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ВСТУП 

 

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). 

Дієслівні одиниці – це структурний тип дієслів, у якому сполучаються два 

словотворчі компоненти (СК), першим може бути прийменник, прислівник, 

прикметник, а другим є дієслово. При дослідженні ДО, їх структури, семантики, 

функції словотворення, функції текстотворення послуговуємося поняттями 

„твірна основа“ (ТО) та „похідна основа“ (ПО). Ці терміни вживаємо при описі 

іменників, похідних від ДО, для іменування первинної та вторинної основ 

(відповідно „ТО“ та „ПО“), вслід за М. Д. Степановою розуміючи первинність і 

вторинність основ не в процесуальному плані, а як більш прості та більш складні 

структури [210, с.12]. 

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 [44; 71; 82; 

85; 91; 100; 116; 117; 129; 130; 138; 183; 211; 238; 240; 244; 246; 249; 251; 283].  

ДО неодноразово були предметом опрацювання українських і закордонних 

учених [41; 91; 183; 197; 199; 214; 226; 231; 236; 241; 245; 246; 256; 279; 281; 282], 

проте комплексне дослідження архітектоніки ДО із співвідносними ПО, їх 

словотвірної та текстотвірної функцій досі відсутнє. 

Серед подальших досліджень різних лексичних груп для продовження спроб 

систематизації знань у галузі словотвору, доцільним є вивчення структурно-

семантичних особливостей ДО та їх ПО. У дисертації на прикладі медичної 

термінолексики визначається роль ДО в утворенні та функціюванні ПО-термінів, 

словотвірний та текстотвірний потенціал ДО та їх ПО у галузі медицини сучасної 
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німецької мови, що є необхідним попереднім кроком на шляху до систематики 

усього лексичного складу німецької мови (одним із нагальних питань сучасної 

лінгвістики є процес міжмовної міжнародної гармонізації). 

Унаслідок постійного розвитку науки і техніки, дослідження лексики, що 

функціює в певній науковій галузі, посідає визначну роль у численних розвідках 

із термінознавства [284; 48; 52; 62; 80; 290; 291; 292; 101; 111; 141; 150; 179; 187]. 

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. 

Пласт медичної термінолексики викликає інтерес дослідників, а питання 

розвитку та формування терміносистем потребують детального опрацювання. 

Осмислення принципів побудови та функціювання медичної терміносистеми як 

однієї з профільних терміносистем є важливим об’єктом лінгвістичних пошуків та 

значущим в загальному теоретичному плані. Останнім часом дослідження 

медичної термінолексики здійснено в різних аспектах: способи творення термінів 

[171], проблеми синонімії [224], етимології [60], словотвірної будови та семантики 

[97; 122]. Але як у галузі словотвору, так і у термінознавстві особливості ДО та їх 

ПО предметом детального дослідження не були. 

Окрім доцільності спільних розвідок у термінологічній та словотвірній 

галузі, у сьогоденні вважається за потрібне досліджувати словотвір не тільки 

„інтенсивно“, продовжуючи вже окреслені напрямки роботи, але й „екстенсивно“ 

– з розширенням аспектів вивчення словотвору, формуванням нових поглядів на 

відомі проблеми, залученням свідчень суміжних галузей знань про мову“ [72], 

тому видається доречним здійснювати пошуки інформації щодо доповнення 

загального знання про словотвір у інших лінгвістичних сферах, приміром, 

стосовно з’ясування ролі ДО та їх ПО у композиційній структурі тексту. 

На сьогодні здійснено ґрунтовні дослідження властивостей тексту [10; 39; 
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43; 56; 77; 149; 177; 247]. Але особливості функціювання ДО в медичних текстах 

спеціально не розлядалися. 

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 внутрішньотекстових зв’язків. 

Зв’язок дослідження 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 
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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 

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 [71; 91; 116; 117; 138; 283]; теорії внутрішньої 

валентності [213; 215]; принцип цільнооформленості та роздільнооформленості 
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[197]; положення теорії терміну [48; 80; 140; 152; 186]; положення типології 

тексту, зокрема співвідношення „тип тексту / жанр“ [275; 277; 273]; концепція 

критеріїв текстуальності [56; 247]; теорія фрактальності [82; 178; 174]. 

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 ДО із першими СК-

прийменниками, прислівниками, прикметниками та співвідносних із 

ними ПО іменників, які функціюють у медичній термінології німецької 

мови; 

- на матеріалі ДО та їх ПО виявлено закономірності процесів 
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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. 

Наукову новизну дисертації можна узагальнити в таких положеннях, які 

виносяться на захист: 

1. ДО є складними утвореннями, у яких перший СК сполучається у процесі 

внутрішньої валентності з другим СК за М10. Компонентний склад ДО дає 

можливість здійснити їх класифікацію за структурними типами; здійснений СА 

свідчить про існування внутрішніх валентністних зв’язків перших СК із другими 

СК, дає можливість зробити висновки щодо закономірності сполучення СК та 

продуктивності СК: найбільш продуктивними першими СК є 

прийменники/прислівники ab-, an-, auf-, aus- та прислівник ein-. 

2. Семантична структура ДО зумовлена як складністю морфемного складу, 

так і багатозначністю СК. Семантика ДО залежить від значення першого СК 

(прийменника, прислівника, прикметника) та від семантики другого СК – дієслова, 

оскільки ДО є складним утворенням. З’ясовано, що перші СК мають семантичні 

особливості, співвідносні зі значеннями відповідних прийменників/ прислівників/ 

прикметників, але модифіковані. 

3. Внаслідок дослідження словотвірної функції ДО у процесі утворення ПО 

іменників, що функціюють у сфері медицини, установлено структурні типи ПО-

іменників на основі компонентного складу та в залежності від типу 

словотворення; виявлено фактори, що зумовлюють словотвірний потенціал ДО, 

тобто появу похідних, утворених від ДО за певною моделлю та з відповідним 
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словотвірним значенням: ДО з різними першими СК виявляють різну (відповідно 

до першого компонента) словотвірну активність. 

4. Словоскладання (композитне словотворення, синтетичний спосіб 

утворень) є найбільш розповсюдженим способом утворень ПО іменників від ДО у 

медичній термінології німецької мови. Звідси випливає, що терміносистема 

медицини належить до предметних терміносистем. 

5. ДО та співвідносні з ними за структурою та семантикою ПО утворюють 

СЛ з різною кількістю ПО, репрезентуючи зразок фрактальності. Компонентний 

склад ДО визначає кількісні та якісні (квантитативно-квалітативні) особливості  

складу СЛ, вершинними основами яких є ДО. 

6. Компонентний склад ДО має визначну роль щодо реалізації їх 

словотвірної та текстотвірної функції. Оскільки словотвірний потенціал ДО 

залежить від мовних чинників (впливу СК), відповідно, у текстах частіше 

функціюють ДО та їх ПО, які утворені за допомогою продуктивних СК. 

7. ДО та їх ПО беруть участь у побудові речень різного типу (простих, 

складнопідряних, складносурядних), утворюючи при цьому зв’язний текст та 

відіграючи важливу роль на граматичному, синтаксичному, смисловому та 

стилістичному рівнях. Здійснюють функції стилетвірну, атрактивну, функцію 

компресії (конденсації) змісту. Структурно-семантичні особливості ДО 

впливають на формування текстотвірних зв’язків: ДО та ПО реалізують 

текстотвірну функцію в якості компонентів граматичної (виражають час, 

модальність, будують рамкові конструкції), лексичної (синоніми, антоніми, 

відносини похідності, ключові слова) когезії. Тому ДО та їх ПО можна вважати 

поліфункційними одиницями тексту. 

8. В межах тексту, об’єднані загальною ідеєю, різні ДО та ПО, хоча можуть 

не бути безпосередніми синонімами або антонімами між собою і не мають 

відносин похідності, але можуть репрезентувати синонімічно-антонімічні, 

тематичні відношення, цьому сприяє добір саме певного значення з полісемії 

значень СК. Крім того, у деяких текстах ДО та ПО можуть бути названі 
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ключовими словами тексту, у такому випадку структуру синонімічних та 

антонімічних відношень цих ДО та ПО можна зобразити у вигляді розгалуженої 

схеми. 

9. 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 (на визначеному матеріалі окремої сфери мови – 

медичної термінолексики), – є певним внеском до систематизації словотвору та 

термінознавства внаслідок виявлення закономірностей процесів термінотворення, 

може сприяти розширенню теоретичних та методичних знань у цих сферах. 

10. Функційно-практичний аспект використання результатів дослідження 

полягає у 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 інтенсифікувати процес засвоєння нової 

лексики та полегшити сприйняття тексту. При конструюванні тексту врахування 

структурно-семантичних особливостей ДО та їх ПО, їх зв’язків похідності може 

спростити процес передачі інформації, здійснити авторський намір і сприяти 

таким чином здійсненню комунікативної мети. Автентичні медичні тексти, 

відібрані для дослідження, можуть бути використаними для опрацювання, 

вивчення мови та отримання нової інформації. 

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 внутрішньотекстових 
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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 

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 
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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, 

списку використаних джерел і додатків. 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, 

репрезентовано мету й основні завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, 

визначено наукову новизну, сформульовано основні положення, які виносяться на 

захист, теоретичне і практичне значення праці, подано відомості про апробацію 

результатів дослідження та авторські публікації. 

Перший розділ дослідження, є теоретико-методологічним підґрунтям яке 

базується на застосуванні теорій та принципів сучасної лінгвістичної науки. 

Використання методів словотвірного дослідження на матеріалі термінолексики 

сприяє систематизації як термінознавства, так і словотвору. На сучасному етапі в 

мовознавстві вважається, що не лише поняття „мова“, але й „текст“ належить до 

центральних об’єктів дослідження. Дослідження ролі ДО та їх похідних у 

структурі медичних текстів не є відокремлено спрямованим лише на отримання 

інформації та її подальшу класифікацію, але містить і функційний аспект. 

У другому розділі 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; досліджено вплив семантики перших СК 

ДО та других СК ДО на зміст усієї ДО. 

У третьому розділі здійснено СА та словотвірне моделювання термінів-

іменників, похідних від ДО (з використанням елементів кількісного аналізу) для 
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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, вплив структурних 

особливостей ДО (в залежності від перших СК) на продуктивність ДО. 

Четвертий розділ присвячено визначенню функції ДО та їх ПО у німецьких 

медичних текстах і з’ясуванню критерію текстуальності, який при цьому 

реалізується. 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. 

У висновках наведені результати дослідження. 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. 

Загальний обсяг дисертації – 577 сторінок (207 сторінок основного тексту). 

Список використаних джерел містить 375 позицій. 
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РОЗДІЛ I 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ, СЛОВОТВІРНОЇ ТА 

ТЕКСТОТВІРНОЇ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛІВНИХ ОДИНИЦЬ ТА ЇХ ПОХІДНИХ 

 

1.1. Стан дослідженості та основні засади вивчення словотвірних 

особливостей термінологічної лексики 

 

Науково-технічний прогрес стрімко і невпинно змінює життя та мовну 

картину світу. Інтенсивний розвиток науки обов’язково супроводжується появою 

спеціальних слів для позначення тих об’єктів, що вивчаються. Мова відіграє роль 

не „випадкового інгредієнту“, а структурного елементу сутності науки [186, с. 

164]. Мова є багатоплановим мінливим явищем та водночас чіткою 

структурованою системою з певними правилами. 

Словотвір та термінознавство. Внаслідок інтенсифікації досліджень у сфері 

мовознавства, накопичення у окремих галузях інформації цілеспрямованого 

характеру, що вимагала вивчення і обробки із застосуванням пошуками нових 

методів; а також загального науково-технічного прогресу у ХХ столітті відбулося 

виокремлення самостійних лінгвістичних дисциплін – словотвору та 

термінознавства. 

Розвиток словотвору, як окремої сфери, характеризувався відбувався у 

супроводі застосування морфологічного підходу (словотвір розуміли як 

сполучуваність морфем), який змінився дослідженнями, окресленими структурно-

семантичним підходом (увага – на словотвірну похідність, мотивованість). 

Сучасні напрямки – синтаксичний (похідні основи розглядають як наслідок 

трансформацій синтаксичних конструкцій [230]), ономасіологічний (вивчають 

єдність форми та змісту у складному механізмі деривації похідних [7; 44; 244; 128; 

131], функційно-семантичний (синтез синтаксичного та ономасіологічного 

напрямку із вивченням семантики і функціювання похідних у мовленні [225]. 
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 Під поняттям „словотвір“ (або „дериватологія“) розуміють галузь 

мовознавства, що вивчає способи творення нових слів [124, с. 284, с. 437]. Термін 

„словотворення“ вживають, зазначаючи: „…сам факт утворення нового слова“, а 

також „…наявність в мові конкретного історичного періоду певних словотворчих 

моделей, що проявляються в певному співвідношенні слів“ [199, с. 65], процес 

утворення похідних або складних слів, виведених за значенням і за формою [124, 

с. 284, с. 437]. 

В нашому дослідженні „словотворення“ вживається у значенні способу 

утворення нових слів від певних ТО та СК, а „словотвір“ – для позначення галузі 

науки, що займається вивченням будови і творення нових слів у синхронічному 

або діахронічному аспекті. 

Всі дослідження про мову відбуваються у синхронічному або діахронічному 

аспекті, які є взаємопов’язаними [283, с. 182; 196; 199, с. 9]. Виокремлення та 

врахування синхронічного та діахронічного аспекту зумовлюється вивченням 

внутрішнього механізму мови [6, с. 28; 206; 209]. Вивчення словотвору охоплює 

дослідження видів, моделей, засобів словотворення синхронічно – в якості 

результату, діахронічно – в процесуальному відношенні, враховуючи етимологію 

[108; 251; 252]. 

Окрім моделей, засобів, способів словотворення [109], основними 

одиницями дослідження словотвору називають похідні слова, що утворюються за 

певними моделями, елементами котрих є основа та афікс [35, с. 7-8]. Основу 

вважають структурно-семантичним ядром слова, яке в складі окремих словоформ 

може бути подане особливими варіантами або різнокореневими утвореннями [201, 

с. 26]. Важливість основи слова як одиниці словотвору підкреслено у пропозиції 

вживання терміну „основоскладання“ замість терміну „словоскладання“ [137, с. 

182], та думки про те, що термін „словотворення“ фактично припускає 

використання терміну „основотворення“ [210, с. 11]. Отже, у сучасності словотвір, 

як окрема дисципліна, має власні одиниці дослідження з певною організацією цих 

одиниць у систему. 
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Вивчення питань системної організації словникового складу мови та слова, 

як основної одиниці мови є важливою передумовою у напрямку сучасних 

лінгвістичних досліджень словникового складу [2; 69; 87; 88; 184; 200; 208; 239; 

260; 263; 264; 271; 274], тобто спостерігається направленість на системність, 

структурованість лінгвістичної інформації; у словниковому складі та системі 

словотвору вирізняються „відношення ієрархічного підпорядкування“ [65, с. 70]. 

В межах системного розуміння лінгвістичних фактів у цілому досліджують 

структурно-семантичні зв’язки, словотірні особливості лексики, питання 

похідності [37; 40; 63; 100, с. 5]. Словотвір розуміють як „систему систем“, під час 

систематизації ієрархічної структури словотвору виділяють „дериватеми“ як клас 

одиниць словотвірного рівня [115; 116]. 

Словотвірний рівень вважають не між-, а надрівневим лінгвістичним рівнем 

[117, c. 19], що полягає у тому, що джерелами словотвору є одиниці різних 

прошарків – морфологічного та лексичного (оскільки за допомогою словотвірних 

методів та засобів утворюються одиниці на лексичному рівні, одна і та ж одиниця 

внаслідок міжрівневої функційної омонімії може вважатись в словотвірному 

процесі словотворчим елементом, а у лексичному пласті – словом). Саме цей 

особливий статус словотвору, цю важливу ознаку можна вважати причиною 

виокремлення словотвору як самостійної дисципліни. 

У процесі вивчення словотвірного рівня, відносин між твірними та 

похідними – сформовано формантоцентричний та основоцентричний підходи. У 

формантоцентричному підході при виокремленні типологізувального чинника 

увага спрямована на спільність словотвірних моделей та спільність словотворчого 

форманту похідних [130 с. 7; 113, с. 35], формантоорієнтованою системною 

одиницею при цьому називають словотвірний тип [71, с. 112]. 

У межах основоцентричного підходу увага акцентується на вивченні основи 

слова як типологізувального чинника у словотворі (дериватології) [117, с. 11; 162], 

основоцентричною системною одиницею при цьому вважають словотвірну 

парадигму [71, с. 112]; пропонується ідея „основології“ – розділу в словотворі 
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(дериватології), який би „містив відомості про типи твірних основ за різними 

параметрами, важливими для їхньої дериваційної поведінки“ [71, с. 112]. У 

сучасності логічним здається використання форманто- та основоцентричного 

підходу в сукупності [90; 91; 133; 155; 161]. У нашій праці використовуємо 

формантоцентричний та основоцентричний підходи, відповідно до сучасних 

напрямків. 

Витоки термінознавства. Термінознавство, як наукова дисципліна, 

виокремилось із лінгвістики у 30-ті роки XX сторіччя, його об’єктом вивчення 

стали терміни та термінологічні системи. На той час одним із важливих завдань 

лінгвістів було перетворення „термінологічного вибуху“ на свідомий процес, на 

системне явище. До розвитку термінознавства доклали зусиль [284; 48; 52; 61; 62; 

66; 73; 74; 91; 101; 142; 151; 156; 172; 187; 188; 189] та інші. 

Різні аспекти термінолексики належать до різних сфер термінознавства, у 

котрому виділяють різні напрями, наприклад, теоретичне та практичне 

термінознавство; загальне термінознавство, що вивчає найбільш загальні 

проблеми, що стосуються термінів та їх якостей; галузеве термінознавство, в 

котрому досліджуються терміни окремих сфер науки конкретних мов; 

семасіологічне термінознавство, в межах котрого досліджуються проблеми, 

пов’язані з семантикою термінів, зміною їх значень, а також полісемія, омонімія, 

синонімія, антонімія термінів та інші семантичні явища. Дослідження 

структурних форм термінів, процесів найменування та вибору оптимальних форм 

найменувань відбувається у сфері ономасіологічного термінознавства [67; 139; 

141]. 

Сучасне термінознавство є різноплановим. Нові підходи до вивчення 

наукових термінів пов’язані перш за все з аналізом їх реального вживання в 

науковій практиці. Деякі мовознавці стверджують, що вивчення терміну потрібно 

базувати на єдності підходів: класифікаційного та функційного, або статичного та 

динамічного, мотивуючи це тим, що названі підходи взаємодоповнюють один 

одного. За допомогою класифікаційного підходу відбувається вивчення 
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системних відношень, а за допомогою функційного – вивчення процесуальності, 

динамізму та суперечності термінів [131, с. 144-238; 164]. 

При вивченні термінології виокремлюють також теоретичний і методичний 

(прикладний) аспекти, звертаючи увагу на те, що названі аспекти тісно 

переплетені та зумовлюються потребою обґрунтування основ упорядкування та 

уніфікації термінів, особливо під час їх лексикографічного опису [127, с. 4; 98, с. 

6; 194, с. 3-8]. 

Взагалі, при опрацюванні термінології центральним завданням є її 

впорядкування, що містить у собі дослідження, систематизацію понять та аналіз 

(семантичний, етимологічний, функційний) термінології. Практичним аспектом 

впорядкування термінології є її нормалізація – вибір з мовної практики 

спеціалістів найбільш зручних та точних правил утворення та вживання термінів. 

Основним джерелом систематизації та нормалізації галузевої термінології, та 

відповідно, результатом лексикографічного опрацювання вважається словник 

[127, с. 6; 98, с. 3-8; 194, с. 4]. 

Водночас, науковці підкреслюють, що фахову термінологію потрібно 

уніфікувати і довести до користувача у формі, котра б вимагала якнайменше 

зусиль у користуванні і тлумаченні; а під час укладання словника, пропонуючи 

новий термін – необхідно пам’ятати, що кінцевою метою термінотворчого 

процесу має бути не тільки видання лексикографічних праць, а й впровадження 

напрацьованого в науковий і професійний обіг [173, с. 67; 176; 180; 181; 193; 218; 

221]. 

Під час унормування термінів відбувається усунення недоліків термінів, 

узгодження термінів відповідно до вимог, що висуваються до них. Внаслідок 

нормалізації та систематизації істотні ознаки понять стають наочними, 

створюються міжнародні термінологічні стандарти. Поруч із цим зростає значення 

та актуальність систематизації та стандартизації термінів у межах міжмовної 

міжнародної гармонізації або координації (координація розглядається як 

міжмовне впорядкування, співставлення термінології національного та 
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міжнародного рівнів), оскільки накопичені знання у будь-якій галузі науки 

повинні набувати системного характеру, а терміносистеми різних галузей, 

особливо суміжних, узгоджуються, оскільки взаємовпливають, взаємодіють між 

собою. Гармонізація є основою успішної міжмовної фахової комунікації та 

перекладу фахової спеціальної літератури [111, с. 63; 112]. Зіставлення поглядів 

на сучасне розуміння специфіки терміну та терміносистем, всебічне дослідження 

термінолексики є необхідним для чіткого структурування та систематизування 

термінів. 

Науково-технічний прогрес сприяє збільшенню об’єму термінологічної 

лексики в зв’язку з необхідністю позначення внаслідок відкриття нових 

закономірностей, речей, ідей. Терміни постійно не тільки зростають у кількості, а 

й вдосконалюються у структурі. Термінологія є основною та інформативною 

частиною лексичного складу української загальнолітературної мови – на даний 

момент кількість термінів перевищує кількість одиниць загальновживаної 

лексики; великий процент неологізмів теж належить до термінів [188, с. 16]. У 

німецькій мові загальновживана лексика нараховує близько 400000 слів, а 

спеціальна лексика – до 1000000 слів. Швидке і цілеспрямоване збільшення 

кількості термінів є причиною того, що терміни відіграють все більшу роль у 

системі певної мови в цілому, що впливає на посилення важливості, ролі термінів 

та актуальності їх дослідження [3; 4; 93; 99; 105; 110; 123; 167; 190; 205]. 

Наукові поняття позначені в мові за допомогою термінів, – мова входить до 

науки передусім термінологією [186], саме тому системні дослідження проблем 

виникнення, розвитку, модифікації, засвоєння знань на рівні термінологічних 

систем різних галузей набувають все більшої пріоритетності. Все, що пов’язано з 

вивченням поняття терміну, за словами В. В. Виноградова, зближує лінгвістику не 

лише з різними сферами наукового знання, але і з різними сферами життя [6]. 

Загалом, вивчення лінгвістичних питань термінології сприяє правильному 

розумінню загальних закономірностей розвитку мови [1; 4; 5; 78; 102; 106; 126]. 

Терміносистема – це результат аналізу, впорядкування та систематизації 
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термінів певної термінології (хоча термінологічна лексика взагалі системніша, ніж 

загальновживана). У системній організації термінологічної лексики важливу роль 

відіграє словотвір: „Термінологічна лексика базується на ґрунті засобів 

загальновживаної мови. Але, використовуючи за основу способи та моделі 

словотворення, які вже існують, мова науки та техніки відпрацьовує свою власну 

словотвірну підсистему, що відповідає вимогам та функціям термінологічної 

лексики та мови науки взагалі. Таким чином, словотворчі засоби у термінології є 

певною системою“ [179, с. 27]. За словами Ю. В. Горькова, специфіка будь-якої 

термінології найбільше проявляється у її словотворенні (інакше – 

термінотворенні) [63, с. 1]. 

Оскільки терміни є тією частиною лексичного складу мови, що 

найстрімкіше розвивається, то для нових об’єктів можуть бути використані всі 

способи словотворення мови, всі її лексичні ресурси. На матеріалі термінологічної 

лексики можна спостерігати дію законів словотворення, але термінологічне 

словотворення не повторює механічно прийоми побудови слів загальновживаної 

лексики. Відбувається прискіпливий та об’єктивний відбір найкращих способів та 

засобів словотвору, які б відповідали всім вимогам термінотворення. 

Так, продуктивними способами словотвору в термінотворенні вважають 

морфологічний, семантичний та синтаксичний. У наборі засобів, що беруть участь 

у створенні термінів морфологічним способом, є дві групи – словесні (морфеми та 

ТО) та символічні (знаки, графічні символи, цифри). Морфеми у термінології 

виконують до того ж класифікаційну функцію – оскільки спеціалізуються на 

вираженні певних значень у певних терміносистемах. При використанні 

семантичного способу словотворення відбувається уточнення або зміна значення 

слова (використовують семантично переосмислені загальнолітературні слова, 

часто в абстрактному значенні; та багатозначні слова в одному із своїх значень) 

Синтаксичний спосіб термінотворення передбачає поповнення термінолексики 

шляхом утворення словосполучень різних типів [75]. 

Виявлення особливостей словотворення у мові науки та техніки є важливим, 
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так як правильне розуміння закономірностей та можливостей сучасного 

термінологічного словотворення є необхідним для практичного термінотворення. 

Усвідомлення закономірностей термінотворення також відіграє важливу роль у 

освітній сфері (у підготовці кваліфікованих фахівців різних галузей науки), 

оскільки термінологія пов’язана з системою наукових понять, то розуміння її 

специфіки дає можливість адекватного та кваліфікованого перекладу спеціальних 

текстів, а з’ясування особливостей словотвору певних слів (термінів) та 

продуктивних для даної сфери словотвірних моделей може значно полегшити та 

активізувати засвоєння лексичного та граматичного матеріалу [93; 227; 228, с. 61]. 

Отже, вивчення термінологічної лексики має обов’язково охоплювати 

дослідження її словотвірних властивостей. З одного боку, розвиток галузі 

словотвору пов’язаний із систематизацією знань про словотвір, з іншого – 

збільшення кількості термінів, вимоги освітньої мети потребують систематизації 

термінолексики, що, в свою чергу, є необхідним для утворення терміносистем і 

уможливлюється у разі виявлення словотвірних особливостей термінолексики. 

Стає очевидною наявна необхідність систематизації в галузях словотвору та 

термінознавства; причому, використання методів словотвірного дослідження на 

матеріалі термінолексики сприяє систематизації і термінознавства, і словотвору, 

відтворює взаємозв’язки, взаємовпливи, що існують у мові між різними сферами. 

Вивченню структурно-семантичних та словотвірних особливостей 

термінолексики присвячена дисертація. Для дослідження обрано ДО та їх ПО, що 

функціюють в галузі медичної термінології, так як внаслідок науково-технічного 

розвитку кількість одиниць медичної термінолексики постійно збільшується, а 

термінотворення та терміновживання мають бути не стихійними, а свідомими 

процесами. Вивчення особливостей медичної термінолексики є потрібним, 

наприклад, для її унормування (норма в термінології повинна не суперечити, а 

відповідати нормам загальнолітературної мови). 

Крім того, особливості соціально-професійної медичної німецької лексики 

недостатньо висвітлені, а роль термінолексики у процесі комунікації фахівців є 
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важливою. У цьому відображається функційний, прагматичний аспект 

використання термінолексики – знання і вживання словотвірних правил сприяє 

збільшенню словникового запасу – тим самим фактично спрощує комунікацію. 

Наприклад, створення термінологічних словників гніздового типу, які побудовані 

з урахуванням та використанням словотвірних особливостей (наприклад, словник 

В. К. Зернової [290; 291; 292]), значно полегшує роботу зі сприйняття певного 

термінологічного поняття іноземною (навіть рідною мовою), оскільки формує 

всеохоплюючу концептуальну картину поняття у свідомості користувача. 

Оскільки у дослідженні медичну термінолексику розглянуто під кутом 

структурно-семантичного аналізу, а також вивчаються валентністні та словотвірні 

можливості термінів – то це, певною мірою, є спробою систематизування 

термінологічного матеріалу, що належить до фахової лексики медицини німецької 

мови, і таким чином може слугувати доповненню систематизації типології 

словотвору та термінології. 

Дослідження специфіки ПО медичних термінів, для яких твірними основами 

виступають ДО, відбувається за допомогою аналізу структурно-семантичних 

особливостей ДО у їх всебічному впливі на відповідні ПО, та виявлення 

словотвірних та текстотвірних можливостей ДО та їх ПО. 

 

1.2. Термін та його характеристики 

 

Механізм пізнання будь-якого предмету складається з кількох етапів: 

виникнення у свідомості людини певного відображення цього предмету, 

класифікація предмету та формування поняття, умовною формою вираження 

якого є термін. Тому, на думку М. Г. Бергера та М. Б. Вассоєвича, основою для 

створення та розвитку термінології є тріада, або зв’язок трьох категорій: предмет 

(реалія) → поняття (визначення) → термін (найменування) [38, с. 130-134]. Під час 

створення терміну з великої кількості властивостей і ознак предмета або поняття 

виділяють найважливіші та найсуттєвіші, котрі знаходять відображення в терміні, 

відповідно, семантика терміну містить наукову характеристику поняття. При 
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поясненні значення терміну відбувається визначення змісту та виявлення суттєвих 

ознак поняття, співвідносного з даним терміном. Сутність терміну передбачає 

однозначну відповідність між словом і поняттям, між планом вираження та 

планом змісту. 

У процесі розвитку термінознавства терміни розглядали як „слова у 

особливій функції“, вживані для номінації наукового поняття [52] без 

категоричного розмежування із загальновживаною лексикою [52; 62; 147]; 

з’ясовували, що терміни від загальновживаних слів відрізняє наявність 

дефінітивної або визначальної функції, яка характеризує поняття предметів у 

цілому [107, с. 102-104]; терміни протиставляли загальнолітературному слову, 

розглядали як слова особливі, що мають спеціальні семантичні та формальні 

ознаки [152; 66], як „... спеціальні слова, обмежені своїм особливим призначенням; 

слова, що прагнуть бути однозначними, як точний вираз понять та назв речей“ 

[185, с. 115-116]. 

Слово „термін“ має багато визначень. В численних формулюваннях 

стверджується, що термінами можуть бути як слова, так і усталені 

словосполучення [75, с. 14], складні найменування [118, с. 179], або скорочення, 

що функціюють у спеціальних сферах використання, які є основою наукової мови, 

мають єдине точне значення, є знаком об’єкта термінування (створені для 

означення або пояснення спеціальних понять, предметів, явищ, процесів, дій) і 

котрим завжди відповідає дефініція (лаконічне визначення особливостей предмета 

або поняття) [80, с. 12; 107, с. 102-104; 68, с.8-9]. 

Із розвитком терміносистем та термінознавства збільшується кількість 

характерних рис, які повинні бути притаманними терміну. Важливою рисою 

терміну є його характеристика як мовної одиниці, що має два аспекти: структурно-

мовний та семантичний, які взаємопов’язані та зумовлені культурно-історичною 

традицією [48, с.7]. Неоднозначна природа терміну, який належить як до 

лексичної сторони мови, так і до логіко-понятійної системи науки, призводить до 

необхідності вивчення терміну на семантичному, синтаксичному та 



27 

 

 

прагматичному рівнях [106]. Отже, ознаки термінів можна умовно поділити 

відповідно до „лінгвістичних“ та до „логічних“ вимог. 

Логічною вимогою та водночас ознакою є „системність“, тобто 

відповідність значення терміну тому поняттю, яке він відображає, та включення 

поняття до системи ідей (концептів) даної предметної галузі. До лінгвістичних 

вимог, що висувають до термінів мови будь-якої науки, передусім належать 

„точність“ та „однозначність“, виключення часткових синонімів. Полісемія є 

характерною рисою природної мови, у якій припустимою є наявність 

багатозначних і неточних висловів, на відміну від спеціалізованих мов наук; тим 

більше, що однозначна відповідність між вираженням і змістом, або між терміном 

і поняттям зумовлена суттю терміну як особливого мовного знаку. З іншого боку, 

зауважують, що „однозначність“ часто є не характеристикою термінів, а бажаною 

ознакою [68, с. 8-9], так само, як і „відсутність синонімії“ [157]. Взагалі, наявність 

чи відсутність, обов’язкове чи можливе існування певних ознак термінів є 

дискусійними питаннями термінознавства; існує також думка про те, що потрібно 

застерігатись від абсолютизації усіх ознак. До основних вимог або ознак термінів 

також належить „деривативність“ (здатність брати участь у словотвірних 

процесах) або „зручність“ для побудови похідних термінів, що утворюють „… 

раціональну та осмислену сім’ю термінів“ [185, с. 115-116]. 

Додатковими ознаками термінів можна вважати „лаконічність; 

відповідність нормам мови та вимогам міжнародної систематизації“ [112, с. 

38]; „варіативність“, тобто можливість легко утворити похідні граматичні форми 

від термінів; „асоціативність“ – можливість викликати асоціації з предметами чи 

явищами, котрі позначають терміни; „милозвучність“ – відповідність термінів 

фонетичному складу мови [126, с. 12-13]; „контекстуальність“ – передбачається, 

що терміни містять концептуальний, номінативний та інформативний компоненти 

фахових текстів і не повинні вживатися поза контекстом [221, с. 3], (хоча з іншого 

боку, термін не потребує контексту, як загальновживане слово, контекстом 

виступає певна термінологія) [186, с. 115-116]. Зауважується „відсутність 
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експресивного забарвлення у термінів, їхня стилістична нейтральність“ [283, с. 

168-179; 75], (хоча на сьогодні існує думка про те, що денотативне значення 

термінів може також містити у собі емоційне та експресивне навантаження) [107, 

с. 102-103]. Отже, дослідники акцентують увагу на властивостях термінів, котрі є 

оптимальними для функціювання в терміносистемі, що і відрізняє термінологічну 

лексику від загальновживаної. 

З багатьох робіт, присвячених дослідженню характерних ознак термінів, ми 

виокремили низку вимог, яким термін має відповідати, і в дослідженні під час 

вибірки термінів ми брали до уваги перш за все головні ознаки термінів: 

позначення поняття терміну певної наукової галузі; системність (зв’язок з іншими 

термінами даної предметної сфери); тенденцію до однозначності в межах 

термінологічного поля (або предметної галузі, наукової дисципліни, сфери 

професійної діяльності). 

Питання про те, якими граматичними категоріями може бути 

репрезентована термінологічна лексика, тривалий час залишалося дискусійним. 

На думку деяких дослідників, термінами можна вважати лише номінативний 

термінологічний пласт (іменники), а дієслова, прикметники, прислівники слід 

вважати термінованими словами [49]; інші вчені називають термінологічною 

лексикою не тільки іменники, але і словосполучення на їх основі [284; 73, с. 37]. 

Існують також думки про те, що до термінолексики можуть бути зараховані 

дієслова і прикметники, оскільки терміни використовують для позначення не 

лише предметів та явищ, але й процесів, дій та якостей. 

Доцільність функціювання тієї чи іншої частини мови у певній термінології 

пояснюється твердженням В. В. Винокура про те, що „найбільш типові для даної 

сфери термінотворення граматичні категорії пов’язані з типом мислення, 

характерним у цій сфері“ [52, с. 24]. Хоча характер наукового мовлення більш 

прагне до іменного характеру, ніж до дієслівного, але дієслова відіграють суттєву 

роль у мові, оскільки мають важливий вплив на іменні словосполучення та 

речення [50, с. 422; 46, с. 26; 182]. У сучасному термінознавстві 
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загальноприйнятим є використання у функції повноцінних термінів як іменників, 

так і дієслів, прислівників і прикметників [75]. 

Терміни утворюють сукупності, які називають термінологією та 

терміносистемою. Для правильного розуміння та використання у нашому 

дослідженні понять „термінологія“, „терміносистема“ необхідно з’ясувати 

різницю між ними. Неоднозначність, нечіткі межі поняття „термінологія“, той 

факт, що термінознавство спочатку теж називалось термінологією [139, с. 5] 

спричиняє ототожнення понять „термінологія“ та „терміносистема“ – „Терміни 

складають термінологію певної мови, інакше – її термінологічну систему“ [107, с. 

103]. 

Але ці поняття слід розрізняти. Термінологія формується упродовж 

тривалого періоду, перебуває у постійному розвитку, відображає зміни в науці і 

пов’язана з науковими концепціями [150; 86; 233], є базовим складником фахової 

мови [176, с. 41-43], тобто множиною термінів, що виражають специфічні поняття 

конкретної галузі знань, сфери виробництва, науки, техніки [139, с. 5]. 

Термінологія (на відміну від терміносистеми) не має чіткого співвідношення між 

системами понять та термінів, є неповною [202]. Отже, термінологія – це 

природно, стихійно утворена сукупність одиниць, переважно неповна та логічно 

не організована, і тому є об’єктом впорядкування в термінознавстві. 

Результатом роботи над термінологією, тобто виправлення її недоліків, 

аналізу, систематизації є терміносистема [180, с. 95-111] – впорядкована, 

опрацьована фахівцями певної галузі та мовознавцями сукупність термінів, яка 

адекватно й однозначно відображає не лише галузь знання або діяльності, а 

теорію, систему понять цієї галузі із зафіксованими, усталеними відносинами між 

термінами та їх поняттями [164, с. 137-140]. 

Медична термінологія німецької мови – підсистема мови, що активно 

розвивається. Джерелом термінів можуть виступати професіоналізми, неологізми. 

Специфічною рисою медичної терміносистеми є той факт, що при найменуванні 

нових понять часто використовуються іншомовні слова, причому найчастіше 
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запозичуються інтернаціональні терміни з греко-латинськими коренями, що 

функціюють у багатьох мовах світу [189, с. 43-46; 146]. 

Часто поява нових термінів медицини відбувається шляхом запозичення із 

загальновживаної лексики (наприклад, abhärten (-te,-t) загартовуватись, 

Zahnausbruch т, або Zahndurchbruch т прорізування зубів). На сьогодні 

вважається, що саме залучення загальнолітературної лексики до процесів 

термінотворення є вдалим шляхом вирішення проблеми оптимізації форми 

термінів, а використання загальновживаної лексики як термінотворчого 

конструктивного матеріалу „сприяє компресії мовних засобів вираження“ [68, с. 

6]. Існує думка про ймовірність походження всіх термінів із загальновживаної 

лексики [5]. 

Під час термінологізації загальновживаного слова одне із його значень 

починають використовувати в якості терміну однієї з терміносистем (наприклад, 

niederreißen 1.зривати, перекидати, збивати 2.зносити, ламати 3.(хім.) випадати 

в осад). Тобто ДО niederreißen, яка в першу чергу має загальновживане значення, 

використовується також як термін в галузі хімії. 

Таким чином, слово може суміщати у своїй семантичній структурі 

загальновживане та термінологічне значення [163], але багатозначне поза 

термінологією слово отримує однозначність у термінології [185, с. 115-116]. При 

перетворенні загальновживаного слова в термін існує подвійний характер 

відносин між старим (загальновживаним) і новим (термінологічним) значеннями 

слів: нове термінологічне значення слова є видозміненим старим значенням, або 

нове термінологічне значення не має безпосереднього зв’язку з жодним із старих 

значень слова [150]. Лексичні одиниці, котрі з’явились внаслідок запозичення із 

загальновживаної мови та функціюють одночасно в загальновживаній та 

термінологічній лексиці, називають консубстанціональними термінами [66, с. 22; 

75, с. 117; 203; 204]. 

Внаслідок розширення знань, збільшення потреби в нових термінах 

відбувається запозичення термінів з однієї сфери знань до іншої та їх подальше 
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паралельне використання в різних галузях, що також є одним із джерел збагачення 

певної термінології [152; 66], а міжсистемна взаємодія є одним із чинників 

термінотворення [68]. Використання одного і того самого терміну в різних 

термінологіях називається „міжнауковою термінологічною омонімією“ [185, с. 

115-116]. Це явище можна пояснити тим, що різні термінології мають свої окремі 

системи термінів, а термін позначає конкретне поняття та належить до певної 

термінології, тому „наявність у однієї лексеми ряду термінологічних значень є не 

багатозначністю, а омонімією слів“ [118, с. 179]. Наприклад: warmlaufen, sich 

1.розігрітися від бігу 2.(спорт.) робити розминку 3.(тех.) нагріватися 

(перегріватися) при роботі 4.прогріватися (про двигун) → Warmlaufen п 

1.(спорт.) розминка 2.(тех.) нагрів (перегрів) при роботі 3.прогрів (двигуна). 

Між термінами та загальновживаними словами відбувається постійний 

обмін. Поруч із термінологізацією загальновживаної лексики, що спричиняє появу 

нових термінів, спостерігається явище детермінологізації [85, с. 101] – усталені 

терміни можуть бути введені в загальновживану лексику. Наприклад, медичний 

термін aushebern (-te, -t) зондувати, промивати шлунок, та його ПО Ausheberung f 

зондування шлунку (з метою дослідження або промивання) – відомі кожному і 

використовуються в повсякденні. 

Відображаючи швидкий розвиток науки і техніки, терміни використовують 

навіть у мові художніх творів: „Хоча термін позбавлений емоційності, експресії, у 

літературній мові він може набувати образності, а нерідко переходить до складу 

загальновживаної лексики“ [107, с. 102-103]. 

Ця особливість використання медичної фахової лексики зумовлена 

дуалістичним характером медичних термінів, тим фактом, що медицина є однією 

з найдавніших і найважливіших теоретичних та практичних галузей, охоплює 

способи корегування та впливу на найдорожчу цінність людини – здоров’я і 

стосується кожного. 

 



32 

 

 

1.3. Дієслівні одиниці та їх визначення 

 

Для дослідження обрано саме дієслівну лексику, оскільки структурним 

центром речення є дієслово – „...носій інформації, без якої речення взагалі не 

можна уявити“ [268, с. 71]. Згідно з вербоцентричною теорією Теньєра „дієслівний 

вузол“ речення існує „у центрі більшості європейських мов“ [220, с. 250], тобто 

домінантною у реченні вважається саме роль дієслова, – тому дослідження 

особливостей дієслівної лексики є важливою складовою процесу вивчення 

медичної термінолексики. 

ДО є актуальними для дослідження лексичними одиницями, вивчення та 

визначення яких потребує уточнень. На думку А. Сімекової, дієслова з 

невідокремлюваними префіксами (наприклад, besuchen, erklären) досить повно 

описані у науковій літературі (їх обмежена кількість зробила можливим отримати 

їх вичерпну характеристику у дослідженнях), а натомість, дієслова з 

відокремлюваними компонентами, незважаючи на їх велику кількість, раніше не 

вивчались достатньо. „Відокремлюваність є характерною рисою для більшості 

складних німецьких дієслів, але в дослідженнях ці дієслова не посідають 

пропорційно відповідне місце“ [281, с. 98]. 

У нашому дослідженні увага спрямована на ДО з першими 

відокремлюваними компонентами, на матеріалі німецької медичної лексики. Під 

ДО з першими відокремлюваними компонентами ми розуміємо структурний тип, 

у якому сполучаються два СК: 1-й СК + 2-й СК. 

З приводу визначення статусу першого СК як частини ДО існують різні 

погляди, цю частину слова називають також напівпрефіксом, напіваффіксом, 

відокремлюваним префіксом. Але афікси (префікси, суфікси, флексії) мають 

багато відмінностей у порівнянні з першими відокремлюваними СК. Афіксами 

називають морфеми з граматичним значенням, що не існують поза словами, 

супроводжують корінь, слугують словотворенню та словозміні [186, с. 265-268]. 

Німецькі дієслівні префікси be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miß- 

використовуються тільки у складі слова в якості його морфеми. 
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Перші СК ДО відрізняються від префіксів за формальними (структурними), 

семантичними та словотвірними критеріями. На відміну від дієслівних префіксів, 

котрі завжди є невідокремлюваними, перші СК можуть перебувати у дистантному 

розташуванні з дієслівними основами (другими СК ДО); також існує різниця у 

побудові Partizip II для префіксальних дієслів та ДО [137, с. 218]; саме тому термін 

„напівпрефікси“ не можна вважати вдалим. На нашу думку, перші СК ДО мають 

статус компонентів складних основ. 

Першими СК в складі ДО можуть бути: 

-прийменники ab, an, auf, aus, bei … та ін. (напр.: ab//bauen (-te, -t) 

розщеплювати, розкладати); 

-наголошувані, відокремлювані прийменники/прислівники durch, über, ит; 

прийменники hinter, unter, wider; прислівник wieder (напр.: durch//bluten (-te, -t) 

просякнути кров’ю, кровити); 

-прислівники danieder, dar, einher, fort, herab … і т.д. (напр.: hervor//rufen (ie, u) 

викликати що-небудь; призводити до виникнення; обумовлювати); 

-прикметники fest, frei, hoch і т.д. (напр.: frei//setzen 1.звільняти, вивільняти 

2.(фіз., хім.) вивільняти, виділяти (напр. енергію); пieder//schlagen (u, а) 

1.вдаряти, бити (по чому-н.) 2.збивати з ніг 3.(мед.) ослаблювати, знижувати 

(напр., температуру) [280, с. 119, с. 189]. 

З-поміж названих найбільшою є група ДО, у котрих першими СК є 

прийменники або прислівники – це можна пояснити, простеживши деякі аспекти 

історичного розвитку мови. „Вільна префіксація поступово приєднувала до орбіти 

дієслова все більшу кількість придієслівних означень. Поруч із найпростішими 

прислівниками місця auf, aus, bei, gegen, mit, (і т.д.) що вживалися поруч з 

дієсловами вже в давньоверхньонімецький період, пізніше з’являються 

прислівники, що містять більш диференційовані локальні значення – aufeinander, 

auseinander, entgegen, що вживалися як у початковому (просторовому), так і в 

переносному значеннях. Додаються часові, модальні значення, що виражаються 

адвербіальними зворотами: zufriedenstellen, voraussagen. У складних присудках, де 
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дієслово втрачає частково своє початкове значення, такі сполучення утворюють 

нові складні дієслова, що формально складаються з двох елементів, але за 

значенням є одним цілим: stattfinden, loswerden“ [83, с. 253-254]. 

У якості других СК у складі ДО функціюють дієслова в інфінітивній формі. 

ДО є складними одиницями, утвореними з двох СК, що в залежності від складових 

мають специфічний поділ за структурними типами та відповідні граматичні 

властивості. 

Приміром, до першого компонента-прийменника, прислівника, 

прикметника можуть додаватися як 

- сильні дієслова: (наприклад, auf//nehmen (а, о) 1.приймати (їжу, ліки) 

2.вбирати, поглинати 3.фотографувати; fest//wachsen (и, а) 

приростати; zusammen//ziehen (o, o) 1.стягувати щільніше 2.збирати 

3.зменшувати, стискати 4.скорочувати); 

- так і слабкі дієслова (наприклад, ab//fetten (-te, -t) знежирювати; 

ab//führen (-te, -t) очищати кишковик; fest//stellen (-te, -t) встановлювати, 

констатувати; виявляти; frei//setzen (-te, -t) 1.звільняти, вивільняти 

2.вивільняти, виділяти (напр. енергію); zusammen//drücken (-te, -t) 

1.стискати, здавлювати 2.сплющувати). 

В результаті ДО з другими СК – сильними дієсловами набувають 

відповідних властивостей цих дієслів, наприклад, відбувається зміна кореневої 

голосної у Imperfekt та Partizip II: ab//fließen – floß ab – abgefloßen; trocken//reiben 

– rieb trocken – trockengerieben. ДО з другими СК – слабкими дієсловами також 

отримують характерні ознаки слабких дієслів, наприклад, відбувається додавання 

суфіксів -te, -t у Imperfekt та Partizip II, що є притаманним для слабких дієслів: 

ab//führen – führte ab – abgeführt; fest//stellen – stellte fest – festgestellt; 

zusammen//drücken – drückte zusammen – zusammengedrückt. 

При утворенні ДО від кореневих дієслів можна спостерігати явище 

транзитивації – „за допомогою придієслівних прислівників від ряду неперехідних 

дієслів утворюються транзитивні дієслівні одиниці, таким чином, придієслівні 
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прислівники не тільки модифікують значення дієслів, але й змінюють їх 

граматичну природу (напр., gehen – інтранзитивне дієслово – abgehen 

транзитивне)“ [41, с. 6]. За твердженням К. С. Бриковського, функція 

транзитивації розвинена найбільше у тих прислівників (ab, an, auf, aus, ein), у 

котрих також достатньо розвинена функція утворення нових одиниць [41, с. 7]. 

ДО, як сполучення двох СК, виявляють не тільки ознаки своїх компонентів, 

але і певні, характерні лише ДО лексико-граматичні та синтаксичні властивості, 

що спостерігаються при порівнянні форм дієслова (слабкого чи сильного) та ДО 

(наприклад, форми сильного дієслова: halten – hielt – gehalten відрізняються від 

форм ДО із такою ж самою основою дієслова в якості другого СК: an//halten – hielt 

an – angehalten; або форми слабкого дієслова hören – hörte – gehört відрізняються 

від форм відповідної ДО: ab//hören – hörte ab – abgehört). 

Крім того, позиція ДО в реченні відрізняється від позиції будь-якого 

дієслова – сильного чи слабкого, кореневого чи префіксального. Мова йде про 

дистантне розташування першого та другого СК ДО у простих, питальних, 

імперативних реченнях у теперішньому часі, у минулому часі Imperfekt, 

наприклад: auf//kommen (а, о) одужувати (ich komme auf; ich kam auf). 

Тобто, у реченнях такого типу для ДО характерною є рамкова конструкція 

(замикання) – „особливість синтаксичної побудови в німецькій мові, що вимагає 

дистантного положення найбільш тісно пов’язаних частин висловлювання“ [284, 

с. 205]. У Partizip II префікс ge- знаходиться між першим і другим СК ДО, 

наприклад: auf//pflastern (-te, -t) накладати пластир (wir haben aufgepflastert); у 

конструкціях „інфінітив з часткою zu“ остання знаходиться між першим та другим 

СК (наприклад: aus//heilen (-te, -t) виліковувати, зціляти – auszuheilen). Перший 

СК ДО пишеться в реченні разом з другим компонентом-інфінітивом (без частки 

zu) після модальних дієслів, дієслів руху, дієслів nennen, heißen, і т.д.; а також із 

особовими формами других СК в підрядних реченнях. 

Різна інтерпретація суті цих лексичних одиниць, розбіжні погляди 

мовознавців у питанні про способи їх утворення призвели до появи значної 
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кількості найменувань для них, і відповідно, до суттєвих розбіжностей у існуючих 

класифікаціях структурних типів німецької дієслівної лексики [183, с. 72; 237]. 

Стосовно ДО існує „проблема надлишкової варіативності понять, часто 

суперечливих за змістом, що контрастує з намаганням об’єднати різні думки щодо 

словотворення окремих частин мови“. Для ДО використовують визначення: 

„дериват“ („Derivat“), „префіксальне утворення“ („Präfixbildung“), „складне 

слово“ („Kompositum“), „відокремлюване дієслово“ („trennbares Verb“) або 

„відокремлюване складне слово“ („trennbares Kompositum“)“ [281, с. 98]. 

Внаслідок відсутності єдиної назви та водночас широкого спектру 

визначень щодо ДО та їх перших СК, доцільним вбачається порівняння різних 

думок стосовно цієї лексичної групи у дослідженнях вітчизняних та іноземних 

лінгвістів. Розмаїття теоретичних трактувань щодо ДО та різні назви, які 

пропонуються для них (з метою найточнішої характеристики цих одиниць), можна 

поділити на кілька груп: 1) дієслова з напівпрефіксами; 2) складні дієслова; 3) ДО. 

1) „Напівпрефіксальні дієслова“ (Halbpräfixbildungen beim Verb) [158, с. 

14; 231]; „дієслова з напівпрефіксами“ [166]; „дієслова з псевдопрефіксами“ [238, 

с. 1-18]. Схожі визначення пропонувались також з уточненням: „дієслова з 

відокремлюваними префіксами або приставками“ [83, с. 350-352; 195; 159]; 

„дієслова з відокремлюваними (наголошеними) приставками“ [121]. 

Таким чином, вживаючи назву „дієслова з відокремлюваними префіксами“, 

перші компоненти визначають відповідно „напівпрефіксами або 

відокремлюваними префіксами“, котрі „посідають прирубіжне положення між 

першими компонентами дієслів та дієслівними префіксами у сучасній мові“ через 

специфічність значень та функцій прийменниково-прислівникових компонентів у 

дієслівному словотворенні [217, с. 142]. 

Але при цьому одночасно у тих же працях виокремлюють всередині цього 

структурного типу „складні дієслова з 1-м частотним компонентом“. Тобто, 

лексичні одиниці з першими компонентами ab-, an-, auf-, aus-, bei-, mit-, nach-, zu- 

(прийменниково-прислівникові компоненти) іменують дієсловами з 
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відокремлюваними напівпрефіксами, але якщо першими компонентами 

виступають aneinander-, auseinander-, entgegen- та ін. – то їх вважають складними 

дієсловами [217, с. 142-143; 76], „складні дієслова“, „дієслова з відокремлюваними 

префіксами“ [96, с. 222-223]. 

2) В багатьох джерелах ДО розглядають тільки як „складні дієслова“, 

оскільки перші СК ДО існують в самостійному вжитку як частини мови 

(прийменники, прислівники і т. д.): „… така думка перебуває у співвідношенні з 

характерним для представників младограматичного напрямку розумінням цих 

утворень як „роз’єднувальних (нестійких) складних слів“ (trennbar 

zusammengesetzte Verba, trennbare Komposita) в протилежність дієсловам 

префіксальним, що розглядаються як „нероз’єднувальні (стійкі) складні слова“ 

(untrennbar zusammengesetzte Verba, Präfixkomposita, feste Komposita)“ [272; 137]. 

ДО називають також „складними дієсловами з частками, якими є давні 

прийменники“ („Partikeln, die auch noch als Verhältniswörterpräpositionen 

begegnen“), „Wortbildungen“ [259]; „нестійкими складними словами“ (unfeste 

Komposita) або (unfeste Zusammensetzungen) („Distanz- oder Halbkomposita“) [262, 

с. 438, 439]. Причому, „нестійкими складними словами“ В. Юнг визначав лише 

ДО з першими CK-прийменниками або прислівниками, а для ДО з першими СК-

прикметниками пропонував назву „Zusammenschreibungen“ або 

„Zusammensetzungen“, вказуючи, що „Zusammenschreibung“ походить від іменних 

форм; охоплюючи постійно зростаюче коло сполучень слів у реченні, обидва 

компоненти разом називають єдиний процес: freisprechen, gutheißen, hochschätzen“ 

[262, с. 440, 441]. 

3) При використанні назви „роздільнооформлені“ ДО (запропонованої 

О. І. Смирницьким) термін „напівпрефікси“ для відокремлюваних компонентів 

заперечується, оскільки „напів“часток у мові немає. О. І. Смирницьким був 

запроваджений морфолого-синтаксичний критерій цільнооформленості та 

роздільнооформленості [198, 199]. Визначення „роздільнооформлені ДО“ було 

застосовано на матеріалі англійської мови [197, с. 79-89, с. 197; 199, с. 194-197, 
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201, с. 33]. Услід за О. І. Смирницьким термін „ДО“ використовували різні 

мовознавці: наприклад, К. С. Бриковський на матеріалі німецької мови 

розмежував ДО на „одиниці з неуточненими придієслівними прислівниками ab, 

an, auf, aus, ein, zu“ та „одиниці з уточненими придієслівними прислівниками 

herab, hinab; heran, hinan; herauf, hinauf; heraus, hinaus; herein, hinein; herzu, hinzu“, 

вважаючи невдалими спроби включення цих одиниць до класу складних або 

похідних [41, c. 2-3]. 

Назву „ДО“ застосовували у своїх дослідженнях М. В. Раєвський [183, с. 70-

81], В. К. Зернова („роздільнооформлені дієслівні одиниці“, або „ДО з першими 

наголошеними відокремлюваними компонентами“) [91]; подібними назвами є 

„дієслова з придієслівними прислівниками або прислівниковими частками“ [137, 

с. 218]; „дієслівно-прислівникові одиниці“ [236]; „дієслівні одиниці з 

прислівниковими частками“ [226]; „дієслова з першим безпосереднім 

складником“ [165]; „дієслова з сегментами“ [246; 253; 256; 269] та ін. 

Вживаючи саме такі формулювання, вчені звертали увагу на наявність 

контактної та дистантної форми у ДО [281; 279, с. 96], тобто на 

роздільнооформленість ДО, та на їх функціювання, як сполучень слів, у 

германських мовах [281, с. 96]. 

Зіставивши в нашому дослідженні різні погляди мовознавців щодо одиниць 

типу aus//hören, mit//wirken, frei//bekommen, услід за В. К. Зерновою, А. Сімековою, 

О. І. Смирницьким, В. Фляйшером ми називаємо такі одиниці „ДО з першими 

відокремлюваними CK“, оскільки вважаємо, що саме цей термін відображає 

характерні риси поняття, яке називає. Також робимо висновок про те, що для 

вирішення дискусійних питань щодо цих лексичних одиниць є необхідним 

дослідження конкретного мовного матеріалу (наприклад, в межах вивчення 

структури та семантики ДО, їх словотвірних моделей, і т. ін.). 

ДО ілюструють розвиток та зміни лексичного складу німецької мови в 

сьогоденні. У 2008 році в Німеччині закінчилася орфографічна реформа (що 

тривала кілька років), яка зафіксувала зміни в розумінні як суті деяких ДО, так і у 
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структурі та правилах їх написання, та відповідно до цього, в їх використанні, 

функціюванні у реченні. 

Внаслідок цього відбулося зменшення кількості ДО, оскільки ті, у яких 

першим СК був іменник (наприклад: Haus+halten → haus//halten – hielt haus – 

hausgehalten), або дієслово в інфінітиві (наприклад: kennen+lernen → 

kеппеп//lеrnеп – lernte kennen – kennengelernt), стали вважати словосполученнями 

(з відповідним написанням, наприклад: Haus halten, kennen lernen) [302, с. 57]. 

Зазначена зміна в орфографії підтверджує думку про те, що завдяки критерію 

роздільнооформленості ДО є близькими до словосполучень, і їх недоцільно 

вважати напівпрефіксальними дієсловами. 

Такі одиниці, СК котрих за новим правописом пишуться завжди окремо 

(наприклад, дієслово в інфінітиві + дієслово), вважаються словосполученнями, 

тобто, не є ДО – і тому в нашому дослідженні не розглядаються. 

 

1.3.1. Структурні типи похідних основ іменників, які співвідносяться за 

структурою та семантикою з дієслівними одиницями 

В коло актуальних завдань сучасного мовознавства входить виявлення 

семантико-структурних зв’язків ТО слів та співвідносних з ними ПО, з’ясування 

принципів класифікації, принципів аналізу похідних за ознаками твірних; 

виявлення особливостей ТО, які уможливлюють (чи навпаки) процес творення на 

їхній базі похідних; з’ясування чинників, які впливають на продуктивність ТО та 

їх семантико-словотвірні трансформації [44, с. 4-5]. Дослідження, які можуть 

допомогти вирішенню вищезазначених питань, систематизують словотвір та 

беруть участь у створенні його типології. 

Відповідно, такою спробою є комплексне вивчення словотвірно-

семантичних особливостей ДО, а також виявлення співвідносних з ними ПО 

іменників та вивчення зв’язків між твірними та похідними. Логічним 

продовженням дослідження структури та семантики ДО здається здійснення 

словотвірного аналізу ПО-іменників з метою виявлення рівня словотвірної 
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продуктивності, потенціалу ДО у процесі творення ПО. 

ПО іменників, використаних у дослідженні, є співвідносними з 

відповідними ДО як за структурою, так і за семантикою. ДО є складними 

утвореннями, ПО є результатом словотвірного акту в напрямку від ДО, і також є 

складними за структурою; за структурними типами поділяються в залежності від 

способу словотворення. Іменники, похідні від ДО, отримують ознаки, притаманні 

саме іменникам, і мають як спільні, так і відмінні риси порівняно з іменниками 

віддієслівними. 

Наприклад, кореневе дієслово утворює іменник (fallen (і, а) 1.падати 

2.падати, знижуватися (напр., про ціни) 3.спускатися → Fall т І 1.падіння 

2.водоспад З.схил ІІ випадок ІІІ відмінок), і одночасно те саме дієслово функціює 

як другий СК ДО (fallen (і, а) → aus//fallen (і, а) 1.випадати 2.випадати в осад). 

Відповідна ДО може утворювати ПО іменника (aus//fallen (і, а) → Ausfall m 

1.випадіння 2.виділення, осад, випадіння осаду 3.результат). Віддієслівний 

іменник Fall т та іменник Ausfall т, який співвідноситься за структурою та 

семантикою з ДО, мають однакові граматичні властивості: однакову родову 

приналежність (чол. рід), однакове закінчення в родовому відмінку -(e)s, однакову 

зміну кореневої голосної та закінчення у формі множини (Fall – Fälle; Ausfall – 

Ausfälle). 

Стосовно семантики іменників та їх базових дієслів вважається, що 

віддієслівні іменники знаходяться у семантичному аспекті між класом іменників 

та дієслів, мають ознаки обох класів [136, с. 1]. Відповідно, іменники, співвідносні 

з ДО також можуть містити ознаки дієслів в своїй семантиці. 

За допомогою компонентного аналізу (тобто шляхом розкладу змістової 

структури різних лексико-семантичних варіантів даних слів – семем) [217, с. 45] 

виокремлюють складові компоненти семантики віддієслівних іменників: 

категоріальне значення частини мови, граматичне значення, лексичне, 

словотвірне та стилістичне. Серед вичленених елементів семеми важливими 

ознаками вважають: іменну категорію числа як показник ступеню 
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„опредметнення“, та „приховані“ дієслівні ознаки: темпоральність, перехідність, 

стан та аспектуальну ознаку результативності як показники дієслівності [136, с. 2]. 

Ці дієслівні ознаки впливають на місце існування віддієслівних іменників в 

„теорії поля“, ядро якого формують іменники у конкретному значенні, а 

периферійну частину, на яку впливає поле дієслова – абстрактні іменники. При 

віддаленні від „ядра“ поля іменників вплив поля дієслів посилюється, що 

виявляється наявністю в змістовій структурі віддієслівних іменників все більшої 

кількості „прихованих дієслівних ознак“ [136, с. 23]. Це характеризує ПО 

іменників, що утворені від дієслів (які позначають дію, процес, стан) [47]. 

Відомо, що похідним від ДО іменникам, серед термінологічних значень, 

притаманні як предметні значення, так і значення дії (пов’язані звичайно з 

переносними смислами багатозначних дієслівних одиниць) [226], тобто, ПО-

іменники від ДО також мають „приховані“ дієслівні ознаки темпоральності, 

перехідності, стану, результативності та ін. Щодо ПО іменників, утворених 

способом субстантивації (субстантивовані інфінітиви), то за своїм значенням вони 

вважаються „процесуальними“ [137, с. 202], оскільки при субстантивації ПО 

виражає значення, категоріально властиве іншій частині мови [89, с. 65]. 

Зіставляючи конкретні значення іменників, що утворені від кореневих 

дієслів зі значеннями іменників, утворених від ДО (з однаковою ТО дієслова в 

обох випадках), з’ясовуємо, що вони можуть мати різну семантику. До структури 

будь-якої похідної одиниці належить значення твірної. Таким чином, вплив 

значення у віддієслівного іменника обумовлюється лише значенням дієслова 

(наприклад: spannen (-te, -t) 1.натягувати 2.напружувати – утворює ПО → 

Spann//ung f напруження, напруга), а у іменника, похідного від ДО – значенням 

обох компонентів ДО (наприклад: ab (у значенні: відмова, відміна, дія, 

протилежна тій, яку виражає ТО дієслова) + spannen (-te, -t) 1.натягувати 

2.напружувати → ab//spannen (-te, -t) розслабляти – утворює ПО → Abspann//ung 

f розслаблення, зняття напруження). 

Повне засвоєння похідним словом значення (чи значень) ТО є підґрунтям 
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для отримання прямого значення для ПО від відповідної ДО (наприклад: ab//stoßen 

(іе, о) відторгати → Abstoß//ung f відторгнення; ab//tasten (-te, -t) пальпувати → 

Abtast//ung f пальпація). Також може з’явитись додаткове, суто фахове значення 

(наприклад: an//zeichnen (-te, -t) 1.відмічати 2.малювати → Anzeichen п ознака, 

симптом). 

Переносне значення ПО іменника мотивується переносним значенням ТО 

(наприклад: an//wandeln (-te, -t) обійняти (про почуття, відчуття) → 

Anwandel//ung f напад). У випадку, якщо ТО ДО є полісемічними, іменники, 

похідні від таких ДО, можуть або містити у своєму значенні всю семантику 

твірних основ, так і зупинятися на окремому лексичному значенні (наприклад: 

an//hängen (заст. an//hangen) (і, а) І 1.вішати, привішувати 2.додавати 

3.нав’язувати II 1.бути притаманним 2.дотримуватися (чого-н.) 3.чіплятися → 

Anhäng//sel п придаток, відросток; an//ziehen (о, о) надягати, натягувати, 

притягувати → Anzieh//er т аддуктор, привідний м’яз). 

