спільність словотворчого форманту похідних. Формантоорієнтованою 
системною одиницею при цьому називають словотвірний тип. У межах 
основоцентричного підходу увага акцентується на вивченні основи слова як 
типологізувального чинника у словотворі (дериватології), системною одиницею 
при цьому вважають словотвірну парадигму. У нашій роботі використано 
формантоцентричний та основоцентричний підходи, відповідно до сучасних 
напрямків. 

Необхідність систематизації в галузі словотвору поширюється і в сфері 
термінознавства, внаслідок процесів термінотворення; причому використання 
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методів словотвірного дослідження на матеріалі термінолексики сприяє 
систематизації як термінознавства, так і словотвору, відтворює взаємозв’язки, 
взаємовпливи, що існують у мові між різними сферами. 

Науково-технічний прогрес сприяє збільшенню обсягу термінологічної 
лексики у зв’язку з необхідністю позначення нових закономірностей, явищ, ідей. 
Хоча у термінологічній лексиці системність окреслена більш чітко, ніж у 
загальновживаній лексиці, однак вона вимагає подальшого структурування та 
впорядкування, що передбачає систематизацію понять та аналіз (семантичний, 
етимологічний, функційний). Як наслідок вибудовується певна терміносистема, 
при цьому важливу роль відіграє словотвір. 

Оскільки терміни є тією частиною лексичного складу мови, що найстрімкіше 
розвивається, то для нових об’єктів можуть бути використані всі способи 
словотворення. На матеріалі термінологічної лексики можна спостерігати дію 
законів словотворення, відбувається відбір найкращих способів та засобів 
словотвору, які б відповідали всім вимогам термінотворення, щоб утворені 
терміни мали необхідні риси, що повинні бути притаманні терміну (дефінітивність, 
системність, тенденція до однозначності тощо). Термінологічна лексика може бути 
репрезентована різними граматичними категоріями, структурним центром речення  
вважають дієслово, тому для дослідження обрано саме дієслівну лексику. 

Отже, дисертація присвячена вивченню структурно-семантичних, 
словотвірних, текстотвірних особливостей ДО та їх ПО, що функціюють у галузі 
медичної термінології. У нашому дослідженні увага спрямована на ДО з першими 
відокремлюваними компонентами (О. І. Смирницький), тому з урахуванням 
зіставлення різних поглядів учених щодо одиниць на зразок aus//hören, mit//wirken, 
frei//bekommen та особливостей функціювання СК ДО у реченні ми 
використовуємо назву „ДО з першими відокремлюваними CK“, оскільки 
вважаємо, що саме цей термін відображає характерні риси поняття, яке називає. 

Ураховуючи те, що у дисертаційній праці медичну термінолексику 
розглянуто під кутом структурно-семантичного аналізу, а також взято до уваги 
валентнісні (М. Д. Степанова) та словотвірні можливості термінів, що належать до 
фахової лексики медицини німецької мови, то дослідження може слугувати 
доповненням до типології словотвору та термінології. Функційний аспект полягає 
в тому, що робота з систематизації термінолексики сприяє створенню словників 
гніздового типу (В. К. Зернова), які можуть полегшити сприйняття 
термінологічного поняття іноземною та навіть рідною мовою, сприяють 
збільшенню словникового запасу фахівців при оволодінні іноземною мовою, тим 
самим спрощують міжмовну комунікацію. 

Логічним продовженням дослідження структури та семантики ДО є 
словотвірний аналіз ПО-іменників, які поділяємо за структурними типами в 
залежності від способу словотворення з метою виявлення рівня словотвірної 
продуктивності, потенціалу ДО у процесі творення ПО. Визначивши тип 
словотворення, за яким утворена певна ПО, а також модель (М), яка відображає 
процес побудови ПО, виявляємо продуктивність ДО в залежності від першого СК. 

Доцільним є упорядкування ТО та їх ПО в напрямку словотвірного процесу з 
наочним відтворенням відносин похідності у вигляді словотвірної пари (СП), 
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словотвірного ланцюжка (СЛ), словотвірного ряду (СР) чи окреслення 
словотвірного гнізда (СГ). Використання комплексних одиниць словотвірного 
рівня (СП, СЛ, СГ) допомагає репрезентації особливостей ДО як чинників, що 
впливають на словотвірний потенціал ДО, сприяє вивченню словотвірної та 
лексичної системи мови. Сукупне зображення словотвірних зв’язків відтворює 
цілісну картину словотвірної продуктивності ДО, висвітлює вплив структурних 
особливостей ДО на наявність більш простих чи складних виявлень словотвірної 
похідності. В упорядкованій репрезентації стосунків словотвірної похідності 
здійснюється відтворення системності словотвору як гармонійного та 
злагодженого процесу. 