Для дослідження словотвірної функції ДО потрібно здійснити комплексний 

СА виявлених ПО іменників у галузі медичної термінології із визначенням типів 

словотворення. Поняття „словотвірний тип“ часто використовується синонімічно 

до поняття „словотвірна модель“ (М). Але поняття словотвірного типу є ширшим 

у порівнянні із поняттям М, оскільки із дефініції М зрозуміло, що вона є „зразком 

для створення конкретної лексеми, зв’язує два слова відношеннями похідності та 

мотивованості“ [118, с. 224], а поняття словотвірного типу охоплює не тільки 

відомості про будову М, але також її типовість, регулярність, продуктивність, 

належність М до словотвірних гнізд [118, с. 226-227]. 

У сучасній німецькій мові існує велика кількість способів утворення нових 

слів. Найважливішими є словотворення (деривація) та словоскладання. До 

словотворення належать афіксація (суфіксація та префіксація); чергування 

голосних звуків; конверсія; субстантивація, ад’єктивізація і т.д. – при утворенні 

слів шляхом словотворення нове слово виникає від однієї (простої похідної або 

складної) ТО. При словоскладанні у новому слові сполучається кілька (звичайно 
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дві) простих, похідних або складних основ [137, с. 155-156]. Способи або види 

словотворення та словотворчі засоби (суфікси, префікси і т.д.) виражають 

словотвірні значення у співвідносних із ними похідних (дериватах). 

Виявлені ПО іменників, які співвідносяться за структурою та семантикою з 

ДО, утворені за такими типами: 

-субстантивація ТО інфінітива ДО; -конверсія ТО ДО; -конверсія ТО 

претерита ДО; -суфіксація ТО інфінітива ДО з суфіксами: -ung, -er, -е, -keit, -ling, 

-schaft, -sel; -складні іменники, утворені словоскладанням: з 1-м СК – ТО, 

співвідносною з ДО; складні іменники з 2-м СК – ТО, співвідносною з ДО; складні 

іменники з бінарним, дихотомічним членуванням на 2 СК. 

Процес субстантивації обумовлює перетворення певної словоформи у 

самостійне слово [137, с. 161]. Іменники, утворені у процесі субстантивації від ДО, 

позначаються M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація). 

Конверсією вважають „перехід однієї частини мови в іншу; безафіксальний 

спосіб словотворення; словотворення за допомогою нульового афіксу“ [6, с. 170]; 

„вид словотворення, де словотворчим засобом слугує парадигма слова“ [199, с. 

71]; спосіб словотворення, де „основа певної частини мови отримує систему форм 

іншої частини мови“ [137, с. 160]. Частіше конверсія характерна для слабких 

дієслів, оскільки вони не утворюють ПО іменників за конверсією претериту [91, с. 

13]. М іменників, утворених за конверсією від ДО: 

M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія). 

Наявність аблаута в формах претериту та Partizip II сильних дієслів (других 

СК ДО) зумовлює існування іменників, утворених шляхом конверсії ТО претериту 

та конверсії з чергуванням кореневої голосної. [91, с. 13]. Іменники, утворені за 

конверсією претериту ДО, позначають: M3:SN=SVEinheit imp.→SN(конверсія). 

Суфіксація є одним із різновидів афіксального словотворення [199, с. 71]. 

ДО продукують ПО-іменники за допомогою різних суфіксів, наприклад, -ung, -er, 

-heit (-(ig)keit), -e. Іменники з суфіксом -ung (суфікс іменників жіночого роду, 

утворює ПО в основному від префіксальних дієслів та ДО) демонструють 
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тенденцію до опредметнення лексичного значення [137, с. 199, с. 202]. Суфікс -er 

має варіанти -nеr, -ler, -inser [137, с. 196]. Іменники з суфіксом -heit (-(ig)keit) 

(виражає лексичну категорію імені якості) є продуктивним словотворчим типом у 

сучасній німецькій мові [137, с. 205]. 

Словотвірною моделлю ПО іменників, утворених за допомогою суфіксації є 

М6, наприклад: M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung; M6:SN=SVEinheit+Suf.-er. Рідше в 

якості ТО при творенні суфіксальних іменників використовують варіант другого 

СК ДО – основу дієслова у формі претериту і Partizip II. У такому випадку 

моделлю цього типу є М7: M7:SN=SVEinheit imp.+Suf.-e. 

Словоскладання в сучасній німецькій мові є одним із найбільш 

продуктивних способів і вважається провідною тенденцією в розвитку німецького 

словотворення. Складне слово утворюється з основ слів, які перебувають у 

структурно-семантичних зв’язках (схожих на відношення словосполучення та 

речення), тому словоскладання називається одним із способів вираження 

синтаксичних відношень [283, с. 49]. 

Оскільки словоскладання має не тільки функцію лексичної номінації, але й 

функцію вираження синтаксичних взаємозв’язків, то складні іменники 

(композити) називають однією з „точок перетину“ лексики (словотворення) та 

синтаксису [170; 283, с. 52]. Словотвірною моделлю складних іменників, похідних 

від ДО, є М10. Наприклад: M10:SN=SN(SVEinheit→SNконверсія)+SN; 

M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung) і т.д. 

Визначивши тип словотворення, за яким утворена певна ПО, та М, яка 

відображає процес побудови ПО, виявляємо продуктивність ДО в залежності від 

першого СК. Відомо, що „утворені за допомогою різних словотворчих засобів 

похідні, складні та складнопохідні слова складають продуктивні та непродуктивні 

словотвірні типи мови. Продуктивними типами називають ті, що слугують 

моделлю для утворення нових слів“ [137, с. 170]. 

Питання про продуктивність конкретних М та про те, якою мірою вони 

беруть участь в поповненні лексичного запасу мови потребує подальших 
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досліджень на матеріалі різних термінологій для з’ясування словотвірного 

потенціалу досліджуваного матеріалу, що є важливим у визначенні того, 

наскільки словотвірні співвідношення є ,,живими“ [199, с. 69]. 

У нашому дослідженні при з’ясуванні продуктивності ДО звертаємо також 

увагу на такі ДО, котрі функціюють у галузі медичної термінології, але у яких у 

цій сфері нами ПО не виявлено, оскільки вважається, що „Інтерес словотвору не 

повинен обмежуватися продуктивними типами побудови слів; непродуктивні теж 

потрібно описувати, так як вони відіграють важливу роль у системі словотвору як 

у цілісній системі“ [244; 217]. 

Отже, при вивченні словотвірної функції ДО матеріалом дослідження є ДО 

з першими СК, що утворюють ПО – медичні терміни за різними М та різними 

словотвірними типами. З’ясовуючи продуктивність ДО (виявляючи кількість ПО-

іменників від ДО із певним першим СК за різними словотвірними типами), 

розглядаємо ПО-іменників від ТО ДО із першими СК: 

-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-. 

 

1.3.2. Словотвірні ланцюжки похідних основ іменників, утворених від 

дієслівних одиниць 

При спогляданні процесу словотворення ПО від ДО спостерігаємо, що 

утворені іменники, в свою чергу, можуть будувати похідні за різними М. 

Доцільним здається упорядкування ТО та їх ПО в напрямку словотвірного 

процесу, з наочним відтворенням відносин похідності у вигляді словотвірної пари 

(СП), словотвірного ланцюжка (СЛ), словотвірного ряду (СР) чи окреслення 
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словотвірного гнізда (СГ). 

Використання комплексних одиниць словотвірного рівня (СП, СЛ, СГ) 

допомагає репрезентації особливостей ДО як чинників, які впливають на 

словотвірний потенціал ДО, сприяє вивченню словотвірної та лексичної системи 

мови. 

Комплексні одиниці словотвірного рівня класифікують інформацію за дещо 

різними критеріями. Наприклад, СР є упорядкованою ієрархічною системою 

похідних, об’єднаних спільністю словотвірного форманта останнього 

дериваційного кроку, зі своєю структурно-семантичною організацією, єдністю 

формального і змістовного аспектів. СР розрізняють за типами, за основу 

класифікації беруть характеристики компонентів М певного ряду (наприклад, тип 

словотвірного засобу, словотвірного оформлення на останньому кроці деривації: 

префіксальний, суфіксальний, конверсійний СР; лексико-граматичну 

приналежність ТО: віддієслівний, відіменниковий СР; або лексико-граматичну 

приналежність ПО: вербальний, субстантивний, ад’єктивний СР, та ін.) [234, с. 

313]. 

На матеріалі нашого дослідження можна виокремити різні СР, наприклад: а) 

ряд ДО із СК aus-: aus//schneiden, aus//sortieren, aus//wachsen; б) іменний 

суфіксальний ряд: Abhärt//ung f, Ablager//ung f, Abnabel//ung, Absonder//ung f; в) 

конверсійний ряд: Ausschneiden n, Aussortieren n, Auswachsen n; та ін. У дисертації 

розглядаємо СР за їх частиномовною приналежністю ПО, тобто субстантивні СР, 

утворені від ДО. Але оскільки ПО іменників від ДО в межах СР можуть бути 

утворені різними словотвірними способами, то для їх детального опису 

використовуємо зображення словотвірних стосунків у СП, СЛ та СГ. 

За визначенням, СП складається з ТО і ПО, як основних одиниць у складній 

ієрархічній організації словотвору [89], які поєднані зв’язками словотвірної 

мотивації. Компоненти СП містять ідентифікаційний складник – мотивуючу базу 

(за якою йде співставлення одиниць СП) та диференційний складник – афікси-

форманти. Це дає змогу розглядати відношення у СП як парадигматичні та 
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асоціативні (асоціація відбувається за ідентифікаційним складником) [58, с. 306]. 

СП  відображають утворення ПО за різними словотвірними типами 

(наприклад: zusammen//drücken (-te, -t) → Zusammendrücken; an//bauen (-te, -t) → 

Anbau; an//greifen (i, i) → Angriff; ab//arten (-te, -t) → Abart//ung), які позначаються 

відповідними М, наприклад: an//gleichen, sich (і, і) – утворює ПО за М6 

(M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung) → Angleich//ung. Фактично, СП утворюють 

мінімальні CЛ та мінімальні СГ (які є мікрогніздами). 

CЛ – це ряд (сукупність) спільнокореневих слів, що перебувають у 

стосунках послідовного мотивування та пов’язані одне з одним відносинами 

послідовної похідності. Відрізняються від СП наявністю не одного словотвірного 

кроку – (однієї ПО від ТО), а як мінімум, двох словотвірних кроків, та відповідно, 

наявністю хоча б двох ПО, поєднаних відносинами послідовної похідності, 

наприклад: an//frischen (-te, -t) → M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung Anfrisch//ung  → 

M10:SN=SN(SVEinheit+Suf.-ung)s+SN Anfrischungs//mіttel.  

СГ, як і CЛ – це об’єднання слів із спільним коренем, впорядковане згідно з 

відносинами похідності та словотвірної мотивації, частина ієрархічної системи 

словотвору. Але СГ є більшою комплексною одиницею словотвору, складнішим 

структурним утворенням. Якщо СЛ вважають комплексними одиницями системи 

словотвору, що виокремлюються у складі СГ [89], то СГ можна визначити як 

поєднання CЛ із однаковою ТО, наприклад: 

an//zeigen (-te, -t) → Anzeig//e (M6:SN=SVEinheit+Suf.-e) → Anzeige//gerät 

(M10:SN=SN(SVEinheit+Suf-e) +SN), 

an//zeigen (-te, -t) → Anzeig//er (M6:SN=SVEinheit+Suf.-er) → Druck//anzeiger 

(M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-er). 

Сукупне зображення словотвірних зв’язків відтворює цілісну картину 

словотвірної продуктивності ДО, висвітлює вплив структурних особливостей ДО 

на наявність простіших або складніших виявлень словотвірної похідності 

(простіші зображаються СП, складніші – за допомогою СЛ та СГ). 

В упорядкованій репрезентації стосунків словотвірної похідності 
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здійснюється відтворення системності словотвору як гармонійного та 

злагодженого процесу, що сприяє подальшому систематизуванню галузі 

словотвору, створенню його типології. 

 

1.4. Основні напрямки дослідження текстів 

 

Вивчення ДО та їх ПО у напрямку з’ясування їх структурно-семантичних та 

словотвірних властивостей у галузі певної термінології є важливим завданням. 

Втім, у сучасності у сфері мовознавства вважається, що не лише поняття „мова“, 

але й „текст“ належить до центральних об’єктів дослідження. За словами Луї 

Єльмслева не мова, а текст є безпосереднім лінгвістичним фактом і лише за 

допомогою аналізу тексту можна пізнати мову [81]. Тому опрацювання 

безпосередньо мовного матеріалу знаходить своє подальше застосування у 

процесі дослідження текстів. 

Теорія тексту виокремилась у другій половині ХХ століття із залученням 

лінгвістики, психології, риторики, інформатики, прагматики та інших дисциплін 

[43]. 

Витоки теорії полягали у розробках у межах напрямків семіотики та 

структуралізму [57; 64; 154] концепції досліджень змінювались у напрямку 

лінгвістичної теорії тексту [56; 54; 169], а у 70-тих роках явище тексту стали 

розуміти як комунікативний процес [79; 222], що спричинило появу 

дискурсивного аналізу, відбувся перехід від статичного до динамічного підходу. 

Поява різних підходів з метою дослідження різних ознак тексту пояснюється 

тим, що поступово, з накопиченням та обробкою, класифікацією наявної 

інформації розширювався кругозір уявлень про текст, що також призводило до 

появи нових ідей та з’ясування можливостей подальших розвідок. Таким чином, 

не вичерпувалась, а лише зростала цікавість до досліджень різних аспектів тексту. 

Імовірно, збільшення уявлень та рівня зацікавленості щодо тексту можна 

порівняти з уявленнями та появою сумнівів (питань), які виникають внаслідок 



49 

 

 

зростання кількості інформації, – із розповіді часів Давньої Греції відомий спосіб 

зображення наявних знань, які умовно містяться в окресленому колі, та залишку 

невідомого, непізнаного, що лежить поза межами: якщо розмір кола, що „містить“ 

знання, стає більшим, – одночасно зростає і кількість невідомого, що існує поза 

межами знання і стикається із вже відомим, і тому виникають нові питання. 

Підходи дослідження тексту, що існують сьогодні, окреслюють як тексто-, 

лінгво-, антропоцентричний та когнітивний. У межах лінгвоцентричного підходу 

вивчають функціювання мовних одиниць та їх категорій у тексті. У 

текстоцентричному підході текст вважається самостійним, самодостатнім 

явищем. Антропоцентричний підхід – увага спрямована на інтерпретацію тексту 

„учасниками комунікації“, тобто автором і читачем (напрямки: 

психолінгвістичний – дослідження явищ (моделей) утворення та сприйняття 

тексту; прагматичний – текст вважається засобом для здійснення комунікативної 

мети; дериваційний – увага спрямована на загальні процеси мислення в основі 

текстотворення; комунікативний – дослідження особливостей тексту, як засобу 

вербальної комунікації; жанрово-стильовий або мовленнєвознавчий – увага на 

приналежність тексту певному жанру чи стилю). Когнітивний підхід – текст 

втілює розуміння автором картини світу, виражене за допомогою концептів [9]. 

Розвиток уявлень про текст відбувався не лінійно, а багатовекторно, навіть 

різновимірно, і це також спричиняло появу нових аспектів, підходів, способів 

вивчення та відображало еволюцію сприйняття людиною світу і себе у ньому. 

Доцільним видається класифікувати визначення поняття тексту відповідно 

до напрямків, за якими здійснюється його вивчення. Наприклад, у напрямку 

текстотворення визначення тексту „як текстового фрагменту та цілого 

мовленнєвого твору“ базується на відносній та абсолютній цілісності та зв’язності 

тексту, але у тому ж самому визначенні в межах використання комунікативного 

підходу – мова йде про локальну та глобальну інтерпретацію тексту [39, с. 101-

102]. 
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У межах лінгвоцентричного підходу предметом аналізу є рівні та одиниці 

тексту (фонема, морфема, лексема та синтаксема або висловлення) [168], у руслі 

антропоцентричного підходу текст можна визначити з позицій комунікативного 

аспекту: „Текст – когерентна послідовність речень, з вираженою комунікативною 

функцією, що корелює головній темі“ [242]. Текст розуміють як „форму існування 

комунікації“ [296, с. 214], комунікативне явище, а сферу дослідження тексту – як 

приграничну між лінгвістикою, логікою та психологією [84; 120]. Текст вважають 

„самостійним словесним твором“, „комунікативною подією“ [247], мовним 

простором, семантично та прагматично зв’язним у реальному контексті [243]. 

Своєрідне розуміння Ю. М. Лотмана терміну „текст“ охоплює утворення 

різного характеру – від людської особистості, художнього твору до тексту 

культури в цілому, що відображає інтерпретацію з точки зору прагматики тексту, 

функцій, котрі текст виконує в суспільстві [149]. 

У сфері когнітивістики з метою вивчення текстових функцій досліджується, 

наприклад, використання методів метафоричного аналізу [265]. У актуальному 

сучасному напрямі дослідження тексту з точки зору синергетики, художній твір є 

системою, що володіє можливостями самоорганізації та саморегуляції (із 

необхідними факторами суперечливості, нелінійності, ієрархічності, здатності до 

моделювання, відкритості, дисипативності системи) [177]. Отже, різні підходи 

можуть окреслювати різні важливі риси тексту, відповідно до його 

багатогранності та варіативності сфер функціювання. 

Мова має багато функцій (наприклад, комунікативну, номінативну, 

експресивну), які класифікують по-різному, а текст вважають реалізацією функцій 

мови, що базується на трьох типах відношень: „людина – навколишній світ“, 

„людина – мова“, „мова – навколишній світ“ [45]. 

Відповідно до різноманіття підходів вивчення тексту формулюють по-

різному і функції тексту, наприклад, вирізняють інформативну, референтну, 

комунікативну; прагматикою (практичним застосуванням) тексту вважають 

функції, котрі текст виконує в культурному суспільстві. Здійснення 
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інформативної, пізнавальної, апелятивної, мислетворчої, комунікативної та інших 

функцій тексту втілює, реалізує мету автора. Саме функційна спрямованість, 

орієнтація на виконання мети повідомлення є однією з найбільш характерних 

особливостей тексту як письмового різновиду мови, тому письмовий текст є 

завжди прагматичним [56, с. 16]. 

У науковому тексті „вплив“ вважається над-функцією, похідною від усіх 

актуалізованих у тексті функцій. Переконання, відповідно, є основним видом 

впливу в науковому тексті, а інформування – основним способом переконання. 

Справді, інформування є наданням адресату певних даних. Адресат, дізнавшись 

щось нове про об’єкт, змінює своє ставлення до нього та може почати діяти 

відповідно до нового ставлення. Отже – інформування – особливий вид впливу на 

адресата [45]. 

Враховуючи актуальність „функційного прагматизму“ який, мабуть, є 

результатом загального міждисциплінарного скерування досліджень у напрямку 

антропоцентризму – виникає питання, як можна досягти прагматичної мети, 

оптимізувати процес створення тексту, здійснюючи функції інформативну, 

повідомлення, впливу, та водночас вдосконалити процес сприйняття тексту. 

Відповіддю може бути думка про важливість вивчення „закономірностей 

текстової діяльності з метою підвищення ефективності спілкування“ [39], тобто 

засобів створення тексту. 

Для синтезу потрібен аналіз, у якому важлива роль надається дослідженню 

структури тексту, оскільки для досягнення прагматичної мети потрібно звертати 

увагу на особливості інгредієнтів, що використовуються у процесі побудови 

тексту. 

Однією з найбільш відомих теорій, присвячених опису загальних 

особливостей тексту є концепція Богранда і Дресслера про критерії текстуальності 

– сукупність ознак, що притаманні тексту. Ними є: 1) когезія (охоплює спосіб 

утворення зовнішньої структури тексту, в основі когезії – граматичні, лексичні 

зв’язки); 2) когерентність (охоплює змістові, когнітивні взаємозв’язки в тексті, 
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базується на смисловій безперервності тексту); 3) інтенціональність; 4) 

акцептуальність (можливість, легкість сприйняття); 5) інформативність; 6) 

ситуативність; 7) інтертекстуальність [247]. Критерії текстуальності мають 

конкретні форми реалізації, наприклад, формами критерію інформативності є 

розповідь, опис; формами категорії інтеграції можуть бути стилістичні прийоми 

тощо [56, с. 23]. 

Основними поняттями, необхідною умовою існування тексту вважається 

наявність зовнішньої та внутрішньої форми тексту, зв’язності та цілісності тексту 

у їх єдності. Критерій когезії означає зовнішню (формальну, структурну) 

зв’язність тексту. Граматична когезія (вказівні й особові займенники, сполучники 

та інші конектори, явища субституції та еліпсису); лексична когезія (повтори, 

синоніми, гіпероніми та ін.); стилістична когезія (паралелізм, розгорнуті метафори 

та порівняння) передбачає наявність форм граматичного та лексичного зв’язку, які 

забезпечують логічну послідовність у семантичній організації тексту [143]. Так як 

ДО часто використовуються у німецькій мові, то можна припустити наявність 

участі ДО та їх ПО в якості елементів когезії, тобто у процесі побудови тексту. 

Оскільки матеріалом нашого дослідження є ДО та їх ПО галузі медицини, 

то логічним є розглянути, яку роль відіграють ДО та їх похідні-іменники у 

структурі медичного тексту. Основні риси наукового тексту медичного 

спрямування: вживання медичної термінології; специфічна побудова: 

структурованість за принципом „тези – аргументи – висновки“; тема 

„спілкування“ між автором та читачем належить медичній сфері; відповідно, 

комунікація в межах тексту відбувається з метою надати чи отримати інформацію 

стосовно медичної тематики. 

Дослідження, що здійснюється в напрямку з’ясування питань, пов’язаних із 

будовою тексту (а саме, дослідження ролі ДО та їх похідних у структурі тексту 

медичного напрямку), не є відокремлено спрямованим лише на отримання 

інформації та її подальшу класифікацію (що, втім, теж є необхідним у процесі 

здійснення спроб загальної систематизації мовної системи), але включає і 
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функційний аспект. Вивчення структури тексту із врахуванням ролі ДО та їх ПО 

може допомогти виявити риси, що здатні сприяти вдосконаленню процесу 

створення та сприйняття тексту у процесі комунікації. 

 

1.5. Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження структури та 

семантики медичного терміна 

 

Дослідження базується на основних положеннях та принципах сучасної 

лінгвістичної науки. До методологічного підґрунтя належать: 

- теорія терміну, за якою терміни є системними, цілісними, мають здатність 

означати певне поняття; 

- теорія внутрішньої валентності, що базується на класичних та сучасних 

дослідженнях про валентність СК; 

- теорія парадигм, за якою парадигми (або словотвірні ряди) – це слова 

одного способу утворення; словотвірні ланцюжки, словотвірні гнізда об’єднують 

слова, висхідні до одного джерела; 

- теорія тексту; 

- теорія словотвору, за якою словотвір є або „складноструктурованою 

застиглою системою засобів, способів та моделей, словотвірним регістром 

конкретної мови; або системою в дії, динамічною формою організації та 

структурації лексичного складу мови, що безперервно розвивається і 

вдосконалюється. Останнім часом до цих двох тверджень щодо словотвірного 

ладу, його сутності та призначення додається ще одна, не менш важлива точка 

зору: існує словотвір номінативних та комунікативних процесів, зростає роль 

словотвору у здійсненні номінативно-класифікаційної та комунікативної 

діяльності людини, що пов’язано з текстоцентричним, комунікативно-

прагматичним підходом“ [133, с. 136-142]. 

Методологічну платформу дисертаційного дослідження обумовлює 

основоцентричний підхід, спрямований на вивчення закономірностей утворення 
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ПО від початкової ТО (або базової основи, ядра), та з’ясування словотвірного 

потенціалу ТО [91; 117, с. 11; 162]. Під час СА використовується розроблений 

В. К. Зерновою спосіб членування ПО на безпосередні складові. 

Робочою гіпотезою є положення про те, що дослідження структурно-

семантичних особливостей ДО в сфері німецької медичної термінології може бути 

основою для їх систематизації та подальшого впорядкування в межах вчення про 

словотвір. 

Для досягнення поставленої мети доцільним є комплексне використання 

методів теоретичного дослідження, за допомогою яких можна описати 

термінотворення і як словотворчий процес, і як його наслідок. 

Метод структурно-семантичного аналізу давно використовується у 

лінгвістичних дослідженнях у синхронному плані та полягає у дослідженні 

структури слова разом із його семантикою, у розумінні того, що слово має певне 

значення – лексико-семантичне ядро, яке є ТО та одночасно може складатися з 

компонентів, що також охоплюють певні значення [51; 196; 49]. За допомогою 

методів словотвірного аналізу і синтезу досліджуємо ДО у процесі 

термінотворення для оптимального визначення структурно-семантичних 

особливостей ДО та механізмів утворення їх ПО. Відповідно, основними 

одиницями дослідження є ТО та ПО, причому ПО вважаються вторинними 

одиницями номінації. 

Комплексне дослідження ДО передбачає їхнє всебічне вивчення: виявлення 

валентних особливостей ДО та їх впливу на структуру ДО є необхідною 

передумовою дослідження семантики ДО. Одночасно, здійснюючи семантичний 

розбір ДО, необхідно враховувати структурні особливості ДО, тому що до складу 

ДО входять перший СК та другий СК, кожен із яких може функціювати як окрема 

частина мови і має певний лексичний зміст. 

Високий взаємовплив значень є наслідком тісних семантичних 

співвідношень між СК ДО, тісніших, ніж між членами вільних словосполучень, 

що складаються з дієслів та прислівників місця [41, с. 5]. В свою чергу, виявлення 
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семантики та структури ДО є важливим для подальшого дослідження 

словотвірного потенціалу ДО, допомагає зрозуміти механізм утворення ПО 

(зміни, що відбуваються у семантико-словотвірних структурах базових ДО та їх 

ПО). 

СА є необхідною ланкою дослідження терміносистем, оскільки особливості 

словотвірної побудови термінів – один із основних чинників системності 

термінології. Його відрізняють від морфемного аналізу, який є лінійним 

виокремленням мінімальних структурно-семантичних відрізків-сегментів. 

Натомість, СА – це бінарне ступеневе членування ПО на СК [280]. 

Здійснюючи СА лексики з метою розкриття її словотвірної структури і 

змісту – доцільно застосовувати систему умовних знаків, розроблених В.К. 

Зерновою при складанні „Словотвірного етимологічного німецько-російського 

навчального словника“ [290]. За допомогою системи з п’яти умовних знаків //, /, 

, ,  повністю відображено словотвірну структуру похідних і складних слів, які 

демонструють безпосереднє сполучення СК, репрезентовано ступені членування, 

поступовість словотвірних актів, тобто відтворено словотвірний процес. 

Водночас за допомогою системи умовних знаків неможливо показати 

словотвірну структуру безафіксно-похідних слів, які не є безпосереднім 

сполученням основ слів із афіксами (суфіксами, префіксами), чи без. Тому для 

репрезентації структури безафіксно-похідних слів, які утворюються шляхом 

набуття основами слів однієї частини мови – парадигми основ слів іншої частини 

мови, або шляхом „взаємопереходу“ з однієї частини мови в іншу, 

використовується УЗ / (одна пунктирна скісна лінія з одним інтервалом) [290]. 

Як правило, метод СА (розподіл на безпосередні складники) 

використовується у поєднанні з методом синтезу (ґрунтується на необхідності 

вичленення не тільки відмінностей, але й спільних рис, та досягнення 

діалектичного зв’язку між мовними явищами) [42, с. 4]. Метод словотвірного 

синтезу у роботі використано для дослідження реалізації словотвірного 

потенціалу ДО на матеріалі німецької термінології медицини та співвідносних із 
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ДО за структурою та семантикою іменників-медичних термінів. 

СА пов’язаний із словотвірним моделюванням лексики. Поняття „модель“ є 

загальнонауковим, використовується в різних галузях та має різні значення. 

Побудова моделей – один із основних засобів пізнання об’єкту в лінгвістиці, 

оскільки вважається, що „єдиною реальністю, з якою лінгвіст безпосередньо має 

справу, є текст, а механізмів мови, що лежать в основі мовленнєвої діяльності 

людини, немає в прямому спостереженні“ [6, с. 252; 8]. Термін „модель“ є 

багатозначним. Модель розуміють як систему, зразок, опис [229]; як концепцію 

лінгвістичної структури, теорію [230], систему, що діє як мовний опис, особливий 

вид граматики [258] та ін.  

Виокремлюють синтаксичні моделі – теоретичні абстрактні схеми, що 

репрезентують основні риси складного структурованого явища [159, с. 237], 

семантичні (когнітивні) моделі – відображають когнітивну структуру мовної 

свідомості, яка і реалізує категоріальне значення певного слова [135]; лінгвістичні 

моделі – формальні, ідеалізовані узагальнення об’єкта [6, с. 89]. 

Для здійснення СА також потрібне моделювання лексики. Словотвірне 

моделювання є важливим елементом аналізу та систематизації термінів з метою їх 

впорядкування. Крім того, „користь моделювання полягає в тому, що у процесі 

моделювання можуть бути передбачені нові факти, які поки що не були 

спостережені“ [283, с. 78]. Словотвір є сферою мовознавства, котра вивчає зразки 

(моделі), за якими мова утворює нові лексичні одиниці [267]. Саме як структурно-

семантичні аналоги однотипових утворень або найбільш загальні формули 

побудови слів і визначають словотвірні моделі [129; 131]. 

Ми дотримуємося у дисертаційній праці точки зору М. Д. Степанової, яка 

називає словотворчою моделлю „стабільну структуру“, що має узагальнене 

лексико-категорійне (десигнативне) значення та здатна наповнюватись різним 

лексичним матеріалом [210, с. 10; 211, с. 149]. 

Усього виокремлено та описано 13 словотвірних моделей. Інвентар містить 

13 основних моделей (M1 – М13), кожна з яких може складатись з моделей другого 
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ступеню, тобто розділятися на мікромоделі (ММ), що конкретизують відповідну 

модель 1-го ступеню, тобто основну модель [210, с. 13-14]. 

Поняття про всі типові, відображені у багатьох словах М (за якими від цих 

слів можуть бути утворені інші слова) є важливим у методичному аспекті, 

оскільки використання цієї інформації у навчальному процесі сприяє 

прискоренню збільшення лексичного запасу. Використання М допомагає 

виокремити подібні та відмінні риси між рідною та іноземною мовами, що є 

важливим для вивчення іноземної мови [35, с. 9]. У нашому дослідженні 

використовуємо словотвірне моделювання для виявлення продуктивності/ 

непродуктивності словотвірних моделей ДО та співвідносних з ними за 

структурою та семантикою ПО іменників. 

Поняття продуктивність або непродуктивність М [185, с. 247]. визначається 

в залежності від того, скільки лексичних одиниць охоплює М, а також чи є вона 

зразком для творення нових слів [295, с. 339]. Тобто, критерієм продуктивності М 

є кількість ПО, утворених за певною М [104; 130; 192; 227; 261]. Продуктивність 

М, за М. Д. Степановою – це словотвірна активність, тобто здатність М 

утворювати нові слова, або певна кількість слів, відповідних певній М [210, с. 16]. 

На думку І. Барц, продуктивність – це „використання певних словотвірних типів 

у сучасності“, а активність – „можливість лексем функціювати як основа чи 

компонент складного слова у словотворенні“ [241]. За Т. М. Бєляєвою – 

словотвірною активністю є співвідношення загальної кількості словотвірних 

основ, що взяли участь в утворенні ПО, до загальної кількості основ у певній 

вибірці [35].  

Продуктивність та активність не є тотожними поняттями. Активність 

словотвірних елементів пов’язана з продуктивністю моделі. Один і той же 

словотвірний елемент може бути продуктивним (може сполучатися) зі словами, 

побудованими за різними М, але активним для творення нових слів він може бути 

тільки стосовно певних моделей. Продуктивністю М можна вважати її кількісну 

характеристику, оскільки M є продуктивною, коли за її зразком у мові створені 
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десятки, а то й сотні похідних. Тобто продуктивність – це статична характеристика 

словотворчої системи, результати її дії. Активністю моделі можна вважати її 

якісну характеристику, оскільки активність М означає її здатність поповнювати 

СР новими одиницями, це динамічна характеристика словотвірної системи [228]. 

Окрім поняття активності та продуктивності, у процесі здійснення 

словотвірного аналізу ДО важливим поняттям є словотвірна, внутрішня 

валентність. Поняття „валентності“ у мовознавстві вживається не тільки відносно 

всіх частин мови, але й щодо всіх мовних елементів взагалі і визначається як 

„потенційна сполучуваність однорідних елементів мови“ [207]. 

Визначення валентності, що спочатку вживалось для позначення 

сполучуваності слів при утворенні словосполучення та речення, було вперше 

вжито у галузі словотвору М. Д. Степановою, в якості позначення закономірності 

сполучуваності основ, афіксів і т.д., та отримало назву „внутрішньої валентності“. 

Отже, якщо зовнішня валентність використовується у словосполученнях, де є 

головний та залежний компонент [207], то внутрішньою валентністю називається 

властивість СК сполучатись всередині слова, це реалізована вибіркова здатність 

основи поєднуватися з певним набором афіксів або інших основ [53; 103; 114; 212]. 

Вважається, що в зовнішній валентності головна роль належить дієсловам – 

саме вони відкривають позиції для інших членів речення (актантів). Дієслово- 

предикат є головним носієм валентності в реченні [216, с. 170]. Отже, у зовнішній 

валентності існує головний та залежний компонент, а щодо внутрішньої 

валентності (при сполученні СК та утворенні нових лексичних одиниць, 

наприклад, ДО), можна спостерігати, що важливу роль відіграють обидва СК ДО. 

Словотвірна активність та словотвірна, внутрішня валентність виявляються 

у словотвірному потенціалі. Словотвірний потенціал реалізується якісно (у 

валентності) і кількісно (у словотвірній активності). Словотвірний потенціал 

називають також словотвірною потенцією, яку вважають закладеною в слові 

здатністю породжувати нові семантично та граматично залежні слова, що 

відповідає внутрішній формі слова „potentia“ (лат.– прихована сила) [35, с. 17-18]. 
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Словотвірна потенція або потенціал є реалізацією рівня словотвірної 

функційності або виявленням словотвірної функції слова. Словотвірною 

функцією ДО є властивість ДО брати участь у творенні ПО. Тобто, ПО є 

результатом словотвірного акту в напрямку від ТО ДО. Вважаючи основу слова 

початковою, базовою одиницею, для з’ясування словотвірного потенціалу певної 

частини мови досліджують ПО, при цьому словотвірна система може бути 

представлена у вигляді дериваційних парадигм, де ТО (основа мотивуючого 

слова) є одночасно основою або ядром словотвірної парадигми. 

Словотвірна парадигма об’єднує одноосновні похідні однакового 

словотвірного такту, але різного словотвірного значення [35, с. 8; 191; 235]. 

Вважається, що для дослідження словотвірного потенціалу та механізму 

словотворення необхідно встановити відношення еквівалентності серед множини 

слів, що породжує розподіл слів на СЛ та СГ. Всередині кожного з них 

встановлюють напрямок похідності, з’ясовуючи, яке слово є ТО, а яке – ПО, та 

виявляють для кожної пари слів (у яких вже вказано напрямок похідності), чи 

входять вони до продуктивного словотвірного типу [6]. 

Тобто, для дослідження словотвірного потенціалу ДО розглядаємо ПО, що 

утворені від ТО ДО та будують СЛ. Дослідивши СЛ іменників-медичних термінів 

у напрямку від ТО ДО, можна зробити висновки щодо словотвірної активності, 

продуктивності та словотвірного потенціалу ДО. 

Наступним кроком дослідження ДО має бути з’ясування їх ролі у 

текстотвірному процесі, оскільки поруч із дослідженнями традиційних питань, 

котрі стосуються системи мови, у сучасності все більшої актуальності набуває 

напрям досліджень, орієнтований на мовлення [251; 252] та на прагматику 

висловлювання. Мовлення в писемній формі є текстом, і саме текст (науковий у 

тому числі), у сучасних лінгвістичних дослідженнях знаходиться у фокусі уваги. 

Мовознавці виокремлюють різні функції тексту. При побудові тексту, а 

отже, і у здійсненні функцій тексту певну роль можуть відігравати ДО та їх 

похідні. Постає питання, яким чином ДО та їх ПО можуть брати участь у творенні 
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тексту, яка функція в тексті здійснюється за допомогою ДО та їх ПО, та як вони 

виконують цю функцію. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ I 

 

Системні дослідження у галузі термінології щодо проблем виникнення, 

розвитку, модифікації, засвоєння знань на рівні термінологічних систем різних 

галузей набувають все більшої пріоритетності, до того ж, терміни постійно не 

тільки зростають у кількості, а й вдосконалюються у структурі, що вимагає 

досліджень. Вивчення терміну базують на єдності підходів: класифікаційного та 

функційного, або статичного та динамічного, теоретичного і методичного 

(прикладного) аспекту. 

Сутність терміну передбачає однозначну відповідність між словом і 

поняттям, планом вираження та планом змісту. При поясненні значення терміну 

відбувається визначення змісту та виявлення суттєвих ознак поняття, 

співвідносного з даним терміном. Важливими ознаками терміну є системність, 

точність, однозначність, деривативність (здатність брати участь у словотвірних 

процесах). Додатковими ознаками термінів можна вважати лаконічність, 

відповідність нормам мови, варіативність і т.д. 

Властивості термінів, оптимальні для функціювання в терміносистемі, 

відрізняють термінологічну лексику від загальновживаної. Наявність чи 

відсутність, обов’язкове чи можливе існування певних ознак термінів 

залишаються дискусійними питаннями термінознавства; існує також думка про те, 

що потрібно застерігатись від абсолютизації усіх ознак. 

Незважаючи на те, що характер наукового мовлення більш прагне до 

іменного характеру, ніж до дієслівного, а питання про те, до якої частини мови 

може належати термінологічна лексична одиниця, тривалий час залишалося 

дискусійним, у сучасному термінознавстві загальноприйнятим є використання у 

функції повноцінних термінів як іменників, так і дієслів, прислівників і 
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прикметників. 

Сукупності, які утворюють терміни, називають термінологією та 

терміносистемою. Поняття „термінологія“ та „терміносистема“ не є тотожними. 

Термінологія формується упродовж тривалого періоду, перебуває у постійному 

розвитку, відображає зміни в науці, є множиною термінів, не має чіткого 

співвідношення між системами понять та термінів, є природно утвореною 

сукупністю одиниць, переважно неповна та логічно не організована, і тому є 

об’єктом впорядкування в термінознавстві. 

Результатом роботи над термінологією, тобто виправлення її недоліків, 

систематизації, аналізу є терміносистема – впорядкована, опрацьована фахівцями 

певної галузі та мовознавцями сукупність термінів, що відображає не лише галузь 

знання або діяльності, а й теорію, систему понять цієї галузі із зафіксованими 

відносинами між термінами та їх поняттями. 

У дисертаційній праці розглянуто ДО з першими відокремлюваними 

компонентами та їх ПО, які функціюють в галузі медичної термінології німецької 

мови. Медична термінологія – підсистема мови, що активно розвивається, її 

джерелом термінів можуть виступати професіоналізми, неологізми, іншомовні 

слова. Відбувається залучення загальнолітературної лексики до процесів 

термінотворення. 

При перетворенні загальновживаного слова в термін нове термінологічне 

значення слова або є видозміненим старим значенням, або не має безпосереднього 

зв’язку з жодним зі старих значень слова. Такі лексичні одиниці, що після 

запозичення із загальновживаної мови функціюють одночасно в загальновживаній 

та термінологічній лексиці, називають консубстанціональними термінами. Крім 

того, відбувається запозичення термінів з однієї сфери знань до іншої та їх 

подальше паралельне використання в різних галузях, таке використання одного і 

того самого терміну в різних термінологіях називається міжнауковою 

термінологічною омонімією. 

У нашому дослідженні увага спрямована на ДО з першими 
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відокремлюваними компонентами, на матеріалі німецької медичної лексики. Під 

ДО з першими відокремлюваними компонентами ми розуміємо структурний тип, 

у якому сполучаються два СК: 1-й СК + 2-й СК. 

З приводу визначення статусу першого СК ДО існують різні погляди, цю 

частину слова називають також напівпрефіксом, напіваффіксом, 

відокремлюваним префіксом. Першими СК в складі ДО можуть бути: - 

прийменники ab-, an-, auf-, aus-, bei- … та ін.; - наголошувані, відокремлювані 

прийменники/прислівники durch-, über-, ит-; прийменники hinter-, unter-, wider-; 

прислівник wieder; - прислівники danieder-, dar-, einher-, fort-, herab- і т.д.; - 

прикметники fest-, frei-, hoch- … і т.д. У якості других СК ДО функціюють дієслова 

в інфінітивній формі. 

ДО є сполученням двох СК, і має певні лексико-граматичні та синтаксичні 

властивості – наприклад, дистантне розташування першого та другого СК ДО у 

простих, питальних, імперативних реченнях у теперішньому часі, у минулому 

часі. У реченнях такого типу для ДО характерною є рамкова конструкція 

(замикання). 

Суперечливі погляди мовознавців у питанні щодо інтерпретації суті цих 

лексичних одиниць призвели до появи значної кількості найменувань для них, і 

відповідно, до суттєвих розбіжностей у існуючих класифікаціях структурних 

типів німецької дієслівної лексики. Їх класифікують як „напівпрефіксальні 

дієслова“, як „складні дієслова“, як „роздільнооформлені“ ДО або „ДО з першими 

наголошеними відокремлюваними компонентами“. 

Зіставивши в нашому дослідженні різні погляди мовознавців щодо таких 

одиниць, услід за В. К. Зерновою, А. Сімековою, О. І. Смирницьким, 

В. Фляйшером називаємо їх ДО з першими відокремлюваними компонентами, 

оскільки вважаємо, що саме такий термін відображає характерні риси поняття, яке 

називає. 

Методологічну платформу дисертаційного дослідження обумовлює 

основоцентричний підхід, спрямований на вивчення закономірностей утворення 
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ПО від початкової ТО (або базової основи, ядра), та з’ясування словотвірного 

потенціалу ТО. Для цього здійснюється СА, при цьому використовується 

розроблений В. К. Зерновою спосіб членування ПО на безпосередні складові. 

Дослідження ґрунтується на важливих положеннях та принципах сучасної 

лінгвістичної науки. До методологічного підґрунтя належать теорія терміну, 

теорія словотвору, теорія внутрішньої валентності, теорія парадигм, теорія тексту. 

Досягненню поставленої мети сприяє комплексне використання методів 

теоретичного дослідження, за допомогою яких можна описати термінотворення і 

як словотворчий процес, і як його наслідок: наприклад, за допомогою методів 

структурно-семантичного аналізу, словотвірного аналізу і синтезу вивчаємо ДО у 

процесі термінотворення для оптимального визначення структурно-семантичних 

особливостей ДО та механізмів утворення їх ПО. 

У процесі здійснення СА необхідною складовою є словотвірне моделювання 

лексики (важливий елемент аналізу та систематизації термінів з метою їх 

впорядкування), – словотвірне моделювання сприяє виявленню продуктивності/ 

непродуктивності словотвірних моделей ДО та співвідносних з ними за 

структурою та семантикою ПО іменників. 

Словотвірна продуктивність – це здатність М утворювати нові слова, або 

певна кількість слів, відповідних певній М. Словотвірна активність – це 

співвідношення загальної кількості словотвірних основ, що взяли участь в 

утворенні ПО, до загальної кількості основ у певній вибірці. Активність 

словотвірних елементів пов’язана з продуктивністю моделі. Один і той же 

словотвірний елемент може бути продуктивним (може сполучатися) зі словами, 

побудованими за різними М, але активним для творення нових слів він може бути 

тільки стосовно певних моделей. Продуктивністю М можна вважати кількісну, 

статичну характеристику словотвірної системи, результати її дії. Активністю 

моделі можна вважати якісну характеристику словотвірної системи. 

У характеристиці процесу здійснення словотвірного аналізу ДО важливим 

поняттям є словотвірна, внутрішня валентність, яка разом із словотвірною 
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активністю виявляється у словотвірному потенціалі – словотвірний потенціал 

реалізується якісно (у валентності) і кількісно (у словотвірній активності). В свою 

чергу, словотвірний потенціал є реалізацією рівня словотвірної функційності або 

виявленням словотвірної функції слова. Словотвірною функцією ДО є властивість 

ДО брати участь у творенні ПО. 

Наступним кроком дослідження ДО має бути з’ясування їх ролі у 

текстотвірному процесі, оскільки поруч із дослідженнями традиційних питань, 

котрі стосуються системи мови, у сучасності все більшої актуальності набуває 

напрям досліджень, орієнтований на мовлення та на прагматику висловлювання. 

Стає зрозумілим, що важливою в сьогоденні може бути не інформація сама по собі 

(завдяки інтернету факт наявності інформації не настільки важливий, як раніше) а 

те, як її можна застосувати, як можна рухатися вперед. 

Теорія тексту в сучасності розбудовується в різних напрямках, метою 

дослідження текстів у сьогоденні є або вивчення соціальних функцій та цілей 

використання текстів, або вивчення їх структурної типології, тобто 

внутрішньотекстових зв’язків. Робота з текстом є різноплановим явищем. 

При дослідженні тексту привертає увагу і вражає різноманіття визначень 

тексту, яке спричинене багатоаспектністю поняття і великою варіативністю 

напрямків дослідження (до того ж, у різних галузях наук – наприклад, філології, 

психолінгвістики, культурології і т.д.). Тому потрібно з’ясовувати і враховувати 

особливості та функції цього складного явища. Вивчення ролі ДО та їх похідних 

для побудови тексту медичного напрямку має на меті здійснення прагматичної 

мети – оптимізацію процесу створення та сприйняття текстів. 

Основні положення розділу висвітлені у таких публікаціях автора: [18, с. 

171-173; 14, с. 110-115; 12, с. 19-23; 27, с. 16-19; 33, с. 16-19; 94, с. 82-83; 32, с. 5-

8; 21, с. 5-8].  
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РОЗДІЛ II 

СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ ПЕРШИМИ 

ВІДОКРЕМЛЮВАНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 

2.1. Структура та семантика дієслівних одиниць із першими 

відокремлюваними компонентами-прийменниками/прислівниками ab-, an-, 

auf-, aus-, mit-, nach-, zu-; прийменником bei- 

 

Урахування взаємозв’язків словотвору та лексико-семантичної і 

граматичної систем мови сприяє визначенню структурно-семантичних 

характеристик ДО із першими відокремлюваними наголошуваними 

компонентами. 

Структурою називають „форму організації одиниці мовного вираження, що 

має системний, закономірний характер“ [211, с. 11]. ДО мають складну структуру: 

перші СК ДО (якими можуть бути прийменники (аb//heilеп), прислівники 

(heran//ziehen), прикметники (kurz//schließen) сполучаються у процесі внутрішньої 

валентності з ТО дієслів різних типів та утворюють ДО. Для дослідження 

структурних особливостей та словотвірного потенціалу ДО, активності їх перших 

СК здійснюється СА. Інфінітив ДО відповідає словотвірній моделі М10. У 

моделях, які репрезентують процес словотвірного аналізу ДО та їх похідних-

іменників, ДО позначається як „Stamm Verb Einheit“ (SVEinheit), на відміну від 

основи кореневого дієслова, що позначається як „Stamm Verb“ (SV). 

У складі ДО із першими СК прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, 

aus-, mit-, nach-, zu- та прийменником bei-, які функціюють у галузі медичної 

термінології чи мають ПО – медичні терміни, другими СК виявлені ТО таких 

структурних типів дієслів у інфінітиві: 

1) ТО кореневих сильних дієслів, наприклад: ab//binden (а, и) перев’язувати, 

видаляти за допомогою лігатури. 

2) ТО слабких дієслів, наприклад: auf//lockern (-te, -t) 1.розпушувати 
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(волокна) 2.ослабляти (пов’язку) 3.розслабляти (м’язи). 

3) ТО дієслів, що мають одночасно форму сильних та слабких дієслів, 

наприклад: ab//sieden (sott ab / siedete ab, abgesotten / abgesiedet) відварювати. 

4) ТО суфіксальних дієслів із запозиченим із французької мови суфіксом -

іеrеn, наприклад: aus//kurieren (-te, -t) виліковувати. 

5) ТО неправильних, змішаних дієслів, наприклад: aus//brennen (brannte aus, 

ausgebrannt) припікати (напр., поранення від укусів комах). 

У складі ДО із названими першими СК в якості 2-го СК були також 

виокремлені ТО префіксальних дієслів, наприклад: abbedingen, аnberufen, 

anempfehlen, anerkennen, aufbehalten, aufbewahren, beibehalten, mitempfinden, 

nachbekommen, zuerkennen [257, с. 8, 12, 14, 27, 28, 38]. Такі ДО є складнішими 

утвореннями у порівнянні з ДО із другими СК кореневими дієсловами. Але 

оскільки ДО із другими СК – ТО префіксальних дієслів функціюють у 

загальновживаній лексиці і від ДО такого структурного типу ПО-іменників у 

галузі медицини нами не виявлено, то в нашому дослідженні вони не 

розглядаються. 

За допомогою СА, а також аналізу структурно-семантичних особливостей 

ДО, що містять перші СК – прийменники/прислівники ab-, an-, auf-, aus-, mit-, 

nach-, zu-; прийменник bei- та зазначені вище типи других СК – ТО дієслів, 

виявлено: 

1) 31 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник ab- 

сполучається у процесі внутрішньої валентності з другими СК – ТО сильних 

кореневих дієслів. Наприклад: ab//fließen (о, о) витікати; ab//lassen (іе, а) 

спускати; пускати кров; ab//reiben (іе, іе) обтирати, розтирати (тіло); ab//sinken 

(а, и) спадати, знижуватися (про температуру). (Див. Додатки). Структурний 

тип наведених вище ДО відповідає M10: Präp./Adv.ab-+SVst. 

2) 73 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник ab- 

сполучається у процесі внутрішньої валентності з другими СК – ТО слабких 

дієслів. Наприклад: ab//fetten (-te, -t) знежирювати; ab//klopfen (-te, -t) 
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вистукувати, перкутувати; ab//nabeln (-te, -t) перерізати пуповину; ab//tupfen (-

te, -t) осушувати (ватно-марлевими тампонами); ab//zapfen (-te, -t) зціджувати, 

виціджувати. (Див. Додатки). Структурний тип таких ДО відповідає M10: 

Präp./Adv.ab-+SVschw. 

Також виявлено 2 ДО, що відмінюються за слабкою відміною дієслів, із 

другим СК-іменником, утворені за M10: Präp./Adv.ab-+Sub.: ab//bahren (-te, -t) 

знімати з нош – (дієслово bahren не виявлено, але існує іменник Bahre f ноші); 

ab//zweigen, sich (-te, -t) розгалужуватись, відгалужуватись (дієслово zweigen не 

виявлено, але існує іменник Zweig т 1.гілка 2.галузь 3.гілка, побічна лінія (роду, 

сім’ї). 

3) У німецькій мові дієслова належать до сильної або слабкої дієвідміни, але 

деякі дієслова мають в Imperfekt та Partizip II два варіанти – сильну і слабку 

дієвідміни одночасно [262, с. 184]. Виявлено 5 ДО, в складі яких перший СК – 

прийменник/прислівник ab- сполучається у процесі внутрішньої валентності з 

другим СК – ТО дієслів, які в Imperfekt та Partizip II одночасно мають форми 

сильного та слабкого дієслова, наприклад: ab//spalten (spaltete ab, abgespaltet / 

abgespalten) відщепляти, відділяти. (Див. Додатки) За структурою такі ДО 

утворені за М10: Präp./Adv.ab-+SVst./schw. 

4) 3 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник ab- 

сполучається із другим СК – ТО суфіксальних слабких дієслів із суфіксом -іеrеn, 

запозиченим із французької мови: ab//filtrieren (ab//filtern) (-te, -t) відфільтрувати; 

ab//sorbieren (-te, -t) абсорбувати, поглинати. (Див. Додатки) Структурний тип 

таких ДО відповідає М10: Präp./Adv.ab-+SVsuf.-ieren. 

Під час суцільної вибірки було виокремлено ДО ab//laktieren (-te, -t) 

віднімати (дитину) від грудей. Але дієслова laktieren у словниках не виявлено, 

існує іменник Laktation f лактація, котрий, очевидно, і є ТО для ДО ab//laktieren. 

Стосовно семантики прийменника/прислівника ab, які вживаються 

самостійно, зазначимо, що прийменник ab як окрема службова частина мови 

вказує на 1. напрям – від..., з...; 2. час – з…. Прислівник ab має такі значення: 1. 
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просторове – рух вниз; 2. рух в сторону; відривання 3. часове значення – ab und an, 

ab und zu – іноді, час від часу [287; 293, с. 35]. 

Перший CK ab- у складі ДО додає до ТО дієслова, з яким він сполучається, 

наступні значення: 1. віддалення; 2. відокремлення частини від цілого; 3. 

позбавлення чого-небудь; 4. запозичення, перенесення; 5. відмови, відміни; 6. рух 

згори вниз; 7. зменшення; 8. інтенсивності дії; 9. закінчення дії; 10. зношування, 

пошкодження; 11. поступове доведення до певного стану [287, с. 33]. Окрім 

названих, виділяють ще значення надання, забезпечення [293, с. 35-37]. Існує 

думка, що значення закінченості дії не характерне для ab- [41, с. 10-11]. У 

словнику Дудена зазначається, що в основному значення, які надає дієсловам ab-, 

є просторовими і вказують на: 1. рух в зворотньому напрямку; 2. поступовий рух; 

3. відхід; 4. розділення, роз’єднання; 5. видалення, усунення [296]. 

ДО – складне утворення, в якому значення ДО утворюється з двох СК і 

залежить від семантики 1-го СК прийменника/прислівника ab- та від семантики 2-

го СК – дієслова. Виявлення семантики, яку перший СК ab- надає ДО, відбувається 

шляхом зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) зі значеннями, які 

отримують ДО з ab-, наприклад: beißen (і, і) кусати → ab//beißen (і, і) 

відкушувати; binden (а, и) 1.зв’язати 2.прив’язувати 3.перев’язувати (стрічкою) 

→ ab//binden (а, и) перев’язувати, видаляти за допомогою лігатури; gießen (о, о) 

1.лити, наливати 2.(мет.) лити, відливати → ab//gießen (о, о) відливати, 

розливати. 

У ДО, які функціюють у галузі медицини та мають ПО-іменники медичні 

терміни, виокремлено такі значення першого СК аb-: 1. віддалення: ab//gehen (і, а) 

1.відходити, відправлятися 2.виходити, виділятися (з організму); 2. 

відокремлення частини від цілого; видалення, усунення: аb//nеhтеп (а, о) 

1.знімати 2.віднімати, відрізати; ампутувати 3.відбирати; 3. позбавлення чого-

небудь: аb//führеп (-tе, -t) очищати кишковик; аb//husten (-te, -t) відкашлювати 

(мокроту); 4. наслідування зразка; запозичення: аb//schreiben (ie, ie) 

переписувати, списувати; 5. відмова, відміна, дія, протилежна тій, яку виражає 
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ТО дієслова: ab//strahlen (-te, -t) відбивати (випромінювання); аb//bаиеп (-te, -t) 

розщепляти, розкладати; 6. рух згори вниз: аb//fаllеп (і, а) 1.відпадати 2.спадати, 

спускатися; 7. зменшення: аb//пеhтеп (а, о) зменшуватися, худнути; 8. 

інтенсивність дії, прискіпливість її виконання, повне охоплення предметів дією: 

аb//hörеп (-te, -t) вислуховувати; аb//reibеп (-te, -t) обтирати, розтирати (тіло); 

аb//tupfеп (-te, -t) осушувати (ватно-марлевими тампонами); аb//tastеп (-te, -t) 

пальпувати; 9. припинення дії або процес закінчення дії: аb//heilеп (-te, -t) 

загоюватись; 10. зношування: sich аb//arbeitеп (-te, -t) перевтомлюватися (від 

роботи); 11. результат дії або зміни стану: аb//brühеп (-te, -t) ошпарювати 

(кип’ятком); 12. надання чого-небудь, забезпечення чим-небудь: аb//leseп (а, е) 

знімати (читати) покази приладу; 13. рух в зворотньому напрямку: аb//sіпкеп (а, 

u) спадати, знижуватися (про температуру); 14. поступовий рух: аb//bohrеп (-te, 

-t) просвердлювати. 

ДО аb//bindеп (а, и) є багатозначною, виявляє значення надання чого-небудь, 

забезпечення чим-небудь: перев’язувати, бинтувати, накладати перев’язку, а 

також видалення, усунення: видаляти за допомогою лігатури. 

Наявність значень, що їх надає 1-й СК ДО, свідчить про його вплив на 

формування семантики ДО, котрі функціюють у галузі медицини. Ab- у функції 1-

го СК має значення, дещо відмінні від значень прийменника/прислівника аb. 

Зіставлення значень ТО дієслів та ДО (з першим СК аb- і другим СК – тими 

самими ТО дієслів), дозволило також виявити такі закономірності: 

1) у 12 випадках спостерігаємо десемантизацію першого СК, наприклад: 

schließen (о, о) 1.закривати 2.замикати 3.зачиняти (закінчувати роботу) → 

ab//schließen (о, о) закривати, закінчувати; mildern (-te, -t) пом’якшувати, 

заспокоювати → ab//mildern (-te, -t) пом’якшувати. У цих випадках ДО отримує 

значення другого компоненту ДО – ТО дієслова; 

2) у 70 випадках значення ТО дієслова та ДО подібні, але не повністю 

тотожні. Наприклад: heilen (-te, -t) лікувати, зціляти → ab//heilen (-te, -t) 

загоюватись; husten (-te, -t) кашляти → ab//husten (-te, -t) відкашлювати 
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(мокроту); klopfen (-te, -t) стукати, бити → ab//klopfen (-te, -t) вистукувати, 

перкутувати; meißeln (-te, -t) видовбувати; обрубати (зубилом); довбити; 

карбувати → ab//meißeln (-te, -t) (стомат.) здовбувати (долотом). Спостерігаємо 

взаємодію значень першого та другого СК, де перший СК ab- нашаровує своє 

значення на значення ТО дієслова; 

3) у 21 випадку значення ТО дієслова та ДО різні. Наприклад: lassen (іе, а) 

→ 1.залишати 2.припиняти, переставати → ab//lassen (іе, а) спускати; пускати 

кров; nehmen (а, о) 1.брати; хапати 2.взяти, завоювати → ab//nehmen (а, о) 

1.знімати 2.віднімати, відрізати; 3.відбирати; tasten (-te, -t) І vi 1.обмацувати 

(руками), 2.шукати навпомацки (що-небудь) 3.зондувати грунт (перен.) II vt 

доторкатися руками → ab//tasten (-te, -t) пальпувати; tupfen (-te, -t) злегка 

торкатися → ab//tupfen (-te, -t) осушувати (ватно-марлевими тампонами). 

Значення 1-го СК суттєво впливає на загальну семантику ДО, модифікуючи 

значення 2-го СК; 

4) виявлено, що у 9 випадках перший СК, приєднуючись до ТО, утворює ДО 

зі значенням, протилежним тому, яке мала ТО дієслова, наприклад: schwellen (-te, 

-t) набрякати, пухнути; здиматися → 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). 

Отже, ab- у якості 1-го СК у більшості випадків впливає на значення ДО, у 

100 із 112 прикладів перший СК модифікує значення ДО, хоча у 12 випадках 

відбувається десемантизація першого СК. 

Для дослідження структурно-семантичних особливостей ДО із першим СК 

an- розглянемо сполучуваність першого СК із різними типами ТО других СК – 

дієслів. СА дозволив виявити: 

1) 24 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник аn- 

сполучається у процесі внутрішньої валентності з другим СК – ТО сильних 

кореневих дієслів. Наприклад: an//dringen (а, и) припливати (про кров); an//greifen 
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(і, і) 1.брати, хапати 2.братися 3.нападати 4.впливати, здійснювати ефект 

5.діяти шкідливо, ослаблювати; an//quellen (ио, ио) здуватися, набухати, 

набрякати; an//schneiden (і, і) надрізати. (Далі див. Додатки). ДО цього 

структурного типу утворені за M10: Präp./Adv.an-+SVst. 

2) 62 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник an- 

сполучається у процесі внутрішньої валентності з другим СК – ТО слабких дієслів. 

Наприклад: an//ätzen (-te, -t) припікати; an//eignen (-te, -t) засвоювати; an//heilen 

(-te, -t) приростати, прирощувати, приживлятись (про шкіру). (Далі див. 

Додатки). Структурний тип таких ДО відповідає M10: Präp./Adv.an-+SVschw. 

3) 2 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник an- 

сполучається із другим СК – ТО дієслів, що мають в Imperfekt та Partizip II 

одночасно форми сильного та слабкого дієслова: an//saugen, sich (sog an / saugte 

an, angesogen / angesaugt) 1.починати смоктати 2.присмоктуватися; an//stecken 

(stack an / steckte an, abgesteckt) заражати. За структурою такі ДО утворені за 

M10: Präp./Adv.an-+SVst./schw. 

4) Такі слабкі дієслова, як brennen (brannte, gebrannt) палити, спалювати; 

kennen (kannte, gekannt) знати; nennen (nannte, genannt) називати; rennen (rannte, 

gerannt) бігти, мчати; senden (sandte / sendete, gesandt / gesendet) посилати, 

відправляти і т.д. – у німецькій мові називають „неправильними“ (unregelmäßige 

Verben). У таких дієслів „першопочаткове „a“ основи у Präsens та Infinitiv отримує 

умлаут „е“. Відсутність умлауту в Präteritum та Partizip II неправильно 

пояснюється як „зворотній умлаут“, чергування за умлаутом“ [262, с. 187]. 

Дієслова такого типу отримують в Imperfekt (Präteritum) та у формі Partizip 

II зміну кореневої голосної, як у сильних дієслів, але суфікси слабких дієслів. Тому 

ці дієслова (а також модальні) називають також дієсловами „змішаного 

відмінювання“, „змішаними“ (gemischte Verben) [248, с. 50; 257, с. 163]. Нами 

виявлено 1 ДО з першим СК – прийменником an- та 2-м СК – ТО даного типу: 

an//wenden (wandte an / wendete an, angewandt / angewendet) застосовувати. ДО 

утворена за M10: Präp./Adv.an-+SVunreg. 
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Щодо значення прийменника/прислівника an, які вживаються самостійно, 

зауважимо, що прийменник вказує на 1. місцезнаходження (де?), близькість, 

зіткнення, дотикання – коло, біля, поблизу; на, в; 2. напрям (куди?) - до, на, коло; 

в; 3. час (коли?) - в, на; і т.д. Прислівник an має значення 1. крізь, наскрізь; 2. an 

sein – бути ввімкненим; 3. gegen etw. (А) an wollen – намагатися боротися з чим-

небудь [286, с. 89-90; 293, с. 52]. 

Перший СК an- у складі ДО додає до ТО дієслова, з якою сполучається, такі 

значення: 1. зіткнення, дотикання, приближення, з’єднання чого-небудь з чим-

небудь; 2. приріст, збільшення; 3. придбання чого-небудь; 4. початок дії; 5. 

частковість дії; 6. зверненість дії [286, с. 90; 293, с. 52-54]. 

Виявлення семантики, яку перший СК an- надає ДО у галузі медичної 

лексики, відбувається шляхом зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) зі 

значеннями, які отримують ДО з an-, наприклад: dringen (а, и) проникати → 

an//dringen (а, и) припливати (про кров); heilen (-te, -t) лікувати, зціляти → 

an//heilen (-te, -t) прирастати, прирощувати, приживлятись (про шкіру); steigen 

(іе, іе) 1.підніматися 2.прибувати, підніматися (про воду) → an//steigen (іе, іе) 

підвищуватись, підніматись (про температуру); і т.д. 

Аналіз семантики ДО, які функціюють у галузі німецької медичної 

термінології та мають ПО-іменники медичні терміни, засвідчив, що можна 

виокремити такі значення СК an-: 1. зіткнення, дотикання, приближения, 

приєднання: an//halten (іе, а) 1.зупиняти, затримувати 2.притискати; 

an//quetschen (-te, -t) затискати, притискати; 2. приріст, збільшення, 

накопичування: an//dringen (а, и) припливати (про кров); 3. придбання, надання: 

an//stecken (stack an / steckte an, abgesteckt) заражати; 4. початок дії: an//saugen, 

sich (sog ab / saugte ab, abgesogen / abgesaugt) 1.починати смоктати 

2.присмоктуватися; 5. частковість дії: an//säuern (-te, -t) підкисляти; 6. 

зверненість, направленість дії на предмет, особу: an//fallen (і, а) 1.нападати, 

кидатись (на кого-небудь) 2.оволодіти (про почуття). 

Наявність значень, що їх надає 1-й СК ДО, свідчить про його вплив на 
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формування семантики ДО, котрі функціюють у галузі медицини. An- у функції 1-

го СК має значення, дещо відмінні від значень прийменника/прислівника аn. 

Зіставлення значень ТО дієслів та ДО дозволило виявити такі закономірності: 

1) виявлено 16 прикладів десемантизації першого СК. Наприклад: erben (-te, 

- t) наслідувати (що-небудь від кого-небудь) → an//erben (-te, -t) успадковувати; 

feuchten (-te, -t) зволожувати, змочувати → an//feuchten (-te, -t) змочувати, 

зволожувати. В цих випадках визначальним є значення другого СК; 

2) у 52 випадках значення ТО дієслова та ДО подібні, але не тотожні. ДО 

мають певний відтінок значення внаслідок сполучення 1-го СК з ТО дієслів. 

Наприклад: schwellen (о, о) набрякати, пухнути; здиматися → an//schwellen (о, о) 

опухати; steigen (іе, іе) 1.підніматися 2.прибувати, підніматися (про воду) → 

an//steigen (іе, іе) підвищуватись, підніматись (про температуру). Спостерігаємо 

взаємодію значень першого та другого СК, де перший СК an- нашаровує своє 

значення на значення ТО дієслова; 

3) у 19 випадках значення ТО дієслова та ДО різні, наприклад: dringen (а, и) 

1.наполягати (на чому-н.) 2.проникати → an//dringen (а, и) припливати (про кров). 

Значення 1-го СК суттєво впливає на загальну семантику ДО, модифікуючи 

значення 2-го СК; 

4) 2 приклади, у котрих значення ТО дієслова та ДО протилежні: gliedern (-

te, -t) розчленити, ділити → an//gliedern, sich (-te, -t) зчленуватись. 

Отже, аn- у функції 1-го СК у більшості випадків впливає на значення ДО, у 

73 із 89 прикладів перший СК модифікує значення ДО, хоча у 16 випадках 

відбувається десемантизація першого СК. 

Для дослідження структурно-семантичних особливостей ДО із першим СК 

auf- розглянемо реалізацію внутрішньої валентності першого СК із різними 

типами ТО других СК – дієслів. За допомогою СА виявлено: 

1) 31 ДО, у складі якої перший СК – прийменник/прислівник auf- 

сполучається із другим СК – ТО сильних кореневих дієслів. Наприклад: 

auf//brechen (а, о) прориватися; auf//gehen (і, а) 1.розходитися (про шов) 
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2.прориватися (про гнійник); auf//kommen (а, о) одужувати; auf//nehmen (а, о) 

1.приймати (ліки) 2.вбирати, поглинати; auf//reiben (ie, ie) розтирати. (Див. 

Додатки). Структурний тип ДО відповідає M10: Präp./Adv.auf-+SVst. 

2) 59 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник auf- 

сполучається у процесі внутрішньої валентності з другим СК – ТО слабких дієслів. 

Наприклад: auf//dampfen (-te, -t) випарювати; auf//frischen (-te, -t) оновлювати, 

оживляти, освіжати (напр. краї рани); auf//lockern (-te, -t) 1.розпушувати 

(волокна) 2.ослабляти (пов’язку) 3.розслабляти (м’язи); auf//pflastern (-te, -t) 

накладати пластир; auf//schnallen (-te, -t) прикріплювати ременем (вимірювальний 

пристрій до тіла досліджуваного). (Див. Додатки). За структурою ДО утворені за 

M10: Präp./Adv.auf-+SVschw. 

Крім того, у слабкій відміні виявлено ДО auf//heitern (-te, -t) розвеселити, 

утворену за M10: Präp./Adv.auf-+Adj. (дієслово heitern не виявлено, але існує 

прикметник heiter веселий, радісний); та ДО auf//zweigen (-te, -t) сіпати (про біль) 

(дієслово zweigen не виявлено, але існує іменник Zweig т 1.гілка 2.галузь 3.гілка, 

побічна лінія (роду, сім’ї), утворену за M10: Präp./Adv.auf-+Sub. 

3) 3 ДО, в складі яких перший СК – прийменник/прислівник auf- 

сполучається у процесі внутрішньої валентності з другим СК – ТО дієслів, котрі в 

Imperfekt та Partizip II одночасно мають форми сильного та слабкого дієслова: 

auf//saugen (sog auf / saugte auf aufgesogen / aufgesaugt) всмоктувати, вбирати; 

auf//sieden (sott auf / siedete auf aufgesotten / aufgesiedet) кип’ятити; auf//spalten 

(spaltete auf, aufgespaltet / aufgespalten) розщеплювати. Структура ДО відповідає 

М10: Präp./Adv.auf-+SVst./schw. 

4) 1 ДО з першим СК – прийменником auf- та 2-м СК – ТО „змішаного“ 

дієслова: auf//wenden (wandte auf / wendete auf, aufgewandt / aufgewendet) 

витрачати; використовувати, застосовувати. За структурою ДО утворена за 

М10: Präp./Adv.auf-+SVunreg. 

Прийменник auf, що вживається самостійно, може вказувати на 1. 

місцезнаходження (де?) – на, в, по; 2. напрям (куди?) – на, в; 3. час, строк на, до; 
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4. послідовність у часі, наступність – за, після; 5. наслідки чого-небудь – на, за; 6. 

спосіб дії; і т.д. Прислівник auf має такі значення: 1. вгору, туди; 2. відчинено 

(напис на чому-небудь) [286, с. 138-139]. 

Відомо, що прислівникова частка auf та прийменник auf генетично 

споріднені одне з одним: прийменник розвився з прислівника. За словами 

В. В. Виноградова, відголоски цієї близькості можна бачити в тому, що в складі 

цілого ряду дієслівних одиниць лексичне значення „прислівникової частки auf“ (1-

го СК) наближується до лексичного значення прийменника auf „на“ [50]. 

Auf- в якості відокремлюваного компонента означає: 1. рух вгору; 2. 

відкривання, роз’єднування; 3. розміщення поверх чого-небудь; 4. початок дії 

(часто з відтінком раптовості) або перехід у новий стан; 5. відновлення 

попереднього стану; 6. витрачення, повне використання об’єкту дії [286, с. 139]. 

М. Д. Степанова виокремлює значення: 1. направленості руху згори вниз, 

розміщення поверх або на чому-небудь; 2. руху одне за одним, наштовхування; 3. 

збільшення об’єму предмета, накопичення; 4. доручення, примушення [293, с. 70-

73]. 

Зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) зі значеннями ДО з auf- дає 

можливість з’ясувати, яку семантику в складі ДО у сфері медичної 

термінолексики надає перший відокремлюваний СК auf-, наприклад: heben (o, o) 

піднімати, підвищувати → auf//heben (o, o) піднімати; kommen (а, о) приходити, 

підходити → auf//kommen (а, о) одужувати; laufen (іе, аи) 1.бігати 2.крутитися 

3.текти → auf//laufen (іе, аи) здиматися, набухати, опухати; і т. д. 

Аналіз семантичних значень ДО, які функціюють у галузі німецької 

медичної термінології та мають ПО-іменники медичні терміни, дозволив 

виокремити такі значення CK auf-: 1. рух вгору: auf//heben (о, о) піднімати; 2. 

відкривання, роз’єднування, розгортання; пошкодження: auf//gehen (і, а) 

1.розходитися (про шов) 2.прориватися (про гнійник); auf//gliedern (-te, -t) 

(роз)членувати; auf//schneiden (і, і) розтинати, розрізати; розсікати; auf//spalten 

(spaltete ab, abgespaltet / abgespalten) розщеплювати; 3. значення направленості 
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руху згори вниз; розміщення поверх: auf//streichen (і, і) намазувати, наносити; 4. 

початок дії (часто з відтінком раптовості) або перехід у новий стан: auf//lesen 

(а, е) розм. підхопити (хворобу); auf//lösen (-te, -t) розчиняти; 5. відновлення 

попереднього стану, покращення, оновлення: auf//frischen (-te, -t) оновлювати, 

оживляти, освіжати (напр, краї рани); auf//kommen (а, о) одужувати; 6. 

витрачення, використання; розділення, розтирання: auf//dampfen (-te, -t) 

випарювати; auf//dünsten (-te, -t) випарювати; 7. значення руху одне за одним; 

наштовхування: auf//stoßen (іе, о) І відкривати (поштовхом) II наштовхнутись, 

вдаритись; 8. збільшення об’єму предмета, накопичення: auf//blasen, sich (іе, а) 

здиматися; auf//nehmen (а, о) 1.приймати (їжу, ліки) 2.вбирати, поглинати; 

auf//schwellen (о, о) пухнути, набухати; 9. значення доручення, нав’язування: 

auf//tragen (u, а) vt (j-m) доручати (що-небудь кому-небудь); покладати (що-небудь 

на кого-небудь). 

Наявність значень, що їх надає 1-й СК ДО, свідчить про його вплив на 

формування семантики ДО, котрі функціюють у галузі медицини. Auf- у функції 

1-го СК має значення, дещо відмінні від значень прийменника/прислівника auf. 

Зіставлення значень ТО дієслів та ДО дозволило виявити такі особливості: 

1) у 21 випадку спостерігаємо десемантизацію першого СК під впливом 

семантики другого СК, наприклад: heben (о, о) піднімати, підвищувати → 

auf//heben (о, о) піднімати; liegen (а, е) 1.лежати 2.бути розташованим 

3.знаходитись (в певному стані) → auf//liegen (а, е) лежати; schwellen (о, о) 

набрякати, пухнути; здиматися → auf//schwellen (о, о) пухнути, набухати. У 

таких випадках на утворення значення ДО більше впливає значення 2-го СК; 

2) у 51 випадку значення ТО дієслова та ДО подібні, але не ідентичні, 

наприклад: beißen (і, і) 1.кусати 2.пекти, чухатися → auf//beißen (і, і) 

розкушувати, розгризати; brechen (а, о) ламати, рвати → auf//brechen (а, о) 

прориватися; brühen (-te, -t) обварювати кип’ятком, обпарювати → auf//brühen 

(-te, -t) заварювати (трави). Спостерігаємо взаємодію значень першого та другого 

СК, де перший СК auf- нашаровує своє значення на значення ТО дієслова; 
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3) у 20 випадках значення ТО дієслова та ДО різні, наприклад: hören (-te, -

t) чути, слухати → auf//hören (-te, -t) переставати, припинятись; kommen (а, о) 

приходити, підходити → auf//kommen (а, о) одужувати; lagern (-te, -t) 

розташовуватися → auf//lagern (-te, -t) накладатися, відкладатися; laufen (іе, аи) 

1.бігати 2.крутитися → auf//laufen (іе, аи) здиматися, набухати, опухати. 

Перший СК впливає на формування значення ДО, модифікуючи значення 2-го СК; 

4) 2 приклади – значення ТО дієслова та відповідної ДО протилежні: 

schließen (о, о) закривати, зачиняти → auf//schließen (о, о) відкривати, 

розкривати. 

Отже, в якості першого СК у складі ДО у сфері медичної термінолексики 

auf- додає свою семантику до значення ДО, з 94 прикладів – у 73 випадках перший 

СК модифікує значення ДО; хоча у 21 випадку відбувається десемантизація 

першого СК. 

При дослідженні структурно-семантичних особливостей ДО із першим СК 

aus- та різними типами ТО других СК – дієслів, СА дозволив виявити: 

1) 25 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник aus- реалізує 

свої валентні властивості, поєднуючись із другим СК – ТО сильних кореневих 

дієслів. Наприклад: aus//nehmen (а, о) витягати, видаляти (зуб, чужорідне тіло); 

aus//schlagen (и, а) 1.виступати, проступати (про наліт) 2.висипати; 

aus//streichen (i, i) розмазувати, змазувати. (Див. Додатки). Такі ДО утворені за 

M10: Präp./Adv.aus-+SVst. 

2) 71 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник aus- 

сполучається у процесі внутрішньої валентності з другим СК – ТО слабких дієслів. 

Наприклад: aus//bauen (-te, -t) розвивати, удосконалювати; aus//eitern (-te, -t) 

гноїтися, нагноюватися; aus//hebern (-te, -t) зондувати, промивати шлунок; 

aus//heilen (-te, -t) виліковувати, зціляти; aus//joden (-te, -t) заливати йодом; 

aus//laugen (-te, -t) вилужувати; aus//sondern (-te, -t) 1.відділяти 2.виділяти 

(секрет). (Див. Додатки). Структурний тип ДО утворений за M10: Präp./Adv.aus-

+SVschw. 
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Також у слабкій відміні виявлено 2 ДО, утворені за M10: Präp./Adv.aus-

+Sub.: aus//statten (-te, -t) постачати, обладнувати, aus//joden (-te, -t) заливати 

йодом – відповідні дієслова не виявлені, але існують іменник Stätte f 1.місце (дії, 

події) 2.місце, житло, та іменник Jod n йод. 

3) 2 ДО, в складі яких перший СК – прийменник/прислівник aus- 

сполучається з другим СК – ТО дієслів, які в Imperfekt та Partizip II одночасно 

мають форми сильного та слабкого дієслова: aus//salzen (salzte aus, ausgesalzt / 

ausgesalzen) висолювати; aus//saugen (sog aus / saugte aus, ausgesogen / ausgesaugt) 

висмоктувати. За структурою такі ДО утворені за M10: Präp./Adv.aus-

+SVst./schw. 

4) 1 ДО з першим СК – прийменником/прислівником aus- та другим СК – 

ТО „змішаного“ дієслова: aus//brennen (brannte aus, ausgebrannt) випікати, 

припікати (напр., поранення від укусів комах). ДО утворена за М10: Präp./Adv.aus-

+SVunreg. 

5) 3 ДО, в складі яких перший СК – прийменник/прислівник aus- 

сполучається з другим СК – ТО суфіксальних слабких дієслів із суфіксом -іеrеn, 

запозиченим із французької мови: aus//kristallisieren (-te, -t) кристалізуватися; 

aus//kurieren (-te, -t) виліковувати; aus//tamponieren (-te, -t) затампонувати. 

Структура ДО відповідає M10: Präp./Adv.aus-+SVsuf.-ieren. 

Стосовно семантики прийменника/прислівника aus у самостійному вжитку, 

зазначимо, що прийменник aus вказує на 1. напрям зсередини – з; 2. віддалення – 

з; 3. походження, джерело чого-небудь – із, з; 4. причина – за, задля, від, через; 5. 

матеріал, з якого що-небудь зроблено – з; 6. спосіб дії. Прислівник aus означає: 1. 

завершення 2. (спорт.) за лінією; 3. бути зовні; 4. перебувати у вимкненому, 

закінченому стані [286, с. 161; 293, с. 73]. 

Aus-, як відокремлюваний компонент, має такі значення: 1. направленість 

руху зсередини назовні; 2. відокремлення частини; значення вибору; 3. 

розширення; 4. відхилення; 5. завершення дії; 6. завершення дії з досягненням 

певного результату; 7. завершення дії з витраченням, використанням, знищенням 
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чого-небудь [286, с. 161]. Окрім названих, вирізняють ще значення: 1. постачання, 

покриття, заповнення; 2. охоплення дією, проявлення дії, стану повною мірою; 3. 

зміни стану [293, с.73-76]. 

Виявлення семантики, яку перший СК aus- надає ДО, відбувається шляхом 

зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) зі значеннями, які отримують ДО 

з aus-, наприклад: brühen (-te, -t) заварювати, ошпарювати → aus//bluten (-te, -t) 

aus//brühen (-te, -t) випарювати; bohren (-te, -t) свердлити, бурити → aus//bohren 

(-te, -t) висвердлювати; і т.д. 

З’ясовано, що ДО, які функціюють в галузі німецької медичної термінології 

та утворюють ПО-іменники медичні терміни, мають такі значення першого CK 

aus-: 1. направленість руху зсередини зовні; розміщення предмета зовні: 

aus//werfen (а, о) 1.викидати, виділяти 2.відхаркувати; 2. відокремлення частини, 

вилучення: aus//nehmen (а, о) витягати, видаляти (зуб, чужорідне тіло); 

aus//scheiden (іе, іе) виділяти, відділяти; aus//schneiden (і, і) вирізати; 3. 

розширення; збільшення об’єму: aus//bohren (-te, -t) висвердлювати; aus//breiten 

розширяти, розповсюджувати; 4. відхилення: aus//arten (-te, -t) 1.переходити, 

перетворюватися 2.вироджуватися, перероджуватися; aus//kugeln (-te, -t) 

звихнути; 5. завершення, припинення дії або стану: aus//klingen (а, и) vi 

відзвучати; завмирати (про звук); 6. завершення дії з досягненням певного 

результату: aus//fallen (і, а) 1.випадати 2.випадати в осад; aus//heilen (-te, -t) 

виліковувати, зціляти; aus//kristallisieren (-te, -t) кристалізуватися; 7. охоплення 

дією певного простору; проявлення дії, стану в повному обсязі: aus//schlafen (іе, а) 

vi, sich виспатися, відіспатися; 8. зміни стану: aus//gasen (-te, -t) дегазувати; 9. 

завершення дії з витраченням, використанням, знищенням: aus//ätzen (-te, -t) 

витравляти, випікати (випалювати); 10. постачання, покриття, заповнення: 

aus//joden (-te, -t) заливати йодом. 

ДО aus//schlagen (и, а) є багатозначною, виявляє значення направленість 

руху зсередини зовні: 1.виступати, проступати (про наліт), а також відхилення 

від попереднього шляху: відхилятись. 
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Таким чином, наявність значень, що їх надає 1-й СК ДО, свідчить про його 

вплив на формування семантики ДО. Аus- у функції 1-го СК має значення, дещо 

відмінні від значень прийменника/прислівника aus, хоча загалом їх значення 

співвідносні. Зіставлення значень ТО дієслів та ДО дозволило також виявити такі 

закономірності: 

1) у 17 випадках спостерігаємо тотожне значення ТО дієслова (другого 

компоненту ДО) зі значенням всієї ДО, тобто відбулася десемантизація 1-го СК, 

наприклад: ätzen (-te, -t) 1.витравлювати; припікати 2.роз’їдати → aus//ätzen (-te, 

-t) витравляти; eitern (-te, -t) гноїтися → aus//eitern (-te, -t) гноїтися, 

нагноюватися; heilen (-te, -t) лікувати, зціляти → aus//heilen (-te, -t) виліковувати, 

зціляти; 

2) у 55 випадках значення ТО дієслова та ДО подібні, але не повністю 

ідентичні. Наприклад: horchen (-te, -t) слухати, прислухатися, підслуховувати → 

aus//horchen (-te, -t) вислухувати; nehmen (а, о) 1.брати; хапати 2.взяти, 

завоювати → aus//nehmen (а, о) витягати, видаляти (зуб, чужорідне тіло); 

sondern (-te, -t) відділяти; розсортувати → aus//sondern (-te, -t) 1.відділяти 

2.виділяти (секрет). Це приклади взаємодії значень першого та другого СК, де 

перший СК aus- нашаровує своє значення на значення ТО дієслова; 

3) у 25 випадках значення ТО дієслова та ДО різні. Наприклад: schlagen (и, 

а) 1.бити, вдаряти 2.розбивати → aus//schlagen (и, а) 1.виступати, проступати 

(про наліт) 2.відхилятись. Перший СК впливає на формування значення ДО, 

модифікуючи значення 2-го СК; 

4) у 4 випадках перший СК, приєднуючись до ТО, утворює ДО зі 

значенням, протилежним тому, яке мала ТО дієслова, наприклад: spannen (-te, -t) 

розтягувати, напружувати → aus//spannen (-te, -t) 1.натягувати, розтягувати 

2.відпочивати. 

Отже, aus- у якості 1-го СК у більшості випадків впливає на значення ДО, зі 

101 прикладу – у 84 випадках перший СК модифікує значення ДО, хоча у 17 

випадках відбувається десемантизація першого СК. 
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Для дослідження структурно-семантичних особливостей ДО із першим СК 

bеі- розглянемо сполучуваність першого СК із ТО других СК – дієслів. СА 

дозволив виявити: 

2 ДО, в складі яких перший СК – прийменник bei- сполучається у процесі 

внутрішньої валентності з другим СК – ТО слабких дієслів: bei//mengen 

примішувати, домішувати, додавати; bei//mischen (-te, -t) примішувати (про 

ліки). Структурний тип ДО відповідає M10: Präp.bei-+SVschw. 

Прийменник bei у самостійному вжитку вказує на 1. місцезнаходження 

поблизу – біля, під, коло; 2. час-за, під час, на, після; 3. заняття, стан – за, під час; 

4. обставини – при, в, під; 5. зв’язок з особою або організацією – у; 6. наявність – 

при, в; 7. у проханнях, і т.п. – використання прийменника з іменником 

перекладається орудним відмінком [286, с. 222]. 

Перший СК ДО bеі- вказує на 1. приближення, приєднання; 2. близькість, 

спільність; 3. супроводження, згоду; 4. додавання, надання [286, с. 223; 293, с. 82-

83]. 

Зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) зі значеннями, які 

отримують ДО з bei-, дає можливість з’ясувати, що перший відокремлюваний СК 

bei- вносить до ДО у сфері медичної термінолексики значення додавання, 

докладання: mengen (-te, -t) 1.змішувати, перемішувати 2.плутати, сплутати → 

bei//mengen (-te, -t) примішувати, домішувати, додавати; mischen (-te, -t) 

1.мішати, змішувати 2.підмішувати 3.замішувати → bei//mischen (-te, -t) 

примішувати. Перший СК bеі- впливає на значення ДО: значення ТО дієслова та 

ДО подібні, але не однакові. Значення першого та другого СК сполучаються, 

перший СК bei- додає своє значення до ТО дієслова. 

Для дослідження структурно-семантичних особливостей ДО із першим СК 

mit- розглянемо сполучуваність першого СК із різними типами ТО других СК – 

дієслів. СА дозволив виявити: 

1) 4 ДО (котрі належать до загальновживаної лексики, проте від них утворені 

ПО-іменники, що є медичними термінами), у складі яких перший СК – 
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прийменник/прислівник mit- сполучається із другим СК – ТО сильних кореневих 

дієслів: mit//helfen (-а, -о) допомагати; mit//leiden (і, і) співчувати; mit//schwingen 

(а, и) резонувати. ДО утворені за М10: Präp./Adv.mit-+SVst. 

2) 3 ДО (котрі належать до загальновживаної лексики, але мають ПО-

іменники, що є медичними термінами), в складі яких перший СК – 

прийменник/прислівник mit- сполучається з другим СК – ТО слабких дієслів: 

mit//hören (-te, -t) підслуховувати; mit//teilen (-te, -t) I 1.повідомляти 2.надати 

(певну властивість, якість) II sich ~ 1.довірятися кому-н. 2.сполучатися, 

передаватися (про властивість, якість); mit//wirken (-te, -t) брати участь, 

сприяти. Структурний тип ДО утворений за M10: Präp./Adv.mit-+SVschw. 

Прийменник mit, що вживається самостійно, вказує на 1. сумісність, 

супроводження – з, разом з; 2. взаємодію – з; 3. наявність, забезпеченість – з; 4. 

явище або стан, спосіб дії – з; 5. час – з; 6. знаряддя, засіб, спосіб здійснення дії – 

сполучення прийменника з іменником перекладається орудним відмінком 

іменника. Прислівник mit має значення: також, теж. Mit- в якості першого СК 

ДО вказує на: сумісність дії, участь, супроводження [286, с. 96; 293, с. 312]. 

Зіставлення значень ТО дієслів зі значеннями, які отримують ДО з mit-, дає 

можливість з’ясувати, що перший відокремлюваний СК mit- вносить до ДО у сфері 

медичної термінолексики значення: сумісність дії, участь, супроводження: 

wirken (-te, -t) 1.діяти 2.впливати 3.працювати → mit//wirken (-te, -t) брати 

участь, сприяти. 

Mit- у функції 1-го СК має значення, дещо відмінні від значень 

прийменника/прислівника mit. Зіставивши значення ТО дієслів та ДО, виявили: 

1) 1 приклад, у якому спостерігаємо десемантизацію 1-го СК – значення ТО 

дієслова (другого компоненту ДО) збігається зі значенням ДО: helfen (-а, -о) 

допомагати → mit//helfen (-а, -о) допомагати; 

2) у 3 випадках значення першого та другого СК подібні, але не тотожні. 

Спостерігаємо взаємодію значень першого та другого СК, де перший СК mit- 

додає своє значення до значення ТО дієслова, наприклад: teilen (-te, -t) 1.ділити; 
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членувати, розділяти 2.ділити (що-небудь з ким-небудь) → mit//teilen (-te, -t) І 

1.повідомляти 2.надати (певну властивість, якість) II sich ~ 1.довірятися кому-

н. 2.сполучатися, передаватися (про властивість, якість); 

3) у 3 випадках значення ТО дієслова та ДО різні, значення 1-го СК впливає 

на загальну семантику ДО, модифікуючи значення 2-го СК. Наприклад: leiden (і, 

і) терпіти, відчувати → mit//leiden (і, і) співчувати. 

Таким чином, mit- у якості першого СК в складі ДО впливає на значення ДО, 

у 6 із 7 прикладів модифікує семантику ДО. 

Для дослідження структурно-семантичних особливостей ДО із першим СК 

nach- розглянемо сполучуваність першого СК із різними типами ТО других СК – 

дієслів. СА дозволив виявити: 

1) 2 ДО (належать до загальновживаної лексики, проте від них утворені ПО-

іменники, що є медичними термінами), у складі яких перший СК – 

прийменник/прислівник nach- сполучається у процесі внутрішньої валентності з 

другим СК – ТО сильних кореневих дієслів: nach//kommen (а, о) 1.приходити 

пізніше 2.доганяти 3.виконувати; nach//weisen (іе, іе) довести, підтвердити 

(документально, експериментально), показати, виявити. (Див. Додатки). За 

структурою ДО утворені за М10: Präp./Adv.nach-+SVst. 

2) 9 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник nach- 

сполучається з другим СК – ТО слабких дієслів, наприклад: nach//füllen (-te, -t) 

доливати, досипати, додавати; nach//sorgen (-te, -t) доліковувати; nach//wirken (-

te, -t) мати наслідки, продовжувати впливати (тж. про лікарські препарати). 

(Див. Додатки). Структурний тип таких ДО утворений за M10: Präp./Adv.nach-

+SVschw. 

Прийменник nach, як окрема частина мови вказує на: 1. напрям – в, на, до, 

за; 2. послідовність у часі, проміжок часу у минулому – після, через; 3. порядок 

прямування – за, після; 4. відповідність – по, відповідно, відповідно до. Прислівник 

nach має значення: (вслід) за; після (того). Прийменник/прислівник nach- як 

перший СК ДО вказує на 1. направленість дії вслід за ким-небудь, чим-небудь; 2. 
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повторення, доповнення; 3. наслідування; 4. відставання [286, с. 122]. Також 

виокремлюють значення: 1. здійснення дії після призначеного строку, 2. 

подовженості дії; 3. пошуку [293]. 

Зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) зі значеннями, які 

отримують ДО з nach-, дає можливість з’ясувати, які значення в складі ДО у сфері 

медичної термінолексики надає перший відокремлюваний СК nach-, наприклад: 

wirken (-te, -t) 1.діяти 2.впливати 3.працювати → nach//wirken (-te, -t) мати 

наслідки, продовжувати впливати (тж. про лікарські препарати). 

Відповідно, виявлено такі значення nach-: 1. здійснення дії після кого-небудь, 

чого-небудь, довше призначеного строку: nach//kommen (-а, -о) 1.приходити 

пізніше 2.доганяти 3.виконувати; nach//träufeln (-te, -t) капати після виливання 

основної маси рідини (напр., сечі із міхура); 2. подовженість дії: nach//bluten (-te, 

-t) кровити; 3. повторення, доповнення: nach//füllen (-te, -t) доливати, досипати, 

додавати; 4. наслідування: nach//ahmen (-te, -t) наслідувати (кого-небудь, що-

небудь), копіювати, удавати; 5. пошук інформації про кого-небудь, що-небудь: 

nach//weisen (іе, іе) довести, підтвердити (документально, експериментально). 

Наявність значень, що їх надає 1-й СК ДО, свідчить про його вплив на 

формування семантики ДО. Значення nach- у функції 1-го СК дещо відмінні від 

значень прийменника/прислівника nach. Зіставлення значень ТО дієслів та ДО 

продемонструвало також наступні закономірності: 

1) у 3 випадках спостерігаємо збіг значень ТО дієслова зі значенням всієї 

ДО. Наприклад: folgen (-te, -t) слідувати → nach//folgen (-te, -t) слідувати; füllen (-

te, -t) 1.наповнювати 2.наливати → nach//füllen (-te, -t) наповнювати, доливати. В 

цих випадках істотним є значення другого СК; 

2) у 7 випадках значення ТО дієслова та ДО подібні, але не повністю 

тотожні. Наприклад: bohren (-te, -t) свердлити, бурити → nach//bohren (-te, -t) 

розсверлювати (розширяти) отвір; füllen (-te, -t) 1.наповнювати, заповнювати 

2.завантажувати 3.наливати → nach//füllen (-te, -t) доливати, досипати, 

додавати; wirken (-te, -t) 1.діяти 2.впливати 3.працювати → nach//wirken (-te, -t) 
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мати наслідки, продовжувати впливати (тж. про лікарські препарати). Це 

приклади сполучення значень першого та другого СК, де перший СК nach- додає 

своє значення до ТО дієслова; 

3) у 1 випадку значення ТО дієслова та ДО різні. Значення 1-го СК суттєво 

впливає на загальну семантику ДО, модифікуючи значення 2-го СК: bilden (-te, -t) 

1.складати, утворювати, формувати 2.давати освіту → nach//bilden (-te, -t) 

наслідувати, моделювати. 

Таким чином, nach- як перший СК у більшості випадків додає свою 

семантику до складу ДО, із 11 прикладів – у 8 випадках модифікуючи значення 

ДО, хоча у 3 випадках відбувається десемантизація першого СК. 

Для дослідження структурно-семантичних особливостей ДО із першим СК 

zu- розглянемо сполучуваність першого СК із різними типами ТО других СК – 

дієслів. СА дозволив виявити: 

1) 11 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник zu- 

сполучається з другим СК – ТО сильних кореневих дієслів, наприклад: 

zu//schwellen (о, о) закриватися при набуханні; zu//wachsen (и, а) 1.прирощуватися, 

додаватися 2.зарастати; zu//ziehen (о, о) притягувати, затягувати. ДО утворені 

за М10: Präp./Adv.zu-+SVst. 

2) 9 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник zu- 

сполучається з другим СК – ТО слабких дієслів, наприклад: zu//bereiten (-te, -t) 

готувати (їжу, ліки); zu//heilen (-te, -t) загоюватися (напр, про рану); zu//nähen (-

te, -t) зашивати; zu//stopfen (-te, -t) закупорюватися, закривати (просвіт, отвір). 

Структурний тип ДО утворений за M10: Präp./Adv.zu-+SVschw. 

3) 1 ДО з першим СК – прийменником/прислівником zu- та 2-м СК – ТО 

„змішаного“ дієслова: zu//wenden (wandte zu / wendete zu, zugewandt / zugewendet) 

повертати; направляти. ДО утворена за M10: Präp./Adv.zu-+SVunreg. 

Щодо значення прийменника/прислівника zu у самостійному вжитку, 

прийменник zu як окрема службова частина мови вказує на 1. напрям, кінцевий 

пункт руху – до, на, в; 2. місцезнаходження – в, на, за, по; 3. час – в, на; 4. 
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призначення, мету – для, до, на; 5. перехід в новий стан, перетворення – в, на; 6. 

спосіб дії; 7. відношення, співвідношення – до, з; 8. вартість — за; 9. додавання – 

до. Прислівник zu вказує на 1. напрям; 2. знаходження в закритому стані; 3. 

продовження якої-небудь дії [286, с. 633-634; 293, с. 475]. 

Існує думка про наявність двох прислівників zu – прийменникового та 

прислівникового. Прийменниковий прислівник zu зберігає просторове значення та 

не втрачає зв’язку з прийменником zu, не утворює ДО, а тяжіє у реченні до 

обставини місця. Придієслівний прислівник zu відрізняється від прийменникового 

та входить до складу ДО, і у таких ДО (з 1-м СК – прийменником/прислівником 

zu-) – існує конкуренція з ДО із 1-м СК hinzu- [41, с. 14]. 

Прийменник/прислівник zu- як перший СК ДО вказує на 1. приближення, 

спрямованість в сторону кого-небудь, чого-небудь; 2. приєднання однієї частини 

до іншої, закриття; 3. приєднання, додавання; 4. присвоєння, приписування чого-

небудь; 5. завершення процесу; 6. виготовлення чого-небудь [286, с. 633-634; 293, 

с. 475-476]. 

Виявлення семантики, яку перший СК zu- надає ДО, відбувається шляхом 

зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) зі значеннями, які отримують ДО 

із zu: bereiten (-te, -t) 1.готувати, приготовляти 2.завдавати → zu//bereiten (-te, -

t) готувати (їжу, ліки); heilen (-te, -t) лікувати, зціляти → zu//heilen (-te, -t) 

загоюватися (напр. про рану); ziehen (о, о) 1.тягти 2.діставати 3.натягувати → 

zu//ziehen (о, о) притягувати, затягувати. 

Відповідно, виокремили такі значення CK zu-: 1. приближення, 

спрямованості в сторону кого-небудь, чого-небудь: zu//fahren (и, а) під’їжджати; 

zu//strömen (-te, -t) притікати; zu//wenden (wandte / wendete, gewandt / gewendet) 

повертати; направляти; 2. приєднання однієї частини до іншої, закриття, 

покриття чого-небудь: zu//schwellen (о, о) закриватися при набряканні; zu//stopfen 

(-te, -t) закупорюватися, закривати (просвіт, отвір); zu//wachsen (и, а) 

1.прирощуватися, додаватися 2.зарастати; 3. приєднання, додавання: zu//nähen 

(-te, -t) зашивати, пришивати; zu//nehmen (а, о) 1.додавати ваги 2.зростати, 
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збільшуватися, прибавлятись; повнішати; 4. присвоєння, приписування чого-

небудь: zu//stehen (а, а) належати; 5. завершення процесу: zu//heilen (-te, -t) 

загоюватися (напр. про рану); 6. виготовлення чого-небудь, приготування, 

приведення предмету до стану, необхідного для певної мети: zu//bereiten (-te, -t) 

готувати (їжу, ліки). 

Наявність значень, що їх надає 1-й СК ДО, свідчить про його вплив на 

формування семантики ДО. Перший CK zu- має значення, співвідносні зі 

значеннями прийменника/прислівника zu, але дещо відмінні від них. Зіставлення 

значень ТО дієслів та ДО продемонструвало також наступні характеристики: 

1) у 3 випадках спостерігаємо збіг значень ТО дієслова зі значенням всієї 

ДО. Наприклад: bereiten (-te, -t) 1.готувати, приготовляти 2.завдавати → 

zu//bereiten (-te, -t) готувати (їжу, ліки); 

2) у 13 випадках значення ТО дієслова та ДО подібні, але не тотожні. 

Наприклад: heilen (-te, -t) лікувати, зціляти → zu//heilen (-te, -t) загоюватися (напр. 

про рану); nähen (-te, -t) шити, (мед.) зашивати, накладати шов → zu//nähen (-te, 

-t) зашивати, пришивати; wachsen (и, а) 1.рости 2.збільшуватися → zu//wachsen 

(и, а) 1.прирощуватися, додаватися 2.зарастати; 

3) у 5 випадках значення ТО дієслова та ДО різні, наприклад: nehmen (а, о) 

1.брати; хапати 2.взяти, завоювати → zu//nehmen (а, о) 1.додавати ваги 

2.зростати, збільшуватися, прибавлятись; повнішати. 

Отже, в якості першого СК ДО у сфері медичної термінолексики zu- додає 

свою семантику до складу ДО: із 21 прикладів – у 18 випадках перший СК 

модифікує значення ДО під час їх утворення; хоча у 3 випадках відбувається 

десемантизація першого СК. 

Результати СА та використання елементів кількісного аналізу 

сполучуваності 1-го СК та 2-го СК в складі ДО, а також розподілу ДО на групи (в 

залежності від впливу 1 СК на семантику ДО) показали: з 437 ДО із першими СК 

– прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, mit-, nach-, zu-; 

прийменником bei- – перші CK мають різну кількість утворень при сполученні з 
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другими СК – основами дієслів різних типів. 

Найбільш продуктивним першим СК – прийменником/прислівником у 

складі ДО є прийменник/прислівник ab-, який сполучається у процесі внутрішньої 

валентності з ТО других СК і утворює 112 ДО. Наступним за продуктивністю є 

прийменник/прислівник aus-, який бере участь в утворенні 101 ДО, менш 

продуктивними при утворенні ДО є прийменник/прислівник auf- (94 ДО), 

прийменник/прислівник an- (89 ДО), прийменник/прислівник zu- (21 ДО), 

прийменник/прислівник nach- (11 ДО), прийменник/прислівник mit- (7 ДО), 

прийменник bei- (2 ДО). 

Продуктивність других СК у складі ДО з першими СК – 

прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, mit-, nach-, zu-; прийменником 

bei- розподіляється таким чином: найпродуктивнішими є ТО слабких дієслів (288 

ДО), ТО сильних кореневих дієслів (128 ДО). Набагато менш продуктивними є всі 

інші типи других СК: 12 ТО дієслів, що мають форми відмінювання за сильною та 

слабкою дієвідмінами одночасно; 6 ТО суфіксальних слабких дієслів із 

запозиченим суфіксом -іеrеn; 4 ТО неправильних, нерегулярних „змішаних“ 

слабких дієслів. (4 приклади ДО із першими СК – прийменниками/прислівниками 

an-, auf-, aus-, zu- що сполучаються із другими СК – ТО неправильних, 

нерегулярних, „змішаних“ дієслів brennen та wenden). 

Також виявлено 2 ДО з першим СК – прийменником/прислівником ab-, 

утворені від іменників Bahre f, Zweig т; 1 ДО з першим СК – 

прийменником/прислівником auf-, утворену від прикметника heiter, та 1 ДО від 

іменника Zweig т; 2 ДО з першим СК aus- від іменників Jod n, Stätte f. Зазначені 

ДО відмінюються за слабкою відміною. 

Здійснений СА свідчить про те, що структура всіх ДО із першими СК – 

прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, mit-, nach-, zu-; прийменником 

bei- відповідає M10. 

ДО – складне утворення, його значення вибудовується з двох СК, і залежить 

від семантики 1-го СК прийменника/прислівника та від семантики 2-го СК – 
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дієслова. При порівнянні семантичних значень прийменників, прислівників у 

якості самостійних частин мови та в якості перших СК ДО – спостерігається, що 

перші СК мають значення, дещо відмінні від значень відповідних 

прийменників/прислівників. 

Виявлення семантики, яку перший СК надає ДО, здійснювалось шляхом 

зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) із тими 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 під час утворення ДО перші СК додають своє значення і 

впливають при цьому на значення ДО, модифікуючи їх семантику у більшості 

випадків: 

1) перший СК ab- демонструє вплив на семантику ДО із 112 прикладів у 100 

випадках; із них у 9 випадках перший СК, приєднуючись до ТО, утворює ДО зі 

значенням, протилежним значенню ТО дієслова. У 12 випадках відбувається 

десемантизація першого СК, тобто значення ТО дієслова та утвореної ДО тотожні;  

2) в якості першого СК в складі ДО an- впливає на семантику ДО під час 

утворення ДО у 73 випадках із 89, серед них виявлено 2 приклади, в котрих 

значення ТО дієслова та ДО протилежні. У 16 випадках спостерігаємо 

десемантизацію першого СК; 

3) в якості першого СК в складі ДО auf- привносить свою семантику до 

складу ДО у 73 випадках із 94, серед них у 2 прикладах перший СК утворює ДО зі 

значенням, протилежним тому, яке мала ТО дієслова. Десемантизацію першого 

СК спостерігаємо у 21 випадку; 

4) перший СК aus- під час утворення ДО демонструє вплив на семантику 

ДО у 84 випадках із 101, із них у 4 випадках – утворює ДО зі значеннями, 

протилежними відповідним значенням ТО дієслів. У 17 випадках відбувається 

десемантизація першого СК; 

5) перший СК bеі- впливає на значення ДО, додаючи своє значення до ТО 

дієслова у 2 випадках; 
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6) у якості першого СК mit- додає свою семантику до складу ДО, із 7 

прикладів – у 6 випадках перший СК впливає на семантику ДО. У 1 випадку 

спостерігаємо десемантизацію першого СК; 

7) у якості першого СК nach- впливає на значення ДО у 8 випадках із 11. У 

3 прикладах відбувається десемантизація першого СК. 

8) перший СК zu- додає свою семантику до складу ДО, модифікуючи 

значення ДО у 18 випадках із 21. Відповідно, у 3 випадках спостерігаємо 

десемантизацію першого СК. 

Перші СК впливають на значення ДО у 364 випадках із 437, із них у 17 

випадках перший СК, приєднуючись до ТО, утворює ДО зі значенням, 

протилежним значенню ТО дієслова. У 73 випадках при утворенні ДО 

спостерігаємо десемантизацію першого СК. 

 

2.2. Структура та семантика дієслівних одиниць із першими 

відокремлюваними компонентами-прийменниками/прислівниками durch-, 

über-, um-; прислівником wieder- 

 

В процесі дослідження ДО особливої уваги вимагає група ДО із першими 

СК – прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; прислівником wieder- 

(наприклад: ́ durch//brechen (a, o) 1.проламувати, пробивати 2.прорізуватися (про 

зуби); ´wieder//impfen (-te, -t) робити повторне щеплення), оскільки перші СК ДО 

цієї групи (прийменники/прислівники durch-, über-, um-, прислівник wieder-) 

можуть також функціювати як префікси у складі префіксальних дієслів. 

Стверджують, що приклади з durch-, über-, um-, unter- є основною ділянкою 

інтересу до „актуальної проблеми відокремлюваного чи невідокремлюваного 

використання вербальної частки“. Цю проблему розглядають із точки зору 

синтактичних або частково семантичних функцій „вербальних часток“: у 

функціях відображається підхід мовця, при якому вербальна дія здійснюється в 

адвербіальному або об’єктному аспекті. Відповідно, вважають, що 
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відокремлюване вживання durch-, über-… пов’язане з їх адвербіальною функцією, 

а невідокремлюване – з прийменниковою [276]. 

Групу ДО із першими СК – прийменниками/прислівниками durch-, über-, 

um-; прислівником wieder- класифікують по-різному і використовують різні 

терміни для позначення перших компонентів цих ДО. Наприклад, термін „Präverb“ 

використовують як „охоплююче позначення для префіксів та відокремлюваних 

часток дієслів“ [281, с. 97]. 

Гюлер Мунган називає durch- та über- „рухливими та стійкими частками“ 

(bewegliche und feste Partikeln), що позначають „дієслівні додатки“, можуть 

вступати з простим, кореневим словом в рухливі та/або стійкі зв’язки та мають в 

сучасній німецькій мові омоніми – прийменники або прислівники durch та über. 

Префікси ж натомість завжди невідокремлювано зв’язані з простим, кореневим 

словом та в сучасній німецькій мові не мають омонімів, що зустрічаються у 

самостійному вжитку [270, с. 199]. 

У нашому дослідженні відрізняємо ДО з першими СК – 

прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; прислівником wieder- від 

префіксальних дієслів із префіксами durch-, über-, um-, wieder- за 1) наголосом, 2) 

різним утворенням трьох основних форм, 3) значенням. 

1) Наголошені прийменники/прислівники durch-, über-, um-, прислівник 

wieder- відокремлюються і є першими СК ДО (´durch//blasen (ie, а) продувати, 

прочищати продуванням; ´durch//setzen (-te, -t) проводити, здійснювати, 

пропускати; ´um//schlagen (и, а) 1.надягати 2.обгортати, обмотувати; 

´über//fließen (о, о) 1.переливатися (через край) 2.переливатися, зливатися). 

Ненаголошені durch-, über-, um-, wieder- є невідокремлюваними префіксами у 

префіксальних дієсловах (durch´schießen (о, о) 1.прострілити, пробити 2.швидко 

проноситися; über´fließen (о, о) заливати, затоплювати, розливатися (напр., про 

ріку); wider´rufen (іе, и) 1.відмовлятися від сказаного 2.відмінити). 

Саме тому в нашому дослідженні при комплексному вивченні структурно-

семантичних особливостей та словотвірної функції ДО позначається наголос 



92 

 

 

тільки перед першими СК durch-, über-, um-, wieder-. Всі інші типи ДО завжди 

мають наголос на перший СК і ніколи не функціюють у ролі префіксів у 

префіксальних дієсловах. 

2) ДО з першими СК-прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-, 

прислівником wieder- відрізняються від префіксальних дієслів різним утворенням 

трьох основних форм: у ДО у Präsens та Imperfekt перший СК може 

відокремлюватись від ТО дієслова та перебувати дистанційно у кінці речення; у 

Partizip II між першим СК та ТО дієслова знаходиться префікс ge- (´durch//beißen 

(biß durch, durchgebissen) прокушувати; ´durch//brechen (brach durch, 

durchgebrochen) 1.проламувати, пробивати 2.прорізуватися (про зуби); 

´um//bauen (baute um, umgebaut) перебудовувати; реорганізовувати); при 

використанні інфінітиву з часткою zu, частка знаходиться між першим СК та ТО 

дієслова (der Arzt versprach diese Analysen ´durchzuprüfen). 

Натомість, у префіксальних дієслів у Präsens та Imperfekt префікси не 

відокремлюються; Partizip II утворюється без префікса ge- [158, с. 21-22] 

(наприклад: durch´bluten (durchblutete, durchblutet) постачати кров; durch´bohren 

(durchbochrte, durchbohrt) 1.просвердлювати, пробуравлювати; 2.проникати 

3.трепанувати; um´laufen (umlaufte, umlauft) оббігти (кого-небудь, що-небудь); 

бігати, рухатися, обертатися). 

3) ДО з першими СК-прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; 

прислівником wieder- відрізняються від префіксальних дієслів за значенням. 

Прийменники/прислівники durch-, über-, um-; прислівник wieder- переважно 

функціюють як перші СК ДО тоді, коли перші СК та ТО дієслова зберігають своє 

основне значення: ´unter//werfen – підкидати під що-небудь (unter „niд“ и werfen 

„кидати“), ´wieder//holen — знову приносити (wieder „знову“ и holen 

„приносити“). Найчастіше durch-, über-, um-, wieder- є невідокремленими 

префіксами в тих випадках, де префікс та ТО дієслова не зберігають свого 

основного значення, а набувають переносного: unter´werfen – підкорювати, 

wieder´holen – повторювати. 
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У структурі ДО важливу роль відіграють обидва компоненти. У складі ДО 

із першими СК-прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; прислівником 

wieder- – другими СК виявлено ТО таких типів дієслів: 

1) ТО кореневих сильних дієслів у інфінітиві, наприклад: ´durch//messen (a, 

e) обмірювати, вимірювати. 

2) ТО слабких дієслів у інфінітиві, наприклад: ´um//wandeln (-te, -t) 

перетворювати. 

3) ТО неправильних, нерегулярних, „змішаних“ дієслів у інфінітиві, 

наприклад: ´durch//brennen (brannte durch, durchgebrannt) пропалювати; 

прокалювати. 

4) ТО суфіксальних дієслів у інфінітиві із запозиченим із французької мови 

суфіксом -іеrеn, наприклад: ´um//kristallisieren (-te, -t) перекристалізувати. 

5) другим СК є ДО, наприклад: wieder´aufkommen (kam wieder auf, 

wieder´aufgekommen) одужувати, видужувати. 

6) ТО префіксальних дієслів у інфінітиві, наприклад: ´wieder//beleben (-te, -

t) 1.оживляти; приводити до тями 2.перен. оживляти, повертати до життя 

3.хім. регенерувати (напр., каталізатор). 

Для дослідження структурно-семантичних особливостей ДО із першим CK 

durch- розглянемо сполучуваність першого СК із різними типами ТО других СК – 

дієслів. СА дозволив виявити: 

1) 17 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник durch- 

сполучається у процесі внутрішньої валентності з другими СК – ТО сильних 

кореневих дієслів, наприклад: ´durch//brechen (a, o) 1.проламувати, пробивати 

2.прорізуватися (про зуби); ´durch//gießen (o, o) лити (щось крізь щось), для 

фільтрації; ´durch//messen (а, е) обмірювати, вимірювати. Структурний тип 

наведених вище ДО утворений за M10: Präp./Adv.durch-+SVst. 

2) 23 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник durch- 

сполучається з другими СК – ТО слабких дієслів, наприклад: ´durch//bluten (-te, -t) 

просякнути кров’ю, кровоточити; ´durch//schwitzen (-te, -t) проступати у виглялі 
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вunomy; ´durch//seihen (-te, -t) проціджувати, фільтрувати. Структурний тип 

таких ДО утворений за M10: Präp./Adv.durch-+SVschw. 

Також виявлено 1 ДО, що відмінюється за слабкою відміною дієслів, 

утворену за M10: Präp./Adv.durch-+Sub.: ´durch//seuchen (-te, -t) перенести 

хворобу, перехворіти (дієслово seuchen не виявлене, але існує іменник Seuche f 

епідемія; ендемія; епізоотія). 

3) Виявлено 1 ДО, у складі якої перший СК – прийменник/прислівник 

durch- сполучається з другим СК – ТО „змішаного“, неправильного дієслова: 

´durch//brennen (brannte durch, durchgebrannt) пропалювати; прожарювати. 

Структурний тип ДО утворений за M10: Präp./Adv.durch-+SVunreg. 

Щодо семантичного значення прийменника/прислівника durch у 

самостійному вжитку, зауважимо, що прийменник durch вказує на 1. 

проходження, проникнення – через, крізь; по; 2. розповсюдження у просторі і часі 

– по (всьому); на (цілий); 3. засіб – через, завдяки. Прислівник durch має значення: 

крізь, наскрізь [286, с. 366; 293, с. 109]. 

Прийменник/прислівник durch- як перший СК ДО вказує на 1. проходження 

наскрізь, пошкодження; 2. подолання перешкод; 3. завершення дії [286, с. 366]. 

Окрім названих, виокремлюють значення: 1. продовження дії протягом певного 

часу, 2. інтенсивності, завершення дії [293, с. 109-110]. 

Виявлення семантики, яку перший CK durch- надає ДО, відбувається 

шляхом зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) зі значеннями, які 

отримують ДО з durch-, наприклад: liegen (а, е) 1.лежати 2.знаходитися → 

´durch//liegen (а, е); ~ sich пролежати, продавити; належати пролежні; schwitzen 

(-te, -t) 1.пітніти 2.запітніти → ´durch//schwitzen (-te, -t) проступати у вигляді 

випоту. 

У ДО, які функціюють у галузі німецької медичної термінології, 

виокремлено такі значення першого CK durch-: 1. проходження через, наскрізь, 

по: ´durch//blasen (іе, а) продувати, прочищати продуванням; ´durch//brechen (а, 

о) 1.проламувати, пробивати 2.прорізуватися (про зуби); ´durch//schwitzen (-te, -t) 
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проступати у виглялі випоту; ´durch//wachsen (и, а) проростати; 2. подолання 

перешкод, труднощів: ´durch//machen (-te, -t) відчувати, переживати, переносити 

(важко, з напругою, наприклад, хворобу); ´durch//würgen (-te, -t) ковтати з 

утрудненням; 3. пошкодження, зношення: ´durch//liegen (а, е); ~sich пролежати, 

продавити; належати пролежні; 4. інтенсивності, завершення дії: 

´durch//feuchten (-te, t) просякнути; ´durch//glühen (-te, -t) прожарювати, 

прокалювати; 5. перебіг дії протягом певного часу: durch//fließen (о, о) протікати 

(крізь щось); ´durch//gießen (о, о) лити; ´durch//messen (а, е) обмірювати, 

вимірювати; 6. розділення, руйнування чого-небудь: ´durch//schneiden (і, і) 

розрізати, прорізати, перерізати. 

Наявність значень, що їх надає 1-й СК ДО, свідчить про його вплив на 

формування семантики ДО. Значення першого CK durch- дещо відмінні від 

значень прийменника/прислівника durch. Зіставлення значень ТО дієслів та ДО, 

також дозволило виявити такі особливості: 

1) спостерігаємо 8 випадків десемантизації першого СК, наприклад: seihen 

(-te, -t) фільтрувати, проціджувати → ´durch//seihen (-te, -t) проціджувати, 

фільтрувати. У цих випадках визначальним є семантика другого компоненту ДО 

– ТО дієслова; 

2) у 29 випадках значення ТО дієслова та ДО подібні, але не тотожні, 

наприклад: brechen (а, о) 1 розламувати, розбивати 2.проламувати, пробивати 

3.відламувати (напр., гілку з дерева), зривати (квіти, плоди) → ´durch//brechen (а, 

о) 1.проламувати, пробивати 2.прорізуватися (про зуби); liegen (а, е) 1.лежати 

2.знаходитися → ´durch//liegen (а, е); ~sich пролежати, продавити; 

3) у 7 випадках значення ТО дієслова та ДО різні, наприклад: lassen (іе, а) 

1.залишати 2.припиняти, переставати → ´durch//lassen (іе, а) пропускати; 

machen (-te, -t) робити, виготовляти → ´durch//machen (-te, -t) відчувати, 

переживати, переносити (з напругою, наприклад, хворобу). 

Отже, в якості першого СК в складі ДО durch- у більшості випадків додає 

свою семантику, тим самим впливає на значення ДО: у 36 випадках із 44; хоча у 8 
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випадках спостерігаємо десемантизацію першого СК. 

Для дослідження структурно-семантичних особливостей ДО із першим СК 

um- розглянемо сполучуваність першого СК із різними типами ТО других СК – 

дієслів. СА дозволив виявити: 

1) 3 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник um- 

сполучається у процесі внутрішньої валентності з другими СК – ТО сильних 

кореневих дієслів, наприклад: ´um//laufen (іе, аи) І збивати з ніг II 1.крутитися 

2.циркулювати (про кров і т.п.). Структурний тип таких ДО утворений за M10: 

Präp./Adv.um-+SVst. 

2) 14 ДО, у складі котрих перший СК – прийменник/прислівник um- 

сполучається з другими СК – ТО слабких дієслів, наприклад: ´um//hüllen (-te, -t) 

огортати; обгортати, пов’язувати (що-небудъ навколо чого-небудь); 

´um//pflanzen (-te, -t) пересаджувати (рослини, також шкіру). За структурою ДО 

утворені за M10: Präp./Adv.um-+SVschw. 

3) 1 ДО, у складі якої перший СК – прийменник/прислівник um- 

сполучається з другим СК – ТО суфіксального слабкого дієслова із запозиченим 

із французької мови суфіксом -іеrеn: ´um//kristallisieren (-te, -t) 

перекристалізувати. Структурний тип ДО утворений за M10: Präp./Adv.um-

+SVsuf.-ieren. 

Прийменник um як окрема частина мови вказує на 1. рух або розташування 

навколо – навколо, коло; 2. час – в, через, біля, приблизно; 3. обмін, ціну, винагороду 

– на, за; 4. (при порівнянні) на кількісну відмінність – на, в; 5. предмет або особу, 

по відношенню до яких відбувається якась дія – про, за; 6. зміну, проходження 

одне за одним у часі – за; 7. позбавлення; 8. приблизну кількість – близько, 

приблизно. Прислівник um має значення: 1. кругом; 2. закінчення (про час) [286, с. 

467; 293, с. 425-426]. 

В якості першого СК ДО um- вказує на: 1. поворот, обхідний або зворотній 

рух; 2. розташування навколо чого- небудь; 3. падіння (з поворотом), перекидання; 

4. видозміну, переміщення [286, с. 467; 293, с. 425-426]. 
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Виявлення семантики, яку перший СК um- надає ДО у сфері медичної 

лексики, відбувається шляхом зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) зі 

значеннями, які отримують ДО з um-, наприклад: laufen (іе, аи) бігати, бігти, 

(швидко) йти → ´um//laufen (іе, аи) I збивати з ніг (на бігу) II 1.крутитися, 

обертатися 2.циркулювати (про кров і т.п.). 

У ДО, які функціюють у галузі медицини, виокремлено такі значення 

першого CK um-: 1. поворот, обхідний або зворотній рух: ´um//drehen (-te, -t) 

повертати; обертати; 2. розташування або рух навколо чого-небудь: ´um//hüllen 

(-te, -t) огортати; обгортати, пов’язувати (що-небудь навколо чого-небудь); 

´um//wickeln (-te, -t) 1.перемотувати 2.сповивати; 3. падіння (з поворотом), 

звалювання, перекидання: ´um//laufen (іе, аи) I збивати з ніг (на бігу) II 

1.крутитися, обертатися 2.циркулювати (про кров і т.п.); 4. видозміна, 

переміщення: ´um//kristallisieren (-te, -t) перекристалізувати; ´um//pflanzen (-te, -t) 

пересаджувати (рослини, також шкіру). 

Перший CK um- має значення, дещо відмінні від значень 

прийменника/прислівника um. Наявність значень, що їх надає 1-й СК ДО, свідчить 

про його вплив на формування семантики ДО. Зіставлення значень ТО дієслів та 

ДО (з першим СК um- і другим СК – тими самими ТО дієслів), також дозволило 

виявити такі властивості: 

1) у 3 випадках спостерігаємо десемантизацію першого компоненту ДО. 

Наприклад: drehen (-te, -t) 1.обертати, крутити 2.повертати → ´um//drehen (-te, 

-t) повертати; обертати; 

2) у 12 випадках значення ТО дієслова та ДО подібні, але не ідентичні. 

Наприклад: bauen (-te, -t) 1.будувати, зводити 2.обробляти (поле) 3.розводити 

(рослини) → ´um//bauen (-te, -t) перебудовувати; реорганізовувати; wickeln (-te, -t) 

1.намотувати 2.загортати 3.сповивати 4.виймати 5.накладати компрес → 

´um//wickeln (-te, -t) 1.перемотувати 2.сповивати; 

3) у 3 випадках значення ТО дієслова та ДО різні. Наприклад: laufen (іе, аи) 

бігати, (швидко) йти → ´um//laufen (іе, аи) збивати з ніг II 1.крутитися 
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2.циркулювати (про кров і т.п.). 

Отже, um- у якості 1-го СК у більшості випадків впливає на значення ДО у 

сфері медичної термінолексики, у 15 прикладах з 18 додає свою семантику до 

складу ДО; хоча у 3 випадках відбувається десемантизація першого СК. 

Для дослідження структурно-семантичних особливостей ДО із першим СК 

über- розглянемо сполучуваність першого СК із різними типами ТО других СК – 

дієслів. СА дозволив виявити: 

1) 5 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник über- 

cполучається з другими СК – ТО сильних кореневих дієслів, наприклад: 

´über//fließen (o, o) 1.переливатися (через край) 2.переливатися, зливатися; 

´über//schießen (o, o) бути у надлишку, бути зайвим. Структурний тип ДО 

утворений за M10: Präp./Adv.über- +SVst. 

2) 3 ДО, у складі яких перший СК – прийменник/прислівник über- 

сполучається з другими СК – ТО слабких дієслів, наприклад: ´über//leiten (-te, -t) 

1.переводити, переносити 2.переливати (рідину); ´über//pflanzen (-te, -t) 

1.пересаджувати 2.робити пересадження (напр. тканини), трансплантувати. За 

структурою такі ДО утворені за М10: Präp./Adv.über-+SVschw. 

Щодо семантики прийменника/прислівника über, треба зауважити, що 

прийменник über вказує на 1. місцезнаходження – над, поверх; 2. напрям – над, 

поверх, на; 3. розповсюдження по поверхні або подолання перешкод – по, через; 4. 

місцезнаходження по той бік чого-небудь – за, через; 5. час – через, після 

закінчення, протягом; 6. перевищення якої-небудь межі – більш, понад, над; 7. 

перевагу, панування – над; 8. зміст чого-небудь, відношення до чого-небудь – про, 

з приводу; через; 9. заняття, зосередженість – над, за; 10. причину, джерело – 

від, через, за; 11. приріст, збільшення – за, на. Прислівник über має значення: 1. 

протягом; 2. перевершення кого-небудь [286, с. 455-456; 293, с. 422]. 

В якості першого СК über- означає: 1. рух поверх чого-небудь; 2. рух через 

що-небудь, зміна місця; 3. вихід за певні межі, перевищення попереднього рівня; 4. 

залишок, неповне використання; 5. нахил, зворотній рух [286, с. 455-456; 293, с. 
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422]. 

Зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) зі значеннями, які 

отримують ДО з über- дає можливість з’ясувати, яку семантику в складі ДО у сфері 

медичної термінолексики надає перший CK über-, наприклад: pflanzen (-te, -t) 

1.саджати (рослини) 2.зароджувати (почуття) → ´über//pflanzen (-te, -t) 

1.пересаджувати (напр, рослини) 2.робити пересадження (напр, тканини), 

трансплантувати. 

З’ясовано, що ДО, які функціюють у галузі медичної термінології, можуть 

мати такі значення першого CK über-, наприклад: 1. знаходження або розміщення 

предмета вгорі, над чим-небудь, рух поверх: ´über//ziehen (о, о) надягати (що-

небудь поверх чого-небудь); 2. рух через що-небудь, зміна місця: ´über//leiten (-te, -

t) 1.переводити, переносити 2.переливати (рідину); ´über//pflanzen (-te, -t) 

1.пересаджувати (напр, рослини) 2.робити пересадження (напр, тканини), 

трансплантувати; 3. вихід за певні межі, перевищення попереднього рівня; 

здійснення дії вище норми: ´über//fließen (о, о) 1.переливатися (через край) 

2.переливатися, зливатися; ´über//wuchern (-te, -t) розростатися; 4. залишок, 

неповне використання: ´über//schießen (о, о) бути у надлишку, бути зайвим. 

Таким чином, наявність значень, що їх надає 1-й СК ДО, свідчить про його 

вплив на формування семантики ДО. Перший CK über- має семантичні значення, 

співвідносні зі значеннями прийменника/прислівника über, але не тотожні. 

Зіставлення значень ТО дієслів та ДО дозволило також висвітлити такі 

особливості: 

1) у 1 випадках спостерігаємо десемантизацію першого СК: binden (a, u) 

перев’язувати → ´über//binden (band über, übergebunden) перев’язувати поверх, 

робити перев’язку; 

2) у 4 випадках значення ТО дієслова та ДО подібні, але не тотожні, 

наприклад: leiten (-te, -t) 1.вести, направляти 2.керувати 3.(фіз.) проводити → 

´über//leiten (-te, -t) 1.переводити, переносити 2.переливати (рідину). У взаємодії 

значень першого та другого СК – перший СК über- нашаровує своє значення на 
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значення ТО дієслова; 

3) у 3 випадках значення ТО дієслова та ДО різні, наприклад: pflanzen (-te, -

t) 1.саджати (рослини) 2.зароджувати (почуття) → ´über//pflanzen (-te, -t) 

1.пересаджувати (напр. рослини) 2.робити пересадження (напр. тканини), 

трансплантувати. 

Отже, у більшості випадків über- у якості першого СК додає свою семантику 

до складу ДО, впливає на значення ДО у 7 випадках із 8; у 1 випадку відбувається 

десемантизація першого СК. 

Для дослідження структурно-семантичних особливостей ДО із першим СК 

wieder- розглянемо сполучуваність першого СК із різними типами ТО других СК 

– дієслів. СА дозволив з’ясувати, що СК wieder- може сполучатись не тільки з ТО 

дієслів, але й з ДО. У цих випадках перший СК ДО „ ... у інфінітиві та Partizip II 

наголосу не має, але відокремлюється: wieder´aufbauen, baute wieder auf, 

wieder'aufgebaut“ [293, c. 464]. Усього виявлено: 

1) 2 ДО, у складі яких перший СК – прислівник wieder- сполучається у 

процесі внутрішньої валентності із другими СК – ДО, у котрих ТО є сильними 

кореневими дієсловами: ´wieder´aufkommen (kam ´wieder auf, 

´wieder´aufgekommen) одужувати, видужувати; ´wieder´aufstehen (stand ´wieder 

auf, ´wieder´aufgestanden) знову стати на ноги, видужати (про тяжкохворого). 