Оскільки на сучасному етапі в мовознавстві вважається, що не лише поняття 
„мова“, але й „текст“ належить до центральних об’єктів дослідження, то 
опрацювання безпосередньо мовного матеріалу знаходить своє подальше 
застосування в дослідженні текстів. Теорія тексту є інтегративною, під час її 
дослідження застосовують різні підходи з метою дослідження різних ознак тексту, 
серед яких важливе місце посідає теорія критеріїв текстуальності. Матеріалом 
дослідження є ДО та їх ПО в галузі медицини, тому логічно розглянути, яку роль 
відіграють ДО та їх похідні-іменники у структурі медичного тексту. Дослідження 
ролі ДО та їх похідних у структурі таких текстів не є відокремлено спрямованим 
лише на отримання інформації та її подальшу класифікацію, але містить і 
функційний аспект. Вивчення структури тексту із урахуванням ролі ДО та їх ПО 
може допомогти виявити риси, що здатні оптимізувати процес створення та 
сприйняття тексту в процесі комунікації. 

У другому розділі „Структура та семантика дієслівних одиниць із 
першими відокремлюваними компонентами“ для з’ясування структурно-
семантичних особливостей ДО здійснено словотвірний аналіз із зазначенням 
моделей, використанням елементів кількісного аналізу з метою виявлення 
продуктивних (непродуктивних) типів ДО в галузі медицини; визначено 
словотвірний потенціал перших СК ДО, досліджено особливості структури ДО 
різних типів. Установлено семантичні характеристики перших СК ДО за 
допомогою виявлення їх значень у ролі самостійних частин мови (прийменників, 
прислівників, прикметників) та їх значень у ролі перших СК (за словниками); 
досліджено вплив семантики перших СК ДО та других СК ДО на зміст усієї ДО 
шляхом зіставлення значень твірних основ дієслів різних типів зі значеннями 
утворених ДО; здійснено розподіл виявлених ДО в галузі медичної термінології за 
семантичними групами; виявлено семантичний вплив перших СК на значення всієї 
ДО. 

Урахування взаємозв’язків словотвору та лексико-семантичної і граматичної 
систем мови сприяє визначенню структурно-семантичних характеристик ДО із 
першими відокремлюваними наголошуваними компонентами. Під час 
дослідження було визначено такі особливості: ДО є складними утвореннями, у 
яких перший СК сполучається у процесі внутрішньої валентності з другим СК за 
моделлю (М)10. 

Усього опрацьовано 657 ДО із першими СК: 
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– прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, mit-, nach-, zu-; 

прийменником bei-; 
– прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; прислівником wieder-; 
– прислівниками danieder-, dar-, ein-, einher-, fort-, herab-, heran-, heraus-, 

hervor-, hin-, hinein-, hinunter-, zusammen-; 
– прикметниками/прислівниками aufrecht-, fest-, frei-, hoch-, kurz-, nieder-, 

still-; прикметниками trocken-, wahr-. 
Другими СК в складі ДО виявлено твірні основи (ТО) таких структурних 

типів дієслів у інфінітиві:  
1) ТО кореневих сильних дієслів, наприклад: ab//binden(а, и). 
2) ТО слабких дієслів, наприклад: auf//lockern (-te, -t). 
3) ТО дієслів, що мають одночасно форму сильних та слабких дієслів, 

наприклад: ab//sieden (sott ab / siedete ab, abgesotten / abgesiedet). 
4) ТО суфіксальних дієслів із запозиченим із французької мови суфіксом -

іеrеn, наприклад: aus//kurieren (-te, -t). 
5) ТО неправильних, змішаних дієслів, наприклад: aus//brennen (brannteaus, 

ausgebrannt). 
Виявлено кілька ДО, у яких другим СК є не дієслово, а ДО, 

наприклад:´wieder´aufleben (´lebte ´wieder auf, ´wieder´aufgelebt); ´wieder´herstellen 
(´stellte ´wieder her, ´wieder´hergestellt); а також кілька ДО, що утворені від ТО-
іменників та ТО-прикметника, і відмінюються за слабкою відміною. 

Перші компоненти ДО є наголошуваними і відокремлюваними. Група ДО з 
першими СК прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-, прислівником 
wieder- (наприклад, ´durch//blasen (ie, а); ´wieder//impfen (-te, -t)вимагає особливої 
уваги, оскільки, будучи ненаголошеними, durch-, über-, um-, wieder- є префіксами 
дієслів. Здійснений словотвірний аналіз не тільки засвідчує існування внутрішніх 
валентнісних зв’язків перших СК із другими СК, а й дає можливість зробити 
висновки щодо продуктивності СК. Із 657 опрацьованих ДО виявлено: 

– 437 ДО з першими СК-прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, 
mit-, nach-, zu-; прийменником bei-; 

– 78 ДО з першими СК-прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; 
прислівником wieder-; 

– 125ДО з першими CK-прислівниками danieder-, dar-, ein-, einher-, fort-, 
herab-, heran-, heraus-, hervor-, hin-, hinein-, hinunter-, zusammen-; 

– 17 ДО з першими СК-прикметниками/прислівниками aufrecht-, fest-, frei-, 
hoch-, kurz-, nieder-, still-; прикметниками trocken-, wahr-. 

З’ясовано, що найбільш продуктивними першими СК у процесі утворення 
ДО є прийменники/прислівники ab-, an-, auf-, aus- та прислівник ein-. 