Структурний тип таких ДО утворений за M10: Adv.wieder-+SVEinheit st. 

2) а) 3 ДО, у складі яких перший СК – прислівник wieder- сполучається з 

другими СК – ДО, у котрих ТО є слабкими дієсловами, наприклад: 

´wieder´aufleben (´lebte ´wieder auf, ´wieder´aufgelebt) оживляти, відроджувати, 

воскреснути; ´wieder´herstellen (´stellte ´wieder her, ´wieder´hergestellt) 

1.відновлювати, повертати до попереднього стану 2.відновити (здоров’я), 

поставити на ноги (хворого); одужати; Структурний тип ДО утворений за M10: 

Adv.wieder-+SVEinheit schw. 

2) б) 2 ДО, у складі котрих перший СК – прислівник wieder- сполучається з 

другими СК – ТО слабких дієслів, наприклад: ´wieder//impfen (-te, -t) робити 
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повторне щеплення (кому-небудь). Структурний тип ДО утворений за M10: 

Adv.wieder-+SVschw. 

3) 1 ДО, в складі якої перший СК – прислівник wieder- сполучається з 

другим СК – ТО префіксального слабкого дієслова: ´wieder//beleben (-te, -t) 

1.оживлювати; приводити до тями 2.перен. оживлювати, повертати до життя 

3.хім. регенерувати (напр., каталізатор). Структурний тип ДО утворений за 

M10:Adv.wieder-+SVpräf. [286, с. 594; 293]. 

Прислівник wieder, як окрема частина мови, має значення: знову. Wieder- у 

якості СК вказує на: 1. повернення, рух у зворотному напрямку, 2. відновлення 

попереднього стану, поновлення, повторення [286, с. 594; 293]. 

Виявлення семантики, яку перший СК wieder- надає ДО, відбувається 

шляхом зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО), зі значеннями, які 

отримують ДО з wieder- наприклад: impfen (-te, -t) 1.прищеплювати (с.-г.) 

2.робити щеплення → ´wieder//impfen (-te, -t) робити повторне щеплення (кому-

небудь). 

У ДО, які функціюють в галузі німецької медичної термінології та 

утворюють ПО-іменники медичні терміни, виокремлено такі значення першого 

СК wieder-: 1. повернення, рух у зворотному напрямку: ´wieder//kehren (-te, -t) 

повертатися, повторюватися; 2. відновлення, поновлення, повторення: 

´wieder//beleben (-te, -t) 1.оживляти; приводити до тями 2.перен. оживляти, 

повертати до життя 3.хім. регенерувати (напр., каталізатор); ´wieder//impfen (-

te, -t) робити повторне щеплення (кому-небудь). 

Таким чином, перший СК має семантику, співвідносну зі значеннями 

прислівника wieder, але модифіковану. Зіставивши значення ТО дієслів та ДО (з 

першим СК wieder- і другим СК – тими самими ТО дієслів), виявили: 

Наявність значень, що їх надає перший СК ДО, свідчить про його вплив на 

формування семантики ДО. У функції першого СК wieder- має значення, дещо 

відмінні від значень прислівника wieder-. Зіставлення значень ТО дієслів та ДО 

дозволило також виявити такі особливості: 
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1) спостерігаємо 1 приклад десемантизації першого СК: auf//kommen (kam 

auf, aufgekommen) 1.одужувати 2.насуватися 3.виникати → ´wieder´aufkommen 

(kam ´wieder auf, wieder´aufgekommen) одужувати, видужувати; 

2) 7 прикладів, де значення ТО дієслова та ДО подібні, але не тотожні. 

Наприклад: impfen (-te, -t) 1.прищеплювати (с.-г.) 2.робити щеплення → 

´wieder//impfen (-te, -t) робити повторне щеплення. Це приклади взаємодії значень 

першого та другого СК, де перший СК привносить своє значення до ТО дієслова. 

Отже, в якості першого СК у сфері медичної термінолексики wieder- додає 

свою семантику до складу ДО, із 8 прикладів – у 7 випадках перший СК впливає 

на значення ДО, у 1 випадку відбувається десемантизація першого СК. 

У процесі відбору матеріалу пошук ДО відбувався і серед одиниць із 

першими СК – прийменниками hinter-, unter-, wider-, оскільки вони також можуть 

утворювати як префіксальні дієслова, так і ДО, але в галузі медичної термінології 

відповідних ДО, або іменників-медичних термінів, похідних від таких ДО 

виявлено майже не було. 

Прийменник hinter виявлено в медичній термінолексиці лише у сполученні 

з основами іменників. (Наприклад: Hinter//dammgriff, Hinter//hauptbein, 

Hinter//hauptlage, Hinter//hirn, Hinter//hornsyndrom, Hinter//kammerlinsen, 

Hinter//scheitelbeineinstellung, Hinter//strang [300, с. 695]; Kehlkopf//hinterwand 

[285, с. 287]. 

Серед ДО із першим СК – прийменником wider- внаслідок здійснення СА 

виявлено 1 ДО з першим СК – прийменником wider- та другим СК – ТО слабкого 

дієслова у сфері медичної термінології, тобто wider- є нечастотним і 

непродуктивним СК: ´wider//spiegeln (-te, -t) відображати промені (тж. перен.); 

ДО утворена за M10: Präp./Adv.wider-+SVschw. 

Прийменник wider має значення проти; всупереч, крім; як СК вказує на дію 

у відповідь або протидію, опір [286, с. 592-593; 293]. Зіставивши значення ТО 

дієслова зі значенням ДО: spiegeln (-te, -t) I 1.блищати 2.виднітися II 

відображати(ся) (також у перен. знач.) → ´wider//spiegeln (-te, -t) відображати 
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промені (тж. перен.), з’ясовуємо, що можна виокремити таку семантику wider-: 

дія у відповідь або протидія; отже, wider- не привніс додаткове значення у складі 

ДО ´wider//spiegeln. 

ДО із першими СК – прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-, 

прислівником wieder-, як і префіксальні дієслова з відповідними префіксами, у 

процесі вживання в усному та писемному мовленні потребують урахування їхньої 

словотвірної структури, з’ясування того, яку функцію виконують 

прийменники/прислівники durch-, über-, um-; прислівник wieder- – першого 

відокремлюваного СК чи префікса. Це важливо як у практичному використанні та 

вивченні німецької мови, так і при комплексному дослідженні ДО. 

Результати СА та використання елементів кількісного аналізу показали, що 

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

прислівником wieder- – перші СК мають різну кількість сполучень із другими СК 

– основами дієслів різних типів. Найбільш продуктивним першим СК – 

прийменником/прислівником у складі ДО є прийменник/прислівник durch-, який 

у процесі внутрішньої валентності з ТО другого СК утворює 44 ДО. Наступним за 

продуктивністю є прийменник/прислівник um- який бере участь в утворенні 18 

ДО. Малопродуктивними при утворенні ДО є прийменник/прислівник über- (8 

ДО), прислівник wieder- (8 ДО). Непродуктивними є прийменники hinter- 

(виявлено лише у сполученні з іменними основами), прийменник wider- (1 ДО). 

Щодо продуктивності других СК у складі ДО із першими СК – 

прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; прислівником wieder- – то 

найпродуктивнішими є ТО слабких дієслів (42 ДО), ТО сильних кореневих дієслів 

(27 ДО). 

Непродуктивними є всі інші типи других СК: 1 ТО змішаного, 

неправильного дієслова; 1 ТО суфіксального слабкого дієслова із суфіксом -іеrеn, 

запозиченим із французької мови; 1 ТО префіксального дієслова; також виявлено 

5 ДО, у котрих в якості другого СК є ДО. Крім того, виявлено 1 ДО з першим СК 

– прийменником/прислівником durch-, утворену від іменника Seuche f епідемія; 
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ендемія; епізоотія, що відмінюється за слабкою відміною дієслів. 

Здійснений СА свідчить про те, що всі ДО з першими СК – 

прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; прислівником wieder- утворені 

за M10. 

Значення ДО утворюється з двох СК, і залежить від семантики 1-го СК 

прийменника/прислівника та від семантики 2-го СК – дієслова. З’ясовано, що 

перші СК прийменники/прислівники durch-, über-, um-; прислівник wieder-, мають 

значення, дещо відмінні від значень відповідних прийменників/прислівників. 

Виявлення семантики, яку перший СК надає ДО, здійснювалось шляхом 

зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) із значеннями, які отримують ДО. 

У більшості випадків (65) під час утворення ДО перші СК додають своє значення 

і впливають при цьому на значення ДО, модифікуючи їх семантику: 

1) перший СК durch- впливає на семантику ДО у 36 випадках із 44. У 8 

випадках значення ТО дієслова та утвореної ДО однакові; 

2) у якості першого СК в складі ДО über- впливає на семантику ДО у 7 

випадках із 8, хоча у 1 випадку відбувається десемантизація першого СК; 

3) перший СК um- привносить свою семантику до складу ДО у 15 випадках 

із 18, відповідно, у 3 випадках значення ТО дієслова та ДО однакові; 

4) перший СК wieder- під час утворення ДО модифікує семантику ДО у 7 

випадках із 8, у 1 випадку спостерігаємо десемантизацію першого СК. 

Отже, перші СК прийменники/прислівники durch-, über-, um-; прислівник 

wieder- не здійснюють вплив на семантику ДО у 13 випадках із 78. 

 

2.3. Структура та семантика дієслівних одиниць із першими 

відокремлюваними компонентами-прислівниками danieder-, dar-, ein-, 

einher-, fort-, herab-, heran-, heraus-, hervor-, hin-, hinein-, hinunter-, 

zusammen- 

 

Серед перших CK ДО (ними можуть бути прийменники, прислівники, 
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прикметники), перші СК-прислівники відрізняються тим, що деякі з них є 

складнішими за структурою порівняно з іншими. Наприклад, danieder-, einher-, 

herab-, heran-, heraus-, та ін. – складаються з двох частин. Деякі з них, приміром, 

heran-, heraus-, hinaus- і т.д. – називають „уточненими придієслівними 

прислівниками“, на відміну від „неуточнених придієслівних прислівників“ ab, an, 

auf, aus, ein, zu, які втратили прямі просторові значення, набувши абстрактних [41, 

с. 4, 9]. Відповідно, однією з особливостей ДО із такими першими CK, як 

наприклад, heran-, heraus-, hinaus-, є їх чіткі просторові значення, що надає ДО 

додаткової системності у мові [41, с. 9]. 

Прислівники є найбільш чисельною групою перших СК ДО [280, с. 119, 

189]. Не зважаючи на це, прикладів ДО із першими CK-прислівниками в галузі 

медичної лексики виявлено менше, ніж з першими СК-прийменниками. Для 

дослідження структурно-семантичних особливостей відібрано ДО з першими CK-

прислівниками danieder-, dar-, ein-, einher-, fort-, herab-, heran-, heraus-, hervor-, 

hin-, hinein-, hinunter-, zusammen-, які функціюють у галузі медицини або мають 

ПО іменники медичні терміни. Під час дослідження структури ДО їх другими СК 

виявлено ТО таких структурних типів дієслів у інфінітиві: 

1) ТО кореневих сильних дієслів в інфінітиві; наприклад: heraus//treiben (іе, 

іе) виганяти, виводити. 

2) ТО слабких дієслів в інфінітиві; наприклад: hin//kränkeln (-te, -t) 

прихворіти; zusammen//heilen (-te, -t) загоюватися, закриватися (про поранення). 

3) ТО суфіксальних дієслів в інфінітиві із запозиченим із французької мови 

суфіксом -іеrеn; наприклад: ein//balsamieren (-te, -t) бальзамувати. 

4) ТО „змішаного“, неправильного, нерегулярного дієслова в інфінітиві: 

ein//bringen (brachte ein, eingebracht) вносити, ввозити, помістити. 

5) ТО префіксального дієслова в інфінітиві: ein//verleiben (-te, -t) 

1.приєднувати 2.включати. 

Для дослідження структурно-семантичних особливостей ДО розглянемо 

сполучуваність перших СК danieder-, dar-, ein-, einher-, fort-, herab-, heran-, heraus-
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, hervor-, hin-, hinein-, hinunter-, zusammen- із різними типами ТО других СК – 

дієслів. У процесі здійснення СА виявлено: 

1 ДО з першим СК – прислівником danieder- та другим СК – ТО сильного 

дієслова: danieder//kommen (a, o) народжувати, утворену за M10: Adv.danieder-

+SVst. 

Прислівник danieder має значення: вниз; донизу; ниць (лицем до землі) [286, 

с. 319]. Зіставивиши семантику ТО дієслова (другого СК ДО), із семантикою, яку 

отримує ДО, виявляємо, чи надає додаткового значення в складі ДО перший 

відокремлюваний CK danieder-: kommen (a, o) прибувати → danieder//kommen (a, 

o) народжувати. Значення ТО дієслова та ДО різні, тобто перший СК привносить 

свою семантику до складу ДО. 

З прислівником dar у якості першого СК виявлено 2 ДО з другими СК – ТО 

слабких дієслів: dar//reichen (-te, -t) підносити, подавати; dar//stellen (-te, -t) 

зображувати, відображувати, утворені за M10: Adv.dar-+SVschw. 

Прислівник dar означає: туди. В складі ДО dar- має значення передавання, 

надання кому-небудь чого-небудь [293, с. 101-102]. Зіставивши значення ТО 

дієслів та ДО, виявляємо, яку семантику в складі ДО надає перший 

відокремлюваний СК dar-: reichen (-te, -t) І подавати, простягати II 1.бути 

достатнім, вистачати 2.діставати, досягати, доходити → dar//reichen (-te, -t) 

підносити, подавати – значення ТО дієслова та ДО подібні, але не тотожні; stellen 

(-te, -t) ставити, встановлювати → dar//stellen (-te, -t) зображувати, 

відображувати – спостерігаємо, що значення 1-го СК суттєво впливає на загальну 

семантику ДО, модифікуючи його. Перший СК долучає до складу ДО в обох 

випадках своє значення передавання, надання чого-небудь. 

Для дослідження структурно-семантичних особливостей ДО із першим СК 

ein- розглянемо його сполучуваність із другими СК. Перший СК ein- сполучається 

з різними типами ТО других СК-дієслів. Відомо, що на відміну від інших 

неуточнених прислівників (ab, auf, ...) які вживаються як самостійні слова у 

початкових просторових значеннях (в ролі команд, з дієсловом sein, з модальними 
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дієсловами) відносно нечасто, прислівник ein вживається лише у функції 

компонента ДО [41, с. 3]. За допомогою СА виявлено: 

1) 28 ДО, в складі яких перший СК ein- у процесі внутрішньої валентності 

сполучається із другими СК – ТО сильних кореневих дієслів, наприклад: 

ein//bringen (a, a) помістити, вправляти; ein//reiben (іе, іе) вмащувати (мазь); 

розтирати (за допомогою мазі). (Див. Додатки). Структурний тип таких ДО 

утворений за M10: Adv.ein-+SVst. 

2) 54 ДО, у складі яких перший СК ein- сполучається з другими СК – ТО 

слабких дієслів, наприклад: ein//flößen (-te, -t) 1.вливати у рот (ліки хворому) 

2.навіювати; ein//heilen (-te, -t) заживати, загоюватися; ein//kapseln (-te, -t) 

поміщати в оболонку (капсулу), інкапсулювати; ein//renken (-te, -t) 1.вправляти 

(вивих) 2.владнати (справу); ein//spritzen (-te, -t) впорскувати, вводити (напр. під 

шкіру), робити ін’єкцію. (Див. Додатки). Структурний тип ДО утворений за M10: 

Adv.ein-+SVschw. 

3) 3 ДО, в складі яких перший СК ein- сполучається з другим СК – ТО 

суфіксальних слабких дієслів із суфіксом -іеrеn, запозиченим із французької мови: 

ein//balsamieren (-te, -t) бальзамувати; ein//massieren (-te, -t) втирати; 

ein//schmieren (-te, -t) втирати, змащувати. Структурний тип ДО утворений за 

М10: Adv.ein-+SVsuf.-ieren. 

4) 1 ДО (належить до загальновживаної лексики, але має ПО зі сфери 

медичної термінолексики) з першим СК ein-, що сполучається з другим СК — ТО 

„змішаного“ дієслова: ein//bringen (brachte ein, eingebracht) вносити, ввозити, 

помістити. ДО утворена за M10: Adv.ein-+SV-unreg. 

5) 1 ДО, в складі якої перший СК ein- у процесі внутрішньої валентності 

сполучається з другим СК – ТО дієслова, що має відмінювання за сильною та 

слабкою дієвідмінами одночасно: ein//saugen (sog ein / saugte ein, eingesogen / 

eingesaugt) всмоктувати, вбирати. Структурний тип ДО утворений за M10: 

Adv.ein-+SVst./schw. 

В якості відокремлюваного компоненту ein- означає: 1. направленість руху 
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всередину; 2. розміщення чого-небудь всередині іншого предмету; оточення чим-

небудь кого-небудь, а також значення ізоляції; 3. придбання, прибуток; 4. перехід 

до якого-небудь стану, зміни стану; 5. повне охоплення предмету дією. [286, с. 

386; 293, с. 52-54]. Окрім названих, виокремлюють ще такі значення: 1. 

руйнування; 2. приєднання, включення куди-небудь [293, с. 52-54]. 

Зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) зі значеннями, які 

отримують ДО з ein- дає можливість з’ясувати, яку семантику в складі ДО у сфері 

медицини надає перший CK ein-, наприклад: reiben (іе, іе) 1.терти 2.натирати, 

начищати 3.терти на тертушці → ein//reiben (іе, іе) втирати (мазь); розтирати 

(за допомогою мазі); leiten (-te, -t) 1. вести, направляти 2.керувати 3.(фіз.) 

проводити → ein//leiten (-te, -t) 1.вводити (напр, зонд) 2.починати (напр, курс 

лікування). 

Відповідно, у ДО, які функціонують в галузі німецької медичної 

термінології та мають ПО-іменники медичні терміни, виокремлено такі значення 

першого СК ein-: 1. значення спрямованості дії всередину, розміщення всередині: 

ein//führen (-te, -t) вводити (напр, катетер); ein//nehmen (а, о) вживати (ліки, 

їжу); займати (місце, посаду); отримувати; 2. вирізати, різати; гравіювати: 

ein//reißen (і, і) надривати, розривати, проривати; 3. значення приєднання, 

включення: ein//gliedern (-te, -t) включати, вводити, приєднувати; 4. значення 

оточення, ізоляції: ein//kapseln (-te, -t) поміщати в оболонку (в капсулу), 

інкапсулювати; 5. значення руйнування: ein//fallen (і, а) падати, обвалюватись; 6. 

значення зміни стану: ein//heilen (-te, -t) заживати, загоюватися; ein//weichen (і, 

і) замочувати, розмочувати. 

Таким чином, наявність значень, що їх надає 1-й СК ДО, свідчить про його 

вплив на формування семантики ДО. Перший CK ein- має значення, співвідносні 

зі значеннями прислівника ein, але не тотожні. Зіставлення значень ТО дієслів та 

ДО дозволило висвітлити такі особливості: 

1) виявлено 30 прикладів десемантизації першого СК, наприклад: salben (-

te, -t) натирати маззю → ein//salben (-te, -t) натирати маззю, намастити. У цих 
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випадках на значення ДО переважно впливає значення другого СК; 

2) у 43 випадках значення ТО дієслова та ДО подібні, але не тотожні, 

наприклад: renken (~te, -t) витягувати, розтягувати → ein//renken (-te, -t) 

1.вправляти (вивихнення) 2.владнати (справу). Спостерігаємо взаємодію значень 

першого та другого СК, де перший СК ein- нашаровує своє значення на значення 

ТО дієслова; 

3) у 13 випадках значення ТО дієслова та ДО різні, наприклад: leiten (-te, -

t) 1.вести, направляти 2.керувати 3.(фіз.) проводити → ein//leiten (-te, -t) 

1.вводити (напр, зонд) 2.починати (напр., курс лікування). Значення 1-го СК 

впливає на формування значення ДО; 

4) 1 приклад, у котрому значення ТО дієслова та ДО протилежні: gliedern 

(-te, -t) розчленяти, ділити → ein//gliedern (-te, -t) включати, вводити, 

приєднувати, інтегрувати. 

Отже, в якості першого СК в складі ДО у сфері медичної термінолексики 

еіn- переважно впливає на семантику ДО – у 57 випадках із 87; хоча у 30 випадках 

спостерігаємо десемантизацію першого СК. 

З прислівником einher- в якості першого СК виокремлено 1 ДО з другим СК 

– ТО сильного дієслова: einher//gehen (і, а) проходити (про хворобливий процес), 

утворену за M10: Adv.einher-+SVst. 

При порівнянні значення прислівника einher із семантикою einher- в складі 

ДО, виявлено, що прислівник einher має значення: звідти, сюди, навкруги [293, с. 

119]. В якості СК einher- має значення: 1. приближения, рух вперед, вздовж чого-

небудь; 2. розмірений, повільний рух [286, с. 393; 293, с. 119]. 

Виявлення семантики, яку перший СК einher- надає ДО, відбувається 

шляхом зіставлення значення ТО дієслова (другого СК ДО) зі значенням, яке 

отримує ДО з einher-: gehen (і, а) 1.іти, ходити 2.йти, від’їжджати → 

einher//gehen (і, а) відбуватися, проходити (про патологічний процес). Відповідно, 

einher- має значення розміреного, повільного руху. Перший СК додає свою 

семантику до складу ДО, значення ТО дієслова та ДО подібні, але не тотожні. 
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Відбувається взаємодія значень першого та другого СК. 

З прислівником fort- виявлено 1 ДО з другим СК – ТО слабкого дієслова: 

fort//pflanzen (-te, -t) передаватись з покоління до покоління; розповсюджувати 

(чутки і т.п.); ~ sich розмножуватись; продовжувати рід – утворену за М10: 

Adv.fort-+SVschw. 

Прислівник fort у самостійному вжитку має такі значення: 1. геть; 2. далі; 3. 

у відсутності. Прислівник fort- в якості СК вказує на: 1. направленість руху геть, 

віддалення; 2. направленість руху вперед, просування; 3. продовження дії [286, с. 

491; 293, с. 163-164]. 

Зіставлення значення ТО дієслова (другого СК ДО) зі значенням, яке 

отримує ДО з fort-, дає можливість з’ясувати, що перший відокремлюваний СК 

fort- надає ДО у сфері медичної термінолексики значення продовження дії: 

pflanzen (-te, -t) 1.саджати (рослини) 2.зароджувати (почуття) → fort//pflanzen (-

te, -t) передаватись з покоління до покоління; розповсюджувати (чутки і т.п.); ~ 

sich розмножуватись; продовжувати рід. Значення ТО дієслова та ДО різні, 

тобто перший СК впливає на семантику ДО. 

З прислівником herab- у якості першого СК ДО виявлено: 

1) 2 ДО (належать до загальновживаної лексики, але мають ПО-іменники, 

що є медичними термінами), у складі яких перший СК herab- сполучається з 

другими СК – ТО сильних кореневих дієслів: herab//sinken (а, и) опускатись, 

знижуватись; herab//ziehen (о, о) 1.стягувати; знімати, спускати 

2.принижувати – утворені за M10: Adv.herab-+SVst. 

2) 1 ДО (належить до загальновживаної лексики, але має ПО-іменники, що 

є медичними термінами) з першим СК – прислівником herab- та другим СК – ТО 

слабкого дієслова: herab//setzen (-te, -t) 1.знімати, спускати 2.знижувати, 

скорочувати – утворену за M10: Adv.herab-+SVschw. 

Щодо семантики прислівника herab, зазначимо, що прислівник herab у 

самостійному вжитку має значення: вниз (у напрямі до мовця), а у складі ДО herab- 

має значення: руху згори вниз у напрямі до мовця [286, с. 616; 293, с. 202], а також: 
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зниження, зменшення чого-небудь, приниження [293, с. 202]. 

Зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) зі значеннями, які 

отримують ДО з herab- дає можливість з’ясувати, що перший СК herab- вносить 

до ДО значення зниження, зменшення чого-небудь, наприклад: setzen (-te, -t) 

1.посадити; поставити: встановлювати 2.саджати (рослини) → herab//setzen (-

te, -t) 1.знімати, спускати 2.знижувати, скорочувати; sinken (а, u) 1.падати, 

опускатися 2.падати, знижуватись спускатися (про туман) → herab//sinken (а, 

и) опускатись, знижуватись. 

Наявність значень, що їх надає 1-й СК ДО, свідчить про його вплив на 

формування семантики ДО, котрі функціонують у галузі медицини. Зіставлення 

значень ТО дієслів та ДО дозволило простежити такі закономірності: 

1) 1 приклад збігу значень ТО дієслова (другого компоненту ДО) зі 

значенням всієї ДО, тобто відбулася десемантизація 1-го СК: sinken (а, и) 

1.падати, спускатись 2.падати, знижуватись 3.спускатися (про туман) → 

herab//sinken (а, и) опускатись, знижуватись; 

2) 1 приклад ДО із подібними значеннями ТО дієслова та ДО: ziehen (о, о) 

1.тягти 2.діставати 3.натягувати → herab//ziehen (о, о) стягувати; знімати, 

спускати. Спостерігаємо взаємодію значень першого та другого СК, перший СК 

herab- додає своє значення до ТО дієслова; 

3) 1 приклад, у якому значення ТО дієслова та ДО різні: setzen (-te, -t) 

1.посадити; поставити: встановлювати 2.саджати (рослини) → herab//setzen (-

te, -t) 1.знімати, спускати 2.знижувати, скорочувати. 

Отже, в якості першого СК herab- впливає на семантику ДО у 2 із 3 випадків. 

З прислівником heran- виявлено 1 ДО (належить до загальновживаної 

лексики, але має ПО-медичні терміни) з другим СК – ТО сильного дієслова: 

heran//ziehen (о, о) 1.привертати (до чого-небудь) залучати (до чого-небудь) 

2.вирощувати – утворену за M10: Adv.heran-+SVst. 

Прислівник heran у самостійному вжитку має значення вперед, поближче, 

сюди (у напрямі до мовця) [286, с. 616; 293, с. 202], а heran- у якості першого CK – 
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значення: 1. направленість руху до якої-небудь мети, приближення до мовця; 2. 

ріст, збільшення [286, с. 616], а також значення граничного характеру дії при 

основах дієслів зі значенням росту, вирощування [293, с. 202]. 

Зіставлення значення ТО дієслова (другого СК ДО) зі значенням, яке 

отримує ДО з heran-, дає можливість з’ясувати, що перший відокремлюваний СК 

heran- вносить до ДО значення направленість руху до якої-небудь мети, 

приближения до мовця; ріст, збільшення: ziehen (о, о) 1.тягти 2.діставати 

3.натягувати → heran//ziehen (о, о) 1.привертати (до чого-небудь); залучати (до 

чого-небудь) 2.вирощувати. Значення ТО дієслова та ДО різні, тобто перший СК 

впливає на семантику ДО. 

З прислівником heraus- у якості першого СК ДО виявлено: 

1) 2 ДО, у складі яких перший СК – прислівник heraus- сполучається з 

другими СК – ТО сильних кореневих дієслів: heraus//fallen (іе, а) 1.випадати зовні 

2.виокремлюватися на загальному фоні 3.різко відрізнятись; heraus//treiben (іе, іе) 

виганяти, виводити. Структурний тип ДО утворений за M10: Adv.heraus-+SVst. 

2) 5 ДО з першим СК – прислівником heraus- та другими СК – ТО слабких 

дієслів, наприклад: heraus//führen (-te, -t) виводити; heraus//lösen (-te, -t) 

вивільняти, виділяти. ДО утворені за M10: Adv.heraus-+SVschw. 

Прислівник heraus має в самостійному вжитку значення: назовні (у напрямі 

до мовця) [286, с. 617; 293, с. 203-204]. Прислівник heraus- в якості першого СК 

вказує на: 1. рух зсередини назовні у напрямі до мовця [286, с. 617; 293, с. 203-204], 

а також на 2. добування, витягування чого-небудь назовні; 3. добування інформації, 

отримання враження; 4. виходу з неприємного становища; 5. створення, 

досягнення чого-небудь, також значення посилення [293, с. 203-204]. 

Виявлення семантики, яку перший CK heraus- надає ДО, відбувається 

шляхом зіставлення значення ТО дієслів (других СК ДО) зі значеннями, які 

отримують ДО з heraus-, наприклад: lösen (-te, -t) 1.розділяти; розпускати; 

розв’язувати, відв’язувати, відділяти 2.знищувати, припиняти → heraus//lösen (-

te, -t) вивільняти, виділяти. Відповідно, можна виокремити такі значення СК 
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heraus-: 1. направленість руху зсередини назовні (у напрямі до мовця): 

heraus//strömen (-te, -t) витікати; 2. добування, витягування кого-небудь, чого-

небудь назовні: heraus//führen (-te, -t) виводити; heraus//lösen (-te, -t) вивільняти, 

виділяти; heraus//schälen (-te, -t) вилущувати; heraus//treiben (ie, ie) виганяти, 

виводити; 3. створення, досягнення чого-небудь: heraus//arbeiten (-te, -t) 

виробляти. 

Значення першого CK та прислівника співвідносні, але не тотожні. 

Зіставивши значення ТО дієслів та ДО, з’ясували: 

1) у 1 випадку значення ТО дієслова ідентичне значенню всієї ДО, тобто 

відбулася десемантизація 1-го СК: arbeiten (-te, -t) І працювати; займатися; 

функціонувати II виробляти → heraus//аrbeiten (-te, -t) виробляти; 

2) у 6 випадках значення ТО дієслова та ДО подібні, але не ідентичні. 

Наприклад: führen (-te, -t) 1.вести, водити 2.приводити, відводити 3.вести, 

керувати → heraus//führen (-te, -t) виводити; schälen (-te, -t) I почистити (що-

небудь від шкуринки і т.д.) II ~ sich злущуватися (про шкіру) → heraus//schälen (-

te, -t) вилущувати. Спостерігаємо взаємодію значень першого та другого СК, де 

перший СК heraus- нашаровує своє значення на значення ТО дієслова; 

Отже, в якості першого СК в складі ДО у сфері медичної термінолексики 

heraus- впливає на семантику ДО у 6 випадках із 7. 

З прислівником hervor- виявлено 1 ДО з другим СК – ТО сильного дієслова: 

hervor//rufen (іе, и) викликати що-небудь; призводити до виникнення; 

зумовлювати, утворену за M10: Adv.hervor-+SVst. 

Щодо семантики прислівника hervor, зазначимо, що у самостійному вжитку 

прислівник має значення назовні, вперед, а в якості першого СК hervor- – значення 

направленості руху зсередини назовні [286, с. 624]. Зіставлення значення ТО 

дієслова (другого СК ДО) зі значенням ДО з hervor- дає можливість з’ясувати, що 

перший відокремлюваний СК hervor- вносить до ДО значення причини: rufen (іе, 

и) кричати → hervor//rufen (іе, и) викликати що-небудь; призводити до 

виникнення; зумовлювати. Значення ТО дієслова та ДО різні, тобто перший СК 
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впливає на семантику ДО, модифікуючи значення 2-го СК. 

З прислівником hin- в якості першого СК виокремлено 1 ДО з другим СК – 

ТО слабкого дієслова: hin//fallen (ie, a) падати, ДО утворена за M10: Adv.hin-

+SVst. 

Прислівник hin має у самостійному вжитку значення: при позначенні місця 

– туди, у напрямку до; геть [286, с. 630; 293, с. 210-211], а в якості першого СК 

hin- вказує на: 1. рух дії до певної мети в сторону від мовця; 2. направленість руху 

вниз, падіння; 3. розміщення, нанесення чого-небудь на що-небудь; 4. знищення 

кого-небудь, зникнення [286, с. 630], а також має значення: 5. рівномірного руху без 

вказування напрямку; 6. тривалого стану; 7. недбалого виконання дії [286, с. 210-

211]. 

Для з’ясування того, чи є відмінність у семантичних значеннях між 

початковою основою та утвореною ДО, здійснюємо зіставлення значень ТО 

дієслова (другого СК ДО) зі значенням, яке отримує ПО ДО з hin-: fallen (ie, a) 

падати → hin//fallen (ie, a) падати. В цьому випадку спостерігаємо 

десемантизацію 1-го СК, оскільки значення ТО дієслова збігається зі значенням 

утвореної ДО. 

З прислівником hinein- в якості першого СК виявлено 1 ДО з другим СК – 

ТО сильного дієслова: hinein//wachsen (и, а) вростати, утворену за M10: 

Adv.hinein-+SVst. 

Стосовно семантики прислівника hinein у самостійному вжитку, зауважимо, 

що прислівник має значення 1. при позначенні місця – в, всередину; вглиб; аж до 

(у напрямку від мовця); 2. при позначенні часу – до [286, с. 631; 293, с. 213-214]. 

Прислівник hinein- в якості першого СК вказує на: рух всередину в напрямку 

від мовця [286, с. 631], а також має такі значення: 1. приєднання до чого-небудь, 

розміщення чого-небудь всередину; 3. звикання до чого-небудь, освоєння чого-

небудь; 4. втягування кого-небудь в неприємності [293, с. 213-214]. 

Зіставлення значення ТО дієслова (другого СК ДО) зі значенням, яке 

отримує ДО з hinein-, дає можливість з’ясувати, що перший відокремлюваний СК 
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hinein- вносить до ДО у сфері медичної термінолексики значення руху всередину: 

wachsen (и, а) 1 рости 2.збільшуватися → hinein//wachsen (и, а) вростати. 

Значення ТО дієслова та ДО подібні, але не ідетичні. Спостерігаємо взаємодію 

значень першого та другого СК, де перший СК hinein- нашаровує своє значення 

на значення ТО дієслова. 

З прислівником hinunter- в яклості першого СК виявлено 1 ДО з другим СК 

– ТО слабкого дієслова: hinunter//schlucken (-te, -t) проковтувати, утворену за 

M10: Adv.hinunter-+SVschw. 

Прислівник hinunter означає: 1. вниз, донизу (в напрямку від мовця); 2. геть. 

Прислівник hinunter- в якості СК вказує на: рух згори вниз в напрямку від мовця 

[286, с. 635; 293, с. 216], а також має значення швидкого поглинання їжі (з 

розмовним забарвленням) [293, с. 216]. 

Зіставлення значень значення ТО дієслова (другого СК ДО) зі значенням, 

яке отримує ДО з hinunter-, дає можливість з’ясувати, що перший 

відокремлюваний СК hinunter- вносить до ДО у сфері медичної термінолексики 

значення швидкого поглинання їжі: schlucken (-te, -t) 1.ковтати; проковтувати 

2.наковтатися → hinunter//schlucken (-te, -t) проковтувати. Оскільки значення 

ТО дієслова збігається зі значенням ДО, спостерігаємо десемантизацію 1-го СК. 

З прислівником zusammen- у якості першого СК виявлено: 

1) 4 ДО, у складі яких перший СК – прислівник zusammen- сполучається з 

другими СК – ТО сильних кореневих дієслів, наприклад: zusammen//hängen (i, a) 

1.безпосередньо дотикатися 2.знаходитись у зв’язку; zusammen//fließen (o, o) 

стікатися, зливатися; zusammen//ziehen (о, о) 1.стягувати щільніше 2.збирати 

3.зменшувати, стискати 4.скорочувати. ДО утворені за M10: Adv.zusammen-

+SVst. 

2) 14 ДО з першим СК – прислівником zusammen- та другими СК – ТО 

слабких дієслів, наприклад: zusammen//heilen (-te, -t) загоюватися, закриватися 

(про поранення); zusammen//klumpen (-te, -t) аглютинувати, утворювати грудки; 

утворювати конгломерати. ДО утворені за M10: Adv.zusammen-+SVschw. 



116 

 

 

Стосовно семантики прислівника zusammen, то у самостійному вжитку 

прислівник означає: 1. разом, спільно; 2. в цілому, в сукупності, все (разом), у 

підсумку. Zusammen- в якості першого СК вказує на: 1. зближення, з’єднання, 

спільність; 2. (розм.) роздроблення, знищення [286, с. 645; 293, с. 477-478], а також 

має значення: 3. з’єднання з відтінком негативної оцінки дії; 4. накопичення, 

придбання чого-небудь; 5. стискання, зменшення об’єму або поверхні предмету 

[293, с. 477-478]. 

Виявлення семантики, яку перший СК zusammen- надає ДО, відбувається 

шляхом зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) зі значеннями, які 

отримують ДО з zusammen-: heilen (-te, -t) лікувати, зціляти → zusammen//heilen (-

te, -t) загоюватися, закриватися (про поранення); nähen (-te, -t) шити, зашивати 

→ zusammen//nähen (-te, -t) зшивати; wirken (-te, -t) 1.діяти 2.впливати 

3.працювати → zusammen//wirken (-te, -t) 1.діяти разом 2.взаємодіяти. 

Відповідно, у ДО, які функціонують у галузі медицини та мають ПО-

іменники медичні терміни, виокремлено такі значення першого СК zusammen-: 1. 

зближення, з’єднання, спільність: zusammen//fügen (-te, -t) з’єднувати, зв’язувати 

~ sich змикатися, об’єднуватись, з’єднуватись; zusammen//setzen (-te, -t) 

1.складати разом 2.об’єднувати; zusammen//spielen (-te, -t) взаємодіяти, спільно 

діяти; zusammen//wachsen (и, а) зростатися, зрощуватися; zusammen//wirken (-te, 

-t) 1.діяти разом 2.взаємодіяти; 2. накопичення, придбання чого-небудь: 

zusammen//fließen (о, о) стікатися, зливатися; zusammen//häufen (-te, -t) збирати 

до купи, скупчувати; накопичувати; 3. стискання, зменшення об’єму або поверхні: 

zusammen//heilen (-te, -t) загоюватися, закриватися (про поранення); 

zusammen//pressen (-te, -t) здавлювати, стискати; zusammen//ziehen (о, о) 

1.стягувати щільніше 2.збирати. 

Наявність значень, що їх надає 1-й СК ДО, свідчить про його вплив на 

формування семантики ДО, котрі функціонують у галузі медицини. У функції 

першого СК zusammen- має значення, дещо відмінні від значень прислівника 

zusammen. Зіставлення значень ТО дієслів та ДО дозволило простежити такі 
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закономірності: 

1) у 6 випадках наявне тотожне значення ТО дієслова (другого компоненту 

ДО) до значення всієї ДО, тобто відбулася десемантизація 1-го СК, наприклад: 

klumpen (-te, -t) скочуватись, (згортатись) у грудки → zusammen//klumpen (-te, -t) 

аглютинувати, утворювати грудки; утворювати конгломерати; pressen (-te, -t) 

стискати, здавлювати → zusammen//pressen (-te, -t) здавлювати, стискати; 

2) у 8 випадках значення ТО дієслова та ДО подібні, але не ідентичні. 

Наприклад: wirken (-te, -t) 1.діяти 2.впливати 3.працювати → zusammen//wirken (-

te, -t) 1.діяти разом 2.взаємодіяти. Спостерігаємо взаємодію значень першого та 

другого СК, де перший СК додає, нашаровує своє значення на значення ТО 

дієслова; 

3) у 3 випадках значення ТО дієслова та ДО різні, наприклад: setzen (-te, -t) 

1.посадити; поставити 2.саджати (рослини) → zusammen//setzen (-te, -t) 

1.складати разом 2.об’єднувати. Значення першого СК суттєво впливає на 

семантику ДО, модифікуючи значення другого СК. 

4) 1 приклад ДО, у котрому значення ТО дієслова та ДО протилежні: ziehen 

(о, о) 1.тягти 2.діставати 3.натягувати → zusammen//ziehen (о, о) 1.стягувати 

щільніше 2.збирати 3.зменшувати, стискати 4.скорочувати. 

Отже, в якості першого СК в складі ДО у сфері медичної термінолексики 

zusammen- додає свою семантику до складу ДО, у 12 випадках із 18 перший СК 

впливає на значення ДО, з них 1 – на протилежне; хоча у 6 випадках відбувається 

десемантизація першого СК. 

Результати СА та використання елементів кількісного аналізу показали, що 

з 125 ДО із першими СК – прислівниками danieder-, dar-, ein-, einher-, fort-, herab-

, heran-, heraus-, hervor-, hin-, hinein-, hinunter-, zusammen- – перші CK мають різну 

кількість утворень при сполученні з другими СК – основами дієслів різних типів. 

Найбільш продуктивним першим СК цієї групи є ein-, у процесі внутрішньої 

валентності з ТО других СК утворює 87 ДО. Решта прислівників є 

малопродуктивними, наприклад, прислівник zusammen- бере участь у творенні 18 
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ДО, heraus- утворює 7 ДО, herab- утворює 3 ДО, dar- утворює 2 ДО. 

Непродуктивними є прислівники danieder- (1 ДО), einher- (1 ДО), fort- (1 ДО), 

heran- (1 ДО), hervor- (1 ДО), hin- (1 ДО), hinein- (1 ДО), hinunter- (1 ДО). Тобто, 

ДО з першими СК – прислівниками не є продуктивним словотвірним типом в 

галузі медичної термінології, окрім ДО з першим СК ein-. 

Перші СК реалізують свій словотворчий потенціал, сполучаючись із 

другими СК. Продуктивність других СК у складі ДО із першими СК – 

прислівниками розподіляється таким чином: найпродуктивнішими є ТО слабких 

дієслів (78 ДО), а також ТО сильних кореневих дієслів (42 ДО). Непродуктивними 

є всі інші типи других СК: виявлено лише 3 приклади ДО з першим СК ein-, що 

сполучається з другими СК – ТО суфіксальних слабких дієслів із суфіксом -ieren, 

1 приклад ДО з першим СК ein-, що сполучається з другим СК – ТО „змішаного“, 

неправильного, нерегулярного дієслова, 1 приклад ДО з першим СК ein- та другим 

СК – ТО дієслова, що відмінюється за сильною та слабкою дієвідмінами. 

Здійснений СА свідчить про те, що всі ДО з першими СК – danieder-, dar-, 

ein-, einher-, fort-, herab-, heran-, heraus-, hervor-, hin-, hinein-, hinunter-, zusammen- 

утворені за M10. 

Значення ДО утворюється з двох СК і залежить від семантики 1-го СК 

прислівника та від семантики 2-го СК – дієслова. З’ясовано, що перші СК мають 

семантичні значення, дещо відмінні від значень відповідних прислівників. 

Виявлення семантики, яку перший СК надає ДО, здійснювалось шляхом 

зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) зі значеннями, які отримують ДО. 

Наявність значень, що їх надають перші СК, свідчить про їх вплив на 

формування семантики ДО. Крім того, зіставлення значень ТО дієслів та ДО 

дозволило з’ясувати, що під час утворення ДО перші СК додають своє значення у 

більшості випадків, впливаючи при цьому на значення ДО: у 85 випадках із 125 (з 

першими СК – danieder- (1), dar- (2), ein- (57), einher- (1), fort- (1), herab- (2), heran- 

(1), heraus- (6), hervor- (1), hinein- (1), zusammen- (12), із них у 2 випадках перший 

СК, приєднуючись до ТО, утворює ДО зі значенням, протилежним значенню ТО 



119 

 

 

дієслова. У 40 прикладах відбувається десемантизація першого СК (ein- (30), 

herab- (1), heraus- (1), hin- (1), hinunter- (1), zusammen- (6). 

 

2.4. Структура та семантика дієслівних одиниць із першими 

відокремлюваними компонентами-прикметниками/прислівниками 

aufrecht-, fest-, frei-, hoch-, kurz-, nieder-, still-; прикметниками trocken-, 

wahr- 

 

Прикметники є другою за чисельністю групою перших СК ДО [280, с. 119]. 

Для дослідження структурно-семантичних особливостей відібрано ДО з першими 

CK прикметниками/прислівниками aufrecht-, fest-, frei-, hoch-, kurz-, nieder-, still-; 

прикметниками trocken-, wahr-, які функціонують у галузі медицини або мають 

ПО іменники медичні терміни. В складі ДО із першими СК-прикметниками в 

якості других СК виявлено ТО таких структурних типів дієслів у інфінітиві: 

1) ТО кореневих сильних дієслів, наприклад: trocken//reiben (іе, іе) насухо 

витерти (протерти); wahr//nehmen (а, о) 1.помічати; розрізняти; відчувати; 

почувати; сприймати 2.використовувати 3.дотримуватись. 

2) ТО слабких дієслів в інфінітиві; наприклад: frei//setzen (-te, -t) 

1.звільняти, вивільняти 2.(фіз., хім.) вивільняти, виділяти (напр. енергію); 

hoch//lagern (-te, -t) високо покласти, підняти (напр., хворого); irre//reden (-te, -t) 

марити, говорити в маренні. 

3) ТО префіксального дієслова в інфінітиві: aufrecht//erhalten (іе, а) 

підтримувати, зберігати (в силі). 

Для дослідження структурних та семантичних особливостей ДО розглянемо 

сполучуваність перших CK aufrecht-, fest-, frei-, hoch-, kurz-, nieder-, still-; 

прикметниками trocken-, wahr- із різними типами ТО других СК – дієслів. СА 

дозволив виявити: 

1 ДО із першим СК – прикметником/прислівником aufrecht- та другим СК – 

ТО префіксального дієслова: aufrecht//erhalten (іе, а) підтримувати, зберігати (в 
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силі), ДО утворена за M10: Adj./Adv.aufrecht-+SVpräf. 

Прикметник aufrecht у самостійному вжитку означає: 1. прямий 

(вертикальний); 2. прямий, чесний; сміливий, відважний; 3. такий, що зберігає 

(законну) силу, дійсний. Прислівник aufrecht має значення: 1. прямо, вертикально; 

2. ~ bleiben залишатися в силі [286, с. 151]. 

Зіставлення значення ТО дієслова (другого СК ДО) зі значенням, яке 

отримує ДО з aufrecht- дає можливість з’ясувати, що перший СК aufrecht- вносить 

до ДО у сфері медичної термінолексики семантику: такий, що зберігає (законну) 

силу, дійсний: erhalten (іе, а) 1.отримувати 2.зберігати; підтримувати → 

aufrecht//erhalten (іе, а) підтримувати, зберігати (в силі). Але в цьому випадку на 

семантику ДО більше впливає другий СК, оскільки значення ТО дієслова та ДО 

тотожні. 

З прикметником/прислівником fest- в якості першого СК виявлено: 

1) 1 ДО, у складі якої перший СК fest- сполучається з другим СК – ТО 

сильного кореневого дієслова: fest//wachsen (и, а) приростати, ДО утворена за 

M10: Adj./Adv.fest-+SVst. 

2) 1 ДО (має ПО-іменники, що є медичними термінами) з першим СК fest- 

та другим СК – ТО слабкого дієслова: fest//stellen (-te, -t) встановлювати, 

констатувати; виявляти, ДО утворена за М10: Adj./Adv.fest-+SVschw. 

Прикметник fest означає: 1. твердий 2. міцний 3. постійний. Прислівник fest 

має значення: 1. міцно 2. щільно [286, с. 274]. В якості першого СК fest- надає ДО 

значення: 1. міцного зв’язку, приєднання; 2. припинення руху [293]. 

Виявлення семантики, яку перший СК fest- надає ДО, відбувається шляхом 

зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) та ДО з fest-: wachsen (и, а) 1.рости 

2.збільшуватися → fest//wachsen (и, а) приростати. Значення ТО дієслова та ДО 

подібні, але не тотожні, перший СК модифікує семантику ДО, додаючи значення 

міцного зв’язку, приєднання. При порівнянні stellen (-te, -t) ставити, 

встановлювати → fest//stellen (-te, -t) встановлювати, констатувати; виявляти – 

спостерігаємо, що значення ТО дієслова та ДО подібні, але не однакові, ТО 
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дієслова вживається в прямому сенсі, а ДО – в переносному, тобто перший СК 

впливає на значення ДО. 

З прикметником/прислівником frei- у якості першого СК виявлено: 

1) 1 ДО (котра належить до загальновживаної лексики, але має ПО-

іменники, що є медичними термінами), у складі якої перший СК frei- сполучається 

з другим СК – ТО сильного кореневого дієслова: frei//halten (іе, а) 1.платити (за 

кого-н.) пригощати (кого-н.) 2.зберігати в силі 3.резервувати, – утворена за M10: 

Adj./Adv.frei-+SVst. 

2) 2 ДО (належать до загальновживаної лексики, але мають ПО-іменники, 

що є медичними термінами), у складі котрих перший СК frei- сполучається з 

другими СК – ТО слабких дієслів: frei//machen (-te, -t) 1.оплачувати поштовим 

збором 2.вивільняти (робочу силу і т.д.); frei//setzen (-te, -t) 1.звільняти, вивільняти 

2.(фіз., хім.) вивільняти, виділяти (напр. енергію), утворені за M10: Adj./Adv.frei-

+SVschw. 

Прикметник frei у самостійному вжитку означає: 1. вільний, незалежний; 2. 

вільний; незайнятий; вакантний; 3. відкритий; 4. вільний, нічим не обмежений; 5. 

безкоштовний; 6. вільний (від чого-небудь); 7. необов’язковий; 8. добровільний. 

Прислівник frei має значення: 1. вільно; 2. відверто; 3. безкоштовно [286, с. 495]. 

В якості відокремлюваного СК frei- в складі ДО надає значення звільнення [293, с. 

164]. 

Зіставлення значень ТО дієслів та ДО дає можливість з’ясувати, чи впливає 

на семантику в складі ДО перший СК frei-: halten (іе, а) 1.тримати 

2.дотримуватися 3.мати, тримати (напр., якусь живність) → frei//halten (іе, а) 

1.платити (за кого-н.) пригощати (кого-н.) 2.зберігати в силі 3.резервувати; 

setzen (-te, -t) 1.посадити; поставити: встановлювати 2.саджати (рослини) → 

frei//setzen (-te, -t) 1.звільняти, вивільняти 2.(фіз., хім.) вивільняти, виділяти (напр. 

енергію) – перший СК додає значення звільнення, вивільнення до ТО дієслів; в усіх 

випадках значення ТО дієслова та ДО різні, перший СК модифікує семантику ДО. 

З прикметником/прислівником hoch- у якості першого СК виявлено: 
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1 ДО з першим СК hoch- та другим СК – ТО слабкого дієслова: hoch//lagern 

(-te, -t) високо покласти, підняти (напр., хворого), ДО утворена за M10: 

Adj./Adv.hoch-+SVschw. 

Прикметник hoch у самостійному вжитку означає: 1. високий; 2. великий; 3. 

благородний; 4. впливовий. Прислівник hoch має значення: високо, вгору [286, с. 

637-638; 293, с. 218]. В якості відокремлюваного СК hoch- надає значення: 1. 

напрямленості руху вгору; 2. підвищення або укріплення; 3. виводу або виходу кого-

небудь зі стану спокою (з розмовним забарвленням); 4. посилення, високої 

інтенсивності дії [293, с. 218]. 

Виявлення семантики, яку перший CK hoch- надає ДО, відбувається шляхом 

зіставлення значення ТО дієслова (другого СК ДО) із тим, яке отримує ДО з hoch-

: lagern (-te, -t) 1.розміщатися (табором); лежати 2.зберігатися на складі → 

hoch//lagern (-te, -t) (мед.) високо покласти, підняти (напр., хворого) – значення 

ТО дієслова та ДО подібні, але перший СК додає, привносить свою семантику 

підвищення або укріплення; це приклад сполучення значень першого та другого 

СК. 

З прикметником/прислівником kurz- у якості першого СК виявлено: 

1 ДО (котра належить до загальновживаної лексики, але має ПО-іменники, 

що є медичними термінами), у складі якої перший СК kurz- сполучається з другим 

СК – ТО сильного кореневого дієслова: kurz//schließen (о, о) закоротити, 

замкнути (електричний ланцюг), утворена за M10: Adj./Adv.kurz-+SVst. 

Прикметник kurz у самостійному вжитку означає: 1. короткий; 2. короткий, 

недовгий, нетривалий. Прислівник kurz означає: коротко [293, с. 758]. 

Виявлення семантики, яку перший СК kurz- надає ДО, відбувається шляхом 

зіставлення значення ТО дієслова (другого СК ДО) зі значенням, яке отримує ДО 

з kurz-: schließen (о, о) 1.закривати 2.замикати 3.зачиняти (закінчувати роботу) 

→ kurz//schließen (о, о) закоротити, замкнути (електричний ланцюг) – семантика 

ТО дієслова та ДО подібна, але ТО дієслова вживається в прямому сенсі, а ДО – в 

переносному, тобто перший СК нашаровує своє значення на ТО дієслова, 
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впливаючи на семантику ДО. 

З прикметником/прислівником nieder- у якості першого СК виявлено: 

4 ДО, у яких перший СК nieder- сполучається з другими СК – ТО сильних 

кореневих дієслів, наприклад: пieder//schlagen (и, а) І ослаблювати, знижувати 

(напр., температуру);(хім.) осаджувати, конденсувати II вдарити (по чому-

небудь, що лежить знизу) III ~ sich (хім.) випадати в осад, осаджуватись, 

конденсуватись. Структурний тип ДО утворений за M10: Adj./Adv.nieder-+SVst. 2 

ДО, у яких перший СК сполучається зі слабкими дієсловами, за M10: 

Adj./Adv.nieder-+SVschw.наприклад: nieder//schmelzen (-te, -t) розплавити.  

Щодо семантичного значення прикметника/прислівника nieder, який існує 

також у самостійному вжитку, зауважимо, що прикметник nieder означає: 1. 

низький, невисокий 2. нижчий  3. низький, підлий, ниций. Прислівник nieder 

означає: 1. вниз, донизу 2. геть [286, с. 149; 293, с. 328]. В якості першого СК 

nieder- надає значення: 1. направленості дії згори вниз; 2. зруйнування, знищення; 

3. пригнічення, утихомирювання, приборкування [293, с. 328]. 

Зіставивши значення ТО дієслова та ДО, з’ясовуємо, яку семантику в складі 

ДО надає перший відокремлюваний CK nieder-, наприклад: reißen (і, і) 1.рвати; 

відривати; зривати; виривати; розривати, роздирати 2.смикати → nieder//reißen 

(і, і) 1.зривати, перекидати, збивати 2.зносити, ламати 3.(хім.) випадати в осад. 

Відповідно, можна виокремити таку семантику nieder-: 1. значення направленості 

згори вниз: nieder//ziehen (о, о) тягнути вниз, тягнути до землі; 2. зруйнування, 

знищення: nieder//reißen (і, і) 1.зривати, перекидати, збивати 2.зносити, ламати 

3.(хім.) випадати в осад; 3. пригнічення, утихомирювання, приборкування: 

nieder//werfen (а, о) 1.скидувати, звалити (про хворобу, страх) 2.придавити, 

утихомирити, приборкати. 

Наявність значень, що їх надає 1-й СК ДО, свідчить про його вплив на 

формування семантики ДО. Зіставлення значень ТО дієслів та ДО допомогло 

виявити, що у 6 випадках зміст ТО дієслова та ДО подібний, але не ідентичний. 

Наприклад: drücken (-te, -t) 1.тиснути 2.натискати → nieder//drücken (-te, -t) 
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притиснути; gehen (і, а) 1.іти, ходити 2.йти, від’їжджати → nieder//gehen (і, а) 

опускатися, заходити; випадати (про осад); schlagen (u, а) 1.бити, вдаряти 

2.розбивати → nieder//schlagen (u, а) вдаряти; знижувати (напр., температуру); 

осаджувати, конденсувати. Отже, СК nieder- впливає на семантику ДО. 

З прикметником/прислівником still- у якості першого СК виявлено: 

1 ДО (котра належить до загальновживаної лексики, але має ПО-іменники, 

що є медичними термінами), у складі якої перший СК still- сполучається з другим 

СК – ТО сильного кореневого дієслова: still//stehen (а, а) 1.зупинятися 2.стояти, 

не працювати, утворена за M10: Adj./Adv.still-+SVst. 

Прикметник still у самостійному вжитку означає: 1. тихий, спокійний, 

сумирний; 2. мовчазний; 3. таємний. Прислівник still має значення: тихо, спокійно 

[286, с. 394]. 

Зіставлення семантики ТО дієслова та ДО з СК still- дає можливість 

з’ясувати, що перший СК still- у складі ДО надає значення зупинення, уповільнення 

дії: stehen (а, а) 1.стояти, бути у вертикальному положенні 2.знаходитися → 

still//stehen (а, а) 1.зупинятися 2.стояти, не працювати – відповідно, перший СК 

впливає на семантику ДО, оскільки значення ТО дієслова та ДО різні. 

З прикметником trocken- в якості першого СК виявлено: 

1 ДО (котра належить до загальновживаної лексики, але має ПО-іменники, 

що є медичними термінами), у складі якої перший СК trocken- сполучається з 

другим СК – ТО сильного кореневого дієслова: trocken//reiben (іе, іе) насухо 

витерти (протерти), утворена за M10: Adj.trocken-+SVst. 

Прикметник trocken у самостійному вжитку означає: сухий, висохлий [286, с. 

448]. 

Зіставлення значення ТО дієслова (другого СК ДО) зі значенням, яке 

отримує ДО з trocken- дає можливість з’ясувати, яку семантику в складі ДО надає 

перший СК trocken-: reiben (іе, іе) 1.терти 2.натирати, начищати 3.натерти 

(спричиняти подразнення) → trocken//reiben (іе, іе) насухо витерти (протерти). 

Відповідно, можна виділити таке значення trocken-: витирання, висушування та 
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зробити висновок про те, що перший СК модифікує семантику ДО під час її 

утворення, оскільки значення ТО дієслова та ДО різні. 

З прикметником wahr- у якості першого СК виявлено: 

1 ДО, у складі якої перший СК wahr- сполучається з другим СК – ТО 

сильного кореневого дієслова: wahr//nehmen (а, о) 1.помічати; розрізняти; 

відчувати; почувати; сприймати 2.використовувати 3.дотримуватись, утворена 

за M10: Adj.wahr-+SVst. 

Прикметник wahr у самостійному вжитку означає: справжній, дійсний, 

правильний [286, с. 566]. 

Виявлення семантики, яку перший CK wahr- надає ДО, відбувається шляхом 

зіставлення значення ТО дієслова (другого СК ДО) зі значенням, яке отримує ПО 

ДО з wahr-: nehmen (а, о) 1.брати; хапати 2.взяти, завоювати → wahr//nehmen (а, 

о) 1.помічати; розрізняти; відчувати; почувати; сприймати 2.використовувати 

3.дотримуватись – тобто, CK wahr- надає значення сприймання інформації. ТО 

дієслова вживається в прямому сенсі, а ДО – в переносному, значення ТО дієслова 

та ДО різні, з цього робимо висновок, що перший СК впливає на семантику ДО. 

Результати СА та використання елементів кількісного аналізу дають 

можливість зробити висновки щодо продуктивності перших та других СК цієї 

групи ДО. 

З’ясовано, що ДО із першими СК, які є прикметниками/прислівниками 

aufrecht-, fest-, frei-, hoch-, kurz-, nieder-, still-; прикметниками trocken-, wahr- не є 

продуктивним словотвірним типом в галузі медичної термінології: 

прикметник/прислівник nieder- у процесі внутрішньої валентності з ТО других 

СК-дієслів утворює 6 ДО, прикметник/прислівник frei- утворює 3 ДО, 

прикметник/прислівник fest- – 2 ДО, прикметники/прислівники aufrecht-, hoch-, 

kurz-, still- та прикметники trocken-, wahr- – утворюють по 1 ДО (усього виявлено 

17 ДО). 

Стосовно других СК у складі ДО із зазначеними першими СК: з’ясовано, що 

ТО сильних кореневих дієслів беруть участь у творенні 10 ДО, ТО слабких дієслів 
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беруть участь у творенні 6 ДО, виявлено також 1 ДО із другим СК – ТО 

префіксального сильного дієслова. 

Здійснений СА свідчить про те, що всі ДО з першими СК – 

прикметниками/прислівниками aufrecht-, fest-, frei-, hoch-, kurz-, nieder-, still-; 

прикметниками trocken-, wahr- утворені за M10. 

Значення ДО залежить від семантики 1-го СК – прикметника/прислівника та 

від семантики 2-го СК – дієслова. Виявлення семантики, яку перший СК надає ДО, 

здійснювалось шляхом зіставлення значень ТО дієслів (других СК ДО) із 

значеннями, які отримують ДО. Це дозволило з’ясувати, що більшість перших СК 

додають своє значення під час утворення ДО, що свідчить про їх вплив на 

формування семантики ДО. Визначено, що у процесі утворення ДО перші CK-

прислівники впливають на семантику ДО у 16 випадках із 17 (з першими СК – fest- 

(2), frei- (3), hoch- (1), kurz- (1), nieder- (6), still- (1), trocken- (1), wahr- (1), хоча в 1 

випадку відбувається збіг значень ТО дієслова зі значенням ДО (з першим СК 

aufrecht-). 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ II 

 

Для з’ясування структурно-семантичних особливостей ДО у сфері медичної 

термінології та ДО, котрі мають ПО-іменники медичні терміни, було здійснено 

СА із зазначенням М, визначено словотвірний потенціал перших СК ДО, з’ясовані 

значення перших СК та їх вплив на значення ДО. 

Під час дослідження було визначено такі особливості: ДО є складними 

утвореннями, у яких перший СК сполучається у процесі внутрішньої валентності 

з другим СК за М10. 

Усього опрацьовано 437 із першими СК: 

- прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, mit-, nach-, zu-; 

прийменником bei-; 

- прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; прислівником wieder-; 
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- 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 ТО таких структурних типів дієслів у 

інфінітиві: 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. 

Виявлено кілька ДО, у котрих другим СК є не дієслово, а ДО; а також кілька ДО, 

що утворені від ТО-іменників та ТО-прикметника, такі ДО відмінюються за 

слабкою відміною. 

Перші компоненти ДО є наголошуваними і відокремлюваними. Група ДО з 

першими СК прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; прислівником 

wieder- вимагає особливої уваги, так як будучи ненаголошеними, durch-, über-, um-

, wieder- є невідокремлюваними префіксами дієслів. 

Здійснений СА не тільки свідчить про існування внутрішніх валентністних 

зв’язків перших СК із другими СК, а також 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-; 

- 125 ДО 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 в процесі утворення 

ДО є прийменники/прислівники ab-, an-, auf-, aus- та прислівник ein-. 

Семантика ДО залежить від значення першого СК (прийменника, 
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прислівника, прикметника) та від семантики другого СК – дієслова, оскільки ДО 

є складним утворенням. З’ясовано, що перші СК мають семантичні значення, 

дещо відмінні від значень відповідних прийменників, прислівників, прикметників. 

Виявлення семантики, яку перший СК надає ДО, здійснювалось шляхом 

зіставлення та порівняння значень ТО дієслів (других СК ДО) із 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 під час утворення ДО перші СК впливають на 

значення ДО, модифікуючи їх семантику, – у більшості випадків. 

Виокремлено 127 прикладів ДО, у яких спостерігаємо десемантизацію 

першого СК, тобто значення ТО дієслова та утвореної ДО однакові. Виявлено 530 

прикладів ДО, де перший СК додає свою семантику до складу ДО. Може 

відбуватися нашарування значення першого СК на значення другого СК, в такому 

випадку значення ТО дієслова та ДО не ідентичні, але подібні. В інших випадках 

перший СК може здійснити на семантику ДО більш виражений вплив – при 

порівнянні значень ТО дієслова та ДО виявляємо, що вони є різними. Із названої 

кількості прикладів у 19 випадках перший СК, приєднуючись до ТО, утворює ДО 

зі значенням, протилежним значенню ТО дієслова. 

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 самий інфінітив дієслова може брати участь в 

утворенні різних ДО. Причому ДО з однаковою ТО дієслова та різними першими 

СК може мати різні, навіть протилежні значення (в залежності від першого СК). 

Основні положення розділу висвітлені у таких публікаціях автора: [17, с. 56-

61; 16, с. 137-142; 95, с. 107-113; 22, с. 37-41; 25, с. 148-149; 23, с. 5-8; 26, с. 58-61; 

34, с. 119-125; 24, с. 5-9]. 
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РОЗДІЛ III 

СЛОВОТВІРНА ФУНКЦІЯ ДІЄСЛІВНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ ПЕРШИМИ 

ВІДОКРЕМЛЮВАНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 

3.1. Структурні типи похідних основ іменників, утворених від дієслівних 

одиниць із першими відокремлюваними компонентами-

прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, mit-, nach-, zu-; 

прийменником bеі- 

 

З’ясовано, що структурно-семантичні особливості ДО у повній мірі 

розкривають їх суть складних, складених утворень, де важливо враховувати як у 

структурі, так і у семантиці вплив першого та другого СК. 