ДО – складне утворення, його значення вибудовується з двох СК і залежить 
від семантики 1-го СК-прийменника/прислівника та від семантики 2-го СК-
дієслова. При зіставленні семантичних значень прийменників, прислівників як 
окремих частин мови та як перших СК ДО  виявляється, що перші СК мають 
значення, дещо відмінні від значень відповідних прийменників/прислівників. 

Виявлення семантики, яку перший СК надає ДО, здійснювалось шляхом 
зіставлення та порівняння значень твірних основ (ТО) дієслів (других СК ДО) зі 
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значеннями, які отримують ДО. Наявність значень, що їх надають перші СК ДО, 
свідчить про їх вплив на формування семантики ДО. Крім того, зіставлення 
значень ТО дієслів та ДО дозволило з’ясувати, що у більшості випадків під час 
утворення ДО перші СК впливають на значення ДО, модифікуючи їх семантику. 

Виокремлено 127 прикладів ДО, у яких спостерігаємо десемантизацію 
першого СК, тобто значення ТО дієслова та утвореної ДО однакові, наприклад: 
heilen (-te, -t) ’лікувати, зціляти’ → aus//heilen (-te, -t) ’виліковувати, зціляти’; 
seihen (-te, -t) ’фільтрувати, проціджувати’ → ´durch//seihen (-te, -t) ’проціджувати, 
фільтрувати’. Виявлено 530 прикладів ДО, де перший СК додає свою семантику до 
складу ДО. Може відбуватися нашарування значення першого СК на значення 
другого СК, у такому випадку значення ТО дієслова та ДО не ідентичні, але 
подібні. Наприклад: heilen (-te, -t) ’лікувати, зціляти’ → ab//heilen (-te, -t) 
’загоюватись’; sondern (-te, -t) ’відділяти; розсортувати’ → aus//sondern (-te, -t) 
’1. Відділяти, 2. Виділяти (секрет); renken (~te, -t)’витягувати, розтягувати’ → 
ein//renken (-te, -t)’1. Вправляти (вивихнення), 2. Уладнати (справу)’. В інших 
випадках перший СК може здійснити більш виражений вплив на семантику ДО – 
при зіставленні значень ТО дієслова та ДО виявляємо, що вони є різними. 
Наприклад: tasten (-te, -t) І vi’ 1. Обмацувати (руками), 2. Шукати навпомацки (що-
небудь), 3. Зондувати ґрунт (перен.); II vt’ доторкатися руками’ → ab//tasten (-te, -t) 
’пальпувати’; kommen (а, о) ’приходити, підходити’ → auf//kommen (а, о) 
’одужувати’. Із названої кількості прикладів у 23 випадках перший СК, 
приєднуючись до ТО, утворює ДО зі значенням, протилежним значенню ТО 
дієслова, наприклад: schwellen (-te, -t) ’набрякати, пухнути’ → ab//schwellen (-te, -t) 
’опадати, зменшуватися, стухати (про припухлість, набряк)’; spannen (-te, -t) 
1. Натягувати, розтягувати, 2. Напружувати, 3. Затискати’ → ab//spannen (-te, -t) 
’розслабляти (м’язи)’. 

Семантика ДО із першими СК зумовлена як складністю морфемного складу, 
так і багатозначністю СК. Сполучаючись із ТО дієслова, перший СК може 
додавати своє значення, впливаючи на семантику ДО, більшою чи меншою мірою 
модифікуючи її. Один і той же інфінітив дієслова може брати участь в утворенні 
різних ДО. Причому ДО з однаковою твірною основою дієслова та різними 
першими СК може мати різні, навіть протилежні значення (в залежності від 
першого СК). 

У третьому розділі „Словотвірна функція дієслівних одиниць із першими 
відокремлюваними компонентами“ здійснено СА та словотвірне моделювання 
термінів-іменників, похідних від ДО (з використанням елементів кількісного 
аналізу) для того, щоб встановити, чи існує взаємозв’язок між структурно-
семантичними особливостями ДО та їх словотвірними особливостями, тобто 
виявити, чи знаходять зазначені властивості своє безпосереднє відображення у 
впливі на реалізацію словотвірного потенціалу ДО, на здійснення їх словотвірної 
функції.  

У ході аналізу словотвірної функції ДО з’ясовано способи словотворення, за 
якими утворені ПО, визначено словотвірну продуктивність ДО, виявлено вплив 
структурних особливостей ДО (в залежності від перших СК) на продуктивність 
ДО. Всього виокремлено 1175 ПО іменників, структурний тип яких відповідає 
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різним словотвірним моделям. Всі ДО утворені за М10 і є твірними основами для 
ПО-іменників, що побудовані за різними моделями. Виявлені у сфері медичної 
термінології ПО-іменники від ДО утворені за такими моделями: 

M2:SN=SVEinheit → SN(субстантивація); M2:SN=SVEinheit → SN(конверсія); 
M3:SN=SVEinheitimp. → SN(конверсія); M6:SN=SVEinheit+Suf.(-ung, -er, -e, -keit, -
ling, -schaft, -sel); M7:SN=SVEinheitimp.+Suf.-e(суфіксація, конверсія претериту); 
M10 (для складних іменників, наприклад: M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung). 

З’ясовано, що в галузі медичної термінології словотвірна продуктивність ДО 
коливається від низької до високої в залежності від структурних особливостей ДО 
– від наявності того чи іншого першого СК ДО. Оскільки ДО з різними першими 
СК виявляють різну (відповідно до першого компонента) словотвірну 
продуктивність, то кількість ПО від ДО змінюється від 1 ПО, утвореної від ДО з 
першим компонентом aufrecht- до 311 ПО, утворених від ДО із ab- як першого СК. 

Це означає, що словотвірний потенціал ДО є більш розвинутим у ДО з 
першими СК-прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus- і т. д. (791ПО), 
менше в ДО з СК durch-, über-, um-, wieder- (127 ПО) та в ДО з СК-прислівниками 
danieder-, dar-, ein-, einher-, fort- і т. д. (214 ПО) і є мало розвинутим у ДО із 
першими СК-прикметниками/прислівниками, наприклад: aufrecht-, fest-, frei- і т. д. 
(43 ПО). Слід зазначити, що від 171 ДО, які функціюють у медичній сфері, ПО 
іменників у цій галузі не виявлено. 

Установлено, що спосіб словотворення впливає на продуктивність ДО. 
Виявлені ПО-іменників від ДО у галузі медичної термінології утворені різними 
словотвірними способами, які відтворені у відповідних моделях. Продуктивними 
словотвірними способами визначено словоскладання: 415 ПО складних іменників, 
другий СК яких є ПО від відповідної ДО, наприклад: Ablös//ung f → 
Epidermis//ablösung f, 371 ПО складних іменників, перший СК яких є ПО від 
відповідної ДО, наприклад: Absonder//ung f → Absonderungs//drüse f, 
Absonderungs//gang m; суфіксацію: 254 ПО (особливо продуктивним є творення 
ПО із використанням суфіксу -ung). Менш продуктивними способами виявились 
субстантивація – 59 ПО, наприклад: um//hüllen → Umhüllen п; конверсія інфінітиву 
– 39 ПО, наприклад: ab//wehren → Abwehr f; конверсія претериту – 37 ПО, 
наприклад, nieder//schlagen → Niederschlag m. 

Треба зауважити, що велика кількість складних іменників, у яких один із 
компонентів є іменником, співвідносним із ДО, утворена шляхом субституції 
(заміни) першого компонента, наприклад: Ausheil//ung f → Ausheilungs//dauer f, 
Ausheilungs//erscheinung f; або другого компонента складного іменника, наприклад: 
Zufuhr f → M10:SN=SN+SN(SVEinheitітр. → SNконверсія) Kalorien//zufuhr f, 
Vitaminen//zufuhr f, що спричиняє утворення найбільшої кількості ПО саме 
способом словоскладання. 

Унаслідок здійснення словотвірного аналізу виявлено, що лексичний запас 
медичної сфери німецької мови поповнюється за рахунок словотворення 
(словотвірної та семантичної деривації) та словоскладання, причому 
словоскладання (композитне словотворення, синтетичний спосіб утворень) є 
найбільш розповсюдженим способом утворень ПО іменників від ДО. Оскільки 
відомо, що композитне словотворення посідає чільне місце у 
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предметних/конкретних терміносистемах, на відміну від абстрактних/поняттєвих 
терміносистем, у котрих переважає механізм утворення словосполучень, то це 
означає, що терміносистема медицини належить до предметних терміносистем. 
Дослідження, спрямовані на класифікацію термінолексики, в свою чергу, 
сприяють подальшій систематизації та впорядкуванню терміносистеми. 

Результати СА, які є спробою класифікації німецької медичної 
термінолексики, пов’язаної з ДО, наведено в таблицях (Додатки), де вказана 
кількість ПО відповідно до способу словотворення та в залежності від першого 
СК, від найбільшої до найменшої кількості ПО. 

Наступним кроком щодо систематизації медичної термінолексики та 
унаочненням словотвірного процесу є репрезентація похідності словотворення в 
одному чи декількох словотвірних кроках (тактах), представлення інформації за 
допомогою словотвірних ланцюжків (СЛ), словотвірних пар (СП), словотвірних 
гнізд (СГ). Прагнення систематизувати, класифікувати явища, процеси, події (з 
метою їх кращого розуміння) виявляє розвиток процесу пізнання. На сьогодні 
існує думка, що навіть нелінійність (неоднотипність) може бути проявом 
системності явищ та процесів, що нас оточують. Системність може бути 
відтворена по-різному. Як відомо, СП, СЛ, СГ можуть розглядатись як „фрактали“ 
лінійного та нелінійного характеру (на сьогодні теорія фракталів – множин, що 
мають якості самоподібності – отримує широке розповсюдження в мовознавстві), і 
в такий спосіб СП, СЛ, СГ відображають системність організації словотвору.  

З’ясовано, що ДО утворюють різну кількість СЛ в залежності від перших 
СК: 

– ДО з першими СК-прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, mit-, 
nach-, zu-; прийменником bei- – утворюють 311 CЛ, наприклад, СЛ від 
TO auf//frischen (-te, -t) → Auffrisch//ung f, Blut//auffrischung f. 