Потрібно 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. 

Для цього здійснюємо СА із словотвірним моделюванням термінів-іменників, 

похідних від ДО. 

ДО з першим CK ab- функціонують в якості ТО для утворення різних 

структурних типів іменників за допомогою субстантивації, конверсії другого CK-

інфінітива ДО, конверсії претериту другого CK-інфінітива ДО, суфіксації, 

словоскладання, за моделями М2, М3, М6, М7, М10. У галузі медичної 

термінології нами виявлено 311 іменників-ПО від ДО із першим СК ab-. 

Найбільша кількість ПО утворена способом словоскладання, виявлено: 

105 ПО із першим СК – ТО іменників, що співвідносяться з ТО ДО, 

Наприклад: Absonder//ung f → M10:SN=SN(SVEinheit+Suf-ung)s+SN 

Absonderungs//drüse f зовнішньосекреторна залоза, Absonderungs//gang m вивідна 

протока (найчастіше залози). 

79 складних іменників із другим СК – ТО іменників, що співвідносяться з 
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ТО ДО (наприклад: Ablös//ung f → M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung) 

Epidermis//ablösung f відокремлення епідермісу). 

Дещо менша кількість – 58 ПО іменників утворені суфіксальним способом 

словотворення за допомогою суфікса -ung (наприклад: ab//blassen (-te, -t) 

втрачати яскравість кольору, бліднути → M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung 

Abblass//ung f збліднення, Abblass//ung f temporale збліднення скроневого боку соска 

зорового нерва). 

21 ПО складних іменників, у СА яких використовується бінарне, 

дихотомічне членування на 2 СК (наприклад: Ablager//ung f → 

M10:SN=SN(SN+SN)+SN(SVEinheit+Suf.-ung) Farb/stoff//ablager/ung f відкладання 

пігменту, Kalk/salz//ablager/ung f відкладення (накопичення солей кальцію), 

Zahn/stein//ablager/ung f відкладання зубного каменя). 

20 ПО іменників-субстантивованих інфінітивів (наприклад: ab//horchen (-te, 

-t) вислуховувати → M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація) Abhorchen п 

аускультація, вислуховування; ab//lassen (іе, а) спускати; пускати кров → 

Ablassen п der subretinalen Flüssigkeit випускання субретинальної рідини. 

Виявлено 9 ПО безафіксно-похідних іменників (наприклад: ab//dampfen (-te, 

-t) випарювати → M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія) Abdampf m відпрацьована 

пара; ab//wehren (-te, -t) захищати, відбивати (атаку) → Abwehr f захист 

(організму). 

9 ПО безафіксно-похідних іменників, які утворені за конверсією претериту 

(наприклад: ab//streichen (і, і) витирати → М3:SN=SVEinheit imp.→SN(конверсія) 

Abstrich т мазок). 

Найменша кількість ПО утворена способом суфіксації за допомогою 

суфіксів -er, -е, -keit, -ling, -schaft, -sel. З них 3 ПО іменників із суфіксом -er, які 

утворені суфіксальним способом за M6:SN=SVEinheit+Suf.-er, наприклад: 

ab//zapfen (-te, -t) зціджувати, виціджувати → Abzapf//er т 1.катетер; 

2.троакар. 

3 ПО іменників із суфіксом -е, утворені за допомогою способу суфіксації за 
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такими моделями: 2 ПО за M6:SN=SVEinheit+Suf.-e:  Abfäll//e m pl див. Abfall//stoffe 

m pl відходи, та за M7:SN=SVEinheit imp.+Suf.-e: ab//nehmen (а, о) 1.знімати; 

2.віднімати, відрізати; 3.зменшувати → Abnahm//e 1.відняття; зняття; 

2.прийняття). 

Виявлено по 1 ПО іменника із суфіксами -keit, -ling, -schaft, -sel, утворені за 

допомогою суфіксації: ab//hängen (і, а) 1.залежати 2.звисати → 

M6:SAdj=SVEinheit+Suf.-ig abhäng//ig залежний; підвладний → M6:SN=SAdj+Suf.-

keit Abhängig//keit f залежність; ab//kommen бути (а, о) родом → 

M6:SN=SVEinheit+Suf-ling Abkömm//ling т 1.див. Abkomm//e т нащадок 2.похідне, 

дериват; ab//kommen бути (а, о) родом → M6:SN=SVEinheit+Suf.-schaft 

Abkommen//schaft f потомство; ab//sprengen (-te, -t) 1.підривати; відколювати, 

відламувати 2.відбивати → M6:SN=SVEinheit+Suf.-sel Abspreng//sel n частка, що 

відкололася, уламок. 

У 17 ДО із першим СК ab-, які належать до сфери медичної термінології та 

були виокремлені із фахових джерел, ПО-іменники у галузі медицини не виявлені. 

Наприклад: ab//bohren (-te, -t) просвердлювати; ab//fetten (-te, -t) знежирювати; 

ab//läutern (-te, -t) освітлювати, очищати. 

ДО з першим СК an- функціонують як ТО для утворення іменників шляхом 

субстантивації, конверсії, конверсії претериту, суфіксації, словоскладання. 

Похідні іменники утворені за моделями: М2, М3, М6, М7, М10. Із загальної 

кількості похідних іменників (141), що функціонують у галузі медичної 

термінології, найбільша кількість утворена способом словоскладання: виявлено 54 

складних іменників із другими СК – ТО іменників, що співвідносяться за 

структурою та семантикою з ТО ДО (наприклад: Anschopp//ung f → 

M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung) Blut//anschoppung f 1.збагачення кров’ю 

2.гіперемія, Milz//anschoppung f застійне повнокров’я селезінки). 

43 складних іменника із першими СК – ТО іменників, що співвідносяться з 

ТО ДО (наприклад: an//klopfen (-te, -t) постукати → M10:SN=SN(SVEinheit+Suf.-

er)+SN Anklopfer//krankheit f хвороба клепачів (варіант вібраційної хвороби). 
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17 ПО іменників, які співвідносяться за структурою та семантикою з 

відповідними ТО ДО, утворено суфіксальним способом із суфіксом -ung. 

(Наприклад: an//strömen (-te, -t) набігати, натікати → M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung 

Anström//ung f приплив крові, активна гіперемія). 

10 складних іменників, під час СА яких використовується бінарне, 

дихотомічне членування на 2 СК. Наприклад: Anreicherung f → 

M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung)s+SN Leukozyten/anreicherungs//präparat n 

лейкоконцентрат. 

Реалізуючи свій словотвірний потенціал за конверсією, ДО із першим СК 

аn- утворюють 6 ПО безафіксно-похідних іменників (наприклад: an//fallen (і, а) vt 

1.нападати, кидатись (на кого-небудь) 2.оволодіти (про почуття) vi виникати → 

M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія) Anfall m 1.напад 2.пароксизм). 

4 ПО безафіксно-похідних іменників утворено за конверсією претериту 

другого CK-інфінітива ДО. Наприклад: an//dringen (а, и) припливати (про кров) → 

M3:SN=SVEinheit imp.→SN(конверсія) Andrang т натиск, приплив. 

3 ПО іменників-субстантивованих інфінітивів, які співвідносяться за 

структурою та семантикою з відповідними ДО (наприклад: an//fressen (а, е) 

роз’їдати, коррозувати → M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація) Anfressen п 

аррозія; an//heilen (-te, -t) прирастати, прирощувати, приживлятись (про шкіру) 

→ Anheil//en п вживлення, приживлення). 

Найменша кількість ПО утворена способом суфіксації за допомогою 

суфіксів -er, -е, -keit, -sel, із них 2 ПО іменників, утворені за 

M6:SN=SVEinheit+Suf.-er (наприклад: an//spannen (-te, -t) натягувати, 

напружувати → Anspann//er т напружуючий м’яз, тензор). 

3 ПО іменників із суфіксом -е, з них 2 ПО утворено за M6:SN=SVEinheit+Suf-

е: an//zeigen (-te, -t) 1.сповіщати, повідомляти 2.вказувати → Anzeig//e f вказівка; 

а 1 ПО утворена за M7:SN=SVEinheit imp.+Suf.-e: an//liegen (а, е) 1.прилягати, 

межувати 2.облягати 3.бути важливим → Anlag//e f 1. схильність 2.природжена 

здатність 3.пристрій. 
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2 ПО іменників із суфіксом -keit, наприклад: an//fallen (і, а) vt 1.нападати, 

кидатись (на кого-небудь) 2.оволодіти (про почуття) vi виникати – 

M6:SAdj=SVEinheit+Suf.-ig anfäll//ig схильний (наприклад, до 

захворювання/одужання) → M6:SN=SAdj+Suf.-keit Anfäll//igkeit f схильність; 

an//färben (-te, -t) зафарбовувати → M6:SN=SVEinheit+Suf.-bar+Suf.-keit 

Anfärbbar//keit f здатність зафарбовувати, забарвлюваність. 

1 ПО іменника із суфіксом -sel, утворена за M6:SN=SVEinheit+Suf.-sel; 

an//hängen (заст. an//hangen) (і, а) І 1.вішати, привішувати 2.додавати 

3.нав’язувати II І.бути притаманним 2.дотримуватися (чого-н.) 3.чіплятися → 

Anhäng//sel п придаток, відросток. 

Також зазначимо, що у 23 ДО із першим СК an-, які функціонують у сфері 

медицини, ПО у галузі медичної термінології не виявлено. Наприклад: an//ätzen (-

te, -t) припікати; an//hören (-te, -t) вислуховувати; an//klemmen (-te, -t) 

прищемлювати. 

ДО з першим CK auf- функціонують в якості ТО для утворення іменників 

(субстантивацією, конверсією другого CK-інфінітива ДО, конверсією претериту 

другого CK-інфінітива ДО, суфіксацією, словоскладанням), за моделями: М2, М3, 

М6, М7, М10. Із загальної кількості похідних іменників (105), що функціонують у 

галузі медичної термінології, найбільша кількість утворена за допомогою способу 

словоскладання: виявлено 32 складних іменника із першим СК – ТО іменника, що 

співвідноситься з ТО ДО (наприклад: Auflös//ung f → M10:SN=SN(SVEinheit+Suf.-

ung)s+SN Аuflösungs//mittel n розчинник, Auflösungs//vermögen n 1.розчиняюча 

здатність 2.дозволяюча здатність ока, Auflösungs//wärme f теплота розчинення). 

32 складних іменника із другим СК – ТО іменників, що співвідносяться з ТО 

ДО (наприклад: Auflocker//ung f → M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung) 

Epithel//auflockerung f розпушення епітелію, Knochen//auflockerung f остеопороз). 

18 ПО іменників із суфіксом -ung, утворені за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung 

(наприклад: auf//fassen (-te, -t) 1.розуміти, сприймати 2.тлумачити → 

Auffass//ung f morphologisch-lokalistische морфо-локалістична уява (про діяльність 
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мозку). 

9 складних іменників, у СА яких використовується бінарне, дихотомічне 

членування на 2 СК (наприклад: Aufbau т → 

M10:SN=SN(SVEinheit→SNконверсія)+SN(SN+SN) Aufbau//stoff/wechsel m 

анаболізм; асиміляція). 

5 ПО іменників-субстантивованих інфінітивів, які утворені за 

M2:SN=SVEinheit-+SN(субстантивація) (наприклад: auf//heben (o, o) піднімати 

→ Aufheben n підняття, підйом). 

3 ПО безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом конверсії ТО 

претериту другого CK-інфінітива ДО (наприклад: auf//streichen (і, і) намазувати, 

наносити → M3:SN=SVEinheit imp.→SN(конверсія) Aufstrich m мазок). 

2 ПО іменників із суфіксом -er, утворені за M6:SN=SVEinheit+Suf-er 

(наприклад: auf//richten (-te, -t) піднімати, встановлювати → Aufricht//er m 

випрямляючий м ’яз). 

2 ПО безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом конверсії ТО 

другого CK-інфінітива ДО (наприклад: auf//bauen (-te, -t) будувати → 

M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія) Aufbau m будова, структура; побудова, ~ 

genotypischer генотипова структура). 

2 ПО іменників із суфіксом -е, утворені за M7:SN=SVEinheit imp.+Suf-e 

(наприклад: auf//liegen (а, е) лежати → Auflag//e f компрес). 

Зауважимо, що у 26 ДО із першим СК auf- ПО-іменників у галузі медичної 

термінології не виявлено, наприклад: auf//bersten (а, о) лопатися, тріснути; 

auf//brühen (-te, -t) заварювати (трави). 

ДО з першим СК aus- функціонують як ТО для утворення різних 

структурних типів іменників шляхом субстантивації, конверсії другого CK-

інфінітива ДО, конверсії претериту другого CK-інфінітива ДО, суфіксації, 

словоскладання, за моделями М2, М3, М6, М7, М10. Із загальної кількості (127) 

похідних іменників у сфері медичної термінології найбільша кількість утворена 

способом словоскладання, виявлено: 47 складних іменників з першими СК – ТО 
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іменників, що співвідносяться з ТО ДО (наприклад: Ausleer//ung f → 

M10:SN=SN(SVEinheit+Suf.-ung)s+SN Аusleerungs//mittel п проносне; aus//schütten 

(-te, -t) викидати (напр. інкрет або секрет) → M10:SN=SN(SVEinheit+Suf.-

ung)s+SN Аusschüttungs/faktor т фактор викидання (напр. інкрета або секрета). 

Крім того, виявлено 40 складних іменників із другими СК – ТО іменників, 

що співвідносяться з ТО ДО. Наприклад: Ausdunst//ung (Ausdünst//ung) f → 

M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung) Haut//ausdünstung f випар, виділення 

(газоподібні) із шкіри; Ausheber//ung f → M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung) 

Magen//ausheberung f витяг шлункового соку (шлункового вмісту), ~ fraktionierte 

фракційний витяг шлункового соку. 

17 ПО іменників із суфіксом -ung, які утворені за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung 

(наприклад: aus//heilen (-te, -t) виліковувати, зціляти → Ausheil//ung f одужання, 

вилікування; заживлення; aus//scheiden (іе, іе) виділяти, відділяти → 

Ausscheid//ung f виділення, секреція, відділення). 

10 складних іменників, у СА яких використовується бінарне, дихотомічне 

членування на 2 СК (наприклад: Ausführungs//gang т → 

M10:SN=SN(SN+SN+SN)+SN(SVEinheit+Suf-ung+s+SN) 

Bauch/speichel/drüsen//ausführungs/gang m вивідна протока підшлункової залози). 

4 ПО іменників-субстантивованих інфінітивів, утворених за 

M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація) (наприклад: aus//bügeln (-te, -t) 

випрасувати → Ausbügeln n прасування (з метою дезінфекції або дезінсекції); 

aus//flocken (-te, -t) І осаджувати, викликати коагуляцію II випадати, 

коагулювати → Ausflocken п флокуляція; коагуляція). 

2 ПО безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом конверсії ТО 

другого CK-інфінітива ДО за M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія) (наприклад: 

aus//schlagen (и, а) 1.виступати, проступати (про наліт) 2.відхилятись → 

Ausschlag т 1.висип 2.розмах; відхилення; aus//tauschen (-te, -t) обмінювати → 

Austausch т обмін, ~ der Erbfaktoren обмін спадкових факторів). 

2 ПО іменників із суфіксом -er, утворені за M6:SN=SVEinheit+Suf.-er 



136 

 

 

(наприклад: aus//strecken (-te, -t) витягувати, розтягувати → Ausstreck//er т 

витягальний м’яз). 

3 ПО безафіксно-похідних іменників, утворені шляхом конверсії ТО 

претериту другого CK-інфінітива ДО, які співвідносяться за структурою та 

семантикою з відповідними ТО ДО, утворені за M3:SN=SVEinheit imp. 

→SN(конверсія) (наприклад: aus//streichen (i, i) розмазувати, змазувати → 

Ausstrich m мазок). 

2 ПО іменників із суфіксом -е, які співвідносяться за структурою та 

семантикою з відповідними ТО ДО, причому одна ПО утворена за 

M6:SN=SVEinheit+Suf.-e: aus//lesen (а, е) відбирати, вибирати, сортувати → 

Ausles//e f 1.відбір, селекція 2.підбір; а інша ПО утворена за M7:SN=SVEinheit 

imp.+Suf.-e: aus//nehmen (а, о) витягати, видаляти (зуб, чужорідне тіло) → 

Ausnahm//e f виключення. 

Зазначимо, що в напрямку від 27 ДО із першим СК aus- ПО-іменники в 

галузі медичної термінології нами не виявлені, наприклад: aus//brühen (-te, -t) 

випарювати; aus//gasen (-te, -t) дегазувати. 

ДО з першим СК bei- функціонують як ТО для утворення ПО способом 

суфіксації та словоскладання. Виявлено 2 ПО іменників із суфіксом -ung, утворені 

за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung: bei//mengen примішувати, домішувати, додавати 

→ Beimeng//ung f домішка; bei//mischen (-te, -t) примішувати (про ліки) → 

Beimisch//ung f домішка, Beimisch//ung f von Jod zum Kochsalz йодування солі. 

Крім того, 10 складних іменників із другим СК – ТО іменників, що 

співвідносяться з ТО ДО, утворені словоскладанням за 

M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung): Beimeng//ung f → Jod//beimengung f 

домішка, додавання йоду; Beimisch//ung f → Calcium//beimischung f домішка 

кальцію. 

ДО з першим СК mit- функціонують як ТО для утворення кількох 

структурних типів іменників, які співвідносяться за структурою та семантикою з 

ТО ДО. Із 10 ПО іменників, що функціонують у галузі медичної термінології, 
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найбільша кількість утворена за допомогою способу словоскладання: 4 іменники 

із першим СК – ТО іменника, що співвідноситься з ТО ДО (наприклад: mit//hören 

(-te, -t) → M10:SN=SN(SVEinheit→SN(конверсія)+SN: Mithör//schwelle f порог 

тест-тону при шумовій аудіометрії; Mitleid п → Mitleidigungs//nerv т 

симпатический нерв (Mitleidigung не виявлено). 

2 ПО іменників із суфіксом -ung, утворені за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung: 

mit//schwingen (а, и) резонувати → Mitschwing//ung f резонанс; mit//wirken (-te, -t) 

брати участь, сприяти → Mitwirk//ung f 1.сприяння 2.спільна дія 3.співдружня дія 

3.синергізм. 

Виявлено 1 ПО іменника, утворену способом субстантивації за 

M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація): mit//leiden (і, і) співчувати → Mitleiden п 

співчуття (емпатія); 1 ПО безафіксно-похідного іменника, утворену шляхом 

конверсії ТО другого CK-інфінітива ДО за M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія): 

mit//leiden (і, і) співчувати → Mitleid п співчуття (емпатія); 1 ПО іменника, 

утворену шляхом субстантивації ТО зі зміною кореневої голосної другого СК-

інфінітива ДО за M6:SN=SVEinheit+Suf.-e: mit//helfen (-а, -о) допомагати → 

Mithilf//e f допомога, сприяння; 1 ПО іменника із суфіксом -er, утворену за 

M6:SN=SVEinheit+Suf.-er: mit//essen (а, е) їсти разом → Mitess//er т комедон, 

шкірний вугор. 

ДО з першим СК nach- функціонують як ТО для утворення кількох 

структурних типів іменників, які співвідносяться за структурою та семантикою з 

ТО ДО за моделями: М2, М6, М10. Із загальної кількості ПО (21) іменників 

виявлено: 8 складних іменників із другим СК – ТО іменників, що співвідносяться 

з ТО ДО за M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung) (наприклад: Nachwirk//ung f → 

Arznei//nachwirkung f післядія ліків). 

4 ПО іменників із суфіксом -ung, які утворені за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung 

(наприклад: nach//füllen (-te, -t) доливати, досипати, додавати → Nachfüll//ung f 

піддування (при лікувальному пневмотораксі). 

2 складних іменників із першим СК – ТО іменника, що співвідноситься з ТО 
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ДО, наприклад: nach//kommen (-a, -o) приходити пізніше; виконувати → 

M10:SN=SN(SVEinheit→SN(субстантивація)+SN: Nachkommen//generation f 

наступне покоління, Nachkommen//zahl f число нащадків. 

2 ПО безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом конверсії ТО 

другого CK-інфінітива ДО, які співвідносяться за структурою та семантикою з 

відповідними ТО ДО та утворені за M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія): nach//bilden 

(-te, -t) копіювати → Nachbild n копія; суб’єктивне зорове сприйняття, що 

залишається і після зникнення об’єкту; nach//weisen (іе, іе) довести, підтвердити 

(документально, експериментально), показати, виявити → Nachweis т доказ, 

свідоцтво; підтвердження. 

Виявлено 2 ПО іменників із суфіксом -e, утворені за M6:SN=SVEinheit+Suf.-

e: nach//folgen (-te, -t) слідувати → Nachfolg//e f наслідування, наступність, 

спадкоємність, спадковість; nach//sorgen (-te, -t) доліковувати → Nachsorg//e f 

наступний, подальший нагляд, подальше лікування, доліковування. Виявлено 1 ПО 

іменника з суфіксом -ling, утворену за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ling: nach//kommen 

(-а, -о) 1.приходити пізніше 2.доганяти 3.виконувати → Nachkömm//ling т 

нащадок. Виявлено 1 ПО іменника з суфіксом -schaft, утворену за 

M6:SN=SVEinheit+Suf.-schaft: nach//kommen (-а, -о) 1.приходити пізніше 

2.доганяти 3.виконувати → Nachkommen//schaft f потомство, ~ erbgleiche 

потомство з однаковими спадковими ознаками, клон. Виявлено 1 складний 

іменник, в СА яких використовується бінарне, дихотомічне членування на 2 СК: 

Ei/weiß//nachweis т виявлення білка. 

ДО з першим CK zu- функціонують як ТО для утворення ПО іменників, що 

співвідносяться за структурою та семантикою з ТО ДО, різними способами: 

конверсією другого CK-інфінітива ДО, конверсією претериту другого CK-

інфінітива ДО, суфіксацією, словоскладанням, за моделями: М2, М3, М6, М7, 

М10. Із загальної кількості ПО іменників (64) найбільша кількість ПО утворена за 

допомогою словоскладання, виявлено: 

31 складний іменник із другим СК – ТО іменників, що співвідносяться з ТО 
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ДО (наприклад: Zufuhr f → M10:SN=SN+SN(SVEinheit ітр.→SNконверсія) 

Blut//zufuhr f приплив крові, Kalk//zufuhr f надходження кальцію до організму, 

Kalorien//zufuhr f забезпечення організму калорійними поживними речовинами. 

15 складних іменників із першим СК – ТО іменника, що співвідноситься з 

ТО ДО, наприклад: Zubereit//ung f → M10:SN=SN(SVEinheit+Suf.-ung)s+SN 

Zubereitungs//form f форма виготовлення (ліків), лікарська форма. 

Виокремлено 5 складних іменників, в СА яких використовується бінарне, 

дихотомічне членування на 2 СК: Zufuhr f → M10:SN=SN+SN(SVEinheit 

ітр.→SNконверсія)+SN Milz//zufuhr//behandlung f лікування годуванням 

селезінкою. 

Суфіксація за допомогою суфіксу -ung: – 5 ПО іменників, утворені за 

M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung, наприклад: zu//lassen (іе, а) допускати (кого-небудь до 

чого-небудь) → Zulass//ung f допуск, дозволення (напр. клінічного використання 

засобу). 

3 ПО – безафіксно-похідні іменники утворені шляхом конверсії ТО 

претериту другого CK-інфінітива ДО за M3:SN=SVEinheit ітр.→SN(конверсія), 

наприклад: zu//stehen (а, а) належати, годитися → Zustand т стан, ~ funktioneller 

функціональний стан, ~ gesundheitlicher стан здоров’я, ~ hygienischer санітарний 

стан і т.д. 3 ПО безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом конверсії ТО 

других CK-інфінітивів ДО за M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія), наприклад: 

zu//wachsen (и, а) 1.прирощуватися, додаватися 2.зарастати → Zuwachs т 

приріст, Zuwachs der Karies приріст карієсу. 1 ПО утворена шляхом 

субстантивації за M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація): zu//hören (-te, -t) 

слухати → Zuhören n слухання, вслуховування (уважно, емпативно). 

1 ПО іменника із суфіксом -е, утворена за M7:SN=SVEinheit imp.+Suf.-e: 

zu//nehmen (а, о) 1.додавати ваги 2.зростати, збільшуватися, прибавлятись; 

повнішати → Zunahm//e f приріст, збільшення ваги, Zunahm//e f der Körperlänge, 

jährliche щорічний приріст (довжини тіла). 

Потрібно також зазначити, що від 5 ДО із першим CK zu- в галузі медичної 
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термінології не виявлено ПО. Наприклад: zu//heilen (-te, -t) загоюватися (напр. про 

рану); zu//nähen (- te, -t) зашивати; zu//strömen (-te, -t) притікати, zu//weisen (ie, ie) 

відводити. 

СА засвідчив, що ДО з першими СК – прийменниками/прислівниками ab-, 

an-, auf-, aus-, mit-, nach-, zu-; прийменником bei- функціонують у ролі ТО для 791 

ПО іменників медичної термінології, що утворені різними словотвірними 

способами за М2, М3, М6, М7, М10. 

За результатами СА можна зробити висновок, що ДО з першими СК – 

прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, mit-, nach-, zu-; прийменником 

bei- на матеріалі медичної термінолексики виявляють різну словотвірну 

продуктивність в залежності від першого СК (наприклад, виявлено 311 ПО, 

утворених від ДО з першим СК ab-, та лише 10 ПО, утворених від ДО з першим 

СК mit-); а також відповідно до словотвірного типу (найбільш продуктивними є 

словоскладання (554 ПО) та суфіксальний спосіб із суфіксом -ung (156 ПО), 

найменша кількість ПО утворена за допомогою суфіксів -ling, -shaft (по 1 ПО). 

Велика кількість розглянутих складних ПО утворена за допомогою 

субституції (заміни) першого СК (наприклад: Abhärtungs//mittel n pl засоби 

загартовування, Abhärtungs//kur f загартовування та ін.), або другого СК 

(Abkoch//ung f → Kamillen//abkochung f відвар ромашки, Kräuter//abkochung f 

трав’яний відвар, декокт). 

Також з’ясовано, що у 98 ДО (17 – із першим СК ab-, 23 – із першим СК an-

, 26 – з першим СК auf-, 27 – з першим СК aus-, 5 – з першим СК zu-) ПО-іменників 

в галузі медичної термінології не виявлено. 

Результати СА представлені у таблицях. 

 

3.2. Структурні типи похідних основ іменників, утворених від дієслівних 

одиниць із першими відокремлюваними компонентами-

прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; прислівником wieder- 
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У ПО іменників, утворених від ДО з першими СК – 

прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; прислівником wieder- іноді 

складно виявити, яка саме ТО є первинною: ТО ДО чи ТО префіксального 

дієслова, так як семантика ДО та префіксального дієслова буває схожа 

(´durch//bluten (-te, -t) просякнути кров’ю, кровити; durch´bluten (-te, -t) 

постачати кров → Durch´blut//ung f кровопостачання, кровотік) а іноді навіть 

збігається (´über//ziehen (о, о) надягати (що-небудь поверх чого-небудь) 

(über´ziehen (о, о) обтягувати; надягати) → Überzug т покрив → Epithel//überzug 

т епітеліальний покрив і т.д.). 

Деякі ПО, в свою чергу, мають значення, одночасно співвідносні зі 

значеннями ДО та значеннями префіксального дієслова (´durch//brechen (а, о) І 

1.проламувати, пробивати (напр. отвір) 2.переламувати, розламувати (навпіл, на 

дві частини) II 1.прориватися 2.прорізуватися (про зуби) durch´brechen 

1.пробивати, проламувати 2.проривати, прободати 3.порушувати (заборону) → 

´Durchbruch т 1.пролом 2.прорив 3.прорізування (зубів) 4.прободіння; 

Durch´brech//ung 1.прорив 2.перфорація 3.прорізування (зуба). 

Як правило, ТО ДО із першими СК (´durch-, ́ über-, ́ um- і т.д.) та їх ПО мають 

однаковий наголос на перший словотворчий компонент. ТО префіксальних дієслів 

з префіксами (durch-, über- і т.д.) та їх ПО, як правило, мають однаковий наголос 

на другий СК. Хоча у деяких префіксальних іменників наголос падає на перший 

склад, як у іменника, похідного від ДО, в той час як за семантикою вони походять 

від префіксального дієслова (наприклад: um´fangen обхоплювати, обвивати, 

обнімати → ´Umfang т 1.окружність 2.об’єм; розмір → Bauch//´umfang т 

окружність живота, Becken//´umfang т об’єм таза, Brust//´umfang т об’єм, 

окружність грудної клітини. 

У кількох медичних термінів взагалі не виявлено ТО ДО, або ТО 

префіксального дієслова для другого СК у складі медичних термінів-складних 

слів, наприклад, Frоntzahn//überbiß, т перехоплюючий (ножицеподібний) прикус). 

Можливо, не виявлені ТО є лакунами, які можуть бути заповнені в процесі 



142 

 

 

розвитку мови взагалі та медичної терміносистеми зокрема. 

ДО з першим СК прийменником/прислівником durch- функціонують як ТО 

для утворення іменників кількома способами (субстантивацією, конверсією 

другого CK-інфінітива ДО, конверсією претериту другого CK-інфінітива ДО, 

суфіксацією, словоскладанням), за моделями: М2, М3, М6, М10. Усього в галузі 

медичної термінології виявлено 53 іменники-ПО від ДО із першим СК durch-. 

Найбільша кількість ПО утворена способом словоскладання, виявлено: 

18 складних іменників із другими СК – ТО іменників, що співвідносяться з 

ТО ДО, (наприклад: ´Durchsetz//ung f проведення, здійснення → 

10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung) Fett//durchsetzung f жирова інфільтрація). 

15 складних іменників із першим СК – ТО іменників, що співвідносяться з 

ДО (наприклад: Durchlaß т → M10:SN=SN(SVEinheit→SNконверсія)+SN 

Durchlaß//fähigkeit f пропускна здатність). 

Виявлено 8 ПО іменників із суфіксом -ung, утворені за 

M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung (наприклад: durch//schwitzen (-te, -t) проступати у 

виглялі випоту → Durchschwitz//ung f пропотівання, транссудація). 

4 ПО іменників-субстантивованих інфінітивів, утворених за 

M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація). Наприклад: durch//glühen (-te, -t) 

прожарювати, прокалювати → Durchglühen п прожарювання. 

Виявлено також 3 ПО безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом 

конверсії ТО претериту другого CK-інфінітива ДО за M3:SN=SVEinheit 

ітр.→SN(конверсія) durch//schneiden (і, і) розрізати, прорізати, перерізати → 

Durchschnitt т поперечний розріз. 

1 ПО безафіксно-похідного іменника, утворена шляхом конверсії ТО 

другого CK-інфінітива ДО, яка співвідноситься за структурою та семантикою з 

відповідною ТО ДО та утворена за M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія): durch//fallen 

(іе, а) 1.падати 2.провалюватись → Durchfall т діарея. 

1 ПО іменника, утвореного суфіксальним способом із суфіксом -еr, за 

M6:SN=SVEinheit+Suf.-er: durch//messen (а, е) обмірювати, вимірювати → 



143 

 

 

Durchmess//er т діаметр, ~ biparietaler поперечний діаметр черепа, ~ bitemporaler 

малий поперечний діаметр черепа, ~ gerader прямий розмір черепа; та 3 ПО 

іменників, утворених суфіксальним способом із суфіксом -keit, наприклад: 

durch//lassen (іе, а) пропускати → M6:SAdj=SVEinheit+Suf.-ig durchläss//ig 

проникний, водопроникний → M6:SN=SAdj+Suf.-keit → Durchlässig//keit f 

1.прохідність 2.проникність; 

Потрібно зазначити, що у 21 ДО із першим СК durch- не виявлено ПО-

іменників в галузі медицини (наприклад: durch//brennen (brannte durch, 

durchgebrannt) пропалювати; прожарювати). 

ДО з першим СК прийменником/прислівником über- функціонують як ТО, 

що утворюють ПО іменників кількома способами (субстантивацією, суфіксацією, 

словоскладанням), за моделями: М2, M3, М6, М10. Усього у галузі медичної 

термінології виявлено 20 іменників-ПО від ДО з першим СК über-, що свідчить 

про досить низький словотвірний потенціал ДО з першим СК über- у цій сфері. 

Виявлено 7 складних іменників із першим СК – ТО іменника, що співвідноситься 

з ТО ДО, утворених способом словоскладання. Наприклад: über//leiten (-te, -t) 

1.переводити, переносити 2.переливати (рідину) → M10:SN=SN(SVEinheit+Suf.-

ung)+s+SN Überleitungs//fasern f pl провідні (напр. комісуральні) волокна, 

Überleitungs//stück п уставний відділ нефрона. Виявлено 4 складних іменників із 

другим СК – ТО іменника, що співвідноситься з ТО ДО, утворених способом 

словоскладання. Наприклад: ´über//ziehen (о, о) надягати (що-небудь поверх чого-

небудь) → M10:SN=SN+SN(SVEinheit ітр.→SN(конверсія) Epithel//´überzug m 

епітеліальний покрив. 

4 ПО безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом конверсії ТО 

претериту другого CK-інфінітива ДО за über//gehen (i, a) 1.переходити, 

переїжджати 2.переходити, приступати M3:SN=SVEinheit ітр.→SN(конверсія) 

Übergang m 1.перехід 2.перехідний стан, перехідний період. 

2 ПО іменників, у СА яких використовується бінарне, дихотомічне 

членування на 2 СК (наприклад: Überzug m → M10:SN=SN+SN+SN(SVEinheit 
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ітр.→SN(конверсія) Bauch/fell//überzug  m очеревинний покрив). 

Виявлено 2 ПО іменників, утворених суфіксальним способом із суфіксом -

ung за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung: ´über//leiten (-te, -t) 1.переводити, переносити 

2.переливати (рідину) → Überleit//ung f переливання та 1 ПО іменника, утвореного 

шляхом субстантивації M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація): über//ragen (-te, -

t) видаватися, виступати → Überragen п вистоювання (органа) 

ДО з першим СК прийменником/прислівником um- функціонують як ТО для 

утворення ПО іменників кількома способами (субстантивацією, конверсією 

другого CK-інфінітива ДО, суфіксацією, словоскладанням), за моделями: М2, М6, 

М10. Усього у галузі медичної термінології виявлено 45 іменників-ПО від ДО із 

першим СК um-. Найбільша кількість ПО утворена способом словоскладання, 

виявлено: 20 складних іменників із другим СК – ТО іменників, що співвідносяться 

з ТО ДО. Наприклад: Umschlag m → M10:SN=SN+SN(SVEinheit→SNконверсія) 

Alkohol//umschlag m спиртовий компрес, Eis//umschlag m льодяне обгортання, 

Brei//umschlag m припарка. 

8 складних іменників із першим СК – ТО іменника, що співвідноситься з ТО 

ДО (наприклад: Umbau т → M10:SN=SN(SVEinheit→SNконверсія)+SN 

Umbau//aktivität f активність перетворення; Umschlag m компрес → 

Umschlags//methode f метод лікування за допомогою компресів). 

7 складних іменників, у СА яких використовується бінарне, дихотомічне 

членування на 2 СК. Наприклад: Umschlag m → 

M10:SN=SN(SAdj+SN)+SN(SVEinheit→SNконверсія)  Kalt/wasser//umschlag m 

холодне обгортання. 

6 ПО іменників із суфіксом -ung, утворені за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung 

(наприклад: um//pflanzen (-te, -t) пересаджувати (рослини, також шкіру) → 

Umpflanz//ung f трансплантація). 

2 ПО іменників-субстантивованих інфінітивів, утворені за 

M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація): um//hüllen (-te, -t) огортати; 

обгортати, пов’язувати (що-небудь навколо чого-небудь) → Umhüllen п 
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укутування; обгортання; um//schlagen (u, а) 1.надягати 2.обгортати, 

обмотувати → Umschlagen п 1.див. um//schlagen 2.перехід (з одного стану в 

інший), ~ heißer 1.гаряче вкутування 2.припарка. 

2 ПО безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом конверсії ТО 

другого CK-інфінітива ДО, які співвідносяться за структурою та семантикою з 

відповідними ТО ДО та утворені за M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія): um//bauen 

(-te, -t) перебудовувати; реорганізовувати → Umbau m 1.перебудова 

2.перетворення; um//schlagen (u, а) 1.надягати 2.обгортати, обмотувати → 

Umschlag m компрес, обгортання, припарка. 

У 8 ДО, які було виокремлено з фахових джерел, ПО-іменників у галузі 

медицини не виявлено. 

ДО з першим СК – прислівником wieder- функціонують як ТО для утворення 

кількох структурних типів іменників (за субстантивацією, конверсією другого 

CK-інфінітива ДО, суфіксацією, словоскладанням), за моделями: М2, М6, М10. 

Усього у галузі медичної термінології виявлено 9 іменників-ПО, співвідносних із 

ДО з першим СК wieder-. 

З них найбільша кількість ПО утворена способом словоскладання, виявлено: 

4 складні іменники із першим СК – ТО іменника, що співвідноситься з ТО ДО. 

Наприклад: Wiederbeleb//ung f → M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung)s+SN 

Wiederbelebungs//gruppe f реанімаційна група, Wiederbelebungs//versuch m спроба 

оживлення (кого-небудь); спроба привести кого-небудь до тями, 

Wiederbelebungs//wagen m реанімаційна машина. 

3 ПО іменників із суфіксом -ung, утворені за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung. 

Наприклад: wieder//beleben (-te, -t) 1.оживляти; приводити до тями 2.перен. 

оживляти, повертати до життя 3.хім. регенерувати (напр., каталізатор) → 

Wiederbeleb//ung f 1.реанімація, оживлення організму 2.приведення до тями 3.хім. 

регенерація (напр., каталізатора); wiederher//stellen (´stellte ´wieder her, 

wieder´hergestellt) 1.відновлювати, повертати до попереднього стану 2.відновити 

(здоров’я), поставити на ноги (хворого); одужати → Wiederherstell//ung f 
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1.відновлення; регенерація; реабілітація 2.одужання; вилікування; зцілення, ~ 

funktionelle медична реабілітація. 

1 ПО іменника-субстантивований інфінітив, який співвідноситься за 

структурою та семантикою з відповідними ДО, та утворений за 

M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація): wieder//auf//leben (´lebte ´wieder auf, 

wieder´aufgelebt) оживляти, відроджувати, воскреснути → Wiederaufleben n 

1.оживлення, пожвавлення, відродження 2.збудження. 

1 ПО безафіксно-похідного іменника, утвореного шляхом конверсії ТО 

другого CK-інфінітива ДО, яка співвідноситься за структурою та семантикою з 

відповідною ТО ДО та утворена за M2:SN=SVEinheit→SN(конвepciя): 

wieder´aufbauen (´baute ´wieder auf, wieder´aufgebaut) відновлювати; 

перебудовувати → Wiederaufbau m відновлення. 

У 3 ДО із першим СК wieder-, виокремлених із медичних словників, ПО-

іменників в галузі медицини не виявлено: wieder´aufkommen (impf kam wieder auf 

part II wieder´aufgekommen) одужувати, видужувати; wieder´aufstehen (impf stand 

wieder auf part II wieder´aufgestanden) знову стати на ноги, одужати (про 

тяжкохворого). 

СА показав, що ДО з першими відокремлюваними СК – 

прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; прислівником wieder- є ТО для 

127 ПО іменників медичної термінології, утворюють ПО різними словотвірними 

способами за М2, М3, М6, М10. За результатами СА можна зробити висновок, що 

у галузі медичної термінолексики названі перші СК виявляють загалом невисоку 

словотвірну продуктивність. 

Кількість ПО залежить від першого СК (виявлено 53 ПО, утворених від ДО 

із першим СК durch-, та лише 9 ПО, утворених від ДО із першим СК wieder-). Крім 

того, кількість ПО коливається відповідно до словотвірного способу (найбільш 

продуктивними є словоскладання (85 ПО) та суфіксальний спосіб із суфіксом -ung 

(19 ПО); найменша кількість ПО утворена, наприклад, із суфіксом -er (1 ПО), 

взагалі не виявлено ПО за кількома способами словотворення (наприклад, 
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утворених способом суфіксації за допомогою суфіксу -e, та ін.). 

Серед ПО, утворених словоскладанням, деякі складні похідні іменники 

утворені за допомогою субституції (заміни) першого СК (наприклад: Umbau т → 

Umbau//aktivität f активність перетворення, Umbаu//prozess m процес 

перетворення і т.д.), або другого СК (наприклад: Umschlag m → Alkohol//umschlag 

m спиртовий компрес, Eis//umschlag m льодяне обгортання, Kräuter//umschlag m 

обгортання за допомогою лікарських рослин та ін.). 

Також з’ясовано, що у 33 ДО (21 – з першим СК durch-, 1 ДО – з першим СК 

über-, 8 ДО – з першим СК um-, 3 ДО з першим СК wieder-), які функціонують у 

сфері медицини, ПО-іменників у цій сфері не виявлено. 

Результати СА наведені у таблицях. 

 

3.3. Структурні типи похідних основ іменників, утворених від дієслівних 

одиниць із першими відокремлюваними компонентами-прислівниками 

danieder-, dar-, ein-, einher-, fort-, herab-, heran-, heraus-, hervor-, hin-, hinein-, 

hinunter-, zusammen- 

 

ДО з першим СК – прислівником dar- функціонують як ТО для утворення 

іменників способом суфіксації та словоскладання за моделями: М6, М10. Усього 

у галузі медичної термінолексики виявлено 7 іменників ПО від ДО з першим СК 

dar-. Найбільша кількість ПО утворена способом словоскладання, виявлено: 3 

складні іменники з другими СК – ТО іменників, що співвідносяться з ТО ДО: 

Darstell//ung f → M10:SN=SN+n+SN(SVEinheit+Suf.-ung) Blasen//darstellung f 

зображення міхура (напр. рентгенівське), Drüsen//darstellung f, röntgenologische 

рентгенівське дослідження залоз, гландулографія, 

M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung) Kontrast//darstellung f контрастне 

рентгенівське зображення. 1 складний іменник із першим СК – ТО іменника, що 

співвідноситься з ТО ДО: Darreich//ung f → M10:SN=SN(SVEinheit+Suf.-ung)s+SN 

Darreichungs//form f форма введення; форма використання. 1 складний іменник, 
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який співвідноситься з одним із компонентів складного іменника з бінарним, 

дихотомічним членуванням на 2 СК: Darstell//ung f → 

M10:SN=SN(SAdj+SN)+SN(SVEinheit+Suf.-ung) Dünn/darm//darstellung f 

рентгенівське зображення тонкого кишечнику. 

Суфіксальним способом із суфіксом -ung утворено 2 ПО за 

M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung: dar//reichen (-te, -t) підносити, подавати → 

Darreich//ung f 1.видача, роздача (напр. ліків) 2.введення; dar//stellen (-te, -t) 

зображувати, представляти → Darstell//ung f зображення. 

ДО з першим СК прислівником ein- функціонують як ТО для утворення 

кількох структурних типів іменників (утворених субстантивацією, конверсією 

другого CK-інфінітива ДО, конверсією претериту другого CK-інфінітива ДО, 

суфіксацією, словоскладанням), за моделями: М2, М3, М6, М7, М10. Усього у 

галузі медичної термінолексики виявлено 172 іменники-ПО від ДО з першим СК 

ein-. Найбільша кількість ПО від ДО із першим СК ein- утворена способом 

словоскладання, виявлено 53 складних іменників із першим СК – ТО іменника, що 

співвідноситься з ТО ДО. Наприклад: Einklemm//ung f → 

M10:SN=SN(SVEinheit+Suf.-ung)s+SN Einklemmungs//dauer f тривалість 

защемлення, Einklemmimgs//erscheinung f прояв (симптом) защемлення; 

Einschläfer//ung f → M10:SN=SN(SVEinheit+Suf.-ung)s+SN Einschläferungs//mittel n 

снодійний засіб. 

Також виявлено 48 ПО іменників, які утворені способом суфіксації, із 

суфіксом -ung, за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung, наприклад: ein//atmen (-te, -t) 

вдихати → Einatm//ung f вдих; ein//balsamieren (-te, -t) бальзамувати → 

Einbalsamier//ung f бальзамування; ein//bilden (-te, -t) уявляти, думати → 

Einbild//ung f сила уяви. 

43 складний іменник із другим СК – ТО іменників, що співвідносяться з ТО 

ДО. Наприклад: Einbring//ung f → M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung) 

Bruch//einbringung f вправлення грижі; Einsetzen n → 

M10:SN=SN+SN(SVEinheit→субстантивація) Zahn//einsetzen n вставлення зубів. 
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За допомогою способу субстантивації утворено 9 ПО іменників-

субстантивованих інфінітивів, що функціонують у галузі медичної термінології, 

субстантивовані ПО співвідносяться за структурою та семантикою з відповідними 

ДО, утворені за M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація). Наприклад: ein//atmen (-

te, -t) вдихати → M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація) Einatmen n вдих; 

ein//bilden (-te, -t) уявляти, думати → M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація) 

Einbilden n уявлення (як процес); ein//gliedern (-te, -t) включати, вводити, 

приєднувати → Eingliedern n вправлення; ein//schlafen (ie, a) засинати, заснути → 

Einschlafen n засинання. 

Виокремлено 7 ПО безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом 

конверсії ТО другого CK-інфінітива ДО, за M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія). 

Наприклад: ein//laufen (іе, au) І 1.поступати (про кореспонденцію) 2.(спорт.) 

фінішувати II зламати (двері) III ~ sich (тех.) розпрацюватися → Einlauf m 

клізма; 

5 складних іменників, в СА яких використовується бінарне, дихотомічне 

членування на 2 СК, наприклад: Einlauf m → 

M10:SN=SN+SN(SVEinheit→SN(конверсія) Dauer/tropf//einlauf m крапельна 

клізма. 

Виявлено 5 ПО безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом конверсії 

ТО претериту другого CK-інфінітива ДО. ПО іменників утворені за 

M3:SN=SVEinheit imp.→SN(конвepcія): ein//greifen (і, і) втручатися, вживати 

рішучих заходів → M3:SN=SVEinheit imp.→SN(конвepcія) Eingriff m втручання; 

ein//schneiden (і, і) різати, нарізати, розрізати → M3:SN=SVEinheit 

imp.→SN(конвepcія) Einschnitt m надріз; розріз. 

Виявлено 1 ПО іменника, утворену способом суфіксації за допомогою 

суфіксу -еr, утворену за M6:SN=SVEinheit+Suf.-er: ein//schreiben (іе, іе) 

записувати, вписувати → Einschreib//er m реєстратор (у приймальному 

відділенні, поліклініці); 

1 ПО іменника із суфіксом -е, що співвідноситься за структурою та 
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семантикою з відповідною ТО ДО, утворена за M7:SN=SVEinheit imp.+Suf.-e: 

ein//nehmen (а, о) вживати (ліки, їжу); займати (місце, посаду); отримувати → 

Einnahm//e f вживання (ліків, їжі). 

Зазначимо, що у 18 ДО з першим СК ein-, які функціонують у сфері 

медицини, ПО-іменників у цій галузі не виявлено (наприклад: ein//flößen (-te, -t) 

1.вливати у рот (ліки хворому) 2.навіювати; ein//kapseln (-te, -t) поміщати в 

оболонку (в капсулу), інкапсулювати; ein//leiten (-te, -t) 1.вводити (напр. зонд) 

2.починати (напр. курс лікування). 

ДО з першим СК – прислівником fort- реалізують свій словотвірний 

потенціал під час утворення іменників способом конверсії, суфіксації та 

словоскладання за моделями: М2, М6, М10. Усього у галузі медичної термінології 

виявлено 9 іменників-ПО, утворених від ДО із першим СК fort-. 

Із них найбільша кількість ПО утворена способом словоскладання, 

виявлено: 8 складних іменників із першим СК – ТО іменника, що співвідноситься 

з ТО ДО, наприклад: Fortpflanz//ung f → M10:SN=SN(SVEinheit+Suf.-ung)s+SN 

Fortpflanzungs//bläschen n зародковий міхур, Fortpflanzungs//fahigkeit f здатність 

до продовження роду, Fortpflanzungs//vitamin n вітамін Е. 

Суфіксальним способом утворено 1 ПО іменника із суфіксом -ung, 

утвореного за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung: fort//pflanzen (-te, -t) передаватись з 

покоління до покоління; розповсюджувати (чутки і т.п.) ~ sich розмножуватись; 

продовжувати рід → Fortpflanz//ung f 1.розмноження, продовження роду 

2.розповсюдження. 

ДО з першим СК – прислівником herab- функціонують як ТО у процесі 

утворення іменників способом субстантивації, суфіксації та словоскладання за 

моделями: М2, М6, М10. Виявлено 5 іменників-ПО від ДО із першим СК herab- у 

галузі медичної термінології. 

Способом словоскладання утворено 2 складні іменники, в СА яких 

використовується бінарне, дихотомічне членування на 2 СК: Herabsetz//ung f → 

M10:SN=SN(SN+SN)+SN(SVEinheit+Suf.-ung) Blut/druck//herabsetzung f зниження 
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кров’яного тиску; Herabzieh//er m → M10:SN=SN(SN+SN)+SN(SVEinheit+Suf.-er) 

Kehl/kopf//herabzieher m грудинно-щитовидний м’яз. 

Виявлено 1 ПО іменника-субстантивованого інфінітива, утворену за 

M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація): herab//sinken (а, и) опускатись, 

знижуватись → Herabsinken n опущення (органу). 

Способом суфіксації утворено 1 ПО іменника із суфіксом -ung, за 

M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung: herab//setzen (-te, -t) 1.знімати, спускати 

2.знижувати, скорочувати → Herabsetz//ung f зниження; та 1 ПО іменника із 

суфіксом -еr, за M6:SN=SVEinheit+Suf.-er: herab//ziehen (о, о) стягувати; знімати, 

спускати → Herabzieh//er m депресор, м’яз, що опускає. 

ДО з першим СК – прислівником heran- функціонує як ТО для утворення 

іменника способом суфіксації за моделлю М6. Усього у галузі медичної 

термінології виявлено 1 ПО іменника із суфіксом -еr, яка співвідноситься за 

структурою та семантикою з відповідною ТО ДО, та утворена за 

M6:SN=SVEinheit+Suf.-er: heran//ziehen (о, о) 1.притягувати (до чого-небудь); 

залучати (до чого-небудь) 2.вирощувати → Heranzieh//er m привідний м’яз; 

ДО з першим СК – прислівником hin- функціонує як ТО для утворення 

іменника способом суфіксації за моделлю М6. Усього у галузі медичної 

термінології виявлено 1 ПО іменника із суфіксом -keit, яка співвідноситься за 

структурою та семантикою з відповідною ТО ДО, та утворена від ДО hin//fallen 

(іе, а) падати, впасти → M6:SAdj=SVEinheit+Suf.-ig hinfäll//ig → 

M6:SN=SAdj+Suf.-keit Hinfällig//keit слабкість. 

ДО з першим СК – прислівником zusammen- функціонують в якості ТО для 

утворення іменників способом субстантивації, конверсії, конверсії претериту 

інфінітиву, суфіксації та словоскладання за моделями: М2, М6, М10. Усього у 

галузі медичної термінології виявлено 19 іменників-ПО від ДО з першим СК 

zusammen-. 

Із них найбільша кількість ПО утворена способом суфіксації, виявлено 6 ПО 

іменників із суфіксом -ung, утворених за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung, наприклад: 
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zusammen//ballen (-te, -t) 1.стискувати (кулаки) 2.зібгати; ~ sich 1.стискати 

2.збиратись 3.концентруватись → Zusammenball//ung f аглютинація; 

склеювання; zusammen//fügen (-te, -t) з’єднувати, зв’язувати ~ sich змикатися, 

об’єднуватись, з’єднуватись → Zusammenfüg//ung f 1.з’єднання, зчленування 

2.докладання; zusammen//heilen (-te, -t) загоюватися, закриватися (про поранення) 

→ Zusammenheil//ung f заживлення, виліковування; zusammen//ziehen (о, о) 

1.стягувати щільніше 2.збирати 3.зменшувати, стискати 4.скорочувати → 

Zusammenzieh//ung f 1.стискання; скорочення 2.(фізіол.) контракція, 

контрактура. 

Способом словоскладання утворено 5 складних іменників із другим СК – ТО 

іменників, що співвідносяться з ТО ДО: Zusammenhang m → 

M10:SN=SN+SN(SVEinheit imp.→SN(конверсія) Knochen//zusammenhang m 

синостоз; Zusammensetz//ung f → M10:SN=SN+s+SN(SVEinheit+Suf.-ung) 

Alters//zusammensetzung f віковий склад, M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung) 

Milch//zusammensetzung f склад молока; Zusammenzieh//ung f 1.стискання; 

скорочення 2.(фізіол.) контракція, контрактура → 

M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung) Muskel//zusammenziehung f скорочення 

м’язів(а). 

Виявлено 4 ПО іменників-субстантивованих інфінітивів, утворених за 

M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація): zusammen//drücken (-te, -t) 1.стискати, 

здавлювати 2.сплющувати → Zusammendrücken n притиснення; 

zusammen//pressen (-te, -t) здавлювати, стискати → Zusammenpressen n 

здавлювання, стискання; zusammen//wirken (-te, -t) 1.діяти разом 2.взаємодіяти → 

Zusammenwirken n взаємодія. 

Виявлено 2 ПО безафіксно-похідних іменників, утворених шляхом конверсії 

ТО другого СК-інфінітива ДО, за M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія): 

zusammen//hängen (i, a) 1.безпосередньо дотикатися 2.знаходитись у зв’язку → 

Zusammenhang m зв’язок, залежність; zusammen//spielen (-te, -t) взаємодіяти, 

спільно діяти → Zusammenspiel n 1.спільна дія 2.синергія. 
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Також виокремлено 2 ПО суфіксальних іменників, які утворені способом 

суфіксації із додаванням суфіксу -ung, виокремлені ПО співвідносяться за 

структурою та семантикою з відповідною ТО ДО, утворені за 

M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung, наприклад: zusammen//ziehen (о, о) 1.стягувати 

щільніше 2.збирати 3.зменшувати, стискати 4.скорочувати → Zusammenzieh//er 

m контрактор. 

Отже, СА засвідчив, що ДО з першими СК – прислівниками danieder-, dar-, 

ein-, einher-, fort-, herab-, heran-, heraus-, hervor-, hin-, hinein-, hinunter-, zusammen- 

є ТО для 214 ПО іменників у сфері медичної термінології, утворені за моделями 

М2, М3, М6, М7, М10. 

За результатами СА можна зробити висновок, що у галузі медичної 

термінолексики названі перші СК виявляють у медичній сфері загалом невисоку 

словотвірну продуктивність та словотвірний потенціал, окрім ДО з першим СК 

ein-, котрі утворюють 172 ПО за допомогою різних способів словотворення (на 

відміну від інших ДО з першими СК – прислівниками, які утворюють ПО 

переважно суфіксацією та словоскладанням). 

Кількість ПО залежить від першого СК (наприклад, ДО з першим СК ein- 

утворюють 172 ПО, в той час як ДО з першим СК zusammen- утворюють 19 ПО, а 

у ДО із першими СК danieder-, einher-, heraus-, hervor-, hinein-, hinunter- ПО в 

галузі медичної термінології взагалі не виявлено. 

Кількість утворених ПО відрізняється також відповідно до словотвірного 

типу (найбільш продуктивними є словоскладання (121 ПО, у котрих ДО є ТО для 

перших СК іменників) та суфіксальний спосіб із суфіксом -ung (58 ПО); найменша 

кількість ПО утворена, наприклад, за конверсією претериту з суфіксом -e (1 ПО). 

Взагалі не виявлено ПО, наприклад, за суфіксальним способом за допомогою 

суфіксу -ling, та ін. 

Деякі складні іменники утворені за допомогою субституції першого СК 

(наприклад: Einklemm//ung f → Einklemmungs//dauer f тривалість защемлення, 

Einklemmimgs//erscheinung f прояв (симптом) защемлення), або другого СК 
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складного іменника (наприклад: Darstell//ung f → Blasen//darstellung f зображення 

міхура (напр. рентгенівське), Kontrast//darstellung f контрастне рентгенівське 

зображення), що пояснює утворення великої кількості ПО саме способом 

словоскладання. 

Також з’ясовано, що у 44 ДО, а саме: 1 – з першим СК danieder-, 19 – з 

першим СК ein-; 1 – з першим СК einher-; 7 – з першим СК heraus-; 1 – з першим 

СК hervor-; 1 – з першим СК hinein-; 1 – з першим СК hinunter-; 6 – з першим СК 

zusammen-, які функціонують у сфері медицини, ПО-іменників у цій галузі не 

виявлено. 

Результати СА показані у таблицях. 

 

3.4. Структурні типи похідних основ іменників, утворених від дієслівних 

одиниць із першими відокремлюваними компонентами-

прикметниками/прислівниками aufrecht-, fest-, frei-, hoch-, kurz-, nieder-, 

still-; прикметниками trocken-, wahr- 

 

ДО з першим СК прикметником/прислівником aufrecht- функціонує як ТО 

для утворення 1 ПО іменника, утвореного способом суфіксації з суфіксом -ung, за 

M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung: aufrecht//erhalten (іе, а) підтримувати, зберігати (в 

силі) → Aufrechterhalt//ung f підтримка (напр. концентрації); зберігання (в силі). 

ДО з першим СК прикметником/прислівником fest- функціонують як ТО для 

утворення 1 ПО іменника способом суфіксації з суфіксом -ung, за 

M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung: fest//stellen (-te, -t) встановлювати, констатувати; 

виявляти → Feststell//ung f встановлення, констатація; та 1 ПО, утвореної 

способом словоскладання із другим СК – ТО іменника, що співвідноситься з ТО 

ДО: Feststell//ung f → M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung) Diagnose//(fest)stellung 

f установлення діагнозу. 

ДО з першим СК прикметником/прислівником frei- функціонують як ТО для 

утворення 3 ПО іменників способом суфіксації з суфіксом -ung, за 
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M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung: frei//halten (іе, а) 1.платити (за кого-н.) пригощати 

(кого-н.) 2.зберігати в силі 3.резервувати → M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung 

Freihalt//ung f забезпечення вільної прохідності (дихальних шляхів); frei//machen (-

te, -t) 1.оплачувати поштовим збором 2.вивільняти → Freimach//ung f 1.сплата 

поштовим збором 2.вивільнення т.д.; frei//setzen (-te, -t) 1.звільняти, вивільняти 

2.(фіз., хім.) вивільняти, виділяти (напр. енергію) → Freisetz//ung f звільнення, 

(мед.) вивільнення (напр., ферментів). 

Способом словоскладання утворено 5 ПО іменників, із другим СК – ТО 

іменника, що співвідноситься з ТО ДО, наприклад: 

M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung): Freisetz//ung f → Energie//freisetzung f 

вивільнення енергії. 1 ПО утворена за M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація) 

Freihalten n забезпечення вільної прохідності. 

ДО з першим СК прикметником/прислівником hoch- утворює 1 ПО іменника 

способом суфіксації з суфіксом -ung, за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung: hoch//lagern (-

te, -t) (мед.) високо покласти, підняти (напр., хворого) → Hochlager//ung f (мед.) 

підвищене положення; та утворює 1 ПО способом словоскладання із другим СК – 

ТО іменника, що співвідноситься з ТО ДО: Hochlager//ung f → 

M10:SN=SN+SN(SVEinheit+Suf.-ung) Becken//hochlagerung f положення з 

піднятим тазом. 

Виявлено ДО із першим СК прикметником/прислівником kurz- 

функціонують в ролі ТО для утворення 3 ПО складних іменників способом 

словоскладання із першим СК – ТО іменника, що співвідноситься з ТО ДО: 

Kurzschluß m → M10=SN(SVEinheit imp.→SN)+SN Kurzschluß//anastomose f 

обхідний анастомоз, M10=SN(SVEinheit imp.→SN)+SN Kurzschluß//behandlung f 

лікування шунтуванням, M10=SN(SVEinheit imp.→SN)+SN(SV+Suf.-ung) 

Kurzschluß//verbindung f (мед.) шунт. 

Також виявлено 1 ПО, утворену способом конверсії претериту другого CK-

інфінітива ДО за M3=SN(SVEinheit imp.→SN: kurz//schließen (о, о) закоротити, 

замкнути (електричний ланцюг) → Kurzschluß m 1.(ел.) коротке замикання 
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2.(мед.) шунт; Kurzschluß m, vaskulärer (мед.) судинний шунт. 

ДО з першим СК прикметником/прислівником nieder- функціонують як ТО 

для утворення кількох структурних типів іменників (за конверсією другого CK-

інфінітива ДО, конверсію претериту другого CK-інфінітива ДО, суфіксацією, 

словоскладанням), за моделями: М2, М3, М6, М10. Усього у галузі медичної 

термінології виявлено 13 іменників-ПО від ДО з першим СК nieder-. Найбільша 

кількість ПО утворена способом словоскладання, виявлено: 6 складних іменників 

із першим СК – ТО іменників, що співвідносяться з ТО ДО, наприклад: 

Niederschlag m → M10:SN=SN(SVEinheit→SN)s+SN(SV+Suf.-ung) → 

Niederschlags//bildung f утворення осаду, nieder//ziehen (о, о) тягнути → 

M10:SN=SN(SVEinheit→SNконверсія)+SN Niederzieh//muskel m м’яз-відпускач. 

1 ПО безафіксно-похідного іменника, утвореного шляхом конверсії ТО 

другого CK-інфінітива ДО, за M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія): nieder//schlagen 

(u, а) (мед.) ослаблювати, знижувати (напр., температуру); (хім.) осаджувати, 

конденсувати; ~sich (хім.) випадати в осад, конденсуватись → Niederschlag m 

(мед.) осад; преципітат; (хім.) конденсат. 1 ПО іменника, утвореного шляхом 

конверсії претериту ТО другого CK-інфінітива ДО, за M3:SN=SVEinheit 

imp.→SN(конверсія): nieder//gehen (і, а) опускатися, заходити; випадати (про 

осад) → Niedergang m випадіння (осаду); спад. 1 ПО складного іменника із другим 

СК – ТО іменника, що співвідноситься з ТО ДО Niederschlag m → 

M10:SN=SN+SN(SVEinheit→SN) Salz//niederschlag m сольовий осад, конденсат. 

Серед 2 ПО, утворених суфіксальним способом, виявлено 1 ПО іменника із 

суфіксом -ung, утвореного за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung: nieder//schlagen → 

Niederschlag//ung f (хім., мед.) осадження, випадіння осаду. 1 ПО іменника, із 

суфіксом -keit: nieder//schlagen → M6:SAdj=SVEinheit+Suf.-bar niederschlag//bar 

(хім.) осаджувальний → M6:SN=SAdj(SVEinheit+Suf.-bar)+Suf.-keit 

Niederschlagbar//keit  f (хім.) осаджуваність. 

Виокремлено 2 ПО складних іменників, в СА яких використовується 

бінарне, дихотомічне членування на 2 СК: Nieder/zieh//muskel m → 
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M10:SN=SN(SN+SN)+SN(SVEinheit+Suf.-er) Mund/winkel//niederzieher m м’яз, що 

опускає кут рота. 

ДО з першим СК прикметником/прислівником still- функціонують як ТО для 

утворення 2 ПО складних іменників із першим СК – ТО іменників, що 

співвідносяться з ТО ДО: Stillstand n → M10:SN=SN(SVEinheit imp.→SN)s+SN) 

Stillstands//periode f період (час) нерухомого стану, (M10:SN=SN(SVEinheit 

imp.→SN)s+SN) Stillstands//zeit f час застою. 

Способом конверсії претериту другого CK-інфінітива ДО утворено 1 ПО за 

M3:SN=SVEinheit imp.→SN: still//stehen (а, а) → Stillstand n 1.зупинка, припинення 

2.(мед.) застій. 