– ДО з першими СК-прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-
;прислівником wieder- – утворюють 47 СЛ, наприклад: um//schlagen (u, a) → 
Umschlag m → Alkohol//umschlag m, Eis//umschlag m, Kalt/wasser//umschlag m, 
Lein/wand//umschlag m. 

– ДО з першими СК-прислівниками danieder-, dar-, ein-, einher-, fort-, herab-, 
heran-, heraus-, hervor-, hin-, hinein-, hinunter-, zusammen- – утворюють 97 СЛ (із 
них 75 CЛ від ДО з першим СК ein-), наприклад: zusammen//ziehen (о, о) → 
Zusammenzieh//ung f → Muskel//zusammenziehung f. 

– ДО з першими СК-прикметниками/прислівниками aufrecht-, fest-, frei-, 
hoch-, kurz-, nieder-, still-; прикметниками trocken-, wahr- – утворюють 20 CЛ, 
наприклад: frei//setzen → Freisetz//ung f → Energie//freisetzung f, Enzym//freisetzung f. 

Виявлено, що ТО ДО можуть утворювати СЛ (СП) одним словотвірним 
кроком із однією ПО, наприклад, ein//renken (-te, -t) → Einrenk//ung f; або кількома 
ПО (у такому разі ПО утворені субституцією), так і СЛ з кількома словотвірними 
кроками, наприклад:an//wenden (wandte an / wendete an, angewandt / angewendet) → 
Anwend//ung f → Anwendungs//art f, Anwendungs//beobachtung f;wieder//beleben (-te, -
t) → Wiederbeleb//ung f → Wiederbelebungs//gruppe f, Wiederbelebungs//wagen m, 
Wiederbelebungs//zentrum n; а також СГ, у яких ПО утворені різними 
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словотвірними способами, наприклад, від ДО ab//härten: ab//härten (-te, -t) → 
Abhärt//ung f → Abhärtungs//mittel n pl, Abhärt//ung f → Körper//abhärtung f. 

Четвертий розділ „Текстотвірна функція дієслівних одиниць із першими 
відокремлюваними компонентами“ присвячено вивченню функції ДО у 
німецьких медичних текстах і з’ясуванню критерію текстуальності, який при 
цьому реалізується. Текст – це ємне лінгвістичне поняття, яке перебуває у фокусі 
уваги дослідників. Наука розвивається екстенсивно та інтегративно, тому розвідки 
в сфері лінгвістики тексту є актуальними і в межах словотвору. ДО утворені із 
словотворчих компонентів, які можуть діяти і в ролі самостійних слів, – так і 
окремі ДО та їх ПО, будучи самостійними словами, – беруть участь у формуванні 
речень, створенні текстів, репрезентуючи зразок фрактальності (С. М. Єнікєєва, 
Л. С. Піхтовнікова). Текст – це обов’язково зв’язна послідовність речень, що 
формується за допомогою категорій когерентності та когезії (R. de Beaugrande, 
W. Dressler). Отже, когезія в усіх її формах є одночасно і „цеглинками“, з яких 
споруджується текст, і зв’язувальним „будівельним розчином“, який тримає 
готовий витвір. 

ДО та їх ПО функціюють як повноцінні (головні чи другорядні) члени 
речення, відповідно, відіграють певну роль у структурній побудові тексту. 
Розглянуто ДО та їх ПО на прикладах текстів медичного напрямку – наукових та 
науково-популярних статей і блогів, оскільки такий тип текстів може мати 
практичне значення для широкого загалу читачів, ураховуючи можливості мережі 
інтернет. Наукові статті належать до наукового функційного стилю в галузі 
медицини; науково-популярні статті та блоги в медичній сфері демонструють 
наявність характеристик, притаманних, окрім наукового, також публіцистичному 
та навіть розмовному стилю. ДО та ПО виокремлено як в одній, так і в іншій групі 
текстів, при цьому різниці у функціюванні ДО та їх ПО не виявлено, окрім 
вживання ДО та ПО з метою здійснення комунікативної та емотивної функцій у 
науково-популярних статтях, блогах, наприклад: Wenn du also nächstes Mal spürst, 
dass Cortisol hoch//kocht – entspanne dich. …ziehe die Vorhänge vor dem Cortisol zu. 

З’ясовано, що ДО та їх ПО беруть участь у побудові речень різного типу 
(простих, складнопідрядних, складносурядних), утворюючи при цьому зв’язний 
текст і відіграючи важливу роль на граматичному, синтаксичному, смисловому та 
стилістичному рівнях, здійснюють функції стилетвірну, атрактивну, функцію 
компресії (конденсації) змісту, реалізують текстотвірну функцію як компоненти 
граматичної когезії (виражають час, модальність, будують рамкові конструкції), 
наприклад: Wende die „E.A.R.-Methode“ an, um die Situation in den Griff zu 
bekommen… Versuche, diesen Ratschlag so gut du kannst anzuwenden. 

Крім того, ДО та ПО є компонентами лексичної когезії (а) повтори, б) 
синоніми, в) антоніми, г) відносини похідності, ґ) ключові слова), наприклад: 

а) verbesserte Insulinsensitivität, der Schlüssel zum Abnehmen… Kaffee: hilft beim 
Abnehmen, in dem es die Adiponektinbildung stimuliert; б) …medikamentöse 
Prophylaxe, z. B. Mit Chininsulfat, sollte nur dann zur Anwendung kommen; … die 
Aufnahme von Citrat- und Carbonatsalzen sowie Vitamin B...; в) Zuverlässiger und 
aussagekräftiger sind die Parameter, die bei Nichtbedarfsdeckung vitaminabhängiger 
Stoffwechselabläufe an//steigen/ab//fallen; г) ein//nehmen → Einnahm//e → 
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Fehl//einnahme; ab//setzen → Absetzen; ґ) zu//hören, hin//hören, wahr//nehmen, 
hinein//versetzen, nach//fühlen, Zuhören. Тому ДО та їх ПО можна вважати 
поліфункційними одиницями тексту. 

Визначено, що в межах тексту різні ДО та ПО, що об’єднані однією 
загальною ідеєю, хоч можуть і не бути безпосередніми синонімами чи антонімами 
між собою, все ж виявляють тематичні синонімічно-антонімічні відносини. Цьому 
сприяє добір саме певного значення з можливої полісемії значень СК. Крім того, 
можна зробити висновок, що деякі ДО та ПО можуть бути названі ключовими 
словами тексту, у випадку вживання цих ДО та ПО виявлено структуру 
синонімічних та антонімічних відношень, які в дисертаційній праці представлені у 
вигляді розгалужених схем. 

Той факт, що ДО та їх ПО можуть бути важливою ланкою структури тексту, 
потрібно брати до уваги при створенні та опрацюванні текстів. Під час 
конструювання тексту корисним може бути врахування структурно-семантичних 
особливостей ДО та їх ПО, їхніх зв’язків похідності та відповідно спрямування на 
вживання в тексті ПО-іменників від співвідносних із ними ДО. Такий підхід може 
сприяти уникненню тавтологій, урізноманітненню синтаксичної побудови тексту 
реченнями різного типу (більш прості за структурою – з ПО-іменниками), 
компресії змісту, досягненню мовної економії; у такий спосіб полегшується процес 
передавання інформації та здійснюється авторський намір. 

Під час сприймання тексту, окрім врахування складної структурно-
семантичної побудови ДО, впливу значення першого СК на значення всієї одиниці, 
важливо націлено звертати увагу на зв’язки похідності між ДО та їх ПО; на 
наявність здебільшого синонімічно-антонімічних відносин між ними. Це може 
прискорити розуміння тексту для читача (під час різних типів читання – 
детального або селективного, оглядового; воно є дуже важливим для „швидкого“ 
типу читання, коли потрібно зрозуміти основну думку). 

Треба зазначити, що ДО та їх ПО не обов’язково є ключовими словами 
тексту, оскільки теми конкретного тексту можуть бути позначені кореневими, 
префіксальними іменниками та дієсловами тощо. Але якщо одним із ключових 
слів є ДО, то спостерігається „притягнення“ співвідносних ПО, а також інших ДО. 
В такому разі вони можуть бути „ключем“ до розуміння тексту. Якщо при 
інтерпретації художнього тексту вважається, що текст розуміє краще той, хто 
відчуває так, як автор, то про опрацювання наукового тексту можна сказати, що 
його краще розуміє той, хто знає стільки, як автор. Для читача не-фахівця важливо 
знайти те, на що можна спиратися – ключові моменти. Виокремлення ключових 
слів може бути важливим у різних видах читання для отримання та 
запам’ятовування інформації. Якщо запам’ятовування свідоме, це означає, що 
інформація не просто „цікава“ в розважальному сенсі, а що її оцінюють як 
корисну, потрібну для процесу пізнання. Виходить, що виокремлення ДО та їх ПО, 
виявлення зв’язків між ними може бути важливим не тільки для створення 
зв’язного тексту чи для спрощення розуміння думки автора – прискорення 
„діалогу“ між „комунікантами“, але й сприяти поліпшенню процесу пізнання, що 
доводить прагматичність такого способу роботи з текстом. 
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Усе вищезазначене дає можливість стверджувати, що дослідження ролі ДО 

та їх ПО у побудові тексту на матеріалі німецьких медичних текстів сприяє 
досягненню комунікативної мети у спілкуванні між автором і читачем. Крім того, 
дослідження специфіки ДО та їх ПО має логічне методичне спрямування, 
особливо для студентів медичної спеціальності та фахівців медичної сфери. Якщо 
оволодіти методикою виокремлення та синтезу кореневих морфем, компонентів 
ДО та ПО, то реципієнт може зрозуміти значну кількість слів, навіть відсутніх у 
лексичному запасі. 

Також може існувати перспектива корисного застосування відібраних нами 
автентичних текстів як матеріалу для читання (тексти стосуються, наприклад, 
вирішення психологічних проблем або висвітлення правил здорового способу 
життя). Отже, дослідження ролі ДО та їх ПО у тексті може бути реалізоване не 
тільки в теоретичній, а й у функційно-практичній площині. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Дисертаційне дослідження базується на визначних положеннях та 

принципах сучасної лінгвістичної науки, які знаходять відображення в теоріях 
словотвору, терміну, внутрішньої валентності, парадигм і тексту. 
Основоцентричний підхід, спрямований на вивчення закономірностей утворення 
ПО від початкової ТО (базової основи, ядра) та з’ясування словотвірного 
потенціалу ТО, а також теорія критеріїв текстуальності, в межах якої відбувається 
вивчення внутрішньо текстових зв’язків (один із напрямків дослідження теорії 
тексту), зумовлюють методологічну платформу праці. 