ДО з першим СК прикметником trocken- функціонують як ТО у процесі 

утворення 1 ПО способом субстантивації за M2:SN=SVEinheit→SN: trocken//reiben 

(ie, ie) насухо витерти (протерти) → Trockenreiben n (мед.) сухе обтирання; та 1 

ПО суфіксальним способом із суфіксом -ung за M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung: 

trocken//reiben (ie, ie) насухо витерти (протерти) → Trockenreib//ung 

(M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung) f (мед.) сухе обтирання. 

ДО з першим СК прикметником wahr- функціонують у ролі ТО для 

утворення 5 ПО способом словоскладання із першим СК – ТО іменників, що 

співвідносяться з ТО ДО: Wahrnehm//ung f → M10:SN=SN(SVEinheit+Suf.-

ung)s+SN) Wahrnehmungs//bild n зоровий образ; Wahrnehmungs//feld n рецептивне 

поле кори головного мозку; M10:SN=SN(SVEinheit+Suf.-ung)s+SN) 

Wahrnehmungs//kraft f сила сприйняття; M10:SV=SN(SVEinheit+Suf.-ung)s+SN 

Wahrnehmungs//vorgang  m процес сприйняття. 

1 ПО способом субстантивації за M2:SN=SVEinheit→SN: wahr//nehmen 

помічати; відчувати → Wahrnehmen сприйняття; відчуття; розуміння. 

Способом суфіксації із суфіксом -ung утворено 1 ПО за 

M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung: wahr//nehmen (а, о) 1.помічати; розрізняти; 

відчувати; почувати; сприймати 2.використовувати 3.дотримуватись → 

Wahrnehm//ung (M6:SN=SVEinheit+Suf.-ung) f 1.сприйняття; відчуття 
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2.розуміння. 

Результати СА показали, що ДО з першими СК – 

прикметниками/прислівниками aufrecht-, fest-, frei-, hoch-, kurz-, nieder-, still-; 

прикметниками trocken-, wahr- є ТО для 43 ПО іменників медичної термінології. 

ДО утворюють ПО різними словотвірними способами за М2, М3, М6, М10. 

Здійснений СА засвідчив, що ДО з першими СК прикметниками/прислівниками 

aufrecht-, fest-, frei-, hoch-, kurz-, nieder-, still-; прикметниками trocken-, wahr- 

виявляють в галузі медичної термінології низьку словотвірну продуктивність та 

словотвірний потенціал. 

Кількість ПО є різною в залежності від першого СК (наприклад, ДО з 

першим СК nieder- утворюють 13 ПО, ДО з першим СК aufrecht- утворюють 1 ПО. 

Завдяки СА можна дійти висновку, що кількість утворених ПО коливається 

відповідно до словотвірного типу: виявлено, що найбільш продуктивними є 

словоскладання (26 ПО) та суфіксальний спосіб із суфіксом -ung (9 ПО); найменша 

кількість ПО утворена способом субстантивації (1 ПО), взагалі не виявлено ПО за 

деякими способами словотворення, (наприклад, за суфіксальним способом із 

суфіксом -er, та ін). 

Деякі складні іменники утворені субституцією першого СК (наприклад: 

Niederschlag m → Niederschlags//menge f кількість осаду, Niederschlags//mittel n 

осаджувальний засіб; засіб, що викликає утворення осаду; Niederschlags//zeit f час 

утворення осаду), або другого СК складного іменника (наприклад: Freisetz//ung f 

→ Energie//freisetzung f вивільнення енергії, Enzym//freisetzung f вивільнення 

ферментів), що пояснює утворення великої кількості ПО саме способом 

словоскладання. 

Також з’ясовано, що у деяких ДО, виокремлених у медичних словниках, 

ПО-іменників у галузі медицини не вявлено (1 ДО – із першим СК fest-, 3 ДО – із 

першим СК, наприклад: nieder//reißen (і, і) 1.зривати, перекидати, збивати 

2.зносити, ламати 3.(хім.) випадати в осад); nieder//schmelzen (-te, -t) розплавити. 

Результати СА наведені у таблицях. 
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3.5. Словотвірні ланцюжки похідних основ іменників, утворені від 

дієслівних одиниць із першими відокремлюваними компонентами-

прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, mit-, nach-, zu-; 

прийменником bеі- 

 

Подальшою спробою класифікації медичної термінолексики та 

унаочненням словотвірного процесу є репрезентація похідності словотворення у 

одному або декількох словотвірних кроках (тактах), представлення інформації за 

допомогою СЛ, (СП, СГ), що також є певним внеском до систематизації 

словотвору як науки. 

Устрій Всесвіту, всього навколишнього середовища цікавить людину, у 

прагненні класифікувати явища, процеси, події – з метою їх кращого розуміння – 

виявляється бажання пізнання. На сьогодні існує думка, що навіть нелінійність 

(неоднотипність) може бути проявом системності явищ та процесів, що нас 

оточують [232, с. 11]. Але все-ж таки, постійне накопичення інформації потребує 

її упорядкування. 

Як відомо, СП, СЛ, СГ можуть розглядатись як „фрактали“ лінійного та 

нелінійного характеру [82; 174; 175; 178] (теорія фракталів – множин, що мають 

якості самоподібності [153] у сучасності отримує широке розповсюдження і в 

мовознавстві також), – і відображають таким чином системність організації 

словотвору.  

Відповідно, словотвірні особливості ДО та їх ПО, що є часткою німецької 

медичної термінолексики, можуть бути систематизовані під час репрезентації їх у 

СП, СЛ, СГ, які ієрархічно-класифікаційними фрагментами словотвірної системи. 

ДО з першим CK ab- утворюють СЛ з одним дериваційним кроком (які 

можна назвати СП), CЛ з різною кількістю ПО та дериваційних кроків, та СГ, 

наприклад: 

СЛ (CП) від TO ab//ätzen (-te, -t) припікати → Abätz//ung f. 
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СЛ (СП), які разом формують СГ від TO ab//bilden: 

ab//bilden (-te, -t) виражати, відображати → Abbild n; 

ab//bilden (-te, -t) виражати, відображати → Abbild//ung f → 

Abbildungs//fehler m, Abbildungs//gesetz n, Abbildungs//gleichung f, 

Abbildungs//maßstab m, Abbildungs//unterschied m. 

СЛ (СГ) від TO ab//lagern (-te, -t) відкладатися → Ablager//ung f → 

Ablagerungs//form; 

Ablager//ung → Amyloid//ablagerung f, Eisen//ablagerung f, Fett//ablagerung f, 

Kalk//ablagerung f, Melanin//ablagerung f; 

Ablager//ung → Farb/stoff//ablagerung f, Kalk/salz//ablagerung f, 

Zahn/stein//ablagerung f. 

Усього виявлено 105 CЛ; з’ясовано, що ДО з першим CK ab- можуть 

утворювати СП, що по суті є СЛ, побудованими одним дериваційним кроком з 

однією ПО, або одним дериваційним кроком та кількома ПО (утворені 

субституцією). Можуть будувати СЛ з кількома ПО (кількома дериваційними 

кроками); можуть створювати СГ, в яких ПО утворені різними словотвірними 

способами від ДО.  

ДО з першим CK an- утворюють CЛ з різною кількістю ПО та дериваційних 

кроків, наприклад: 

СЛ від TO an//fangen (і, а) починати → Anfang m → Anfangs//erscheinung f, 

Anfangs//lage f, Anfangs//stadium n, Anfangs//zeit f, Anfangs//zustand m. 

СЛ (СГ) від TO an//greifen (і, i) 1.брати, хапати 2.братися 3.нападати 

4.впливати, здійснювати ефект 5.діяти шкідливо, ослаблювати → Angriff m → 

Angriffs//ort m, Angriffs//punkt m, Angriffs//stoff m; 

Angriff m → Angst//angriff m. 

СЛ від TO an//laufen (ie, au) набухати, набрякати → Anlauf m → 

Anlauf//periode f, Anlauf//zeit f. 

СЛ (СГ) від TO an//liegen (а, e) 1.прилягати, межувати 2.облягати 3.бути 

важливим → Anliegen n; 
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an//liegen (а, e) 1.прилягати, межувати 2.облягати 3.бути важливим → 

Anlag//e f → Anlage//plasma n; 

Anlag//e f → Darm//anlage f, Embryonal//anlage f, Entseuchungs//anlage f, 

Erb//anlagen f pl, Familien//anlage f, Leber//anlage f, Licht//anlage f, Zahn//anlage f. 

Виявлено 62 CЛ у напрямку від ТО ДО з an-; з’ясовано, що ДО з першим CK 

an- можуть будувати СЛ (СП) з одним дериваційним кроком, однією ПО та одним 

дериваційним кроком з кількома ПО (утворені субституцією); організовують СЛ 

кількома дериваційними кроками; формують СГ, в яких ПО утворені за різними 

словотвірними способами від ДО. 

ДО з першим CK auf- утворюють CЛ з різною кількістю ПО та дериваційних 

кроків, наприклад: 

СЛ від TO auf//hören (-te, -t) переставати, припинятись → Aufhören n → 

Blutungs//aufhören n. 

СЛ від TO auf//lichten (-te, -t) І освітлювати II ~ sich 1.світлішати 

2.прояснюватись → Auflicht//ung f → Auflicht//mikroskopie f. 

СЛ (СГ) від TO auf//lockern (-te, -t) 1.розпушувати (волокна) 2.ослабляти 

(пов’язку) розслабляти (м’язи) → Auflocker//ung f → Epithel//auflockerung f, 

Knochen//auflockerung f; 

Auflocker//ung f → Binde/gewebe//auflockerung f, Zahn/fleisch//auflockerung f. 

СЛ (СГ) від TO auf//lösen (-te, -t) розчиняти → Auflös//ung f → 

Auflösungs//mittel n, Auflösungs//vermögen n, Auflösungs//wärme f; 

Auflös//ung f → Blut//auflösung f, Erythrozyten//auflösung f, Kern//auflösung f, 

Zell//auflösung f. 

СЛ (СП) від TO auf//meißeln (-te, -t) робити трепанацію → Aufmeißel//ung f. 

СЛ (СГ) від TO auf//nehmen (а, o) 1.приймати (їжу, ліки) 2.вбирати, 

поглинати 3.фотографувати → Aufnahm//e f, ~ stationäre → Aufnahme//ansatz m, 

Aufnahme//station f; 

Aufnahm//e f, ~ stationäre → Befund//aufnahme f, Distanz//aufnahme f, 

Fern//aufnahme f, Funktions//aufnahme f, Kontakt//aufnahme f, Leer//aufnahme f, 



162 

 

 

Lungen//aufnahme f; 

Aufnahm//e f, ~ stationäre → Kranken/haus//aufnahme f, 

Lungen/spitzen//aufnahme f. 

Усього виявлено 51 CЛ; з’ясовано, що ДО з першим CK auf- можуть 

формувати СЛ (СП) одним дериваційним кроком як з однією, так і кількома ПО (в 

такому разі ПО утворені субституцією); будують СЛ з кількома ПО (кількома 

дериваційними кроками); створюють СГ, в яких похідні утворені за різними 

словотвірними способами від ДО.  

ДО з першим CK aus- утворюють CЛ з різною кількістю ПО та дериваційних 

кроків, наприклад: 

СЛ від TO aus//atmen (-te, -t) видихати → Ausatm//ung f → 

Ausatmungs//dyspnoe f, Ausatmungs//luft f. 

СЛ (СП) від TO aus//ätzen (-te, -t) витравляти → Ausätz//ung f. 

СЛ від TO aus//stülpen (-te, -t) випинати → Ausstülp//ung f → 

Dick/darm//ausstülpung f. 

Від ДО із першим CK aus- усього виявлено 53 CЛ. З’ясовано, що ДО із aus- 

можуть формувати СЛ (СП) з однією ПО (одним дериваційним кроком); 

утворюють СЛ з кількома ПО (одним дериваційним кроком, ПО утворені 

субституцією); формують СЛ кількома дериваційними кроками.  

ДО з першим CK mit- утворюють CЛ з різною кількістю ПО та дериваційних 

кроків, наприклад: 

СЛ (СП) від TO mit//helfen (-а, -о) допомагати → Mithilf//e f. 

СЛ (СП) від TO mit//schwingen (а, u) резонувати → Mitschwing//ung f. 

СЛ (СГ) від TO mit//leiden (i, i) співчувати → Mitleid n співчуття; 

mit//leiden (i, i) співчувати → Mitleiden n співчуття; 

mit//leiden (i, i) співчувати → Mitleidigungs//nerv m симпатичний нерв. 

СЛ (СП) від TO mit//teilen (-te, -t) I 1.повідомляти 2.надати (певну 

властивість, якість) II sich ~ 1.довірятися кому-н. 2.сполучатися, передаватися 

(про властивість, якість) → Mitteilungs//bedürfnis n. 
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Усього виявлено 7 CЛ; з’ясовано, що ДО з першим CK mit- можуть 

формувати СЛ (СП) одним дериваційним кроком з однією або кількома ПО (в 

такому випадку ПО утворені субституцією); створюють СЛ кількома 

дериваційними кроками; формують СГ із ПО, що утворені різними словотвірними 

способами від ДО.  

ДО з першим CK nach- утворюють CЛ з різною кількістю ПО та 

дериваційних кроків, наприклад: 

СЛ (СГ) від ТО nach//weisen (ie, ie) довести, підтвердити (документально, 

експериментально), показати, виявити → Nachweis m → Calcium//nachweis m, 

Vitamin//nachweis m, Zucker//nachweis m. 

nach//weisen (ie, ie) довести, підтвердити (документально, 

експериментально), показати, виявити → Nachweis//ung f. 

СЛ (СП) від TO nach//folgen (-te, -t) слідувати → Nachfolg//e f. 

Усього виявлено 11 CЛ від ДО із першим CK nach-. ДО можуть утворювати 

СЛ (СП) з одним дериваційним кроком з однією або кількома ПО (ПО утворені 

субституцією); формують СЛ з кількома ПО (кількома дериваційними кроками). 

ДО з першим CK zu- утворюють CЛ з різною кількістю ПО та дериваційних 

кроків, наприклад: 

СЛ (СГ) від ТО zu//nehmen (а, о) 1.додавати ваги 2.зростати, 

збільшуватися, прибавлятись; повнішати → Zunahm//e f, Zunahm//е f der 

Körperlänge, jährliche; 

Zunahm//e f → Appetit//zunahme f, Druck//zunahme f, Gewichts//zunahme f, 

Kapillar//zunahme f, Längen//zunahme f, Massen//zunahme f; 

Zunahm//e f → Durch/blutungs//zunahme f. 

СЛ (СГ) від TO zu//stehen (а, а) належати → Zustand m, ~ befriediegender, ~ 

funktioneller, ~ gegenwärtiger, ~ gesundheitlicher, ~ hygienischer, та ін.; 

Zustand m → Zustands//änderung f, Zustands//besserung f, Zustands//bild n; 

Zustand m → Allgemein//zustand m, Anfangs//zustand m, Aufregungs//zustand m, 

Balance//zustand m, Entspannungs//zustand m, Ernährungs//zustand m, 
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Körper//zustand m, та ін. 

СЛ від TO zu//wachsen (u, а) 1.прирощуватися, додаватися 2.зарастати → 

Zuwachs m, Zuwachs der Karies m → Zuwachs//rat f, Zuwachs//zahnung f. 

У напрямку від ДО з CK zu- всього виявлено 20 CЛ; з’ясовано, що ДО з 

першим CK zu- можуть формувати СЛ (СП) з одним дериваційним кроком із 

однією або кількома ПО (ПО утворені субституцією); утворюють СЛ з кількома 

ПО (кількома дериваційними кроками); формують СГ із похідними, утвореними 

різними словотвірними способами від ДО.  

ДО з першим CK bei- утворюють CЛ з різною кількістю ПО та дериваційних 

кроків, наприклад: 

СЛ від TO bei//mengen примішувати, домішувати, додавати → 

Beimeng//ung f → Calcium//beimengung f. 

СЛ від TO bei//mischen (-te, -t) примішувати → Beimisch//ung f, Beimisch//ung 

f von Jod zum Kochsalz → Vitamin//beimischung f. 

Усього виявлено 2 CЛ; з’ясовано, що ДО з першим CK bei- можуть 

утворювати СЛ кількома дериваційними кроками.  

Загалом ДО з першими СК прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, 

aus-, mit-, nach-, zu-; прийменником bei- утворюють 311 СЛ, із них – 271 СЛ 

формують ДО з першими СК прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, 

що підтверджує їх продуктивність. 

 

3.6. Словотвірні ланцюжки похідних основ іменників, утворені від 

дієслівних одиниць із першими відокремлюваними компонентами-

прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; прислівником wieder- 

 

ДО з першим CK durch- утворюють CЛ з різною кількістю ПО та 

дериваційних кроків, наприклад: 

СЛ (СП) від ТО durch//glühen (-te, -t) прожарювати, прокалювати → 

Durchglühen. 
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СЛ (СП) від ТО durch//schneiden (schnitt durch, durchgeschnitten) розрізати, 

прорізати → Durchschneiden n. 

СЛ від ТО durch//messen (а, е) обмірювати, вимірювати → Durchmess//er m 

→ Becken//durchmesser m, Breiten//durchmesser m, Brust//durchmesser m, 

Erythrozyten//durchmesser m, Kern//durchmesser m, Zell//durchmesser m. 

Усього виявлено 23 CЛ; з’ясовано, що ДО з першим CK durch- можуть 

утворювати СЛ (СП) одним дериваційним кроком із однією ПО або з кількома (ПО 

утворені субституцією); утворюють СЛ кількома дериваційними кроками; 

формують СГ, в яких ПО утворені за різними словотвірними способами від ДО. 

ДО з першим CK über- утворюють CЛ з різною кількістю ПО та 

дериваційних кроків, наприклад: 

СЛ від TO über//leiten (-te, -t) 1.переводити, переносити 2.переливати 

(рідину) → Überleit//ung f, 

Überleit//ung f → Überleitungs//fasern f, Überleitungs//störung f, 

Überleitungs//stück n, Überleitungs//zeit f. 

СЛ (СП) від TO über//ragen (-te, -t) видаватися, виступати → Überragen n. 

СЛ (СП) від TO über//ziehen (о, о) надягати (що-небудь поверх чого-небудь) 

→ Überzug m → Epithel//überzug m, Knorpel//überzug m, Bauch//fell//überzug  m. 

Від ДО із першим CK über- виявлено 7 CЛ; з’ясовано, що ТО ДО можуть 

формувати СЛ (СП) одним дериваційним кроком – з однією ПО, або кількома ПО 

(субституцією); можуть утворювати СЛ кількома дериваційними кроками. 

ДО з першим CK um- формують CЛ з різною кількістю ПО та дериваційних 

кроків, наприклад: 

СЛ (СГ) від TO um//schlagen (u, a) обгортати → Umschlagen n; 

um//schlagen → Umschlag m → Umschlags//methode f; 

Umschlag m → Alkohol//umschlag m, Brei//umschlag m, Dunst//umschlag m, 

Eis//umschlag m; 

Umschlag m → Kalt/wasser//umschlag m холодне обгортання. 

СЛ від ТО um//führen (-te, -t) 1.вести обхідним шляхом 2.водити туди і сюди 
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→ Umführ//ung f → Umführungs//nadel f. 

Виявлено, що ДО з першим CK um- беруть участь в утворенні 12 CЛ; при 

цьому можуть створювати СЛ (СП) одним дериваційним кроком із однією ПО та 

кількома ПО (за допомогою субституції); формують СЛ кількома дериваційними 

кроками; вибудовують СГ, в яких ПО утворені за різними словотвірними 

способами від ДО. 

ДО з першим CK wieder- утворюють CЛ з різною кількістю ПО та 

дериваційних кроків, наприклад: 

СЛ (СП) від ТО wieder//aufbauen (baute ´wieder ´auf, ´wieder´aufgebaut) 

відновлювати, перебудовувати → Wiederaufbau m. 

СЛ (СП) від TO wieder//aufleben (´lebte ´wieder auf, wieder´aufgelebt) 

оживляти, відроджувати, воскреснути → Wiederaufleben n. 

СЛ від TO wieder//beleben (-te, -t) 1.оживляти; приводити до тями 2.перен. 

оживляти, повертати до життя 3.хім. регенерувати (напр., каталізатор) → 

Wiederbeleb//ung f → Wiederbelebungs//gruppe f, Wiederbelebungs//versuch m, 

Wiederbelebungs//wagen m, Wiederbelebungs//zentrum n. 

Усього виявлено 5 CЛ (з них 4 СП); з’ясовано, що ДО з першим CK wieder- 

можуть утворювати СЛ (СП) з однією ПО одним дериваційним кроком та СЛ (СП) 

з кількома ПО (одним дериваційним кроком, ПО утворені субституцією). 

Загалом ДО з першими СК прийменниками/прислівниками durch-, über-, 

um-; прислівником wieder- формують 47 СЛ. 

 

3.7. Словотвірні ланцюжки похідних основ іменників, утворені від 

дієслівних одиниць із першими відокремлюваними компонентами-

прислівниками danieder-, dar-, ein-, einher-, fort-, herab-, heran-, heraus-, 

hervor-, hin-, hinein-, hinunter-, zusammen- 

 

З’ясовано, що ДО з першим CK dar- утворюють 2 CЛ: 

СЛ від TO dar//reichen (-te, -t) підносити, подавати → Darreich//ung f → 
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Darreichungs//form f. 

СЛ від TO dar//stellen (-te, -t) зображувати, представляти → Darstell//ung f 

→ Blasen//darstellung f, Drüsen//darstellung f, Kontrast//darstellung f; 

СЛ від Darstell//ung f → Dünn/darm//darstellung f. 

З’ясовано, що ДО з першим CK dar- утворюють СЛ з кількома ПО (кількома 

дериваційними кроками). 

СЛ від ДО з першим CK ein- утворюють CЛ з різною кількістю ПО та 

дериваційних кроків, наприклад: 

СЛ від ТО ein//dicken (-te, -t) згущати, робити щільним → Eindick//ung f → 

Blut//eindickung f. 

СЛ від TO ein//dringen (a, u) проникати, заглиблюватися, вкорінюватися → 

Eindring//ung f → Eindringungs//tiefe f. 

СЛ (СП) від TO ein//renken (-te, -t) 1.вправляти (вивих) 2.владнати (справу) 

→ Einrenk//ung. 

Усього виявлено 75 CЛ; з’ясовано, що ДО з першим CK ein- можуть 

будувати СЛ (СП) одним дериваційним кроком із однією або кількома ПО (в 

такому разі ПО утворені субституцією); утворюють СЛ кількома дериваційними 

кроками; формують СГ, в яких ПО утворені за різними словотвірними способами 

від ДО. 

Виявлено, що ДО з першим CK fort- утворює 1 CЛ кількома дериваційними 

кроками та субституцією: 

СЛ від TO fort//pflanzen (-te, -t) передаватись з покоління до покоління; 

розповсюджувати (слухи і т.п.); ~ sich розмножуватись; продовжувати рід → 

Fortpflanz//ung f → Fortpflanzungs//bläschen n, Fortpflanzungs//fähigkeit f, 

Fortpflanzungs//organ n, Fortpflanzungs//trieb m, Fortpflanzungs//vitamin n, 

Fortpflanzungs//weise f, Fortpflanzungs//zelle f, Fortpflanzungs//zyklus m. 

ДО з першим CK herab- утворюють CЛ з різною кількістю ПО та 

дериваційних кроків, наприклад: 

СЛ від TO herab//setzen (-te, -t) 1.знімати, спускати 2.знижувати, 
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скорочувати → Herabsetz//ung f → Blut/druck//herabsetzung f. 

СЛ (СП) від TO herab//sinken (a, u) опускатись, знижуватись → 

Herabsinken n. 

СЛ від TO herab//ziehen (о, o) 1.стягувати; знімати, спускати 

2.принижувати → Herabzieh//er m → Kehl/kopf//herabzieher m. 

Усього виявлено 3 CЛ; з’ясовано, що ДО з першим CK herab- можуть 

будувати СЛ (СП) з однією ПО (одним дериваційним кроком), та з кількома ПО 

(кількома дериваційними кроками).  

ДО з першим CK heran- утворює 1 CЛ (СП) одним дериваційним кроком: TO 

heran//ziehen (о, о) 1.притягувати (до чого-небудь); залучати (до чого- небудь) 

2.вирощувати → Heranzieher m. 

ДО з першим CK hin- утворює 1 CЛ одним дериваційним кроком: TO 

hin//fallen (іе, а) падати, впасти → Hinfälligkeit. 

ДО з першим CK zusammen- утворюють CЛ з різною кількістю ПО та 

дериваційних кроків, наприклад: 

СЛ (СП) від ТО zusammen//ballen (-te, -t) 1.стискувати (кулаки) 2.зібгати; ~ 

sich 1.стискати 2.збиратись 3.концентруватись → Zusammenball//ung f. 

СЛ (СГ) від TO zusammen//ziehen (о, о) 1.стягувати щільніше 2.збирати 

3.зменшувати, стискати 4.скорочувати → Zusammenzieh//er m; 

zusammen//ziehen (о, о) 1.стягувати щільніше 2.збирати → 

Zusammenzieh//ung Magen//zusammenziehung f. 

СЛ від TO zusammen//setzen (-te, -t) 1.складати разом 2.об’єднувати → 

Zusammensetz//ung f → Alters//zusammensetzung f, Milch//zusammensetzung f. 

Усього виявлено 14 CЛ; з’ясовано, що ДО з першим CK zusammen- можуть 

утворювати СЛ (СП) одним дериваційним кроком з однією ПО та кількома ПО 

(субституцією); формують СЛ з кількома дериваційними кроками; утворюють СГ, 

в яких ПО утворені різними словотвірними способами від ДО. 

Від інших ДО з цієї групи (з першими СК einher-, herab-, heraus-, hervor-, 

hinein-, hinunter-) похідних-іменників у сфері медицини, та відповідно, і СЛ не 
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виявлено. 

Загальна кількість СЛ групи ДО з першими СК danieder-, dar-, ein-, einher-, 

fort-, herab-, heran-, heraus-, hervor-, hin-, hinein-, hinunter-, zusammen- – 97. 

 

3.8. Cловотвірні ланцюжки іменників, утворені від дієслівних одиниць із 

першими відокремлюваними компонентами-

прикметниками/прислівниками aufrecht-, fest, frei-, hoch-, kurz-, nieder-, still; 

прикметниками trocken-, wahr- 

 

Виявлено, що ДО з першим CK aufrecht- утворює 1 CЛ (СП) одним 

дериваційним кроком: TO aufrecht//erhalten (ie, а) підтримувати, зберігати (в 

силі) → Aufrechterhalt//ung f. 

ДО з першим СК fest- утворює 1 СЛ кількома дериваційними кроками: ТО 

fest//stellen (-te, -t) встановлювати, констатувати; виявляти → Feststell//ung f → 

Diagnose//(fest)stellung f. 

ДО з першим CK frei- утворюють 4 CЛ (СП) з різною кількістю ПО (кількома 

дериваційними кроками), наприклад: 

СЛ від ТО frei//setzen (-te, -t) 1.звільняти, вивільняти 2.(фіз., хім.) 

вивільняти, виділяти (напр. енергію) → Freisetz//ung f → Energie//freisetzung f, 

Enzym//freisetzung f. 

ДО з першим СК hoch- утворює 1 СЛ з кількома ПО (кількома 

дериваційними кроками): ТО hoch//lagern (-te, -t) (мед.) високо покласти, підняти 

(напр., хворого) → Hochlager//ung f → Becken//hochlagerung f. 

ДО з першим СК kurz- утворює 1 СЛ з кількома ПО (кількома 

дериваційними кроками та субституцією): ТО kurz//schließen (о, о) закоротити, 

замкнути (електричний ланцюг) → Kurzschluß m, vaskulärer → 

Kurzschluß//anastomose f, Kurzschluß//handlung f, Kurzschluß//kreislauf m, 

Kurzschluß//reaktion f, Kurzschluß//verbindung f. 

ДО з першим CK nieder- утворюють CЛ з різною кількістю ПО та 
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дериваційних кроків, наприклад: 

ТО nieder//schlagen (u, а) І 1.вдаряти, бити (по чому-н.) 2.збивати з ніг 

3.(мед.) ослаблювати, знижувати (напр., температуру) 4.(хім.) осаджувати, 

конденсувати II вдарити (по чому-н., що лежить знизу) III ~ sich (хім.) випадати 

в осад, осаджуватись, конденсуватись → Niederschlag m (мед.) → 

Niederschlags//bildung f, Niederschlags//membran f, Niederschlags//menge f, 

Niederschlags//mittel n. Усього виявлено 7 CЛ (СП); з’ясовано, що ДО з першим 

CK nieder- утворюють СЛ (СП) одним дериваційним кроком з однією або кількома 

ПО (субституцією); можуть будувати СЛ кількома дериваційними кроками. 

ДО з першим СК still- утворює 1 СЛ з кількома ПО (кількома дериваційними 

кроками, субституцією): ТО still//stehen (а, а) 1.зупинятися 2.стояти, не 

працювати → Stillstand n → Stillstands//periode f період застою. 

ДО з першим СК trocken- утворюють 2 СЛ (СП), які разом утворюють СГ: 

ТО trocken//reiben (іе, іе) насухо витерти (протерти) → Trockenreiben n; 

trocken//reiben (іе, іе) насухо витерти (протерти); trocken//reiben (іе, іе) насухо 

витерти (протерти) → Trockenreib//ung f. 

ДО з першим СК wahr- утворює 2 СЛ – СП та СЛ (кількома дериваційними 

кроками): ТО wahr//nehmen (а, о) 1.помічати; розрізняти; відчувати; почувати; 

сприймати 2.використовувати 3.дотримуватись → Wahrnehm//ung f → 

Wahrnehmungs//bild n; Wahrnehmungs//feld n; Wahrnehmungs//geschwindigkeit f; 

Wahrnehmungs//kraft f; Wahrnehmungs//schwelle f; Wahrnehmungs//störung f; 

Wahrnehmungs//vorgang m; Wahrnehmungs//zentrum n. 

Загальна кількість СЛ групи ДО з першими СК 

прикметниками/прислівниками aufrecht-, fest-, frei-, hoch-, kurz-, nieder-, still-; 

прикметниками trocken-, wahr- – 20. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ III 

 

У процесі комплексного дослідження ДО з метою визначення їх 
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словотвірних властивостей і потенціалу застосовано СА із врахуванням 

структурно-семантичних особливостей ДО. У ході аналізу словотвірної функції 

ДО з’ясовано способи словотворення, за якими утворені ПО іменників 

(субстантивація, конверсія, конверсія претериту, суфіксація, словоскладання), 

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 

різним словотвірним моделям. Всі ДО утворені за М10 і є ТО для ПО-іменників за 

різними моделями. Виявлені у сфері медичної термінології ПО-іменники від ДО 

утворені за наступними М: 

M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація) 

M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія) 

M3:SN=SVEinheit imp.→SN(конверсія) 

M6:SN=SVEinheit+Suf.(-ung, -er, -e, -keit, -ling, -schaft, -sel), 

M7:SN=SVEinheit imp.+Suf.-e 

M10 (для складних іменників). 

З’ясовано, що у 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- у якості 

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. (791 ДО), 

менше у ДО з СК durch-, über-, um-, wieder- (127 ДО), та у ДО з СК-прислівниками 

danieder-, dar-, ein-, einher-, fort-, і т.д. (214 ДО), і є мало розвинутим у ДО із 

першими СК – прикметниками-прислівниками, наприклад aufrecht-, fest-, frei- і 

т.д. (43 ДО). Найбільш продуктивними визначено ДО з ab-, an-, auf-, aus-, ein-. 
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Потрібно зазначити, що від 171 ДО, які функціонують у медичній сфері, ПО 

іменників у цій галузі не виявлено (98 ДО з СК ab-, an-, auf-, aus- і т.д.; 33 ДО з СК 

durch-, über-, um-, wieder-; 36 ДО з СК danieder-, dar-, ein-, einher-, fort-, і т.д.; 4 

aufrecht-, fest-, frei- і т.д.). 

Установлено, що спосіб словотворення також здійснює вплив на 

продуктивність ДО. Виявлені ПО-іменників від ДО у галузі медичної термінології 

утворені за різними словотвірними способами, зображеними відповідними 

моделями. Продуктивними словотвірними типами визначено словоскладання (415 

ПО складних іменників, другий СК яких є ПО від відповідної ДО; 371 ПО 

складних іменників, перший СК яких є ПО від відповідної ДО, включно з ПО з 

бінарним членуванням) та суфіксація – 254 ПО (особливо продуктивним є 

творення ПО із використанням суфіксу -ung – 209 ПО; суфікс -er – 16 ПО, суфікс 

-е – 15 ПО, суфікс -keit – 8 ПО, суфікс -ling – 2 ПО, суфікс -schaft – 2 ПО, суфікс -

sel – 2 ПО). Менш продуктивними типами виявились субстантивація – 59 ПО, 

конверсія інфінітиву – 39 ПО, конверсія претериту – 37 ПО. 

Треба зауважити, що велика кількість складних іменників, у яких один із 

компонентів є іменником, співвідносним із ДО, утворена шляхом субституції 

(заміни) першого або другого компонента складного іменника, що спричиняє 

утворення найбільшої кількості ПО саме способом словоскладання. 

Здійснивши СА ПО від ТО ДО, виявили, що лексичний запас медичної 

сфери німецької мови поповнюється за рахунок словотворення (словотвірної та 

семантичної деривації) та словоскладання. Також з’ясували, що словоскладання 

(композитне словотворення, синтетичний спосіб утворень) є найбільш 

розповсюдженим способом утворень ПО іменників від ДО у медичній 

термінології німецької мови. 

Відомо, що композитне словотворення посідає чільне місце у предметних/ 

конкретних терміносистемах (до них належать, наприклад, назви тварин, рослин і 

т.д.) на відміну від абстрактних/ понятійних терміносистем (наприклад, із 

економічною, мовознавчою, політичною термінолексикою), у котрих переважає 
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механізм утворення словосполучень; тобто організація предметних систем 

відрізняється від понятійних [11]. Звідси випливає, що терміносистема медицини 

належить до предметних/конкретних 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, – наведені у таблицях, де вказано кількість ПО 

відповідно до способу словотворення, від найбільшої до найменшої кількості ПО, 

та в залежності від першого СК. 

Подальша систематизація вбачається в організації матеріалу в СП, СЛ, СГ. 

Спостерігаємо, що ТО ДО та співвідносні з ними за структурою та семантикою 

ПО утворюють СЛ (СП, СГ). 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; 

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

прислівником wieder- – утворюють 47 СЛ; 

ДО з першими СК – прислівниками danieder-, dar-, ein-, einher-, fort-, herab-

, heran-, heraus-, hervor-, hin-, hinein-, hinunter-, zusammen- – утворюють 97 СЛ (з 

них 75 CЛ від ДО з першим СК ein-); 

ДО з першими СК – прикметниками/прислівниками aufrecht-, fest-, frei-, 

hoch-, kurz-, nieder-, still-; прикметниками irre-, trocken-, wahr- – 20 CЛ. 

Виявлено, що ТО ДО можуть утворювати СЛ (СП) одним словотвірним 

кроком із однією або кількома ПО (в такому разі ПО утворені субституцією), так 

і СЛ з кількома словотвірними кроками; а також СГ, у яких ПО утворені різними 

словотвірними способами. 

Основні положення розділу висвітлені у таких публікаціях автора: [13, 

с. 290-295; 30, с. 261-269; 31, с. 219-222; 29, с. 44-48; 28, с. 9-10; 92, с. 66-71].  
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РОЗДІЛ IV 

ТЕКСТОТВІРНА ФУНКЦІЯ ДІЄСЛІВНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ ПЕРШИМИ 

ВІДОКРЕМЛЮВАНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 

4.1. Медичні тексти як об’єкт дослідження текстотвірної функції дієслівних 

одиниць та їх похідних основ 

 

У німецькому мовознавстві одним із центральних об’єктів досліджень є 

словотвір, без урахування того, що ця галузь також безпосередньо стосується 

розвідок у сфері синтаксису та лексичного складу мови. Інтерес до словотвору 

підтверджує поява нових або перевидання монографій, що містять результати 

досліджень у цій галузі, наприклад [245; 246; 253; 254; 256; 266; 269]. До важливих 

завдань належать класифікації словотвірних елементів, опис структурних типів та 

моделей, опис семантичного аспекту словотвору [278, с. 10-11]. 

Оскільки словотвірна наука продовжує розвиватися та вдосконалюватися, 

окрім класичних опрацювань (наприклад, структурних типів лексики), дослідники 

здійснюють пошуки і у інших напрямах, зокрема, щодо текстотвірної функції 

словотворчих засобів (яким чином, приміром, словотворчі засоби можуть знайти 

своє виявлення і вплинути на реалізацію зв’язності, компресії, тематичної 

прогресії) [254]. Текст розглядають як пріоритетний фактор прояву словотвірних 

особливостей мови [249; 250; 282, c. 143]. Відповідно, у фокусі уваги науковців 

перебуває також вивчення словотвірних особливостей окремих лексичних груп, а 

саме їх „текстоструктуруючий та дискурсоструктуруючий потенціал“ [240;  282, 

с. 143].  

Тому дослідження особливостей побудови тексту, функцій певних 

лексичних груп у тексті є на сьогодні актуальними і доцільними завданнями. 

Безперечно, ДО посідають важливе місце у створенні текстів німецькою мовою, 

оскільки належать до дієслівного лексичного шару, а за „вербоцентричною 

теорією“ дієслова (а відтак і ДО) є структурно-смисловим центром речення. Їх 
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здатність керувати іншими словами (актантами) у реченні, тобто валентність [220; 

207], – пояснює їх ключову роль у побудові тексту. 

Питання, що стосувались структури, семантики та словотвірного потенціалу 

ДО, знаходять своє виявлення під час дослідження функціювання ДО у тексті. 

Наприклад, якщо з’ясували, що словотвірна спроможність ДО залежить великою 

мірою від перших компонентів, то у текстах стає зрозумілою більша чи менша 

наявність ПО, співвідносних з ДО з різними першими компонентами. 

Оскільки матеріалом нашого дослідження є ДО та їх ПО, що функціонують 

у галузі медицини, то логічним є вивчення саме медичних текстів. Взагалі, для 

комплексного дослідження такого об’ємного лінгвістичного поняття, як текст, 

раціональним є здійснення розвідок у різних аспектах вивчення тексту, щодо 

різних видів тексту і у різних сферах діяльності. 

Однією з умов функціювання тексту є соціум, який впливає на текст через 

форми соціальної діяльності, що пов’язані з комунікативною. Соціальна сфера є 

„зовнішньою“ складовою (поруч із культурою, природою), що у сполученні з 

„внутрішньою“ (комуніканти, процеси вербалізації, мови, практичні цілі, 

комунікативні цілі, тощо) разом становлять середовище існування тексту, його 

комунікативний простір [219]. Мовлення без існування у соціумі втрачає зміст – 

„мовлення не є метою, а є засобом… Мовлення не заповнює всього діяльнісного 

акту“ [144, с. 27]. В свою чергу, медицина – одна із важливих, значущих, суттєвих 

галузей науки і водночас, система у суспільстві, що є частиною соціальної сфери. 

Отже, вивчення тексту саме в галузі медицини, з однієї сторони є пов’язаним 

із актуальністю та важливістю досліджень наукової мови та термінолексики, а з 

іншої – може допомогти у вдосконаленні побудови типологій тексту, оскільки це 

питання залишається відкритим. У процесі подальшої розробки теорії тексту 

можуть бути створені нові типології із використанням в якості основи різних 

характеристик тексту. Так, наприклад, побудову типології текстів за 

комунікативними параметрами вважають одним із завдань лінгвістичного аналізу 
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в межах лінгвістики тексту, поруч із вивченням функціонування мовних одиниць 

та категорій [223]. 

Взагалі, найбільш вживаною у лінгвістиці вважається класифікація 

(типологія) текстів за жанрово-стилістичною приналежністю. Існують інші 

класифікації, наприклад, за способом вираження інформації [148], за 

тематикою, за типом зв’язку [59], за „типом ставлення людей до світу“ [36]. 

Тобто, в основі класифікацій – лінгвістичні та екстралінгвістичні, суб’єктивні та 

об’єктивні фактори текстотворення та сприйняття [39, с. 188-189]. Поруч із 

лінгвістичними ознаками, особливостями номінації, яку вживають у тексті 

(наприклад, використання термінолексики), в основі типології може 

застосовуватися навіть спосіб існування тексту у часі і просторі [160]. 

За принципом співвідношення „тип тексту / жанр тексту“ сукупності 

окремих текстів об’єднані за допомогою комунікативної мети та схожості 

композиційної структури [275, с. 320-349; 273]. Медичні тексти, які ми 

розглядаємо у нашому дослідженні, за своєю приналежністю до певної сфери 

перебувають у окремому класі (типологія за тематикою). Медичні тексти 

об’єднує тема, використання медичної лексики, а різними вони є, наприклад, за 

жанром, формою чи об’ємом. У нашому дослідженні для поділу текстів на групи 

за основу взято жанрово-тематичний критерій. Нами було відібрано тексти, які 

можна за їх оформленням, місцезнаходженням, функціями умовно поділити на дві 

групи: одна група – наукові статті; інша – науково-популярні статті та блоги. 

Основна відмінність полягає у викладі матеріалу: якщо тексти першої групи 

належать до наукового стилю, то у другій – є зразками науково-публіцистичного, 

оскільки демонструють вільніше подання інформації (хоча тематика – науково-

медична). Відповідно, наукові статті мають стандартизоване оформлення, можуть 

бути наявними в паперовому форматі та/або в електронному в мережі інтернет. 

Медичні блоги (а також деякі науково-популярні медичні статті) є доступними 

лише в електронному варіанті в мережі, і хоча структурно практично тотожні із 

науковими статтями (складаються з тез-аргументів-висновків), оформлення може 
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відрізнятися суттєво, оскільки застосовуються кольори, фотографії, ілюстрації, 

варіюються шрифти. 

Щодо функцій, то якщо текст споглядати як комунікативний засіб, а процес 

створення тексту/прочитання тексту – як комунікативний акт, то медичні тексти 

апріорі виконують інформативну, комунікативну функції та функцію впливу, 

оскільки інформація, репрезентована у цих текстах, стосується здоров’я – 

важливої для всіх теми. Але здійснення комунікативної функції спостерігається у 

медичних блогах набагато виразніше, оскільки автори зацікавлені у спілкуванні із 

читачем і ініціюють спілкування – безпосереднім звертанням до читача із 

привітанням, питаннями, запрошенням до коментування; відбувається виявлення 

емотивного забарвлення за допомогою невербальних засобів – смайликів, 

кольорів оформлення, тощо. 

Появу та збільшення ролі блогів як важливого інформаційного джерела 

медичної сфери можна пояснити науково-технічним розвитком, існуванням 

інтернету та його доступністю. Крім того, останнім часом тексти медичної сфери 

стали об’єктом зростання зацікавленості не тільки фахівців, але й широких кіл 

населення, що пов’язано в глобальному сенсі з важливістю здоров’я. 

На сьогодні, з одного боку, науковий прогрес пропонує небачені, казкові 

технології для покращення стану здоров’я, продовження життя (особливо 

вражають здобутки у сфері нанотехнологій), з іншого боку, люди розуміють 

важливість свого власного піклування про стан здоров’я, модним та актуальним у 

багатьох країнах стало дотримання „здорового способу життя“. Часто необхідною 

умовою, одним із початкових кроків для виконання дій, що сприяють зміцненню 

здоров’я є отримання інформації щодо конкретного питання консультативного 

фахового характеру. 

Але в умовах реформ у системі медицини нашої країни, часто людина 

звертається для пошуку інформації до літературних, електронних джерел, що 

сприяє зростанню зацікавлення та популяризації медичного блогу як сучасного 

жанру. Блог є актуальною формою отримання інформації медичної сфери, 
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враховуючи широке користування мережею інтернет, доступність інформації для 

не-фахівця (адаптованість та менший об’єм у порівнянні, наприклад, з 

монографією), привабливість для читача через відкритість автора (його конкретні 

поради, не суто офіційний стиль, звертання до читача з пропозицією відвідати 

блог знову), можливість подальшого конкретного діалогу за допомогою інтернету. 

Для фахівця-медичного працівника інтерес до медичних текстів є 

передбачуваним, оскільки в сучасних умовах важливо бути 

конкурентоспроможним, а тому необхідно постійно намагатися підвищувати 

кваліфікацію, займатися освітою і самоосвітою, щоб бути як мінімум в курсі 

останніх новацій, зважаючи на стрімкий розвиток науки. 

Окрім пошуків інформації рідною мовою, ті, хто володіє іноземною, 

користуються і нею, оскільки усвідомлюють, що інформацію щодо досягнень 

світової науки краще сприймати в початковому варіанті, в тексті оригіналу. Хоча, 

як було зазначено, опрацювання тексту блогу є доступнішим для читача порівняно 

з монографією, все ж таки труднощі у сприйманні тексту є можливими, особливо 

враховуючи те, що текст написаний іноземною мовою. Для повноти однозначного 

усвідомлення тексту необхідне володіння термінологічним апаратом, розуміння 

термінів-ключових слів тексту. 

Саме тому мета з’ясування ролі та функції ДО та їх ПО у медичних текстах 

має не лише суто теоретичний, але і функціонально-практичний аспект 

дослідження – можливість застосування інформації для полегшення процесу 

сприйняття тексту (або його створення). 

 

4.2. Функціонування та роль дієслівних одиниць та їх похідних основ у 

німецьких медичних текстах 

 

ДО утворені із словотворчих компонентів, які можуть діяти і у ролі 

самостійних слів, так і окремі ДО та їх ПО, будучи самостійними словами, беруть 

участь у формуванні речень, створенні текстів, репрезентуючи зразок 
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фрактальності [82; 175]. Під час процесу вибірки ДО та їх ПО були вокремлені у 

наукових, науково-популярних статтях, блогах, – тобто їх наявність залежить 

скоріше від конкретної тематики медичного тексту. Якщо ДО та/чи їх ПО не є 

ключовими словами тексту, то їх наявність є меншою. 

У розглянутих текстах медичної тематики ДО часто використовують у 

коротких головних частинах складнопідрядних речень, в якості кліше (штампів, 

формальних дієслів), що характерні для наукового стилю, наприклад: fest//stellen, 

aus//weisen, nach//weisen; Es muss angemerkt werden, dass…. Eine Studie stellte einen 

37 % Anstieg dieses Schlankhormons am Ende einer Kurzzeitfastenperiode fest [306]. 

Eine in der Zeitschrift “Lipids in Health and Disease” erschienene Studie konnte die 

Normalisierung der „Stressantwort“ bei gestressten Personen durch Phosphatidylserin 

nachweisen [351]. 

ДО беруть участь у пасивних конструкціях, які також є характерними для 

наукового стилю: Eine Form des Süßholzwurzelextraktes, DGL (Deglycyrrhizinated 

licorice) kann als Kautablette eingenommen werden [333]. 

В такому разі ДО відіграють важливу роль при побудові наукового тексту, 

надаючи йому відповідного стильового забарвлення, оскільки однією з 

характерних особливостей наукових текстів є вживання штампів/кліше. Отже, ДО 

виконують стилетвірну функцію [311; 318; 320; 324; 328; 375], а також функцію 

привертання уваги читача (атрактивну) [329; 337; 345; 360; 363; 369; 370; 373; 374]. 

Тексти наукового стилю мають і інші специфічні ознаки та риси. Наприклад, 

наявність віддієслівних іменників у тексті вважається однією з рис наукового 

стилю мови (оскільки такі іменники можуть надавати науковому мовленню 

нединамічності, статичності). Тобто, не тільки ДО, але й ПО іменників, 

співвідносні за структурою та семантикою з відповідними ДО здійснюють 

стилетвірну функцію у німецьких медичних текстах [323; 331; 332; 334; 336; 339; 

342; 343; 349; 356; 364]. Наприклад: Anspannen, Ausschüttung, Wahrnehmung [359]. 

Виклад матеріалу у науково-популярних статтях та блогах не завжди 

відповідає суто науковому стилю, для здійснення комунікативної функції автори 
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застосовують деякі вирази, що є емотивно забарвленими (за участю ДО), 

наприклад: 

Wenn du also nächstes Mal spürst, dass Cortisol hoch//kocht – entspanne dich. 

…ziehe die Vorhänge vor dem Cortisol zu [316]. 

Entfliehe der Hektik des Alltags. Verbringe Zeit in der Natur, um dich zu 

beruhigen und deine Batterien wieder aufzuladen [360]. 

Тобто, ДО можуть виконувати емотивну функцію [305; 319; 321; 322; 336; 

350; 353; 354; 359; 366; 373], а також комунікативну (в реченнях відбувається 

пряме звертання до читача) [304; 309; 310; 313; 316; 317; 344; 353; 358; 373], як і в 

наступному прикладі: Eliminiere deine Schaffenspausen durch Aufschieberei [344]. 

Існування в одному тексті ДО та їх ПО вказує на зв’язки між цими словами 

і допомагає вибудовувати зв’язність тексту. Зв’язність, або когезія разом із 

когерентністю є важливими умовами існування повноцінного тексту, його 

основними категоріями [247; 255]. Когезію називають категорією логічного 

плану, а інтеграцію (когерентність) – скоріше психологічного [56]. Зв’язок цих 

категорій відібражається у визначенні „когерентність є результатом взаємодії 

логіко-семантичного, синтаксичного та стилістичного видів когезії“ [159, с. 46]. 

Категорії взаємодіють та допомагають розгортати смисл тексту і 

забезпечувати зв’язок тексту з екстралінгвістичним контекстом. Текст має 

складові/компоненти, які узгоджено сприяють реалізації категорій тексту [255, с. 

177-180]. Так, наприклад, категорія когезії може бути граматичною, лексичною та 

синтаксичною, причому кожна з цих форм має свої способи реалізації. 

До граматичної в основному відносять використання вказівних та особових 

займенників, сполучників та інших конекторів, повторення вживання певного 

часу. Інформація про те, в якому часі, способі відбувається дія, вважається навіть 

основоположною для побудови тексту, і тому час та модальність (так само як і 

„синтаксичні конектори“ – сполучники, порядок слів у реченні тощо) можуть 

позначатися в якості окремого компоненту тексту [255, с. 180-181], або все-таки 

як компоненти граматичної когезії [39]. 
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Завдяки другому СК – ТО дієслова – ДО можуть брати участь у побудові 

речення у ролі присудку або частини присудка у різних часових формах, станах та 

способах [324; 341; 365], тим самим виражати вживання певного часу; завдяки 

своїй структурі можуть утворювати рамку із дистантним зв’язком, в якій 

розташовані інші лексичні компоненти, і таким чином забезпечувати граматичну 

когезію. Наприклад: Wende die „E.A.R.-Methode“ an, um die Situation in den Griff zu 

bekommen… Versuche, diesen Ratschlag so gut du kannst anzuwenden [313]. ДО 

an//wenden в одному реченні будує рамкову конструкцію за допомогою 

відокремленого першого СК, в іншому реченні (дистантно до першого речення, в 

межах іншого абзацу) вживається у контактній формі в інфінітиві з часткою zu. 

Логічна послідовність у семантичній організації тексту забезпечується в 

основному лексичною когезією (повтори, синоніми, антоніми, слова, пов’язані 

родовидовими а також тематичними, асоціативними, ситуативними стосунками, 

слова однієї лексико-семантичної групи та ін.) [39, с. 148], наприклад: [337; 368]. 

З’ясовано, що ДО, ПО можуть бути вжитими в якості повторів, наприклад: 

Cortisol-Ausschüttung – Ausschüttung von Cortisol: Koffein führt zu einer erhöhten 

Cortisol-Ausschüttung. Verarbeitete Lebensmittel, wie Kohlehydrate und Zucker, führen 

zu vermehrter Ausschüttung von Cortisol [316]. 

ПО Abnehmen вживається дистантно у межах тексту: verbesserte 

Insulinsensitivität, der Schlüssel zum Abnehmen… Kaffee: hilft beim Abnehmen, indem 

es die Adiponektinbildung stimuliert. ДО aus//schütten вживається у сусідніх абзацах 

у пасивному стані Adiponektin ist ein Hormon, welches ähnlich seinem „verwandten“ 

Hormon Leptin von den Fettzellen ausgeschüttet wird, um Fettverbrennung, 

Stoffwechselrate und Energiebereitstellung zu steuern. Insulinsensitivität, der Schlüssel 

zum Abnehmen, da weniger dickmachendes Insulin ausgeschüttet wird [306]. 

Також у тексті ДО, ПО можуть демонструвати синонімічні зв’язки, 

наприклад: aus//sagen виявляти – dar//stellen зображати – wider//spiegeln 

відображати: „Normale Serumwerte“ sagen nicht aus, ob wirklich der Bedarf gedeckt 

wird. Die Messung von Vitaminkonzentrationen im Serum stellen kein verlässliches 
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Maßfür einen intrazellulären Vitaminmangel dar. Sie spiegeln nur die orale Aufnahme 

der letzten Tage/Stunden wider [347]. В якості синонімів вживаються і ПО від ДО 

Aussagen – Darlegungen: Die theoretischen Aussagen M. Palls decken sich voll mit 

unseren Behandlungsresultaten. Der nitrosative Stress als biochemische Entität wurde 

vom Biochemiker M. Pall in seinen ausführlichen Darlegungen als Ursache 

organübergreifender Stoffwechselstörungen erläutert [348]. 

ДО ein//schränken обмежити, зменшити – weg//lassen відкинути є скоріше 

тематично близькими, ніж безпосередніми синонімами; в тексті функціонують у 

парі в межах одного речення Schränke alle koffeinhaltigen Getränke ein oder lasse sie 

weg [316]. 

ДО ein//setzen застосовувати, використовувати – aus//führen 

застосовувати є синонімами, хоча у тексті мають відтінки відмінності, оскільки 

у першому випадку мова про „застосування“ нервової системи, а в другому – у 

прямому сенсі, про лікувальні вправи: Beim Yoga setzt du dein parasympathisches 

Nervensystem ein, wodurch ein starker “Entspannungseffekt” hervorgerufen wird. 

Sowohl Yoga, als auch Meditation bieten den zusätzlichen Vorteil, dass es sich um 

relativ einfache Übungen handelt, die du fast überall ausführen kannst [314]. 

Можна також виокремити ДО у ролі антонімів, наприклад: an//steigen 

підніматися – ab//fallen спадати (про процеси обміну речовин): Zuverlässiger und 

aussagekräftiger sind die Parameter, die bei Nichtbedarfsdeckung vitaminabhängiger 

Stoffwechselabläufe an//steigen/ab//fallen [347]. ДО розташовані контактно, в межах 

одного речення. 

Щодо an//regen збуджувати – aus//balancieren збалансовувати – ДО 

вживаються в межах одного абзацу, підкреслюючи протилежність дії і тим самим 

зв’язуючи зміст речень: Medikamente mit den Wirkstoffen Ranitidin (Zantic), 

Cimetidin (CimLich) und Famotidin (Pepcid) blockieren die Histamin-Rezeptoren, die 

den Magen zur Bildung von Magensäure anregen. Mandeln können dabei helfen, deinen 

pH-Wert auszubalancieren und Säurereflux zu verringern [312]. 
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ПО Abbau скорочення, розпад, спад – Ankurbelung підвищення функціонують 

у сусідніх абзацах: … um den Abbau der Mitochondrien auf ein Minimum zu 

beschränken. Als besonders effektiv zur Ankurbelung der Mitochondrienproduktion hat 

sich Intervalltraining erwiesen [352]. 

Іменники, утворені від ДО, також беруть участь у створенні тексту в ролі 

засобів лексичної когезії. Разом ДО та їх ПО-іменники (утворені способом 

словотворення/деривації) можуть слугувати прикладами повторів 

спільнокореневих співвідносних слів або „кореферентності“ – співвідношення з 

одним і тим же об’єктом, позначення його. На такому співвідношенні базується 

повтор (рекуренція) і опис (парафраза) – синтаксичні засоби зв’язку. Деривація 

диференціює та уточнює семантику похідного слова, тим самим сприяє більш 

точному висловленню думки [255, с. 119]. 

Отже, ДО та їх ПО, перебуваючи у зв’язку послідовної похідності, можуть 

позначати один і той же співвідносний об’єкт, наприклад: an//wenden → 

Anwendung: Warum sollten Sie das Japanische Heilströmen erlernen? Weil es nicht nur 

zur Anwendung bei anderen gedacht ist, sondern der Behandler es genauso gut bei sich 

selbst anwenden kann. Або: auf//lösen → Auflösung [338]. ДО та ПО можуть 

перебувати не в початкових формах: an//wenden (у реченні у формі 

angewandt)→Anwendung (у реченні ПО у формі множини Anwendungen): Roter 

Ginseng hat verschiedene Anwendungen und unterscheidet sich vom amerikanischen 

Ginseng. Oft wird Ginseng angewandt [333]. 

ПО може функціонувати в тексті і самостійно: Um das Auftreten von 

Säurereflux zu vermeiden … auf die folgenden Lebensmittel zu verzichten. 

(auf//treten→Auftreten). Похідні утворюються за різними словотвірними 

способами: (ein//flüssen→Einfluss): Das Rauchen hat einen negativen Einfluss auf die 

Verdauung und schädigt die Schleimhaut [312]. 

Похідні іменники реалізують при цьому також функцію компресії, яка також 

називається конструктивною функцією: на думку О. А. Земської, існує 5 функцій 

словотворення: номінативна (похідне слово створене для найменування), 
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конструктивна (похідне слово потрібне для спрощення синтаксичної побудови 

мови), компресивна (для скорочення існуючої номінації), експресивна (вираження 

суб’єктивного ставлення), стилістична (надання стилістичного забарвлення) [90]. 

За цією класифікацією ПО, що утворені від ДО за конверсією, 

субстантивацією, суфіксацією – здійснюють у тексті конструктивну функцію. 

(Функцію компресії). При цьому, за систематикою Є. Куриловича, ці іменники 

належать до синтаксичних дериватів (похідні, які мають однакове лексичне 

значення із твірним, але іншу синтаксичну функцію, належать до іншої частини 

мови) [134]. 

Словоскладання, як спосіб словотвору, також сприяє точному висловленню 

думки та конденсації, компресії змісту висловлювання. Словосполучення 

„згортається у складну лексему“, яка має простий „внутрішній“ синтаксис через 

синтаксичне згортання та нейтралізацію морфолого-синтаксичних категорій 

[168]. 

Тобто, функція складних похідних від ДО іменників (композитів) – полягає 

у створенні додаткової інформації, намаганні уникнути одноманітності у 

синтаксичній побудові тексту, досягненні мовної економії (дозволяє автору 

уникнути складнопідрядних речень), – компресії, конденсації змісту. Наприклад: 

ПО Natriumaufnahme: Ein leichter Abstieg der Natriumaufnahme kann den Blutdruck 

oft um 2 bis 8 mm Hg senken [361]; ПО Körperfettanteil: Genau wie Leptin wird es im 

Fettgewebe gebildet, allerdings sinkt die Produktion von Adiponektin mit zunehmendem 

Körperfettanteil [306]; Cortisolausschüttung: Dies hat dann weniger ACTH und in 

Folge auch weniger Cortisolausschüttung zur Folge [351]; Auf- und Abbauprozesse: 

Nutzen Sie Eiweiß täglich als Stoffwechselquelle: es fördert den Stoffwechsel und 

unterstützt alle wichtigen Auf- und Abbauprozesse [305]. 

У процесі дослідження виявлено, що в залежності від теми медичного тексту 

– якщо хоча одне з ключових слів є ДО або ПО, то кількість ДО та їх ПО у тексті 

збільшується, так само і наявність синонімічних та антонімічних зв’язків, 

наявність СЛ, тематичних рядів, ДО та ПО із причинно-наслідковими зв’язками.  
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Простежимо це на прикладі медичного тексту (блогу) [346]. 

ДО zu//hören – слухати (уважно, емпативно), вслуховуватися, 

дослуховуватися (емоційно); прислуховуватися (фізично) і durch//dringen – 

проникати (в свідомість – про ідею, інформацію); доходити, доноситися „Wie Sie 

besser zuhören lernen. Und bei anderen besser durchdringen“ вживаються в межах 

одного речення, контактно, в контексті є словами однієї тематичної групи, 

демонструють причинно-наслідковий зв’язок. 

У реченні „Sie müssen aufhören zu reden und anfangen, zuzuhören“ ДО 

auf//hören – припиняти, переставати та an//fangen – починати, виконувати – 

вживаються контактно, в межах одного речення, антонімічно. Антонімічність 

підкреслюється парою reden – говорити та zu//hören – слухати, вслухатися 

(уважно, емпативно), що вживаються безпосередньо з auf//hören та an//fangen, в 

контексті означають протилежні поняття. ДО zu//hören має однаковий корінь із 

auf//hören, але не є ні синонімом, ні антонімом до auf//hören. (Для порівняння, 

кореневі дієслова hören та fangen мають значення відповідно чути та ловити, що 

не є антонімами, але, як зазначено, антонімічні зв’язки спостерігаються у 

відповідних ДО з першими СК). Цим підкреслюється важливість значення 

першого СК. 

„Durch Reden gute Argumente aufzuzählen. Mit dem Aufzählen von Argumenten 

erzeugen Sie fast immer einen gewissen Druck, um andere zu beeinflussen oder zu 

überzeugen“: ДО auf//zählen – перерахувати, назвати (в даному випадку 

аргументи для емоційного впливу) та ПО Aufzählen – перераховування, перелік (в 

даному випадку аргументів) – функціонують у межах сусідніх абзаців, для того, 

щоб уникнути повторення, вживається іменник, що є ПО від ДО. Зв’язок 

похідності можна зобразити так: auf//zählen → Aufzählen. Вживання ПО від ДО 

допомагає уникнути довшої граматичної конструкції і сприяє тим самим компресії 

змісту. 

ДО auf//zählen – перерахувати, назвати (в даному випадку аргументи для 

емоційного впливу) – є в контексті синонімом до mit//teilen – повідомити, 
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сповістити – „Menschen in einer solchen Situation wollen höchsten eins: sie wollen 

nur mitteilen, was sie gerade machen“. ДО mit//teilen демонструє контактно, в межах 

одного речення тематичний причинно-наслідковий зв’язок з ПО Zuhören „Nur 

Zuhören gibt anderen Menschen die Chance, ihre Gefühle und Sorgen mitzuteilen“. 

Окрім ДО zu//hören у тексті функціонує і ПО Zuhören – слухання (уважне, 

емпативне), (зв’язок похідності може бути зображений zu//hören  → Zuhören), 

вживання ПО потрібне для побудови іншого типу речення і сприяє компресії 

змісту. 

У реченні „Indem er zuhört, ist Brown in der Lage, Steve zu zeigen, dass er sich 

in seine Situation hineinversetzt“ – ДО zu//hören та hinein//versetzen – співчувати, 

емпатувати є тематично спорідненими. 

ДО zu//hören демонструє тематичний, причинно-наслідковий зв’язок із ПО 

Ansicht – точка зору, що є ПО від ДО an//sehen – дивитися: „Wenn Sie wollen, dass 

andere Menschen gegenüber Ihren Ansichten und Argumenten offener werden, müssen 

Sie zuerst ihnen zuhören“. 

Абзац закінчується реченнями: „Wir sind rein biologisch dafür programmiert, 

genau das zu tun. Und zwar wegen der Spiegelneuronen. Damit können wir empfinden 

und nachfühlen, was andere erleben“. ДО zu//hören у реченні не звучить, але до неї 

додається тематично близька ДО nach//fühlen – співчувати, співпереживати, (що 

є синонімом до hinein//versetzen), а через речення – тематично близька ДО 

wahr//nehmen – сприймати (органами почуттів), відчувати, почувати, помічати, 

що є водночас синонімом до nach//fühlen „Weil wir dann erleben, dass der Andere 

uns wahrnimmt, versteht – und für diesen Moment emotional mit uns verbunden ist“. 

У реченні цього ж абзацу „Denn sie (Empathieneuronen) bringen Menschen 

einander näher“ функціонує ДО näher//bringen – наближати, пояснювати, 

сприяти розумінню, що подовжує тематичний ряд ДО zu//hören, wahr//nehmen, 

hinein//versetzen, nach//fühlen. 

У наступному реченні „Spiegelneuronen sorgen auch dafür, dass wir dauernd 

versuchen, die Menschen um uns herum zu beruhigen, Wünsche und Erwartungen 
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anderer zu erfüllen und deren Anerkennungen zu erbitten“ до тематичного ряду 

додається ПО Anerkennung – визнання, схвалення, емоційне спрйняття, що 

походить від ДО an//erkennen (an//erkennen → Anerkenn//ung). Причому, при 

порівнянні ДО та ПО, що утворюють тематичний ряд, – із відповідними 

дієсловами та, наприклад, іменником Erkennung, виявляється, що відтінки 

значень, що об’єднують названі ДО та ПО в один ряд, привносять перші СК. 