Усебічне комплексне дослідження структурно-семантичних властивостей та 
словотвірного потенціалу ДО зі співвідносними ПО, їх текстотвірної функції, 
систематизування отриманої інформації на матеріалі лексики німецької медичної 
термінології допомогло у вирішенні поставлених завдань: 

– здійснено СА та словотвірне моделювання ДО і співвідносних із ними ПО 
іменників-медичних термінів для з’ясування закономірностей сполучення та 
побудови класифікації; 

– здійснено класифікацію ДО за структурними типами в залежності від 
компонентного складу, виокремлено групи ДО з першими компонентами: 
прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, mit-, nach-, zu-, прийменником 
bei-; прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-,прислівником wieder-; 
прислівниками danieder-, dar-, ein-, einher-, fort-, herab-, heran-, heraus-, hervor-, 
hin-, hinein-, hinunter-, zusammen-; прикметниками/прислівниками aufrecht-, fest-, 
frei-, hoch-, kurz-, nieder-, still-, прикметниками trocken-, wahr- та другими СК: ТО 
кореневих сильних дієслів; ТО слабких дієслів; ТО дієслів, що мають одночасно 
форму сильних та слабких дієслів; ТО суфіксальних дієслів із запозиченим із 
французької мови суфіксом -іеrеn; ТО „змішаних“ дієслів; 

– з’ясовано закономірності сполучення – особливості внутрішньої 
валентності перших СК (прийменників, прислівників, прикметників) із другими 
СК (ТО дієслів) у складі ДО, відтак встановлено, що найбільш продуктивними 
першими СК в процесі утворення ДО є прийменники/прислівники ab-, an-, auf-, 
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aus- та прислівник ein-; визначено структурно-семантичні особливості ДО на 
матеріалі німецької медичної термінолексики, тобто визначено, що під час 
утворення ДО перші СК впливають на значення ДО, модифікуючи їх семантику, – 
у більшості випадків; 

– досліджено словотвірну функцію ДО у процесі утворення ПО іменників, 
що функціюють у сфері медицини для з’ясування способів словотворення, за 
якими утворені ПО іменників та продуктивності ДО; 

– установлено структурні типи ПО-іменників на основі компонентного 
складу ДО та в залежності від способу словотворення – субстантивація, конверсія, 
конверсія претериту, суфіксація, словоскладання; 

– виявлено фактори, що зумовлюють словотвірний потенціал ДО, тобто 
появу похідних, утворених від ДО за певною моделлю та з відповідним 
словотвірним значенням: словотвірний потенціал ДО є більш розвинутим у ДО з 
першими СК – прийменниками-прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, прислівником 
ein-, спосіб словотворення також здійснює вплив на продуктивність ДО – 
продуктивними словотвірними типами визначено словоскладання та суфіксацію; 

– визначено кількісні та якісні (квантитативно-квалітативні) особливості 
складу СЛ, вершинними основами яких є ДО, що функціюють у галузі 
медицини:ДО утворюють різну кількість СЛ в залежності від перших СК, 
найбільше СЛ утворюють ДО з першими СК-прийменниками/прислівниками ab-, 
an-, auf-, aus-, прислівником ein-; 

– досліджено використання ДО та їх ПО у медичних текстах, з’ясовано роль 
ДО та їх ПО у структурній побудові тексту: виявлено, що ДО та їх ПО реалізують 
текстотвірну функцію як компоненти граматичної, лексичної когезії; 

– з’ясовано, що в тексті ДО та їх ПО виконують функції стилетвірну, 
атрактивну, комунікативну, емотивну, компресії (конденсації)змісту. 

Компонентний склад ДО має визначну роль щодо реалізації їх словотвірної 
та текстотвірної функції. Оскільки словотвірний потенціал ДО залежить від 
мовних чинників (впливу СК), у текстах частіше функціюють ДО та їх ПО, які 
утворені за допомогою продуктивних СК; а семантика певного компоненту 
відіграє роль у формуванні текстотвірних зв’язків під час реалізації критерію 
когезії. 

Відтворення структури ДО та ПО за допомогою умовних позначок та 
моделей, зображення словотвірної функції через ієрархічно-класифікаційні 
фрагменти словотвірної системи (СЛ, СП, СГ), зображення зв’язків у тексті між 
ДО та ПО за допомогою схем (і все це на визначеному матеріалі окремої сфери 
мови – медичної термінолексики)є певним внеском у систематизацію словотвору 
та термінознавства, може сприяти розширенню теоретичних та методичних знань у 
цих сферах. 