Далі, після речення „Mit Argumenten schaffen Sie keine Empathie. Denn 

Argumente sprechen nur den Verstand an“ ДО an//sprechen зі значенням звертатися 

долучається до вже вживаних у тексті ДО mit//teilen, auf//zählen, an//bieten із 

близьким значенням. 

ДО wider//spiegeln – відображати, відобразити, відбити (про почуття) – 

„In Studien konnte man zeigen, was passiert, wenn wir andere „spiegeln“ aber im 

Gegenzug nicht widergespiegelt werden“ – долучається до тематичного ряду ДО 

zu//hören, wahr//nehmen, hinein//versetzen, nach//fühlen, але з антонімічним 

значенням до wahr//nehmen, а також до durch//dringen. 

Щодо ДО auf//treten – ступати, наступати, з’являтися – „Es gibt ein 

deutliches Defizit in unseren Spiegelneuron-Rezeptoren. Wenn diese Defizite auftreten, 

fühlen wir uns allein gelassen und nicht verbunden“ – є синонімом до ДО auf//tauchen, 

що вже з’являлась раніше, і синонімічне значення простежується завдяки 

значенню 1 СК. 

ДО aufeinander//treffen – зустрічатися (в контексті – про розум та 

почуття) – „Alle Informationen, die im Langzeitgedächtnis gespeichert werden sollen, 

passieren zuerst einmal diesen Teil des Gehirns. Verstand und Gefühl treffen hier 

aufeinander“ є тематично близькою до näher//bringen, приєднується до 

тематичного ряду. 

Контактно, в межах речення „Wenn Sie also wollen, dass andere Ihnen zuhören, 

müssen Sie sie auf der richtigen Gehirnebene ansprechen“ вжито ДО zu//hören та 

an//sprechen, які репрезентують причинно-наслідковий зв’язок. 
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У реченні „Denn wenn Ihnen in einer Gesprächssituation eigene Gefühle wie 

Angst, Ärger oder Trauer dazwischen kommen, werden Sie weniger gut zuhören können 

oder angemessen auf den Anderen eingehen“ з’являється ДО ein//gehen – брати до 

уваги, сприймати, що є синонімом до hinein//versetzen, wahr//nehmen та 

долучається до тематичного ряду. 

ДО aus//sprechen – вимовляти, висловлювати (думку) – „Wenn Sie auch 

anderen den Raum geben, um ihre Ängste auszusprechen, helfen Sie ihnen, 

Ihren Argumenten wieder mit besser zuzuhören“ функціонує із синонімічним 

значенням до дистантно, тобто раніше вживаних у тексті ДО mit//teilen, 

an//sprechen, auf//zählen, an//bieten. Водночас, якщо зіставити aus//sprechen з ДО 

zu//hören, що вжиті контактно, в межах одного речення, то aus//sprechen та 

zu//hören демонструють радше протилежні значення. 

Речення „Empathie zu zeigen ist der beste Weg, damit andere sich verstanden und 

wertgeschätzt fühlen“ містить ДО wert//schätzen – цінувати (про почуття, емоції) – 

що має смисловий зв’язок із ДО zu//hören, wahr//nehmen, hinein//versetzen, 

nach//fühlen. 

У межах одного абзацу можна спостерігати функціонування ДО 

wahr//nehmen та ПО Wahrnehmung (wahr//nehmen → Wahrnehm//ung), що сприяє 

униканню тавтології та компресії змісту. 

Крім того, у тексті наявні спільнокореневі з ДО zu//hören: an//hören, sich – 

бути на слуху, звучати та hin//hören – слухати. Потрібно зауважити, що zu//hören 

та hin//hören є синонімами, але цьому сприяють не тільки другі, але й перші СК, 

оскільки вони теж є синонімічними, вказують на напрям. У реченні „Man muss 

schon sehr genau hinschauen und hinhören, um zu erfassen, was in dem Anderen 

vorgeht“ завдяки першим СК спільність у значенні спостерігається щодо 

hin//schauen – дивитись (у певному напрямку) та hin//hören. ДО an//hören, sich та 

zu//hören „Zuhören hört sich leichter an als es ist“ є різними за значенням; ближчими 

до zu//hören, окрім hin//hören, є wahr//nehmen, hinein//versetzen, nach//fühlen, які 

разом з ПО Zuhören можна вважати ключовими словами тексту. 
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Оскільки ключові слова, а також синонімічно-антонімічні зв’язки між 

словами у тексті є ознакою когезії, то можна дійти висновку про те, що ДО та їх 

ПО завдяки своїй структурно-семантичній будові здійснюють текстотвірну 

функцію у даному тексті. Систему відношень між ДО та ПО можна зобразити 

схематично, де „+“ позначає синонімічний зв’язок, вертикальна або горизонтальна 

позначка стрілочок – антонімічні стосунки, за допомогою тире позначені 

тематичні стосунки: 

Anerkennung+wert//schätzen 

                                     \                

                  hinein//versetzen+nach//fühlen 

                               \              \               \              \ 

                            hin//hören+zu//hören–wahr//nehmen+ein//gehen+durch//dringen 

                                           |              |         /               ↕               ↕               ↕ 

                               näher//bringen               wider//spiegeln    wider//spiegeln 

Спробуємо за подібним принципом розібрати систему відношень між ДО та 

ПО на прикладі медичного тексту [340]. 

ПО Anwendung – прийом, застосування, вживання, використання; 

процедура вживається у тексті неодноразово, у тому числі в якості першого СК 

складного іменника Anwendungsbeobachtung – спостерігання за прийомом 

препарату. Тематично близькою до ПО Anwendungsbeobachtung є ДО auf//treten – 

1.ступати 2.тримати себе 3.виникати, з’являтися (вжита у значенні виникати, 

з’являтися) оскільки ДО у тексті описує результат процесу, що названий ПО 

Anwendungsbeobachtung – спостерігання за процесом застосування. 

ДО an//wenden в тексті виявлене не було, але натомість контактно (в межах 

одного речення) вжито синонімічне ДО aus//schöpfen – використати, вичерпати 

(яке має відтінок доконаної, закінченої дії): „Methode: Eine medikamentöse 

Prophylaxe, z. B. mit Chininsulfat, sollte nur dann zur Anwendung kommen, wenn alle 

anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind, im Übrigen sollte sorgfältig vorher das Nutzen-

Risiko-Verhältnis abgewogen werden, da es selten zu gefährlichen unerwünschten 
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Reaktionen kommen kann“ [340, c. 66]. Виявлено також, що у ПО Anwendung – 

прийом, застосування, вживання, використання; процедура: „Anwendung eines 

Massagerollers“, „medikamentöse Prophylaxe, z. B. mit Chininsulfat, sollte nur dann 

zur Anwendung kommen“ у тексті функціонують синонімічні ПО Aufnahme – 

1.надходження (речовини до організму) 2.прийом 3.госпіталізація 4.знімок; „die 

Aufnahme von Citrat- und Carbonatsalzen sowie Vitamin B“ та Einnahme – прийом 

„Einnahme von Diuretika oder Abführmitteln“; а також виявлено ПО, яка не є 

синонімом, але має подібне значення завдяки контексту: Ansatz – 1.прикріплення 

2.спроба, підготування, починання (у значенні спроба): „Neu ist der Ansatz, das 

Säure-Basen-Verhältnis zu beeinflussen“ [340, c. 66]. ПО Ansatz має тематично 

близьку ПО Wirksamkeitsnachweis – підтвердження ефективності у сусідньому 

абзаці: якщо ПО Ansatz означає початковий крок у дослідженні, то ПО 

Wirksamkeitsnachweis – підтвердження ефективності означає результати 

дослідження, тобто між ПО наявний смисловий зв’язок: „Valide 

Wirksamkeitsnachweise liegen im Allgemeinen nicht vor“, „Ein neuer, hier geprüfter 

Ansatz“ [340, c. 67]. 

Стосовно ПО Ansatz – 1.прикріплення 2.спроба, підготування, починання, то 

у тексті виявлено також спільнокореневе ДО ab//setzen – І осаджувати ІІ 

відміняти (прийом ліків): „Diese (bestimmte Medikamente) sollten von einem Arzt 

ersetzt oder abgesetzt werden“ та ПО Absetzen – І осаджування ІІ відміна (прийому 

ліків): „Auch das Absetzen bestimmter Medikamente (Tab. 2) führt oft zur Besserung“ 

[340, c. 67]. Оскільки ДО absetzen та ПО Absetzen виявлені в межах сусідніх 

абзаців, можна зробити висновок про те, що ПО Absetzen вживається для 

уникнення тавтології, спрощення структури речення, компресії змісту. Між 

реченнями з ДО ab//setzen та ПО Absetzen, в одному абзаці з ПО Absetzen виявлено 

ПО Einstellen – встановлення; припинення (у значенні припинення), що є 

синонімом до ПО Absetzen та вжита для уникнення тавтології: „das Einstellen des 

Nikotinabusus“ [340, c. 67]. 
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Дистантно, у межах усього тексту, виявлено антонімічні зв’язки між ДО 

ab//setzen та ДО ein//nehmen – 1.займати, посідати 2.брати 3.отримувати 

5.приймати (їжу, ліки) „vor allem keine zusätzlichen Schmerzmittel einzunehmen“ 

[340, c. 67], а також між ПО Absetzen, ПО Einstellen та ПО Aufnahme – 

1.надходження (речовини до організму) 2.прийом 3.госпіталізація 4.знімок „die 

Aufnahme von Citrat- und Carbonatsalzen“, ПО Einnahme – прийом „Einnahme von 

Diuretika oder Abführmitteln“, ПО Anwendung – прийом, застосування, вживання, 

використання; процедура „nur dann zur Anwendung kommen“ [340, c. 66]. Раніше у 

ПО Anwendung було виявлено синонімічну ДО aus//schöpfen – використати, 

вичерпати, отже, можна припустити, що ця ДО теж може бути антонімічною до 

ab//setzen, але навпаки, завдяки значенню доконаної, закінченої дії ДО 

aus//schöpfen має подібність у значенні з ДО ab//setzen – І осаджувати ІІ відміняти 

(прийом ліків). Це можна відобразити у вигляді схеми таким чином: 

ДО ab//setzen, ПО Absetzen, ПО Einstellen ↔ ДО ein//nehmen, ПО Aufnahme, 

          +                                                                  ПО Einnahme, ПО Anwendung 

ДО aus//schöpfen                                                                                    + 

                                                                                                     ДО aus//schöpfen                                                                                          

Синонімічні ПО Aufnahme та Einnahme мають також антонімічні стосунки з 

ПО Ausscheidung – виділення, елімінація: „Ausscheidung von Körpersalzen“ [340, с. 

66], дистантно з ПО Aufnahme та контактно, в межах одного речення, з ПО 

Einnahme. 

Відповідно, ці відношення можна зобразити так: 

                                                                         ПО Ausscheidung 

                                                                                   ↕               ↕ 

                                                                          ПО Aufnahme, ПО Einnahme, 

ДО ab//setzen, ПО Absetzen, ПО Einstellen ↔ ДО ein//nehmen, ПО Anwendung 

          +                                                                                               + 

ДО aus//schöpfen                                                                            ДО aus//schöpfen 
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ПО Einnahme функціонує також в якості 2-го СК складного іменника 

Fehleinnahme – неправильне вживання ліків: „Über Fehleinnahmen oder 

unerwünschte Wirkungen wurde nicht berichtet“ [340, c. 68]. Відповідно, можемо 

спостерігати реалізацію словотвірної функції ДО – послідовне утворення ПО 

іменників від ДО ein//nehmen, оскільки в тексті наявний СЛ від ДО ein//nehmen 

(складові СЛ розташовані в тексті дистантно): ein//nehmen → Einnahm//e → 

Fehl//einnahme. 

З цього робимо висновок, що враховуючи відношення послідовної 

похідності, синонімічно-антонімічні стосунки можуть бути зображені ще 

складнішою схемою. 

                                                                         ПО Ausscheidung 

                                                                               ↕               ↕ 

ПО Absetzen, ПО Einstellen                      ПО Aufnahme, (ДО ein//nehmen 

                                                                                            → ПО Einnahme 

                                                                                            →ПО Fehl//einnahme), 

ДО ab//setzen                                 ↔                                        ПО Anwendung 

          +                                                                                               + 

ДО aus//schöpfen                                                                        ДО aus//schöpfen 

 

Словосполучення Anwendungsbeobachtung Ansatz має тематично близьку ПО 

Wirksamkeitsnachweis. 

У тексті наявні антонімічні стосунки також між ДО ein//schließen 

1.закривати 2.оточувати 3.включати, залучати (у значенні включати, залучати) 

та aus//lösen 1.вилущувати 2.звільняти, вивільняти хоча в контексті ДО 

ein//schließen стосується людей: „70 Probanden wurden in die 

Anwendungsbeobachtung eingeschlossen“, а ДО aus//lösen – явища „Oft wird der 

Muskelkrampf neurogen in den efferenten Axonen ausgelöst“ [340, c. 66]. ДО aus//lösen 

має також антонімічну ДО zusammen//ziehen – стягувати, скорочувати: „Bei 

Muskelkrämpfen zieht sich ein einzelner Muskel oder eine Muskelgruppe meist in den 



193 

 

 

Beinen unwillkürlich schmerzhaft für Sekunden bis Minuten zusammen“, яка, у свою 

чергу, має антонімічну ПО Ausstreichen 1.викреслювання 2.розгладжування 

3.змазування (у значенні розгладжування) „Anwendung eines Massagerollers zum 

Ausstreichen von Ödemen haben sich als wirksam erwiesen“ [340, c. 66], що може бути 

зображено таким чином: 

 

ДО ein//schließen  ↔  ДО aus//lösen  ↔  ДО zusammen//ziehen  ↔  ПО Ausstreichen 

 

ДО aus//lösen 1.вилущувати 2.звільняти, вивільняти є синонімічним до ПО 

Ausscheidung виділення, елімінація, про ПО Abführmittel послаблюючий засіб 

можна сказати, цей іменник тематично близький до ДО aus//lösen та ПО 

Ausscheidung. 

Тематично близькими між собою є ДО ab//wiegen – зважувати, ПО Ausmaß 

– розмір, об’єм, кількість, ПО Anzahl – число, кількість (іменники є синонімами). 

ДО an//halten – 1.зупиняти, затримувати 2.прикладати 3.спонукати, 

привчати та ДО bei//behalten – зберігати, залишати, дотримуватись є 

спільнокореневими та мають серед своїх значень синонімічні, але в контексті 

(контактно, в межах одного речення) не є синонімами. „Die Probanden wurden 

angehalten, während der Untersuchung ihre Medikation nicht zu ändern, vor allem 

keine zusätzlichen Schmerzmittel einzunehmen, sowie ihre Lebensgewohnheiten 

beizubehalten“ [340, c. 67]. 

Отже, аналіз функціонування ДО та їх ПО в медичному тексті дозволив 

виявити, що в межах тексту, об’єднані однією загальною ідеєю різні ДО та ПО, 

хоча і не завжди є безпосередніми синонімами або антонімами між собою, але 

мають тематичні синонімічно-антонімічні зв’язки, які можна відобразити у 

вигляді розгалуженої схеми. Цьому сприяє добір саме певного значення 

конкретного слова з кількох можливих. Крім того, можна зробити висновок, що 

ДО ab//setzen, ДО ein//nehmen, ПО Absetzen, ПО Einstellen та ПО Aufnahme, ПО 

Einnahme є по суті ключовими словами тексту, можливо, саме тому у випадку 
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вживання цих ДО та ПО виявлено розгалужену структуру синонімічних та 

антонімічних відношень. 

Відомо, що значення ДО та їх ПО-іменників залежить як від других 

компонентів – інфінітивів дієслів, так і від перших компонентів. Деякі ДО з 

однаковим другим компонентом (наприклад, aus//lösen 1.вилущувати 2.звільняти, 

вивільняти – auf//lösen 1.розв’язувати 2.розчиняти) не мають синонімічних або 

антонімічних стосунків між собою, натомість мають такі стосунки з ДО з 

тотожними першими компонентами. 

Оскільки навіть у ДО та ПО, що мають різні корені та не мають відносин 

похідності між собою, ми виявляємо синонімічні відносини, то можна припустити, 

що синонімічність значення виникає саме через один і той же перший СК ДО. 

Тобто можна зробити висновок про те, що наявність певних значень, наприклад, у 

СК auf-, сприяє виникненню синонімічних зв’язків, саме тому загальна схема є 

розгалуженішою, оскільки не лише корінь слова впливає на це. 

Наявність різних груп ДО та ПО, сформованих за спільністю чи 

протилежністю значень можна пояснити структурно-семантичними 

особливостями ДО. Структура ДО складна, перші СК сполучаються з різними ТО 

дієслів (з різною семантикою), та додають до значень дієслів свої семантичні 

значення. СК багатозначні, тому можуть впливати на семантику утвореної ДО, 

актуалізуючи при цьому одне зі своїх значень. Таким чином, на семантику ДО 

діють обидва компоненти, причому часто саме перший СК її модифікує. Тому 

навіть ДО з різними за значенням основами, але однаковими першими СК, або 

синонімічними першими СК можуть мати зв’язок. 

Тобто, у ДО є можливість мати з іншими ДО певні (синонімічні, антонімічні) 

стосунки завдяки значенням як першого, так і другого СК. Це саме обходить і 

іменники, похідні від ДО. Щодо відносин між ДО та ПО, то окрім заміни ДО за 

допомогою ПО для компресії змісту та уникання тавтологій, наявність СП, СЛ 

свідчить про постійний розвиток лексичного складу мови, надає тексту 

системності, зв’язності. 
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4.3. Дієслівні одиниці та їх похідні основи у тексті: емпіричний аспект 

 

Те, що ДО та їх ПО можуть бути ключовими словами тексту та вибудовують 

розгалужену систему взаємозв’язків, означає їх реалізацію як лексичних засобів 

когезії та здійснення ними текстотвірної функції. 

У такому випадку вбачається важливість у свідомому акцентуванні уваги на 

ДО та їх ПО при роботі з текстом. Взагалі, ключовим словам тексту надається 

велике значення. Виявлення ключового слова тексту – як „лексичного 

репрезентанта текстового концепту“ вважається важливою передумовою 

концептуального аналізу художнього тексту [9, с. 59]. Ключові слова тексту 

називають смисловими опорами, які утворюють „логіко-фактологічний 

ланцюжок“, який „вихоплюється“ читачем при швидкому, побіжному читанні з 

тексту [79, с. 85]. Виділення „смислових опорних пунктів“, або ключових слів, 

поруч із антиципацією (здогадка щодо подальшого розвитку ідеї) та реципацією 

(повернення до окремих фрагментів тексту під впливом нових даних) вважають 

прийомами осмислення тексту [132; 145]. Тобто, встановлення ключового слова 

тексту може бути допомогою в загальному розумінні тексту у різних типах 

читання – детальному, селективному, оглядовому. 

Виникає питання – як швидко зрозуміти, що саме ДО та/чи їх ПО є 

ключовими словами конкретного тексту, особливо при оглядовому читанні. У разі 

функціонування ДО та ПО в якості ключових слів – можлива їх (часта) 

повторюваність. Звичайно, доцільно звернути увагу на назву – якщо в ній 

присутня ДО чи ПО, ймовірно, у тексті можна буде спостерігати й інші споріднені 

ДО чи ПО. 

Вірогідно, також можуть допомогти перші СК ДО. Візуально вихопити з 

тексту саме ці компоненти досить легко, тим більше, що увага читача спрямована 

в першу чергу на початок слова. В разі функціонування у тексті ДО-ключового 

слова, ПО-іменники також ймовірно будуть вжиті, а іменники в німецькій мові 
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подаються з великої літери, на що увага підсвідомо звертається більше. Тому 

помітити ПО, врахувавши таке написання, не є складним. 

Оскільки було з’ясовано, що словотвірна спроможність твірних основ ДО 

залежить від перших СК, то зрозумілим є більш часте використання у текстах ДО 

та ПО із тими першими СК, які проявляли найбільшу словотвірну продуктивність, 

тобто ab-, an-, auf-, aus-, ein-. Ця обставина також полегшує процес пошуку ДО та 

ПО в тексті: через психологічні особливості сприйняття – увага на літери, що 

позначають голосні (тим більше „a“ – перша літера алфавіту, тим більше на 

початку слова, до того ж, можливо і з великої літери) звертається першочергово. 

Інформація щодо прийменників, великої кількості прислівників та 

прикметників (які можуть функціонувати і в якості перших СК) належить до 

базового рівня володіння мовою, як і поняття про ДО. Семантика перших СК і 

прийменників/прислівників/прикметників не завжди є однаковою, але загалом їх 

семантика є основою для значення перших СК. Тому у процесі читання значення 

першого СК може бути підказкою для читача. Не менш важливою є інформація 

щодо синонімічних та антонімічних стосунків між першими СК – це допомагає 

встановити зв’язки між ДО у тексті. 

Важливо зробити процес читання свідомим та раціональним, прискорити та 

спростити отримання інформації. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІV 

 

Текст – це ємне лінгвістичне поняття, яке перебуває у фокусі уваги 

дослідників. Науково-технічний розвиток світу, поява електронних носіїв 

інформації не призводять до заміни текстів якимись іншими одиницями для 

накопичення, збереження, передачі інформації. Навіть у сфері комунікації роль 

тексту зростає, а не навпаки. 

Наука розвивається екстенсивно та інтегративно, тому дослідження в сфері 

лінгвістики тексту є актуальними і в межах словотвору. Функції ДО та 
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співвідносних із ними ПО у тексті потребують досліджень. СК, які можуть діяти і 

у ролі самостійних слів, формують ДО, – так і окремі ДО та їх ПО, із усіма 

властивостями компонентів, утворюють речення, вибудовують тексти (черговий 

зразок фрактальності). Отже, потрібно виявити, в якій текстовій категорії і яку 

саме роль відіграють ДО та їх ПО при цьому. 

Текст – це обов’язково зв’язна послідовність речень, що формується за 

допомогою категорій когерентності і когезії. По суті, когезія в усіх її формах, є 

одночасно і „цеглинками“, з яких споруджується текст, і зв’язуючим „будівельним 

розчином“, який тримає готовий витвір. 

ДО та їх ПО функціонують у якості повноцінних (головних чи другорядних) 

членів речення, відповідно, відіграють певну роль у структурній побудові тексту. 

Для того, щоб це з’ясувати, 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, 

враховуючи можливості мережі інтернет. Наукові статті належать до наукового 

функціонального стилю в галузі медицини; науково-популярні статті та блоги в 

медичній сфері демонструють наявність характеристик, притаманних окрім 

наукового, публіцистичному, та навіть розмовному стилю. 

ДО та їх ПО було виокремлено як у одній, так і у іншій групі текстів, різниці 

у функціонуванні ДО та їх ПО у наукових статтях та науково-популярних статтях 

і блогах не виявлено, окрім вживання ДО та ПО з метою здійснення 

комунікативної та емотивної функції у науково-популярних статтях, блогах. 

З’ясовано, що ДО та їх ПО беруть участь у побудові речень різного типу 

(простих, складнопідряних, складносурядних), утворюючи при цьому зв’язний 

текст та відіграючи важливу роль на граматичному, синтаксичному, смисловому 

та стилістичному рівнях. Здійснюють функції стилетвірну, атрактивну, функцію 

компресії (конденсації) змісту. Реалізують текстотвірну функцію в якості 

компонентів граматичної (виражають час, модальність, будують рамкові 

конструкції), лексичної (синоніми, антоніми, відносини похідності, ключові 
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слова) когезії. Тому ДО та їх ПО можна вважати поліфункціональними одиницями 

тексту. 

Визначено, що в межах тексту, об’єднані однією загальною ідеєю, різні ДО 

та ПО, хоча можуть не бути безпосередніми синонімами або антонімами між 

собою, не мають відносин похідності, але мають синонімічно-антонімічні, 

тематичні відношення, цьому сприяє добір саме певного значення з полісемії 

значень СК. Крім того, можна зробити висновок, що деякі ДО та ПО можуть бути 

названі ключовими словами тексту, можливо, саме тому у випадку вживання цих 

ДО та ПО виявлено структуру синонімічних та антонімічних відношень, які можна 

представити у вигляді розгалуженої схеми. 

Те, що ДО та їх ПО можуть бути важливою ланкою структури тексту, 

потрібно брати до уваги при створенні та опрацюванні текстів. 

Щодо позиції автора, при написанні текстів важливо враховувати, що 

синоніми збагачують мову, покращують сприймання тексту; антоніми 

допомагають вибудовувати логічну, довершену картину сприйняття, вказуючи на 

певні якості, групуючи, систематизуючи лексику. Пошуки синонімів та антонімів 

до ДО та їх ПО при написанні тексту німецькою мовою можуть бути спрощені 

внаслідок усвідомлення доцільності надання уваги значенням перших СК ДО (та 

відповідно, їх ПО). 

При конструюванні тексту корисним може бути врахування структурно-

семантичних особливостей ДО та їх ПО, їх зв’язків похідності та відповідно, 

спрямування на вживання в тексті ПО-іменників від співвідносних з ними ДО. 

Такий підхід може сприяти: - уникненню тавтологій, - урізноманітненню 

синтаксичної побудови тексту реченнями різного типу (простіші за структурою – 

з ПО-іменниками), - компресії змісту, - досягненню мовної економії; - таким 

чином полегшити процес передачі інформації та здійснити авторський намір. 

Відомо, що значення ДО та їх ПО-іменників залежить як від других 

компонентів – інфінітивів дієслів, так і від перших компонентів (за висновками 

Розділу ІІ – перший СК впливає у більшій кількості випадків на значення ДО). 
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Деякі ДО з однаковим другим компонентом не мають в межах тексту 

синонімічних або антонімічних стосунків між собою, натомість мають такі 

стосунки з ДО з тотожними першими компонентами. Оскільки навіть у ДО та ПО, 

що мають різні корені та не мають відносин похідності між собою, ми виявляємо 

синонімічні зв’язки, то можна зробити висновок про те, що на виникнення цих 

зв’язків впливає не тільки корінь слова, але й наявність певних значень у 

конкретного першого СК ДО. 

Якщо ДО та їх ПО тематично належать до ключових слів тексту, то для 

читачів німецьких медичних текстів може бути корисним свідомо звертати увагу 

на особливості структурно-семантичної будови ДО, безпосередньо на перший СК 

у процесі перекладу ДО: наявний вплив значень відповідних прийменників, 

прислівників, прикметників на значення першого СК ДО може полегшити 

сприйняття 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; 

особливо є важливим для „швидкого“ типу читання, коли потрібно швидко 

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 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 краще розуміє той, хто знає стільки, як автор. Для читача не-фахівця 

важливо знайти те, на що можна спиратися – ключові моменти. 
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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. 

Все 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, наше дослідження специфіки ДО та їх ПО має логічне методичне 

спрямування, особливо для студентів медичної спеціальності та фахівців медичної 

сфери, які цілеспрямовано піклуються про свій подальший професійний розвиток, 

вивчаючи іноземну мову. Автентичні медичні тексти, відібрані для дослідження, 

можуть бути використаними для опрацювання, вивчення мови та отримання нової 

інформації. До того ж, до цих текстів можна вживати вправи саме на тренування 

розпізнавання правил словотворення, звертаючи увагу на ДО та ПО. Якщо 

оволодіти методикою вичленення та синтезу кореневих морфем, компонентів ДО 

та ПО, то реципієнт може зрозуміти значну кількість слів, навіть відсутніх в 

лексичному запасі. 

Також може існувати перспектива корисного застосування відібраних нами 

текстів в якості матеріалу для читання на заняттях з німецької не тільки у 

медичних навчальних закладах. За актуальним нині діяльнісно-орієнтованим 

підходом до освіти, що впроваджується зараз в межах Болонського процесу і на 

Україні, – в якості матеріалу для навчання краще відбирати таку інформацію, яка 

має безпосередню важливість та стосується тих, хто вивчає мову. Що ж до 

відібраних текстів, особливо блогів, то вони є сучасними автентичними зразками, 

описують, окрім суто наукових, доступні медичні актуальні теми – обмін речовин, 
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потрібний для гарного вигляду, шляхи вирішення психологічних проблем 

(прокрастинація, збільшення емпативності тощо). Враховуючи психологічний 

вплив текстів (перенесення в іншу реальність) – підбір матеріалу для читання є 

важливим психолого-методично-виховним аспектом. 

Таким чином, дослідження ролі ДО та їх ПО у тексті може бути реалізоване 

не тільки у теоретичній, але і функціонально-практичній площині. 

Основні положення розділу висвітлені у таких публікаціях автора: [19, с. 39-

42; 15, с. 20-24; 20, с.14-17]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційне дослідження базується на визначних положеннях та 

принципах сучасної лінгвістичної науки, які знаходять відображення в теоріях 

словотвору, терміну, внутрішньої валентності, парадигм і тексту, зумовлюють 

методологічну платформу праці. Робочою гіпотезою дослідження є положення 

про те, що дослідження структурно-семантичних особливостей ДО в сфері 

німецької медичної термінології може бути основою для їх систематизації та 

подальшого впорядкування в межах вчення про словотвір. 

Для досягнення поставленої мети комплексно використано методи 

теоретичного дослідження, за допомогою яких можна описати термінотворення і 

як словотворчий процес, і як його наслідок. З’ясовано напрями системних 

досліджень у галузі термінології; підходи, на яких ґрунтується вивчення терміну; 

ознаки терміну; окреслено відмінності між поняттями „термінологія“ та 

„терміносистема“. Розглянуто способи поповнення термінами, збагачення 

медичної термінології. Розподіливши на групи існуючі класифікації структурних 

типів німецької дієслівної лексики з різним формулюванням ДО, визначено власне 

формулювання „ДО з першими відокремлюваними компонентами“, оскільки 

вважаємо, що саме такий термін відображає характерні риси поняття, яке називає. 

Для з’ясування структурно-семантичних особливостей ДО у сфері медичної 

термінології було здійснено СА із зазначенням М, визначено словотвірний 

потенціал перших СК ДО, з’ясовані значення перших СК та їх вплив на значення 

ДО. В свою чергу, СА та словотвірне моделювання ДО і співвідносних із ними ПО 

іменників-медичних термінів допомогло у з’ясуванні закономірностей сполучення 

та побудови класифікації; здійснено класифікацію ДО за структурними типами в 

залежності від компонентного складу, виокремлено групи ДО з першими та 

другими СК. 

Під час дослідження було визначено такі особливості: 

1) ДО є складними утвореннями, у яких перший СК сполучається у процесі 
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внутрішньої валентності з другим СК за М10. Усього опрацьовано 657 із першими 

СК: - 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 ТО таких структурних типів дієслів у 

інфінітиві: 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. Виявлено 

кілька ДО із другим СК – ДО, а не дієсловом; а також кілька ДО, що утворені від 

ТО-іменників та ТО-прикметника, такі ДО відмінюються за слабкою відміною. 

2) Перші компоненти ДО є наголошуваними і відокремлюваними. Група 

ДО з першими СК прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; 

прислівником wieder- вимагає особливої уваги, так як будучи ненаголошеними, 

durch-, über-, um-, wieder- є невідокремлюваними префіксами дієслів. 

3) У групі ДО з першими СК – прислівниками, деякі перші СК є 

складнішими утвореннями в порівнянні з іншими, наприклад: danieder-, einher-, 

herab-, heran-, heraus-, hervor-, hinein-, hinunter- складаються з двох компонентів. 

Здійснений СА не тільки свідчить про існування внутрішніх валентністних 

зв’язків перших СК із другими СК, а також дає можливість зробити висновки 

щодо продуктивності СК. Із 657 опрацьованих ДО (котрі є медичними термінами 

або мають ПО – медичні терміни) 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-; 
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- 125 ДО 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 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-, 

aus- та прислівник ein-. Виявлення словотвірної структури ДО та їх ПО, а також 

репрезентація словотворчих елементів допоможе читачу (викладачу, аспіранту, 

студенту, медпрацівнику) розуміти процес словотворення в німецькій мові, таким 

чином сприятиме свідомому та інтенсивному оволодінню німецькою медичною 

термінологією. 

Семантика ДО залежить від значення першого СК (прийменника, 

прислівника, прикметника) та від семантики другого СК-дієслова, оскільки ДО є 

складним утворенням. З’ясовано, що перші СК мають семантичні особливості, 

співвідносні зі значеннями відповідних прийменників/ прислівників/ 

прикметників, але модифіковані. Кількість значень першого СК загалом співпадає 

із кількістю значень відповідного прийменника/ прислівника/ прикметника як 

окремої частини мови. Виявлення семантики, яку перший СК надає ДО, 

здійснювалось шляхом зіставлення та порівняння значень ТО дієслів (других СК 

ДО) із значеннями, які отримують ПО ДО у сфері медичної термінолексики.  

У результаті визначено структурно-семантичні особливості ДО на матеріалі 

медичної термінолексики, тобто визначено, що під час утворення ДО перші СК 

впливають на значення ДО, модифікуючи їх семантику, – у більшості випадків: - 

виокремлено 127 прикладів ДО, коли відбувається десемантизація першого СК, 

тобто значення ТО дієслова та утвореної ДО однакові; - виявлено 530 прикладів 

ДО, де перший СК додає свою семантику до складу ДО (це приклади сполучення 

значень першого та другого СК), або змінює семантику ТО дієслова під час 
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утворення ДО, тобто значення ТО дієслова та ДО – різні. З них у 19 випадках 

перший СК змінює значення ТО дієслова (при утворенні ДО) на протилежне. 

Семантична структура ДО з першими СК зумовлена як складністю 

морфемного складу, так і багатозначністю СК. Сполучаючись з ТО дієслова, 

перший СК може викликати зміну її значення. В деяких випадках відбувається 

повна десемантизація ТО. Один і той самий інфінітив дієслова може брати участь 

в утворенні різних ДО. Причому ДО з однаковою ТО дієслова та різними першими 

СК може мати різні, навіть протилежні значення (в залежності від першого СК). 

Всебічне дослідження ДО потребувало вивчення не тільки структурно-

семантичних особливостей даного типу, але і їх словотвірних властивостей та 

потенціалу. У процесі аналізу словотвірної функції ДО установлено структурні 

типи ПО-іменників на основі компонентного складу ДО та в залежності від 

способу словотворення. Всього виявлено 1175 ПО іменників за різними 

словотвірними типами, і, відповідно, моделями. Всі ДО утворені за М10 і є ТО для 

ПО за різними моделями. Виявлені ПО-іменники від ДО утворені за наступними 

словотвірними моделями (типами): M2:SN=SVEinheit→SN(субстантивація), 

M2:SN=SVEinheit→SN(конверсія), M3:SN=SVEinheit imp.→SN(конверсія), 

M6:SN=SVEinheit+Suf.(-ung, -er, -e, -keit, -ling, -schaft, -sel), 

M7:SN=SVEinheit imp.+Suf.-e, M10 (для складних іменників). 

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: 415 ПО складних іменників, 2-

й СК яких є ПО від відповідного ДО, 371 ПО складних іменників, 1-й СК яких є 

ПО від відповідного ДО (ПО з бінарним членуванням включно), та суфіксацію – 

254 ПО (особливо з використанням суфіксу -ung – 209 ПО). Менш продуктивними 

типами виявились субстантивація: 59 ПО, конверсія інфінітиву: 39 ПО, конверсія 
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претериту 37 ПО. Велика кількість складних іменників, у яких один із компонентів 

є іменником, співвідносним з ДО, утворена шляхом субституції (заміни). 

У галузі медицини словотвірна активність ДО коливається в залежності від 

першого СК. Наявність утворених ПО від ДО різниться, наприклад, від 1 ПО з 

першим СК aufrecht- до 311 з ab- в якості першого СК. Слід зазначити, що від 171 

ДО, які функціюють у медичній сфері, ПО іменників у цій галузі не виявлено. 

Оскільки словотвірною функцією ДО є їх властивість брати участь у 

творенні ПО, то для дослідження словотвірного потенціалу ДО у дисертаційній 

праці розглянуто ПО, що утворені від ТО ДО та будують СЛ. Дослідивши СЛ 

іменників-медичних термінів в напрямку від ТО ДО, можна зробити такі висновки 

щодо словотвірної активності, продуктивності та словотвірного потенціалу ДО. 

Визначено кількісні та якісні (квантитативно-квалітативні) особливості  

складу СЛ, вершинними основами яких є ДО, які утворюють різну кількість СЛ в 

залежності від перших СК, найбільше СЛ утворюють ДО з першими СК-

прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, прислівником ein-. 

ТО ДО та співвідносні з ними за структурою та семантикою ПО утворюють 

СЛ. В СЛ наявні як ТО ДО, що мають лише одну ПО, так і ТО ДО, що мають в СЛ 

кілька ПО – медичних термінів, які можуть бути утворені як за одним 

словотвірним способом, так і за кількома. На матеріалі медичної термінології ДО 

з першими СК-прийменниками/прислівниками ab-, an-, auf-, aus-, mit-, nach-, zu-; 

прийменником bei- – утворюють 311 CЛ. ДО з першими СК – 

прийменниками/прислівниками durch-, über-, um-; прислівником wieder- – 

утворюють 47 СЛ. ДО з групи з першими СК-прислівниками danieder-, dar-, ein-, 

einher-, fort-, herab-, heran-, heraus-, hervor-, hin-, hinein-, hinunter-, zusammen- – 

утворюють 22 CЛ, а також 75 CЛ від ДО з першим СК ein-, отже – всього 97 СЛ. 

ДО з першими СК – прикметниками/прислівниками aufrecht-, fest-, frei-, hoch-, 

kurz-, nieder-, still-; прикметниками trocken-, wahr- – утворюють 20 CЛ. 

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 
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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, тому можуть бути 

названі поліфункційними одиницями тексту. 

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; 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, 

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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1 

Структура, семантика, словотвірна функція ДО із 1-м СК-прийменником/прислівником ab- 

ТО дієслова / 

дієслівна одиниця 

ПО іменників, 

утворених за 

субстантивацією; 

конверсією; 

конверсією 

претериту 

ПО іменників, 

утворених 

суфіксацією 

 

ПО іменників, 1-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

ПО іменників, 2-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

1 2 3 4 5 

arbeiten (-te, -t) 

працювати 

    

ab//arbeiten, sich (-

te, -t) фізично 

перевтомлюватися 

(від роботи) 

    

 

ätzen (-te, -t) 

роз’їдати, 
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припікати, 

вилужувати 

ab//ätzen (-te, -t) 

припікати 

  Abätz//ung f 

припікання 

  

 

Bahre f ноші     

ab//bahren (-te, -t) 

знімати з нош 

    

 

bauen (-te, -t) 

будувати 

    

ab//bauen (-te, -t) 

розщепляти, 

розкладати 

Abbau m 

1.розпад, 

розкладання, 

деструкція; 

розщеплення 

2.розбір, 

демонтаж 

 Abbau//erzeugnis n див. 

Abbau//produkt n продукт 

розпаду 

Aldosteron//abbau m 

руйнування 

альдостерону 
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   Abbau//fermente n pl 

ферменти розпаду 

Blut/farbstoff//abbau//pro

dukte n pl продукти 

розпаду гемоглобіну 

   Abbau//form f форма 

розпаду (напр. лейкоцитів) 

Eiweiß//abbau m 

розщеплення білка; 

розпад білка 

   Abbau//intoxikation f 

інтоксикація продуктами 

(тканинного) розпаду 

Eiweiß/abbau//produkt n 

продукт розпаду білка 

   Abbau//pigmente n pl 

пігменти, що утворюються 

при розпаді (тканин) 

Zucker//abbau m розпад 

(розщеплення) цукору 

   Abbau//produkt n продукт 

розпаду 

 

   Abbau//prozeß m процес 

розпаду 

 

   Abbau//stoff m продукт 

розпаду 
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   Abbau/stoff//wechsel m 

катаболізм 

 

   Abbau//störung f порушення 

розпаду 

 

   Abbau//stufe f ступінь 

(стадія) розпаду 

 

   Abbau//vorgang m процес 

розпаду 

 

 

beißen (i, i) 1.кусати 

2.пекти, чухатися 

    

ab//beißen (i, i) 

відкушувати 

розкушувати, 

розгризати, 

прикушувати 

(напр., губу) 

Abbiß m укус    

 

bilden (-te, -t) 

складати, 
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утворювати, 

формувати 

ab//bilden (-te, -t) 

виражати, 

відображати 

Abbild n 

відображення 

Abbild//ung f 

1.відображення, 

відбиття 

2.зображення 

 

Abbildungs//fehler m 

аберація, перекручення 

зображення 

 

        Abbildungs//gesetz n закон 

відбиття 

 

   Abbildungs//gleichung f 

рівняння заломлення 

 

   Abbildungs//maßstab m 

масштаб зображення 

 

   Abbildungs//unterschied m 

анізейконія 

 

 

binden (a, u) 

1.зв’язати 

2.прив’язувати 

    

251



3.перев’язувати, 

(стрічкою) 

ab//binden (a, u) 

перев’язувати, 

видаляти за 

допомогою 

лігатури; лігірувати 

Abbinden n 

1.перев’язка 

(судини) 

2.затвердіння 

(гіпсу, вапна) 

   

 

blasen (ie, a) 

дмухати, видувати 

    

ab//blasen (ie, a) 

здувати, обдувати 

Abblasen n 

обдувка 

   

 

blassen (-te, -t) 

бліднути 

    

ab//blassen (-te, -t) 

втрачати яскравість 

кольору, бліднути 

 Abblass//ung f 

збліднення 

  

  Abblass//ung f, 

temporale 
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збліднення 

скроневого боку 

соска зорового 

нерва 

 

blättern (-te, -t) 

гортати; 

відшаровуватись, 

відлущуватись  

    

ab//blättern, sich (-te, 

-t) злущуватись 

 Abblätter//ung f 

злущення, 

крупнопластинчасте 

лущення, 

ексфоліативне 

злущення, 

відшарування 

  

 

bohren (-te, -t) 

свердлити 
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ab//bohren (-te, -t) 

просвердлювати 

    

 

brechen (a, o) 

ламати 

    

ab//brechen (a, o) 

припиняти 

Abbruch m 

1.несподіване 

припинення 

2.розрив 

(ланцюга) 

  Behandlungs//abbruch m 

припинення лікування 

 

brennen (brannte, 

gebrannt) 1.горіти 

2.спалювати 

3.припікати 

    

ab//brennen (brannte, 

gebrannt) 

1.спалювати 

2.прокалювати 
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brühen (-te, -t) 

1.ошпарювати 

2.заварювати 

3.пастеризувати 

    

ab//brühen (-te, -t) 

ошпарювати 

(кип’ятком) 

    

 

dampfen (-te, -t) 

випускати пару 

    

ab//dampfen (-te, -t) 

випарювати 

Abdampf m 

відпрацьована 

пара 

Abdampf//ung f 

випарювання 

Abdampf//rück/stand m 

залишок після 

випарювання 

 

 Abdampfen n 

випарювання 

 Abdampf//schale f посудина 

для випарювання 

 

 

decken (-te, -t) 

накривати, 

прикривати; 

захищати 
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ab//decken (-te, -t) 

відкривати, 

розкривати 

Abdecken n 

екранування 

Abdeck//ung f 

1.розкриття, зняття 

покриття 

2.перекриття; 

схованка, захист 

Abdeck//probe f проба з 

перемінним прикриванням 

ока пацієнта 

 

   Abdeck//verband m захисна 

пов’язка 

 

 

drucken (-te, -t) 

1.друкувати 

2.тиснути 

    

ab//drucken (-te, -t) 

надрукувати; 

віддрукувати; 

передрукувати 

Abdruck m 

1.відбиток 

2.зліпок 

 Abdruck//gips m гіпсовий 

зліпок 

Kiefer//abdruck m 

відбиток (відтиск) 

щелепи 

   Abdruck//löffel m відтискна 

ложка (у стоматології) 

Zahn//abdruck m 

відбиток (відтиск) зуба 

   Abdruck//masse f, plastische 

пластична маса для 
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отримання зліпків (напр. 

зубів, щелеп) 

 

drücken (-te, -t) 

тиснути, 

притискати 

    

ab//drücken (-te, -t) І 

vt 1.стискати, 

притискати (для 

інгібізації припливу) 

2.робити відбиток; 

робити зліпок ІІ vi 

згортати, ухилятися  

Abdrücken n див. 

ab//drücken 

(перетискання) 

 Abdrück//stelle f місце 

перетискання артерії для 

зупинки кровотечі 

 

 

dunsten (-te, -t) 

(dünsten (-te, -t) 

1.парити, 

випарювати 

2.випарюватися 
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ab//dunsten, 

(ab//dünsten (-te, -t) 

випарювати 

 Abdunst//ung f 

випарювання 

  

 

fahren (u, a) їздити     

ab//fahren (u, a) 

від’їжджати, 

відходити, 

відпливати 

Abfuhr f вивіз, 

відправка; 

відведення, 

дренування 

  Blut//abfuhr f відтік 

(венозної) крові (під час 

кровообігу) 

 

fallen 

(i, a) 1.падати 

2.знижуватися 

3.спускатися 

    

ab//fallen 

(i, a) 1.відпадати 

2.спадати, 

спускатися 

Abfall m 

падіння, 

зниження 

Abfäll//e m pl див. 

Abfall//stoffe m pl 

відходи 

Abfall//beseitigung f 

видалення відходів 

Blut/druck//abfall m 

зниження кров’яного 

тиску 

 Abfallen n 

1.відпадіння 

  Dosis//abfall m 

зниження дози 
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2.спад 

   Abfall//stoffe m pl відходи Druck//abfall m 

зниження тиску 

   ~ feste тверді відходи Fieber//abfall m падіння 

температури 

   ~ flüssige рідкі відходи  

   ~ radioaktive радіоактивні 

відходи 

 

 

fangen (i, a) ловити, 

уловлювати 

    

ab//fangen (i, a) 

ловити; ab//fangen, 

sich 

заспокоюватися 

Abfangen n див. 

ab//fangen 

 Abfang//verfahren n метод 

уловлювання (напр. 

частинок) 

 

 

fetten (-te, -t) 

насичувати жиром 

    

ab//fetten (-te, -t) 

знежирювати 
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filtrieren (ab//filtern) 

(-te, -t) фільтрувати, 

цідити 

    

ab//filtrieren 

(ab//filtern) (-te, -t) 

відфільтрувати 

Abfiltrieren n 

фільтрація 

Abfiltrier//ung f 

фільтрація 

  

 

flachen (-te, -t) 

вирівнювати 

    

ab//flachen (-te, -t) 

робити пласким, 

вирівнювати 

 Abflach//ung f 

сплощення (напр., 

зубця 

електрокардіограми

)  

  

 

fließen (o, o) текти     

ab//fließen (o, o) 

витікати 

Abfluß m 

1.відтік, стік 

2.виділення 

 Abfluß//bereich m ділянка 

відтоку 

Blut//abfluß m відтік 

крові 

260



   Abfluß//behinderung f 

затруднення відтоку 

Eiter//abfluß m відтік 

гною 

   Abfluß//drain m дренаж для 

відтоку 

 

   Abfluß//hindernis n 

перешкода відтоку 

 

   Abfluß//leichtigkeit f 

легкість відтоку 

 

   Abfluß//pyelo/ureterographie 

f екскреторна 

пієлоуретерографія 

 

   Abfluß//störung f 

порушення відтоку 

 

   Abfluß//weg m шлях 

відтоку 

 

 

formen (-te, -t) 

формувати 

    

ab//formen (-te, -t) 

відливати 

 Abform//ung f 

формування, форма 

Abform//löffel m відтискна 

ложка (у стоматології) 
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fühlen (-te, -t) 

відчувати 

    

ab//fühlen (-te, -t) 

1.сприймати 

2.пальпувати 

Abfühlen n 

пальпація 

Abfühl//ung f 

зондування 

  

 

führen (-te, -t) вести     

ab//führen (-te, -t) 

очищати кишковик 

Abführen n 

послаблення 

Abführ//ung f 

послаблення 

Abführungs//gang m вивідна 

протока 

Bauch/speichel/abführun

gs//gang m вивідна 

протока підшлункової 

залози 

   Abführ//einlauf m очисна 

клізма 

 

   Abführ//klistier n очисна 

клізма 

 

   Abführ//mitell n проносне  

   ~, salinisches сольове 

проносне 
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   Abführ//tee m проносний 

чай 

 

 

furchen (-te, -t) 

борознити 

    

ab//furchen (-te, -t) 

відокремлювати 

борознами 

 Abfurch//ung f 

сегментація 

  

 

gehen (i, a) іти, 

ходити 

    

ab//gehen (i, a) 

1.відходити, 

відправлятися 

2.виходити, 

виділятися (з 

організму) 

  Abgang//stenose f звуження 

місця відтоку 

Frucht/wasser//abgang m 

відходження 

навколоплідних вод 

    Kot//abgang m 

дефекація 

263



    Sekret//abgang m, 

urethralen (Prostatorrhoe 

f) простаторея 

 

gießen (o, o) 1.лити, 

наливати 

2.відливати 

    

ab//gießen (o, o) 

відливати, 

розливати 

Abgießen n 

обливання 

Abgieß//ung f 

обливання 

  

 Abguß m 

відливання (зуба) 

  Fibrin//abguß m 

фібриновий зліпок 

 

gleiten (glitt / рідко 

gleitete, geglitten / 

рідко gegleitet) 

ковзати 

    

ab//gleiten (glitt ab / 

рідко gleitete ab, 

abgeglitten / рідко 
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abgegleitet) 

зісковзувати; 

переходити до 

стану 

 

gliedern (-te, -t) 

розділяти 

    

ab//gliedern (-te, -t) 

відділяти 

 Abglieder//ung f 

вичленування 

  

 

grenzen (-te, -t) 

межувати, 

стикатися 

    

ab//grenzen (-te, -t) 

відмежовувати 

 Abgrenz//ung f 

демаркація 

  

 

haaren (-te, -t) 

линяти 
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ab//haaren (-te, -t) 

епілювати, 

депілювати 

    

 

halten (ie, a) 

1.тримати 

2.дотримуватися 

    

ab//halten (ie, a) 

стримувати 

 Abhalt//ung f 

стримання 

  

 

hangen (і, а) висіти, 

звисати 

    

ab//hangen (і, а) 

звисати, нависати 

(про скалу) 

Abhang m схил 

основи черепа, 

Clivus 

   

 

hängen (і, а) висіти, 

звисати 
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ab//hängen vi (i, a) 

1.залежати 

2.звисати 

 Abhängig//keit f 

залежність 

Abhängigkeits//gefühl n 

почуття залежності 

 

 

härten (-te, -t) 

гартувати 

    

ab//härten (-te, -t) 

загартовуватись 

 Abhärt//ung f 

загартовування 

Abhärtungs//mittel n pl 

засоби загартовування 

Körper//abhärtung f 

загартування організму 

   Abhärtungs//kur f 

загартовування 

 

   Abhärtungs//prozess m 

процес загартовування 

 

 

heben (o, o) 

піднімати, 

підвищувати 

    

ab//heben (o, o) 

знімати 

Abheben n 

зняття, 

відшарування 

Abheb//ung f 

відшарування 

 Epidermis//abhebung f 

відокремлення 

епідермісу 
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heilen (-te, -t) 

лікувати, зціляти 

    

ab//heilen (-te, -t) 

загоюватись 

Abheilen n 

заживлення, 

виліковування 

Abheil//ung f 

вилікування; 

загоєння 

  

 

hellen (-te, -t) 

світлішати 

    

ab//hellen (-te, -t) 

відстоювати, 

освітлювати 

(розчин) 

    

 

hetzen, sich (-te, -t) 

нервувати, 

поспішати 

    

ab//hetzen, sich (-te, 

-t) заморитись 
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horchen (-te, -t) 

слухати, 

прислуховуватися, 

підслуховувати 

    

ab//horchen (-te, -t) 

див. ab//hören 

вислуховувати 

Abhorchen n 

аускультація, 

вислуховування 

  Medizin//abhorchen n 

аускультація, 

вислуховування 

 

hören (-te, -t) чути, 

слухати 

    

ab//hören (-te, -t) 

вислуховувати 

Abhören n 

аускультація, 

вислуховування 

Abhör//ung f 

аускультація, 

вислуховування 

Abhör//stelle f місце 

аускультації, 

вислуховування 

 

 

husten (-te, -t) 

кашляти 

    

ab//husten (-te, -t) 

відкашлювати 

Abhusten n 

відкашлювання 

 Abhuste//mittel n засіб для 

відхаркування 
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kapseln (-te, -t) 

помістити у 

капсулу 

    

ab//kapseln (-te, -t) 

інкапсулювати 

 Abkaps(e)l//ung f 

інкапсуляція 

  

 

klären (-te, -t) 

виясняти, 

освітлювати 

    

ab//klären (-te, -t) 

освітлювати, 

відстоювати 

 Abklär//ung f 

освітлення; 

відстоювання 

  

 

klatschen (-te, -t) 

плескати 

    

ab//klatschen (-te, -t) 

1.робити відбиток 

2.плескати мокрим 

рушником 

Abklatsch m 

відбиток 

Abklatsch//ung f 

поплескування 

 

Abklatsch-Ausstrich m 

мазок-відбиток 
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   Abklatsch//methode f метод 

осадження відбитків 

 

   Abklatsch//präparat n 

препарат, отриманий 

способом відбитка на склі 

 

 

klemmen (-te, -t) 

затискати, 

притискати 

    

ab//klemmen (-te, -t) 

перетискати 

(затискачем) 

    

 

klingen (a, u) 

дзвонити, звучати, 

відчувати 

    

ab//klingen (a, u) 

відзвучати, 

затихати 

Abklingen n 

затихання, 

ослаблення болю 

 Abkling//quote f ступінь 

зниження концентрації 

лікарської речовини; час 

післядії ліків  
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   Abkling//raum m ємність 

або приміщення для 

витримки одягу та 

предметів, забруднених 

коротко живучими 

радіонуклідами 

 

   Abklingungs//konstante f 

період напіврозпаду 

(радіоактивного елемента) 

 

 

klopfen (-te, -t) 

стукати, бити 

    

ab//klopfen (-te, -t) 

вистукувати, 

перкутувати 

Abklopfen n 

вистукування, 

перкусія 

Abklopf//ung f 

перкуссія, 

вистукування 

  

 

kochen (-te, -t) 

варити, готувати, 

кип’ятити 
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ab//kochen (-te, -t) 

готувати відвар 

 Abkoch//ung f 

відвар, декокт 

 Kamillen//abkochung f 

відвар ромашки 

    Kräuter//abkochung f 

трав’яний відвар, 

декокт 

    Lein/samen//abkochung f 

відвар насіння льону 

 

kommen (a, o) 

приходити, 

прибувати, 

приїздити 

    

ab//kommen (a, o) 

бути родом 

 Abkomm//e m 

нащадок 

 Anthrachinon//abkömmli

nge m pl похідні 

антрахінона 

  Abkömm//ling m 

1.див. Abkomme 

2.похідне 

  

  Abkommen//schaft f 

потомство 
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kühlen (-te, -t) 

охолоджувати 

    

ab//kühlen (-te, -t) 

охолоджувати 

 Abkühl//ung f 

охолодження 

Abkühl//mittel n 

охолоджувальний засіб  

 

   Abkühl//raum m 

1.холодильна камера 

2.приміщення для 

проведення охолоджуючих 

процедур (у сауні) 

 

   Abkühlungs//dauer f 

тривалість охолодження 

 

   Abkühlungs//größe f ступінь 

охолодження 

 

   Abkühlungs//reaktion f 

1.знижена 

електрозбудливість м’язів 

при холодних кінцівках 

2.реакція на охолодження 
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kürzen (-te, -t) 

скорочувати, 

зменшувати 

    

ab//kürzen (-te, -t) 

скорочувати 

 Abkürz//ung f 

скорочення; 

вкорочення 

  

  ~ der 

Behandlungszeit f 

скорочення строків 

лікування 

  

 

lagern (-te, -t) 

1.розташовуватися 

2.зберігатися 

3.складати, 

зберігати 

    

ab//lagern (-te, -t) 

відкладатися 

 Ablager//ung f 

відкладення 

Ablagerungs//form f форма 

відкладення 

Amyloid//ablagerung f 

відкладання амілоїду 

    Eisen//ablagerung f 

відкладання заліза 
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    Farb/stoff//ablagerung f 

відкладання пігменту 

    Fett//ablagerung f 

відкладення жиру 

    Kalk//ablagerung f 

відкладення вапна 

    Kalk/salz//ablagerung f 

відкладення  

(накопичення солей 

кальцію) 

    Melanin//ablagerung f 

відкладення меланіна 

    Zahn/stein//ablagerung f 

відкладання зубного 

каменя 

 

lassen (ie, a) 

1.залишати 

2.припиняти, 

переставати 
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ab//lassen (ie, a) 

спускати; пускати 

Ablassen n der 

subretinalen 

Flüssigkeit 

випускання 

субретинальної 

рідини 

   

 

laufen (ie, au) 

бігати, бігти, 

(швидко) йти 

    

ab//laufen (ie, au) 

1.стікати, витікати 

2.відходити, 

відпливати 

3.з’їжджати 

Ablauf m перебіг, 

хід (процесу) 

 Ablauf//drain m дренаж для 

відтоку 

 

Erregungs//ablauf m хід 

процесу збудження 

   Ablauf//pyelo/gramm n 

спадна пієлограма 

Libido//ablauf m 

динаміка статевого 

потягу 
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   Ablauf//pyelo/graphie f 

низхідна (екскреторна, 

видільна) пієлографія 

Zuckungs//ablauf m 

процес скорочення 

м’язів 

   Ablauf//pyelo/ureterographie 

f, екскреторна 

пієлоуретерографія 

 

 

läutern (-te, -t) 

очищати, 

освітлювати, 

рафінувати 

    

ab//läutern (-te, -t) 

освітлювати, 

очищати 

    

 

ledern (-te, -t) 

дубити, обробляти 

дубильним 

розчином 
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ab//ledern (-te, -t) 

знімати шкіру 

 Ableder//ung f 

відшарування шкіри 

від підлеглих 

тканин 

  

 

leiten (-te, -t) вести, 

направляти 

    

ab//leiten (-te, -t) 

відводити 

 Ableit//ung f 

відведення (напр. 

електрокардіограми

); відвід 

Ableit//punkt m точка 

відведення (напр. 

електрокардіограми) 

Brust/wand//ableitung f 

грудне відведення 

(електрокардіограми) 

  ~ bipolare 

двополюсне 

відведення 

Ableit//system n система 

відведень (напр. 

електрокардіограми), 

 

  ~ direkte пряме Ableitungs//elektrode f 

відвідний електрод 

 

  ~ des ERG 

відведення 

електроретинограми 

Ableitungs//stelle f місце 

відведення 
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  ~ klassische 

класичне 

відведення, 

відведення від 

кінцівок 

  

  ~ korrigierte 

кориговане 

відведення 

  

  ~ orthogonale 

ортогональне 

відведення 

  

  ~ semiunipolare 

напіводнополюсне 

відведення 

  

  ~ unipolare 

однополюсне 

відведення 

  

 

280



lenken (-te, -t) 

керувати, 

направляти 

    

ab//lenken (-te, -t) 

відводити, 

відхиляти 

 Ablenk//er m 

дефлектор, 

відхиляючий засіб 

Ablenk(ungs)//mittel n 

відволікаючий засіб 

Komplement//ablenkung 

f див. 

Komplement/bindungs//r

eaktion реакція 

зв’язування 

комплімента 

  Ablenk//ung f 

1.відвертання 

2.відхилення 

Ablenkungs//therapie f 

відволікаюча терапія 

 

 

lesen (a, e) читати     

ab//lesen (a, e) 

знімати (читати) 

покази приладу 

 Ables//ung f 

зчитування 

Ablesе//fehler m 

див. Ablesungs//fehler 

погрішність (похибка) при 

зніманні (читанні) показів 

приладу 
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   Ablesungs//fehler m 

погрішність (похибка) при 

зніманні (читанні) показів 

приладу 

 

 

lösen (-te, -t) 

розв’язувати, 

відділяти 

    

ab//lösen (-te, -t) 

1.відділяти 

2.змінювати 

 Ablös//ung f 

відторгнення, 

відділення; 

злущування 

 Epidermis//ablösung f 

відокремлення 

епідермісу  

    Haut//ablösung f 

відшарування шкіри 

     

 

magern (-te, -t) 

худнути 
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ab//magern (-te, -t) 

схуднути 

 Abmager//ung f 

схуднення; 

виснаження 

Abmagerungs//kost f 

низькокалорійне 

харчування 

Muskel//abmagerung f 

див. Muskelatrophie 

атрофія м’яза 

   Abmagerungs//kur f 

лікування від повноти для 

схуднення 

 

   Abmagerungs//methode f 

метод схуднення 

 

   Abmagerungs//mittel n засіб 

для схуднення 

 

   Abmagerungs//tee m чай для 

схуднення 

 

 

matten (-te, -t) 

стомлювати 

    

ab//matten, sich (-te, 

-t) стомитись, 

виснажитись 

 Abmatt//ung f втома   
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meißeln (-te, -t) 

видовбувати; 

обрубати 

(зубилом); довбити; 

чеканити 

    

ab//meißeln (-te, -t) 

(стомат.) 

здобвувати 

(долотом) 

    

 

melden (-te, -t), 

повідомляти, sich 

представлятися 

    

ab//melden, sich (-te, 

-t) виписуватись 

 Abmeld//ung f зняття 

з обліку (напр. 

диспансерного) 

  

 

messen (a, e) міряти, 

вимірювати 
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ab//messen (a, e) 

міряти 

Abmaß n 

вимірювання, 

обмірювання 

Abmess//ung f 

розмір 

  

 

mildern (-te, -t) 

пом’якшувати, 

заспокоювати 

    

ab//mildern (-te, -t) 

пом’якшувати 

(напр. біль) 

 Abmilder//ung f 

пом’якшення, 

зменшення 

  

 

nabeln (-te, -t) 

перев’язати 

пуповину 

(новонародженому) 

    

ab//nabeln (-te, -t) 

перерізати 

пуповину 

Abnabeln n 

перерізання 

пуповини 

Abnabel//ung f 

перерізання 

пуповини 

Abnabelungs//prozess m 

процес перерізання 

пуповини 
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nehmen (a, o) 

1.брати; хапати 

2.взяти 

    

ab//nehmen (a, o) 

1.знімати 

2.відрізати 

Abnehmen n 

1.див. ab//nehmen 

2.зменшення; 

спад (води) 

Abnahm//e f 

1.відняття; зняття 

2.прийняття 

 Appetit//abnahme f 

зниження апетиту 

  Abnehm//er m 

приймач 

 Druck//abnahme f див. 

Druck//abfall 

зниження тиску 

    Druck//abnehmer m 

прилад для запису 

тиску 

    Leistungs//abnahme f 

пониження (зниження) 

функції 

    Massen//abnahme f 

атрофія 
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nutzen (-te, -t) бути 

корисним, 

використовувати 

    

ab//nutzen (-te, -t) 

зношувати 

 Abnutz//ung f 

зношування, знос 

Abnutzungs//dermatose f 

дерматоз, що виникає при 

“зношуванні” (старінні) 

шкіри 

Zahn//abnutzung f 

стирання зуба 

   Abnutzungs//erscheinung f 

явище зносу 

 

   Abnutzungs//pigment n 

“пігмент зношення” (напр. 

ліпофусцин) 

 

   Abnutzungs//quote f 

показник використання 

(напр. ендогенних білків) 

 

 

platten (-te, -t) 

1.прасувати 

2.витягувати, 

вирівнювати 
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ab//platten (-te, -t) 

робити пласким 

 Abplatt//ung f 

сплощення 

  

 

pumpen (-te, -t) 

качати, накачувати, 

викачувати 

(насосом) 

    

ab//pumpen (-te, -t) 

відкачувати 

(насосом) 

Abpumpen n 

відкачування 

(насосом) 

   

 

reagieren (-te, -t) 

реагувати 

    

ab//reagieren (-te, -t) 

відреагувати 

 Abreak//tion f 

(психолог.) 

проявлення 

(почуття); дія-

реакція (прояв 

психологічного 

комплексу) 
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reiben (ie, ie) терти, 

натирати, начищати 

    

ab//reiben (ie, ie) 

обтирати, 

розтирати (тіло) 

 Abreib//ung f 

розтирання, 

обтирання (тіла) 

  

 

sättigen (-te, -t) 

нагодувати, 

насичувати 

    

ab//sättigen (-te, -t) 

насичувати 

 Absättig//ung f 

насичення (напр. 