Функційно-практичний аспект використання результатів дослідження 
полягає в їх застосуванні на заняттях з іноземної мови, особливо для студентів-
медиків. Розуміння особливостей архітектоніки ДО та ПО, особливо якщо вони є 
ключовими словами тексту, може полегшити сприйняття тексту. При 
конструюванні тексту врахування структурно-семантичних особливостей ДО та їх 
ПО, зв’язків похідності може полегшити процес передавання інформації, 
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здійснити авторський намір і сприяти здійсненню комунікативної мети. 
Автентичні медичні тексти, відібрані для дослідження, можуть бути використані 
для опрацювання, вивчення мови та отримання нової інформації. 

Перспективою подальших досліджень може бути вивчення реалізацій різних 
критеріїв текстуальності в побудові текстів інших стилів на матеріалі лексики 
певної галузі; застосування розробленої методики в межах теорії фрактальності із 
залученням апарату лінгвосинергетики. 
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Дисертацію присвячено комплексному дослідженню структурно-
семантичних властивостей та словотвірного потенціалу дієслівних одиниць зі 
співвідносними похідними основами, реалізації їх текстотвірної функції на 
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матеріалі лексики німецької медичної термінології. Увага спрямована на 
класифікацію та систематизування інформації, що засвідчують таблиці, у яких 
відтворено особливості побудови дієслівних одиниць та їх похідних за допомогою 
використання умовних позначок та моделей; зображення словотвірної функції 
через ієрархічно-класифікаційні фрагменти словотвірної системи; зображення 
текстотвірних зв’язків між дієслівними одиницями та їх похідними за допомогою 
схем. Досліджено використання дієслівних одиниць та їх похідних у медичних 
текстах, з’ясовано їх роль у побудові тексту, виявлено критерій текстуальності, що 
при цьому реалізується, які функції в тексті виконують дієслівні одиниці та їх 
похідні основи, що сприяє здійсненню прагматичної мети – оптимізації процесу 
створення та сприйняття текстів. 

Ключові слова: дієслівна одиниця, твірна основа, похідна основа, 
словотворчий компонент, словотвірний аналіз, словотвірна модель, словотвірна 
функція, текстотвірна функція, когезія. 
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по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 
университет. – Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию структурно-
семантических особенностей и словообразовательного потенциала глагольных 
единиц с соотносительными производными основами, реализации их 
текстообразующей функции на материале лексики немецкой медицинской 
терминологии. Внимание обращено на классификацию и систематизирование 
информации, о чем свидетельствуют таблицы, в которых воспроизведены 
особенности строения глагольных единиц и производных основ при 
использовании условных знаков и моделей; изображение словообразовательной 
функции через иерархически-классификационные фрагменты 
словообразовательной системы, изображение текстообразующих связей между 
глагольными единицами и их производными при помощи схем. Исследовано 
использование глагольных единиц и производных основ в медицинских текстах, 
определена их роль в построении текста, выявлен критерий текстуальности, 
который при этом реализуется, какие функции в тексте выполняют глагольные 
единицы и их производные основы, что способствует реализации прагматической 
цели – оптимизации процесса создания и восприятия текстов. 

Ключевые слова: глагольная единица, производящая основа, производная 
основа, словообразовательный компонент, словообразовательный анализ, 
словообразовательная модель, словообразовательная функция, текстообразующая 
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SUMMARY 

 
Bardakova O. O. Structure, Semantics and Word-building Function of the 

Verbal Units With the First Separated Components (Based on the German Medical 
Terminology). – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04. – 
Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2017. 

Dissertation is devoted to the complex research of the structural-semantic 
peculiarities and word-building potential of verbal units with correlated derivative stems 
and realization of their text-building function in German medical terminology. 

Taking into account the relationship of word-formation and lexical-semantic and 
grammatical systems of the language helped to determine structural-semantic 
characteristics of verbal units with the first separated components. The verbal units are 
complex formations, in which the first word-building component (preposition, adjective 
or adverb) is combined with the second component (derivative stems of the different 
types of verbs). 

The classification of the verbal units according to their structural types (depending 
on the component composition) has been realized with the help of word-building analysis 
and modeling. Herewith the word-building potential of the first components of the verbal 
units has been determined; the influence of semantics of the first and second components 
of verbal units on the content of the whole verbal unit has been fulfilled. 

The derivative and derived stems have been arranged as well in the direction of 
their word-building process with descriptive visualization of production relations in the 
form of word-building couple, chain, range or nest. The usage of complex units of word-
building level and description of word-building connections display the holistic picture 
of word-building productivity of the verbal unitswith the first components and clarify the 
influence of their structural peculiarities on simple or complex realizations of their word-
building production. 

Classification of terminological material with the help of conventional signs and 
word-building models; charts, which display structural peculiarities of verbal units and 
their derived stems;display of word-building function through hierarchical classification 
fragments of word-building system; display of text-forming relations of verbal units and 
their derived stems with the help of patterns – realizes consistency of word-building 
process as harmonious and concordant process and helps systematizing the medical 
terminological system in the German language. 

The role of verbal units and their derived stems in the structure of the text has been 
found out; the realized criterion of textuality has been identified; the functions of verbal 
units and their derived stems in text have been figured out. It helps to realize the 
pragmatic goal that is optimization of the process of text creation and perception. 

Key words: verbal unit, derivative stem, derived stem, word-building component, 
word-building analysis, word-building model, word-building function, text-forming 
function, cohesion. 
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