при імунних 

реакціях) 

Absättigungs//versuch m 

дослід із насиченням 

 

 

saugen (sog / saugte, 

gesogen / gesaugt) 

вбирати 
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ab//saugen (sog ab / 

saugte ab, abgesogen 

/ abgesaugt) 

вбирати, 

витягувати, 

відкачувати 

 Absaug//er m 

вбиральний 

пристрій, аспіратор 

Absaug//anlage f витяжний 

вентиляційний пристрій 

Dauer//absaugung f 

тривала аспірація 

   Absaug//gerät n вбиральний 

пристрій 

 

   Absaug//kanal m 

маніпуляційний канал для 

аспірації в ендоскопі 

 

   Absaug//katheter m 

вбиральний катетер 

 

   Absaug//pumpe f 

вбиральний насос 

 

 

säugen (-te, -t) 

годувати грудьми, 

годувати із ріжка 
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ab//säugen (-te, -t) 

припиняти 

лактацію 

Absäugen n див. 

Ablaktation f 

припинення 

лактації 

   

 

schaben (-te, -t) 

чистити, шкребти 

    

ab//schaben (-te, -t) 

зіскрібати 

 Abschab//ung  f 

зіскрібання 

  

 

schälen (-te, -t) 

чистити, лущити 

    

ab//schälen (-te, -t) 

злущуватись 

 Abschäl//ung  f 

злущування 

  

 

scheiden (ie, ie) 

розділяти 

розсортувати 

    

ab//scheiden (ie, ie) 

1.осаджувати; 

 Abscheid//ung f 

відділення; 

Abscheidungs//produkt n 

1.виділення 2.секрет 

Milch//abscheidung f 

виділення молока, 
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виділяти 

2.відділяти 

сепарація; 

виділення; 

осадження 

секреція молока, 

лактація 

     

scheren (schor / 

scherte, geschoren / 

geschert) стригти, 

підстригати 

    

ab//scheren (schor ab 

/ scherte ab, 

abgeschoren / 

abgeschert) 

відстригати, 

відрізати ножицями 

    

 

schilfern (-te, -t) 

лущити 

    

ab//schilfern (-te, -t) 

злущуватись 

 Abschilfer//ung f 

висівкоподібне 

лущення 
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schirmen (-te, -t) 

захищати, 

екранувати 

    

ab//schirmen (-te, -t) 

прикривати, 

затримувати 

 Abschirm//ung f 

екранування 

Abschirmungs//gerät n 

пристосування для 

екранування 

 

  ~ , biologische 

біологічний захист 

  

 

schließen (o, o) 

1.закривати 

2.замикати 

3.зачиняти 

(закінчувати 

роботу) 

    

ab//schließen (o, o) 

закривати, 

закінчувати 

Abschluß m 

закінчення, 

завершення 

 Abschluß//platte f 

замикальна (термінальна) 

пластинка міжхребцевого 

хряща 

Luft//abschluß m 

припинення доступу 

повітря 
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   Abschluß//ventil n 

закривальний клапан 

 

 

schneiden (i, i) 

різати, зрізати 

    

ab//schneiden (i, i) 

відрізати 

Abschnitt m 

відрізок, сегмент 

  Faden//abschneider m 

апарат для обрізування 

ниток 

 pylorusnaher 

Abschnitt 

m des Magens 

юкстапілоричний 

відділ шлунку 

  Darm//abschnitt  m 

відрізок кишечнику 

(кишки) 

    Dick/darm//abschnitt m 

частина товстої кишки 

    End//abschnitt m 

кінцевий відділ, 

кінцевий відрізок 
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    Karotis//abschnitt m 

відрізок (частина) 

сонної артерії 

    Magen//abschnitt m 

відділ шлунка 

    Zeit//abschnitt m 

відрізок (період) часу 

 

schnüren (-te, -t) 

зашнурувати, 

шнурувати 

    

ab//schnüren (-te, -t) 

1.перев’язувати 

2.ізолювати 

 Abschnür//ung f 

накладення джгута 

Abschnürungs//schlauch m 

кровозупиняючй джгут 

 

 

schrecken (a, o) 

лякати, швидко 

охолоджувати 

    

ab//schrecken (a, o) 

відлякувати 

 Abschreck//ung f 

відлякування 

Abschreck//mittel n 

репелент 
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schuppen, sich (-te, -

t) злущуватися 

    

ab//schuppen, sich (-

te, -t) злущуватись 

 Abschupp//ung f 

лущення, 

десквамація 

 Epidermis//abschuppung 

f злущування 

епідермісу 

 

schürfen (-te, -t) 

пошкрябати, 

шкрябати 

    

ab//schürfen (-te, -t) 

1.здерти (шкіру) 

2.зіскрібати 

 Abschürf//ung f 

1.зіскріб 2.садно, 

екскоріація 

 Haut//abschürfung f 

(Haut//wunde f) садно, 

екскоріація шкіри 

  ~ oberflächliche 

поверхневе 

порушення 

цілісності шкіри 

  

 

schwellen (o, o) 

набрякати, пухнути 
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ab//schwellen (o, o) 

опадати, 

зменшуватися, 

стухати (про 

припухлість, 

набряк) 

 Abschwell//ung f 

детумесценція 

  

 

schwitzen (-te, -t) 

спітніти 

    

ab//schwitzen (-te, -t) 

пропотіти, спітніти 

    

 

setzen (-te, -t) 

посадовити, 

розміщати 

    

ab//setzen (-te, -t) 

осаджувати 

Absatz m осад Absetz//ung f вивих Absatz//becken n відстійний 

резервуар 

 

  ~ in dem Gelenk 

вивих у суглобі 
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sieden (sott / siedete, 

gesotten / gesiedet) 

кип’ятити, варити 

    

ab//sieden (sott ab / 

siedete ab, 

abgesotten / 

abgesiedet) 

відварювати, 

обливати кип’ятком 

Absud m відвар, 

декокт 

Absied//ung f відвар, 

декокт 

 

 

Kräuter//absud m 

трав’яний відвар 

 

sinken (a, u) падати     

ab//sinken (a, u) 

спадати, 

знижуватися (про 

температуру) 

Absinken n спад, 

зниження (про 

температуру) 

   

 

sondern (-te, -t) 

відділяти; 

розсортувати 
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ab//sondern (-te, -t) 

1.виділяти, 

відділяти 

2.ізолювати 

 Absonder//ung f 

1.виділення; 

секреція 2.ізоляція 

Absonderungs//drüse f 

зовнішньосекреторна 

залоза 

Magen/saft//absonderung 

f виділення шлункового 

соку 

   Absonderungs//gang m 

вивідна протока 

(найчастіше залози) 

Milch//absonderung f 

див. Milch//abscheidung 

f лактація, виділення 

молока 

   Absonderungs//haus n 

корпус (лікарні) для 

ізоляції 

Schleim//absonderung f 

виділення слизу 

   Absonderungs//mittel n 

засіб, який викликає чи 

посилює секрецію 

Sekret//absonderung f 

див. Sekretion f секреція, 

виділення секрету 

   Absonderungs//produkt n 

продукт виділення, секрет 

 

   Absonderungs//stoff m 

секрет 

 

   Absonderungs//störung f 

порушення секреції 
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   Absonderungs//tätigkeit f 

видільна [секреторна] 

функція 

 

   Absonderungs//vermögen n 

видільна здатність 

 

 

sorbieren (-te, -t) 

поглинати 

    

ab//sorbieren (-te, -t) 

абсорбувати, 

поглинати 

Absorbieren n 

абсорбція 

Absorp//tion 

абсорбція, 

поглинання 

Absorptions//bande f смуга 

поглинання (спектра) 

Energie//absorption f 

абсорбція енергії 

   Absorptions//fähigkeit f 

абсорбційна здатність 

Kohlensäure//absorption 

f абсорбція, поглинання 

двоокису вуглецю 

   Absorptions//kohle f 

активоване вугілля 

Laktose//absorption f 

абсорбція, поглинання 

лактози 

   Absorptions//kraft f 

здатність поглинання 

Zink//absorption f 

абсорбція, поглинання 

цинку 
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   Absorptions//kurve f крива 

абсорбції 

 

   Absorptions//linie f лінія 

спектра абсорбції 

 

   Absorptions//spektrum n 

спектр поглинання 

 

   Absorptions//wärme f 

теплота абсорбції 

 

 

spalten (spaltete, 

gespaltet / gespalten) 

розщепляти 

    

ab//spalten (spaltete 

ab, abgespaltet / 

abgespalten) 

відщепляти, 

відділяти 

 Abspalt//ung f 

відщеплення 

  

 

spannen (-te, -t) 

1.натягувати, 
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розтягувати 

2.напружувати 

ab//spannen (-te, -t) 

розслабляти 

 Abspann//ung f 

розслаблення, 

зняття напруження 

 Muskel//abspannung f 

розслаблення м’язів 

(м’яза) 

 

sperren (-te, -t) 

замикати 

    

ab//sperren (-te, -t) 

замикати, запирати, 

перепиняти 

 Absperr//ung f 

загородження 

Absperr//ventil n 

запиральний клапан 

 

 

splittern (-te, -t) 

розщеплюватися 

    

ab//splittern (-te, -t) 

відколювати, 

відщеплювати 

    

 

spreizen (-te, -t) 

поширювати 
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ab//spreizen (-te, -t) 

розчепірювати 

(пальці) 

 Abspreiz//ung f 

відведення (напр. 

кінцівки) 

Abspreiz//schiene f відвідна 

шина 

 

 

sprengen (-te, -t) 

підривати, 

зламувати 

    

ab//sprengen (-te, -t) 

1.підривати; 

відколювати, 

відламувати 

2.відбивати 

 Abspreng//sel n 

частка, що 

відкололося, уламок 

 Agglutinin//absprengung 

f відщеплення 

аглютиніну 

 

spülen (-te, -t) 

споліскувати, 

промивати, мити 

    

ab//spülen (-te, -t) 

споліскувати 

Abspülen n 

дезактивація 
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stammen (-te, -t) 

походити від, 

належати 

    

ab//stammen (-te, -t) 

походити від когось 

 Abstamm//ung f 

1.походження 

2.(біол.) еволюція 

Abstammungs//lehre f 

вчення про походження 

видів 

 

 

stehen (a, a) 

1.стояти, бути у 

вертикальному 

положенні 

2.знаходитися 

    

ab//stehen (a, a) 

1.знаходитись на 

відстані 2.стирчати 

3.відмовлятися 

Abstand m 

відстань, 

дистанція, 

інтервал 

  Augen//abstand m 

див. 

Augen//distanz f 

відстань між 

центрами зіниць 

    Fern/punkt//absta

nd m відстань до 

найвіддаленішої 
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точки ясного 

бачення 

    Fokus-Haut-

Abstand m 

шкірно-фокусна 

відстань 

    Kapillaren//absta

nd m відстань 

між капілярами 

    Kern//abstand m 

відстань між 

ядрами 

    Median//abstand 

m відстань від 

середньої лінії 

 

stillen (-te, -t) 

1.заспокоювати 

2.годувати грудьми 
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ab//stillen (-te, -t) 

відлучати дитину 

від груді 

Abstillen n 

відлучення 

дитини від груді, 

припинення 

грудного 

вигодовування 

 Abstill//dyspepsie f 

диспепсія після 

припинення грудного 

вигодовування 

 

 

stoßen (ie, o) 

штовхати 

    

ab//stoßen (ie, o) 

відторгати 

 Abstoß//ung f 

відторгнення 

 Epithel//abstoßung f 

відторгнення епітелію 

 

strahlen (-te, -t) 

1.сяяти, 

випромінювати 

2.випромінювати 

    

ab//strahlen (-te, -t) 

відбивати 

Abstrahlen (-te, -t) 

випромінювання 
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streichen (i, i) 

1.ходити, блукати 

2.тягнутися, 

пролягати 

3.дотикатися 

    

ab//streichen (i, i) 

витирати 

Abstrich m мазок  Abstrich//präparat n мазок 

на склі 

Kehl/kopf//abstrich m 

мазок з гортані 

 

stützen (-te, -t) 

1.підпирати, 

підтримувати 

2.укріплювати 

    

ab//stützen (-te, -t) 

1.підпирати 

2.укріплювати 

Abstützen n 

опора 

Abstütz//ung f 

витягування 

упорною петлею 

  

 

tasten (-te, -t)  І 

обмацувати ІІ 

доторкатися 

    

307



ab//tasten (-te, -t) 

пальпувати 

 Abtast//ung f 

пальпація  

  

 

teilen (-te, -t) ділити, 

розподіляти 

    

ab//teilen (-te, -t) 

відділяти, розділяти 

 Abteil//ung f 

відділення 

Abteilungs//chef m 

начальник відділення; 

завідувач відділення 

Akupunktur//abteilung f 

акупунктурне 

відділення  

  ~, medizin//isch-

sanit//äre медико-

санітарний відділ, 

медсанчастина 

 Anästhesie//abteilung f 

анестезіологічне 

відділення 

    Bäder//abteilung  f ванне 

відділення 

    Behandlungs//abteilung f 

лікувальне відділення 

    Dispensier//abteilung f 

диспансерне відділення 

    Entbindungs//abteilung f 

пологове відділення 

308



    Heil//abteilung f 

лікувальне відділення 

    Infektions//abteilung   f 

інфекційне відділення, 

ізолятор 

    Kranken/haus//abteilung 

f відділення лікарні 

    Massage//abteilung f 

відділ масажу 

    Medizinal//abteilung f 

медичний відділ 

    Poliklinik//abteilung f 

відділ полікліники 

    Röntgen//abteilung f 

рентгенологічне 

відділення 

    Therapie//abteilung f 

терапевтичне 

відділення 
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tröpfeln (-te, -t) (див. 

tropfen)  крапати 

    

ab//tröpfeln (-te, -t) 

стікати по 

краплинам 

    

 

tupfen (-te, -t) злегка 

торкатися 

    

ab//tupfen (-te, -t) 

осушувати (ватно-

марлевими 

тампонами) 

    

 

waschen (u, a) 

1.мити, вмивати 

2.прати 3.змивати 

    

ab//waschen (u, a) 

змивати, обмивати 

 Abwasch//ung f 

вологе обтирання 
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wehren (-te, -t) 

захищати 

    

ab//wehren (-te, -t) 

захищати, 

відбивати (атаку) 

Abwehr f захист 

(організму) 

 Abwehr//bereitschaft f 

готовність (до захисту) 

 

   Abwehr//ferment n захисний 

фермент (за 

Абдергальденом) 

 

   Abwehr//funktion f захисна 

функція 

 

   Abwehr//mechanismus m 

захисний механізм 

(організму) 

 

   Abwehr//mittel n захисний 

засіб 

 

   Abwehr//phase f, monozytäre 

моноцитарна захисна фаза 

(напр. при інфекційному 

процесі) 
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   Abwehr//proteinasen f pl 

захисні протеїнази 

 

   Abwehr//reaktion f захисна 

реакція 

 

   Abwehr//reflex m захисний 

(оборонний) рефлекс 

 

   Abwehr//spannung f захисне 

напруження м’язів 

(передньої черевної стінки) 

 

   Abwehr//stoff m захисна 

речовина, антитіло 

 

 

weichen (i, i) 

1.відхилятися (в 

сторону) 

2.відступати 

3.поступатися 

    

ab//weichen (i, i) 

відхилятися 

 Abweich//ung f 

відхилення (від 

норми), аномалія 

 Achsen//abweichung f 

відхилення осі 
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    Blick//abweichung f 

відхилення погляду 

    Erb//abweichung f 

відхилення від 

спадкових ознак 

    Farben//abweichung f 

хроматичне відхилення 

 

zapfen (-te, -t) 

цідити 

    

ab//zapfen (-te, -t) 

зціджувати, 

виціджувати 

 Abzapf//er m 

1.катетер 2.троакар 

  

 

ziehen (o, o) 1.тягти 

2.діставати 

3.натягувати 

    

ab//ziehen (o, o) 

1.стягувати 

Abzug m 1.стік, 

відтік; дренаж 

Abzieh//er m 

відвідний м’яз, 

Abzug//rohr n дренажна 

трубка 

Daumen//abziеher m 

відвідний м’яз великого 
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2.витягувати 

3.відводити 

2.фотографічний 

відбиток 3.зліпок 

абдуктор (див. 

Abdukt//or m) 

пальця (верхньої 

кінцівки) 

  Abzieh//ung f 

відведення, 

абдукція 

 Groß/zehen//abziеher m 

відвідний м’яз великого 

пальця (нижньої 

кінцівки) 

    Klein/finger//abziеher m 

відвідний м’яз мізинця 

    Klein/zehen//abziеher m 

відвідний м’яз 

маленького пальця 

(нижньої кінцівки) 

    Zeige/finger//abziеher m 

відвідний м’яз 

вказівного пальця 

(верхньої кінцівки) 

 

Zweig m 1.гілка 

2.галузь 3.гілка, 
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побічна лінія (роду, 

сім’ї) 

ab//zweigen, sich (-

te, -t) 

розгалужуватись, 

відгалужуватись 

 Abzweig//ung f 

відгалуження 
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Додаток А 

Таблиця А.2 

Структура, семантика, словотвірна функція ДО із 1-м СК-прийменником/прислівником an- 

ТО дієслова / 

дієслівна 

одиниця 

ПО іменників, 

утворених за 

субстантивацією; 

конверсією; 

конверсією 

претериту 

ПО іменників, 

утворених 

суфіксацією 

 

ПО іменників, 1-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

ПО іменників, 2-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

1 2 3 4 5 

ätzen (-te, -t) 

роз’їдати, 

припікати, 

вилужувати 

    

an//ätzen (-te, -t) 

припікати 

    

 

bauen (-te, -t) 

будувати 
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an//bauen (-te, -t) 

1.розводити, 

вирощувати 

2.прибудовувати 

Anbau m 

1.розведення, 

вирощування 

2.прибудова, 

добудова 

  Knochen//anbau m 

наростання кісткової 

тканини 

 

beißen (i, i) 

1.кусати 2.пекти, 

чухатися 

    

an//beißen (i, i) 

надкушувати 

    

 

brühen (-te, -t) 

1.ошпарювати 

2.заварювати 

3.пастеризувати 

    

an//brühen (-te, -t) 

обварювати 
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dringen (a, u) 

1.наполягати (на 

чому-небудь) 

2.проникати 

    

an//dringen (a, u) 

припливати (про 

кров) 

Andrang m напор, 

приплив 

  Blut//andrang f приплив 

крові 

  

 

eignen, sich (-te, -

t) годитися, 

підходити 

    

an//eignen (-te, -t) 

засвоювати 

    

 

erben (-te, -t) 

наслідувати (що-

небудь від кого 

небудь) 

    

an//erben (-te, -t) 

успадковувати 
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fallen (i, a) 

1.падати 

2.знижуватися 

3.спускатися 

    

an//fallen 

(i, a) vt 

1.нападати, 

кидатись (на 

кого-небудь) 

2.оволодіти (про 

почуття) 

vi  виникати 

Anfall m 

напад; приплив 

 

Anfäll//igkeit f 

схильність 

(наприклад, до 

захворювання) 

 Anschuß//anfall m 

(розм.) гострий напад 

болю в суглобах 

    Brech//anfall m напад 

блювання 

    Energie//anfall m 

приплив енергії 

    Fieber//anfall m напад 

температури 
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    Gicht//anfall m напад 

подагри 

    Lach//anfall m напад 

сміху 

    Nieren//anfall m напад 

болю в нирках 

    Zitter//anfall m напад 

дрижання 

 

fangen (i, a) 

ловити, 

уловлювати 

    

an//fangen (i, a) 

починати 

Anfang m початок  Anfangs//lage f початкове 

положення 

 

   Anfangs//zeit f початковий 

період 

 

   Anfangs//zustand m 

початковий стан 
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färben (-te, -t) 

фарбувати, 

зафарбовувати 

    

an//färben (-te, -t) 

зафарбовувати, 

підфарбовувати 

 Anfärbbar//keit f 

здатність 

зафарбовувати, 

забарвлюваність 

  

 

feuchten (-te, -t) 

зволожувати, 

змочувати 

    

an//feuchten (-te, -

t) змочувати, 

зволожувати 

 Anfeucht//ung f 

зволоження 

  

 

fragen (-te, -t) 

запитувати 

    

an//fragen (-te, -t) 

запитувати, 

цікавитись 

 Anfrag//e f запит, 

довідка 

 Arzt//anfrage f медична 

довідка 
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frischen (-te, -t) 

рафінувати, 

окислювати 

    

an//frischen (-te, -

t) освіжати 

 Anfrisch//ung f 

освіження; 

оновлення 

Anfrischungs//mittel n 

освіжаючий засіб 

 

füllen (-te, -t) 

наповнювати, 

заповнювати 

    

an//füllen (-te, -t) 

наповнювати, 

заповнювати 

   Darm//anfüllung f 

наповнення кишковика 

    Magen//anfüllung f 

наповнення шлунку 

 

geben (a, e) 

давати 
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an//geben (a, e) 

вказувати, давати 

дані 

Angaben f pl 

дані 

  Medizin//angaben f pl 

медичні дані 

 

gleichen (i, i) 

вирівнювати, 

зрівнювати 

    

an//gleichen, sich 

(i, i) 

прирівнюватись, 

пристосовуватис

ь 

 Angleich//ung f 

пристосування, 

адаптація 

 Temperatur//angleichung 

f температурне 

пристосування, 

адаптація 

 

gliedern (-te, -t) 

розділити 

    

an//gliedern, sich 

(-te, -t) 

зчленуватись 
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greifen (i, i) 

хапати, братися 

    

an//greifen (i, i) 

1.брати, хапати 

2.братися 

3.нападати 

4.впливати, 

здійснювати 

ефект 5.діяти 

шкідливо, 

ослаблювати 

Angriff m вплив  Angriffs//ort m місце дії  

   Angriffs//punkt m точка дії  

   Angriffs//stoff m агресивна 

речовина 

 

 

haften (-te, -t) 

прилипати 

    

an//haften (-te, -t) 

липнути 

 Anhaft//ung f місце 

приліплення 

Anhaftungs//stelle f місце 

прикріплення 
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haken (-te, -t) 

зачіпляти, 

чіплятися 

    

an//haken (-te, -t) 

захоплювати 

гачком, 

підчеплювати 

    

 

halten (ie, a) 

1.тримати 

2.дотримуватися 

    

an//halten (ie, a) 

1.зупиняти, 

затримувати 

2.притискати 

   Atem//anhalte/test m 

проба із затримкою 

дихання 

 

hangen (і, а) 

висіти, звисати 
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an//hangen (заст. 

an//hängen) (i, a) І 

1.вішати, 

привішувати 

2.додавати 

3.нав’язувати ІІ 

1.бути 

притаманним 

2.дотримуватися 

(чого-н.) 

3.чіплятися  

Anhang m 

додаток, 

доповнення 

Anhäng//sel n 

придаток, відросток 

Anhangs//drüse f додаткова 

залоза 

Blind/darm//anhang m 

червоподібний 

відросток, апендикс 

    Hirn//anhang m 

придаток мозку, гіпофіз 

Hirn//anhang-Drüse f 

(Hypophyse) 

 

häufen (-te, -t) 

накопичувати, 

скопичуватися 
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an//häufen (-te, -t) 

накопичувати 

 Anhäuf//ung f 

накопичення, 

акумуляція 

 Eiter//anhäufung f 

скупчення гною 

    Fett//anhäufung f 

накопичення жиру 

 

heilen (-te, -t) 

лікувати, зціляти 

    

an//heilen (-te, -t) 

прирастати, 

прирощувати, 

приживлятись 

(про шкіру) 

Anheilen n 

вживлення, 

приживлення 

   

 

hören (-te, -t) 

чути, слухати 

    

an//hören (-te, -t) 

вислуховувати 
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klammern, sich (-

te, -t) чіплятися, 

прикріплюватися 

    

an//klammern, 

sich (-te, -t) 

прикріплюватися 

  Anklammerungs//theorie f 

теорія прикріплення 

(імплантації) 

 

 

klemmen (-te, -t) 

затискати, 

притискати 

    

an//klemmen (-te, 

-t) 

прищемлювати 

    

 

klopfen (-te, -t) 

стукати, бити 

    

an//klopfen (-te, -

t) постукати 

  Anklopfer//krankheit f 

хвороба клепачів (варіант 

вібраційної хвороби) 
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kurbeln (-te, -t) 

обертати 

    

an//kurbeln (-te, -

t) підвищувати, 

збільшувати 

 Ankurbel//ung f 

підвищення, 

збільшення 

 Energie//ankurbelung f 

збільшення енергії 

    Stoff/wechsel//ankurbelu

ng f прискорення 

обміну речовин 

 

lagern (-te, -t) 

1.розташовувати

ся 2.зберігатися 

3.складати, 

зберігати 

    

an//lagern (-te, -t) 

зв’язувати, 

приєднувати 

 Anlager//ung f 

1.відкладання 

2.нашарування 

3.приєднання 
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lassen (ie, a) 

1.залишати 

2.припиняти, 

переставати 

    

an//lassen (ie, a) 

пускати (в дію) 

Anlaß m 1.привід 

2.пуск 

 Anlaß//mechanismus m 

пусковий механізм 

Behandlungs//anlaß m 

запуск, початок 

лікування 

 

laufen (ie, au) 

бігати, бігти, 

(швидко) йти 

    

an//laufen (ie, au) 

набухати, 

набрякати 

Anlauf m розгін, 

спроба 

 Anlauf//periode f 

початковий період 

 

   Anlauf//zeit f час 

накопичення (в крові) 

 

 

legen (-te, -t) 

класти 
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an//legen (-te, -t) 

накладувати, 

прикладувати 

 Anleg//ung f 

накладання 

 Medizinal//angelegenheit 

f медична справа  

 

liegen (a, e) 

1.лежати 2.бути 

розташованим 

3.знаходитись (в 

певному стані) 

    

an//liegen (a, e) 

1.прилягати, 

межувати 

2.облягати 3.бути 

важливим  

 Anlag//e f 

1.схильність 

2.природжена 

здатність 3.пристрій 

Anlage//plasma n зародкова 

плазма 

Darm//anlage f закладка 

кишечника 

    Dusch- und 

Desinfektions//anlage f 

дезінфекційно-душове 

обладнання 

    Eier/stock//anlage f 

зачаток яєчника 
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    Embryonal//anlage f 

ембріональна закладка 

    Entseuchungs//anlage f 

дезінфекційна 

установка; 

дезінфекційна камера 

    Erb//anlagen f pl 

спадкова основа; 

спадкові задатки; гени 

    Familien//anlage f 

сімейна (спадкова) 

схильність 

    Filter//anlage f 

фільтрувальна 

установка 

    Keim//anlage f 

зародковий зачаток, 

закладка 

    Leber//anlage f закладка 

(зачаток) печінки 
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    Zahn//anlage f див. 

Zahnleiste зубна 

пластинка (ембріона) 

    Zahn//nicht/anlage f 

незубна пластинка 

(ембріона) 

 

nähern (-te, -t) 

наближати, 

наближуватися 

    

an//nähern (-te, -t) 

зближувати 

 Annäher//ung  f, 

vegetative 

вегетативне 

зближення 

  

 

ordnen (-te, -t) 

розташовувати, 

приводити до 

ладу 
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an//ordnen (-te, -t) 

1.розташувати 

2.наказувати 

 Anordn//ung f 

1.розклад 

2.розташування 

3.розпорядження 

 Molekular//anordnung f 

порядок розташування 

молекул 

 

passen (-te, -t) 

пасувати, 

підходити 

    

an//passen (-te, -t) 

пристосовувати 

 Anpass//ung f 

пристосування, 

адаптація 

Anpassungs//erscheinung f 

феномен адаптації 

Brillen//anpassung f 

оправа для окулярів 

  ~, mimetische 

міметичне 

пристосування 

Anpassungs//fähigkeit f 

пристосованість, 

адаптаційна здатність 

Dunkel//anpassung f див. 

Dunkel//adaptatiom 

адаптація до темряви, 

темнова адаптація 

  ~, monotrope 

монотропне 

пристосування 

Anpassungs//störung f 

порушення адаптаційної 

здатності 
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  ~, polytrope 

політропне 

пристосування 

Anpassungs//syndrom n 

синдром адаптації 

 

   Anpassungs//versuch m 

спроба адаптації 

 

 

quellen (uo, uo) 

1.бити ключем 

(фонтаном) 

2.набухати, 

розбухати 

    

an//quellen (uo, 

uo) здуватися, 

набухати, 

набрякати 

    

 

räuchern (-te, -t) 

окурювати 
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an//räuchern (-te, -

t) окурювати (в 

аюрведиці) 

Anräuchern n 

окурювання (в 

аюрведиці) 

Anräucher//ung f 

окурювання (в 

аюрведиці) 

  

     

regen (-te, -t) 

рухати, 

проявляти 

активність 

    

an//regen (-te, -t) 

1.збуджувати 

2.спонукати, 

стимулювати 

 Anreg//ung f 

1.збудження 

2.спонукання, 

стимулювання 

Anregungs//mittel n 

збуджуючий засіб 

 

 

reichen (-te, -t) 

простягати, 

давати; reich 

багатий  

    

an//reichern (-te, -

t) збагачувати 

 Anreicher//ung f 

збагачення 

Anreicherungs//nähr/boden 

m поживне середовище для 

збагачення 

Blut//anreicherung f 

1.збагачення кров’ю 

2.гіперемія 
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    Leukozуten//anreicherun

g f лейкоконцентрація 

    Leukozуten/anreicherung

s//präparat n 

лейкоконцентрат 

    Vitamin//anreicherung f 

збагачення вітамінами 

 

an//reizen (-te, -t) 

стимулювати 

Anreiz m стимул    

 

rühren (-te, -t) 

1.рухати 

2.мішати 

    

an//rühren (-te, -t) 

1.торкати 

2.змішувати 

  Anrühr//pllate f пластинка 

для змішування 
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sammeln (-te, -t) 

збирати, 

накопичувати 

    

an//sammeln (-te, -

t) накопичувати 

 Ansamml//er m 

акумулятор 

 Eiter//ansammlung f 

скупчення гною 

  Ansamml//ung f 

накопичення 

 Exsudat//ansammlung f 

скупчення ексудату 

    Fett//ansammlung f див. 

Fett//anhäufung 

накопичення жиру 

    Kalk//ansammlung f 

накопичення вапна 

    Luft//ansammlung f 

скупчення повітря 

 

säuern (-te, -t) 

підкисляти 

    

an//säuern (-te, -t) 

підкисляти 
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saugen (sog / 

saugte, gesogen / 

gesaugt) вбирати 

    

an//saugen (sog an 

/ saugte an, 

angesogen / 

angesaugt) 

починати 

вбирати, 

втягувати 

 Ansaug//ung f 

присмоктування 

Ansauge//gebiß n штучна 

щелепа на “присосках” 

 

 

schalten (-te, -t) 

вмикати, 

перемикати 

    

an//schalten (-te, -

t) вмикати 

    

 

schichten (-te, -t) 

складати, 
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накладати 

шарами 

an//schichten (-te, 

-t) нашаровувати, 

накладати 

шарами 

(пов’язку, мазь) 

    

 

schienen (-te, -t) 

накладати шину 

    

an//schienen (-te, -

t) класти в шину, 

шинувати 

    

 

schließen (o, o) 

1.закривати 

2.замикати 

3.зачиняти 

(закінчувати 

роботу) 
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an//schießen (o, o) 

(хім.) швидко 

кристалізуватися 

Anschuß  m 

(хім.) швидка 

кристалізація 

 Anschuß//anfall m розм. 

гострий напад болю в 

суглобах 

Salz//anschuß m 

кристалізація солі   

 

schlingen (a, u) 

обвивати, 

оповивати, 

обхопити 

    

an//schlingen (a, 

u) накладати 

лігатуру 

    

 

schmecken (-te, -t) 

пробувати; 

смакувати 

    

an//schmecken (-

te, -t) пробувати 

    

 

schneiden (i, i) 

різати, зрізати 
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an//schneiden (i, i) 

надрізати 

    

 

schoppen, sich (-

te, -t) 

нагромаджувати, 

здійматися 

    

an//schoppen, sich 

(-te, -t) 

1.накопичуватись 

(у кишковику) 

2.здійматися 

 Anschopp//ung f 

1.застій, 

накопичення 

2.гіперемія 

 Blut//anschoppung f див. 

Blut//anreicherung 2. 

гіперемія 

    Kapillaren/gefäß//anscho

ppung f перенаповнення 

капілярів кров’ю  

    Milz//anschoppung f 

застійне повнокров’я 

селезінки 
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schwängern (-te, -

t) запліднювати 

    

an//schwängern (-

te, -t) 

запліднювати 

 Anschwänger//ung f 

запліднення 

  

 

schwellen (o, o) 

набрякати, 

пухнути 

    

an//schwellen (o, 

o) опухати  

 Anschwell//ung f 

здуття живота, 

припухлість, набряк 

 Brust/drüsen//anschwellu

ng f набухання 

молочної залози 

    Darm/schleimhaut-

//anschwellung f 

набухання слизової 

оболонки кишечнику 

    Drüsen//anschwellung   f  

припухання залоз 

    End//anschwellung f 

кінцеве потовщення 
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    Leber//anschwellung f 

набухання печінки 

    Lid//anschwellung f 

припухлість повік 

    Lymph/drüsen//anschwel

lung f припухання 

лімфатичного вузла 

    Milz//anschwellung   f 

набрякання 

(збільшення, 

гіперплазія) селезінки 

    Vorhaut//anschwellung f 

набряк крайньої плоті 

    Zahn/fleisch//anschwellu

ng f набухання ясен 

 

sengen (-te, -t) 

палити, 

спалювати 
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an//sengen (-te, -t) 

припікати; 

припалювати 

    

 

setzen (-te, -t) 

посадовити, 

розміщати 

    

an//setzen (-te, -t) 

1.ставити 

2.прикріпляти, 

установлювати 

Ansatz m 

1.основа, місце 

прикріплення 

2.насадка 

 Ansatz//punkt m місце 

прикріплення 

Aufnahme//ansatz m 

приставка (насадка) для 

фотографування 

(до мікроскопа чи 

кардіоскопа) 

   Ansatz//stück n наставка, 

наконечник 

Fett//ansatz m див. 

Fett//ablagerung 

відкладення жиру 

   Ansetzungs//ort m місце 

прикріплення  

Knochen//ansatz m 

епіфіз 

   Ansetzungs//rand m край 

прикріплення 

Knorpel//ansatz m місце 

прикріплення хряща 
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   Ansetzungs//teil m суглоб, 

зчленування, суглобова 

частина (кістки) 

Muskel//ansatz m 

1.місце прикріплення 

м’яза 

2.прикріплення м’яза 

    Zwerchfell//ansatz m 

місце прикріплення 

діафрагми 

 

spannen (-te, -t) 

1.натягувати, 

розтягувати 

2.напружувати 

    

an//spannen (-te, -

t) натягувати, 

напружувати 

 Anspann//er m 

напружуючий м’яз, 

тензор 

  

  Anspann//ung f 

натягування, 

навантаження 

Anspannungs//übungen f pl 

вправи з напруженням 

Muskel//anspannung f 

напруга м’язів (м’яза) 

   Anspannungs//zeit f час 

(період) напруження 
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spornen (-te, -t) 

спонукати 

    

an//spornen (-te, -

t) підганяти, 

стимулювати 

Ansporn m 

стимул, імпульс 

   

 

sprechen (a, o) 

розмовляти 

    

an//sprechen (a, o) 

1.промовляти до 

когось 

2.звертатися з 

проханням 

3.подобатись 

комусь 

Anspruch m 

потреба 

Ansprechbar//keit f, 

Ansprechen//barkeit f 

сприйнятливість, 

чутливість до чого-

н. 

 Ernährungs//anspruch m 

потреба в харчуванні 

    Mineral/stoff//anspruch 

m потреба в 

мінеральних речовинах 
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    Vitamin//anspruch m 

потреба в вітамінах 

 

spreizen (-te, -t) 

поширювати 

    

an//spreizen (-te, -

t) піднімання; 

підпирання 

 Anspreiz//er m 

привідний м’яз, 

адуктор 

Anspreiz//muskel m 

привідний м’яз, адуктор 

Arm//anspreizer m 

привідний м’яз руки 

 

    Bein//anspreizer m 

привідний м’яз ноги 

 

    Ober/schenkel//anspreize

r m 

привідний м’яз 

верхньої частини стегна 

 

springen (a, u) І 

стрибати ІІ 

луснути 
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an// springen (a, u) 

1.запрацювати 

(про двигун) 

2.підбігти 

3.прийняти 

пропозицію 

Ansprung f  розм. 

висипання; лишай 

   

 

spritzen (-te, -t) 

бризкати, 

вводити 

    

an//spritzen (-te, -

t) оббризкувати, 

обприскувати 

   Wasser//anspritzen n 

оббризкування водою 

(холодною – з метою 

загартовування) 

 

stauen, sich (-te, -

t) 

накопичуватися 

    

an//stauen, sich (-

te, -t) 

 Anstau//ung f застій 

(набрякової рідини) 
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накопичуватися, 

збиратись (про 

набрякову рідину, 

кров) 

 

stechen (a, o) 

колоти, 

проколювати 

    

an//stechen (a, o) 

наколювати, 

проколювати 

Anstich m прокол, 

пункція 

 Anstich//versuch m пробна 

пункція 

 

 

stecken (stack / 

steckte, gesteckt) 

засовувати 

    

an//stecken (stack 

an / steckte an, 

abgesteckt) 

заражати 

 Ansteck//ung f 

зараження, інфекція 

Ansteckungs//verhütung f 

запобігання зараження 
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   Ansteckungs//prophylaxe f 

профілактика зараження 

 

   Ansteckungs//vorbeugung f 

профілактика зараження 

 

 

steigen (ie, ie) 

1.підніматись 

2.прибувати, 

підніматись 

    

an//steigen (ie, ie) 

підвищуватись, 

підніматись (про 

температуру) 

Anstieg m 

підвищення 

температури 

  Blut/druck//anstieg m 

підвищення кров’яного 

тиску 

    Druck//anstieg m 

підвищення тиску 

    Fieber//anstieg m підйом 

(підвищення) 

температури 
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stellen (-te, -t) 

ставити, 

встановлювати 

    

an//stellen (-te, -t) 

1.приставляти 

2.вмикати 

 Anstell//ung f 

призначення 

  

 

stoßen (ie, o) 

штовхати 

    

an//stoßen (ie, o) 

штовхати 

Anstoß m 

поштовх; 

імпульс; стимул 

   

 

streichen (i, i) 

1.ходити, 

блукати 

2.тягнутися, 

пролягати 

3.дотикатися 
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an//streichen (i, i) 

1.фарбувати, 

пофарбувати 

2.відмічати 

Anstrich m 

1.пофарбування 

2.забарвлення 

  Jod//anstrich m 

змазування йодом 

 

strengen (-te, -t) 

натягувати; 

напружувати 

    

an//strengen (-te, -

t) напружувати; 

втомлювати 

 Anstreng//ung f 

напруження, 

зусилля 

Anstrengungs//dyspnoe f 

задишка при навантаженні 

Atem//anstrengung f 

напруження дихання 

    Exspirations//anstrengun

g f напруження під час 

видиху 

    Körper//anstrengung f 

фізичне напруження 

    Kraft//anstrengung f 

напруження сил 

    Muskel//anstrengung f 

напруга м’яза 
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strömen (-te, -t) 

текти, струменіти 

    

an//strömen (-te, -

t) набігати, 

натікати 

 Anström//ung f 

приплив крові, 

активна гіперемія 

  

 

tasten (-te, -t)  І 

обмацувати 

(руками), шукати 

навпомацки ІІ 

доторкатися 

руками 

    

an//tasten (-te, -t) 

торкатись, 

прощупувати 

 Antast//ung f 

прощупування 

 

 

  

 

 

treiben (ie, ie) 

підганяти 
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an//treiben (ie, ie) 

спонукати, 

змушувати 

Antrieb m 

спонукання; 

стимул 

 Antriebs//stelle f місце 

стимуляції 

Muskel//antrieb m 

м’язова сила 

 

trocknen (-te, -t) 

осушувати, 

висихати 

    

an//trocknen (-te, -

t) присихати 

    

 

tupfen (-te, -t) 

злегка торкатися 

    

an//tupfen (-te, -t) 

доторкатися 

тампоном 

    

 

wachsen (u, a) 

1.рости 

2.збільшуватися 
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an//wachsen (u, a) 

1.приростати (до 

чогось) 

2.наростати, 

збільшуватись 

Anwachsen n 

1.приріст 

2.зрощення, 

збільшення 

   

 

wärmen (-te, -t) 

гріти, нагрівати, 

зігрівати 

    

an//wärmen (-te, -

t) підігрівати; 

розігрівати; 

обігрівати 

    

 

weichen (i, i) 

1.пом’якшувати 

2.вимочувати 

    

an//weichen (i, i) 

1.злегка 
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намочувати 

2.розм’якшувати 

 

wenden (wandte / 

wendete, gewandt 

/ gewendet) 

1.повертати 

2.використовуват

и 

    

an//wenden 

(wandte an / 

wendete an, 

angewandt / 

angewendet) 

застосовувати 

 Anwend//ung f 

застосування, 

вживання (ліків) 

Anwendungs//art f спосіб 

застосування 

Akupunktur//anwendung 

f застосування 

акупунктури 

  ~, äußere зовнішнє 

застосування 

Anwendungs//beobachtung f 

спостерігання, нагляд за 

прийомом препарату 

Eis//anwendung f 

застосування льоду 

  ~, innere внутрішнє 

застосування 

Anwendungs//bereich m 

область застосування 

Heil/mittel//anwendung f 

застосування ліків 
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   Anwendungs//dauer f 

тривалість застосування 

Kälte//anwendung f 

застосування холоду 

   Anwendungs//form f форма 

застосування 

Kalt/wasser//anwendung 

f застосування холодної 

води 

   Anwendungs//gebiet n 

область застосування 

Vitamin//anwendung f 

застосування вітамінів 

   Anwendungs//häufigkeit f 

частота застосування 

 

   Anwendungs//möglichkeit f 

можливість застосовування 

 

   Anwendungs//präparat n 

препарат, що 

застосовується 

 

   Anwendungs//weise f 

характер застосування 

 

 

zeichnen (-te, -t) 

малювати, 

відмічати 
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an//zeichnen (-te, -

t) 1.відмічати 

2.малювати 

Anzeichen n 

ознака, симптом 

   

 

zeigen (-te, -t) 

показувати 

    

an//zeigen (-te, -t) 

1.сповіщати, 

повідомляти 

2.вказувати 

 Anzeig//e f вказівка Anzeige//gerät n прибор-

індикатор 

Druck//anzeiger m 

манометр 

  Anzeig//er m 

індикатор 

  

 

ziehen (o, o) 

1.тягти 

2.діставати 

3.натягувати 

    

an//ziehen (o, o) 

надягати, 

Anziehen n 

одягання, 

притягування 

Anzieh//er m 

аддуктор, привідний 

м’яз 

Anzieh//muskel m див. 

Anzieh//er аддуктор, 

привідний м’яз 

Daumen//anziеher m 

привідний м’яз 

359



натягувати, 

притягувати 

великого пальця 

(верхньої кінцівки) 

  Anzieh//ung f 

1.приведення 

2.притягання 

 Finger//anzieher 

привідний м’яз пальця  

    Klein/finger//anzieher m 

привідний м’яз мізинця 

    Kapillaritäts//anziehung f 

капілярність 

    Ober/schenkel//anzieher 

привідний м’яз стегон, 

аддуктор стегон 

    Schulter//anzieher 

привідний м’яз плечей 

 

züchten (-te, -t) 

розводити, 

вирощувати 
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an//züchten (-te, -

t) вирощувати, 

розводити 

Anzucht f 

розведення, 

вирощування 

Anzücht//ung f 

культивування 
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Додаток А 

Таблиця А.3 

Структура, семантика, словотвірна функція ДО із 1-м СК-прийменником/прислівником auf- 

ТО дієслова / 

дієслівна 

одиниця 

ПО іменників, 

утворених за 

субстантивацією; 

конверсією; 

конверсією 

претериту 

ПО іменників, 

утворених 

суфіксацією 

 

ПО іменників, 1-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

ПО іменників, 2-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

1 2 3 4 5 

bauen (-te, -t) 

будувати 

    

auf//bauen (-te, -t) 

будувати 

Aufbau m будова, 

структура; побудова 

 Aufbau//ernährung f 

підсилене харчування 

(спеціальна дієта під час 

зниженого харчування) 

Alters//aufbau m віковий 

склад населення 

 ~, genotypischer 

генотипова 

структура 

 Aufbau//stoff/wechsel m 

анаболізм; асиміляція 
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beißen (i, i) 

1.кусати 2.пекти, 

чухатися 

    

auf//beißen (i,i) 

розкушувати, 

розгризати 

  Aufbiß//platte f 

ортопедична пластинка 

для розвантаження 

жувальних зубів 

 

   Aufbiß//schiene f 

закусочна шина 

 

 

bersten (a, o) 

тріскатися, 

лопатися 

    

auf//bersten (a, o) 

лопатися, 

тріснути 

    

 

blasen (ie, a) 

дмухати, 

видувати 
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auf//blasen, sich 

(ie, a) 

надиматися 

 Aufblas//ung f здуття   

  Aufgeblasen//heit f 

здутість 

  

 

blähen (-te, -t) 

здиматися, 

надиматися 

    

auf//blähen (-te, -

t) надимати, 

роздувати (тж. 

перен.); ~ sich 

здиматися 

 Aufbläh//ung f 

здуття (тж. перен.), 

метеоризм; 

емфізема 

 Darm//aufblähung f див. 

Darm//blähung здуття 

кишечнику 

    Dick/darm//aufblähung f 

здуття товстого 

кишечнику 

    Magen//aufblähung f див. 

Magen//blähung здуття 

шлунка 
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brechen (a, o) 

ламати, рвати 

    

auf//brechen (a, 

o) прориватися 

Aufbruch m розтин, 

прорив (гнійника) 

   

 

brennen (brannte, 

gebrannt) 

1.горіти 

2.спалювати 

3.припікати 

    

auf//brennen 

(brannte, 

gebrannt) 

1.згоряти 

2.спалювати 

    

 

brühen (-te, -t) 

1.ошпарювати 
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2.заварювати 

3.пастеризувати 

auf//brühen (-te, -

t) заварювати 

(трави) 

    

 

dampfen (-te, -t) 

випускати пару 

    

auf//dampfen (-te, 

-t) випарювати 

     

 

dunsten (-te, -t) 

(dünsten (-te, -t) 

1.парити, 

випарювати 

2.випарюватися 

    

auf//dünsten (-te, 

-t) випарювати 

    

 

fallen (i, a)     
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падати 

auf//fallen 

(i, a) 

впадати в око, 

дивувати  

 Auffäll//igkeit f 

ексцентричність, 

незвичайність 

  

 

fangen (i, a) 

ловити, 

уловлювати 

    

auf//fangen (i, a) 

уловлювати, 

збирати 

Auffangen n 

уловлювання, 

збирання 

 Auffange//glas n збиральна 

лінза 

 

 

fassen (-te, -t) 

1.ловити 

2.ставити в 

оправу 

3.розуміти 
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auf//fassen (-te, -

t) 1.розуміти, 

сприймати 

2.тлумачити 

 Auffass//ung f, 

morphologisch-

lokalistische морфо-

локалістична уява 

(про діяльність 

мозку) 

Auffasungs//kraft f 

здатність розуміння 

(сприйняття) 

 

 

frischen (-te, -t) 

рафінувати, 

окислювати 

    

auf//frischen (-te, 

-t) оновлювати, 

оживляти, 

освіжати (напр. 

краї рани) 

 

 Auffrisch//ung f 

оновлення 

 Blut//auffrischung f 

відновлення (очищення) 

крові 

 

füllen (-te, -t) 

наповнювати, 

заповнювати 
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auf//füllen (-te, -t) 

наповнювати, 

поповнювати 

 Auffüll//ung f 

заповнення, 

наповнення 

Auffül//dosis f додаткова 

(доповнююча) доза 

 

 

füttern (-te, -t) 

годувати, 

вигодовувати 

    

auf//füttern (-te, -

t) вигодовувати, 

відгодовувати 

   Kinder//auffütterung f 

вигодовування дітей 

   

geben (a, e) 

давати 

    

auf//geben (a, e) 

задавати урок, 

давати 

доручення 

 Aufgab//e f 

завдання, задача, 

проблема 

 Akupunktur//aufgabe f 

завдання (мета) 

акупунктурного методу 

 

gehen (i, a) іти, 

ходити 
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auf//gehen (i, a) 

1.розходитися 

(про шов) 

2.прориватися 

(про гнійник) 

    

 

gießen (o, o) 

1.лити, наливати 

2.відливати 

    

auf//gießen (o, o) 

1.наливати 

2.заварювати 

(напр. чай) 

Aufguß m настій, 

інфуз 

 Aufguß//tierchen n 

інфузорія 

Kräuter//aufguß m 

трав’яний настій 

 ~, wäßriger водний 

настій, Infusum 

aquosum 

 Aufguß//verfahren f 

настоювання, 

приготування настою 

 

 ~, 

zusammengesetzter 

складний настій, 

Infusum compositum 

 Aufguß//würmchen n див. 

Aufguß//tierchen інфузорія 
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halten (ie, a) 

1.тримати 

2.дотримуватися  

    

auf//halten (ie, a) 

затримувати 

    

 

hängen (і, а) 

висіти, звисати 

hängen (i, a) 

    

auf//hängen (i, a) 

вішати, повісити 

 Aufhäng//er m 

підвішуючий м’яз 

Aufhänge//bänder n pl 

підвішуючі зв’язки 

Amboß//aufhänge/bänder n 

pl зв’язки, які 

підвішують коваделко 

   Aufhänge//binde f 

підвішуючі пов’язки 

Leber//aufhänge/band n 

зв`язка печінки, що 

підвіщує (серпоподібна) 

   Aufhänge//naht f 

підвішуючий шов 
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heben (o, o) 

піднімати, 

підвищувати 

    

auf//heben (o, o) 

піднімати 

Aufheben n 

підняття, підйом 

Aufheb//er m див. 

Aufhebe//muskel 

піднімаючий м’яз 

Aufhebe//muskel m 

піднімаючий м’яз 

Lippen//aufheber m м`яз-

підіймач верхньої губи 

    

 

Mund/winkel//aufheber m 

м’яз, що піднімає кут 

рота 

 

heiter світлий, 

сонячний 

    

auf//heitern (-te, -

t) розвеселити 

 Aufheiter//ung f 

покращення 

настрою 

Aufheiterungs//mittel n 

збуджуючий засіб 

 

 

helfen (-a, -o) 

допомагати 
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auf//helfen (-a, -

o) 1.допомогти 

2.покращити 

 Aufhilf//e f допомога   

 

hellen (-te, -t) 

світлішати 

    

auf//hellen (-te, -

t) 1.висвічувати 

2.висвітлювати 

 Aufhell//er m 

відбілювач 

Aufhellungs//therapie f 

терапія відбілювання, 

висвітлення 

Haut//aufhellung f 

висвітлювання шкіри 

  Aufhell//ung f 

1.просвітлення 

2.освітлення 

Aufhellungs//methode f 

метод відбілювання 

Zahn//aufheller m 

відбілювач емалі 

    Zahn//aufhellen n 

відбілювання емалі 

 

hören (-te, -t) 

чути, слухати 

    

auf//hören (-te, -t) 

переставати, 

припинятись 

Aufhören n 

закінчення, 

припинення 

  Blutungs//aufhören n 

припинення кровотечі 
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klappen (-te, -t) 

1.відкидати, 

піднімати 

2.хлопати 

    

auf//klappen (-te, 

-t) відкривати, 

розкривати 

 Aufklapp//ung f 

відсепарування 

клаптів м’яких 

тканин 

  

 

klären (-te, -t) 

виясняти, 

освітлювати 

    

auf//klären (-te, -

t) 1.виясняти, 

пояснювати 

2.роз’яснювати 

 Aufklär//ung f, 

hygienische 

санітарна освіта 

Aufklärungs//pflicht f 

обов’язок лікаря вести 

роз’яснюючу роботу 

 

 

kochen (-te, -t) 

варити, 
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готувати, 

кип’ятити 

auf//kochen (-te, -

t) закип’ятити 

 Aufkoch//ung f 

відвар 

 Kräuter//aufkochung f 

трав’яний відвар 

 

kommen (a, o) 

приходити, 

підходити 

    

auf//kommen (a, 

o) одужувати 

Aufkommen n 

одужання 

   

 

lagern (-te, -t) 

1.розташовувати

ся 2.зберігатися 

3.складати, 

зберігати 

    

auf//lagern (-te, -

t) накладатися, 

відкладатися 

 Auflager//ung f 

наліт; відкладання 

Auflagerungs//schicht f шар 

відкладень 
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laufen (ie, au) 

бігати, бігти, 

(швидко) йти  

    

auf//laufen (ie, 

au) здиматися, 

набухати, 

набрякати 

    

 

leben (-te, -t) 

жити 

    

auf//leben (-te, -t) 

оживати, 

відроджуватися 

    

 

leuchten (-te, -t)  

світити; 

світитися 

    

аuf//leuchten (-te, 

-t) спалахувати, 

засвітитись 

Aufleuchten n 

світіння, 

флюоресценція 
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lichten (-te, -t) 

прояснятися 

    

auf//lichten (-te, -

t) I освітлювати 

ІІ ~,sich 

1.світлішати 

2.прояснюватись 

 Auflicht//ung f 

виблискування 

Auflicht//mikroskopie f 

мікроскопія в падаючому 

світлі 

 

 

liegen (a, e) 

1.лежати 2.бути 

розташованим 

3.знаходитись (в 

певному стані) 

    

auf//liegen (a, e) 

лежати, 

накладати 

 Auflag//e f компрес  Salben//auflage f компрес 

із маззю 

    Zink//salben/auflage f 

компрес із цинковою 

маззю 
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lockern (-te, -t) 

розрихляти 

    

auf//lockern (-te, -

t) 1.розпушувати 

(волокна) 

2.ослабляти 

(пов’язку) 

3.розслабляти 

(м’язи) 

 Auflocker//ung f 

1.розпушення 

(волокон) 

2.ослаблення 

(пов’язки) 

3.розслаблення 

(м’язів) 

 Binde/gewebe//auflockeru

ng f розпушення 

сполучної тканини 

    Epithel//auflockerung f 

розпушення епітелію 

    Zahn/fleisch//auflockerung 

f розрихлення ясен 

 

lösen (-te, -t) 

розв’язувати, 

відділяти 

    

auf//lösen (-te, -t) 

розчиняти 

 Auflös//ung f 

1.розпад 

Auflösungs//mittel n 

розчинник 

Calcium//auflösung f 

розчинення кальцію 
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2.розчинення 

3.розчин 

   Auflösungs//vermögen n 

1.розчиняюча здатність 

2.дозволяюча здатність 

ока 

Erythrozyten//auflösung f 

еритро(цито)ліз, гемоліз 

   Auflösungs//wärme f 

теплота розчинення 

Magnesium//auflösung f 

розчинення магнію 

 

nehmen (a, o) 

1.брати; хапати 

2.взяти 

    

auf//nehmen (a, 

o) 1.приймати 

(їжу, ліки) 

2.вбирати, 

поглинати 

3.фотографувати 

 Aufnahm//e f 

1.прийом, 

прийняття 2.знімок 

Aufnahme//ansatz m 

приставка (насадка) для 

фотографування 

(до мікроскопа чи 

кардіоскопа) 

Arznei//aufnahme f 

прийом ліків 
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  ~, stationäre 

госпіталізація 

Aufnahme//station f 

приймальне відділення, 

приймальний покій 

Arznei/mittel//aufnahme f 

прийом ліків 

    Distanz//aufnahme f 

рентгенівський знімок на 

відстані 

    Fern//aufnahme f 

телерентгенографія 

    Leer//aufnahme f оглядова 

рентгенограма (напр. 

черевної порожнини) 

    Medikamenten//aufnahme 

f прийом ліків 

    Mineral/stoff//aufnahme f 

прийом мінеральних 

речовин 

    Vitamin/aufnahme f 

прийом вітамінів 
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pflastern (-te, -t) 

накладати 

пластир 

    

auf//pflastern (-te, 

-t) накладати 

пластир 

    

 

pinseln (-te, -t) 

змащувати 

пензликом 

    

auf//pinseln (-te, -

t) змащувати 

пензликом 

    

 

platzen (-te, -t) 

луснути, 

лускатися 

    

auf//platzen (-te, -

t) лускатися, 

тріскатися 
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putschen (-te, -t) 

провокувати 

    

auf//putschen (-te, 

-t) 1.провокувати 

2.збуджувати, 

хвилювати 

Aufputschen n 

стимуляція 

 Aufputsch//mittel n 

стимулюючий засіб, 

допінг 

 

 

quellen (uo, uo) 

1.бити ключем 

(фонтаном) 

2.набухати, 

розбухати 

    

auf//quellen (uo, 

uo) розбухати 

    

 

regen (-te, -t) 

рухати, 

проявляти 

активність 
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auf//regen (-te, -t) 

збуджувати, 

хвилювати 

 Aufreg//ung f 

хвилювання, 

збудження 

Aufregungs//mittel n 

збуджуючий засіб 

 

   Aufregungs//zustand m 

стан збудження 

 

 

reiben (ie, ie) 

терти, натирати, 

начищати 

    

auf//reiben (ie, ie) 

1.розтирати 

2.стирати 

(шкіру) 

    

 

reizen (-te, -t) 

1.збуджувати 

2.зацікавлювати 

    

auf//reizen (-te, -

t) 1.підбурювати 

 Aufreiz//ung f 

подразнення 
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2.збуджувати, 

хвилювати 

 

richten (-te, -t) 

напрямляти 

    

auf//richten (-te, -

t) піднімати, 

встановлювати 

Aufrichten n 

випрямлення (тіла) 

Aufricht//er m див. 

Aufrecht//muskel 

випрямлюючий м’яз 

  

 

saugen (sog / 

saugte, gesogen / 

gesaugt) вбирати 

    

auf//sаugen (sog 

auf / saugte auf, 

aufgesogen / 

aufgesaugt), 

вбирати, 

втягувати, 

поглинати 

 Aufsaug//ung f 

вбирання 
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schlagen (u, a) 

1.бити, вдаряти 

2.розбивати 

    

auf//schlagen (u, 

a) 1.розбивати 

2.набивати 

3.відкривати 

Aufschlag m див. 

Auflag//e компрес 

  Brei//aufschlag m 

припарка 

    Salben//aufschlag m 

компрес із лікувальною 

маззю 

 

schließen (o, o) 

1.закривати 

2.замикати 

3.зачиняти 

(закінчувати 

роботу) 

    

auf//schließen (o, 

o) відкривати, 

розкривати 

Aufschließen n 

1.раптова поява 

   

385



(напр. висипу) 2. 

розм. швидкий ріст 

 

schmelzen (o, o) 

розплавити, 

розплавитися; 

танути 

    

auf//schmelzen 

(o, o) 

розтоплювати 

    

 

schnallen (-te, -t) 

прикріплювати, 

пристібати 

ременем 

    

auf//schnallen (-

te, -t) 

прикріплювати 

ременем 

(вимірювальний 
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пристрій до 

тіла 

досліджуваного) 

 

schneiden (i, i) 

різати, зрізати 

    

auf//schneiden (i, 

i) розтинати, 

розрізати; 

розсікати 

Aufschnitt m розріз    

 

schürfen (-te, -t) 

пошкрябати, 

шкрябати 

    

auf//schürfen (-te, 

-t) зідрати 

(шкіру) 
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schwellen (o, o) 

набрякати, 

пухнути 

    

auf//schwellen (o, 

o) пухнути, 

набухати 

 Aufschwell//ung f 

1.набухання 

2.припухлість 

  

 

schwemmen (-te, 

-t) мити 

    

auf//schwemmen 

(-te, -t) 

1.наносити, 

намивати 

2.роздувати  

 Aufschwemm//ung f 

емульсія 

 AG-Aufschwemmung f 

випливання (вимивання) 

антигенів 

    Blut/körperchen//aufschwe

mmung f завись 

еритроцитів, 

еритроцитарна завись 
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sieden (sott / 

siedete, gesotten / 

gesiedet) 

кип’ятити, 

варити 

    

auf//sieden (sott 

auf / siedete auf, 

aufgesotten / 

aufgesiedet) 

кип’ятити 

    

 

spalten (spaltete, 

gespaltet / 

gespalten) 

розщепляти 

    

auf//spalten 

(spaltete auf, 

aufgespaltet / 

aufgespalten) 

розщеплювати 

 Aufspalt//ung f 

розщеплення 
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spannen (-te, -t) 

розтягувати, 

напружувати 

    

auf//spannen (-te, 

-t) 1.натягувати 

2.підвищувати 

напругу 

    

 

sperren (-te, -t) 

закривати 

    

auf//sperren (-te, -

t) відкривати 

   Mund//aufsperren n 

широке розкриття рота 

 

splittern (-te, -t) 

розщеплюватися 

    

auf//splittern (-te, 

-t) 

розщеплювати 

 Aufsplitter//ung f 

розщеплення 
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springen (a, u) І 

стрибати ІІ 

луснути 

    

auf//springen (a, 

u) тріскатися, 

лопатися 

   Lippen//aufspringen n 

розтріскування губи 

 

steigen (ie, ie) 

1.підніматись 

2.прибувати, 

підніматись 

    

auf//steigen (ie, 

ie) підійматися; 

сходити 

Aufstieg m підйом   Ballon//aufstieg-

Polyglobulie f висотна 

поліглобулія 

 

stopfen (-te, -t) 

1.заштопувати 

2.начиняти 

3.кріпити  
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aus//stopfen (-te, -

t) начиняти, 

наповнювати 

(матеріалом) 

 Ausstopf//ung f 

тампонування, 

тампонада 

  

 

stoßen (ie, o) 

штовхати 

    

auf//stoßen (ie, o) 

І відкривати 

(поштовхом) ІІ 

1.наштовхнутись

, вдаритись 

2.відригувати 

Aufstoßen n 

еруктація 

   

 

streichen (i, i) 

1.ходити, 

блукати 

2.тягнутися, 

пролягати 

3.дотикатися 
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auf//streichen (i, 

i) намазувати, 

наносити 

Aufstrich m мазок    

 

tragen (u, a) 

носити 

    

 

treiben (ie, ie) 

підганяти 

    

auf//treiben (ie, 

ie) 

1.сполохувати 

2.піднімати 

3.надимати 

Auftrieb m поштовх, 

імпульс 

Auftreib//ung f 

розширення 

 End//auftreibung f кінцеве 

здуття 

    Bauch//auftreibung  f 

здуття живота 

    Luft//auftreibung f здуття, 

викликане скупченням 

повітря 
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    Magen//auftreibung f 

здуття шлунку 

 

trennen (-te, -t) 

відділяти, 

розділяти 

    

auf//trennen (-te, -

t) розпускати, 

розподіляти 

 Auftrenn//ung f 

розподіл 

  

  ~, 

chromatographische 

хроматографічний 

розподіл 

  

  ~, elektrophoretische 

розподіл методом 

електрофорезу 

  

 

treten (a, e) 

1.входити 

2.ступати 
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auf//treten (a, e) 

ступати, 

наступати 

Auftreten n виступ, 

поява 

   

 

wallen (-te, -t) 

кипіти, 

хвилюватися, 

вирувати 

    

auf//wallen (-te, -

t) підніматися, 

здійматися, 

вирувати 

 Aufwall//ung f 

1.прилив (напр. 

крові) 2.оргазм 

  

 

wärmen (-te, -t) 

гріти, нагрівати, 

зігрівати 

    

auf//wärmen (-te, 

-t) підігрівати 

Aufwärmen n 

1.підігрівання 

2.розминка 
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weichen (i, i) 

1.пом’якшувати 

2.вимочувати 

    

auf//weichen (i, i) 

розпарювати, 

розмочувати, 

розм’якшувати 

 Aufweich//ung f 

розпарювання 

 Haut//aufweichung f 

розм’якшення шкіри 

 

wenden (wandte / 

wendete, gewandt 

/ gewendet) 

1.повертати 

2.використовува

ти 

    

auf//wenden 

(wandte auf/ 

wendete auf, 

aufgewandt / 

aufgewendet) 

витрачати; 

Aufwand m надмірні 

витрати 

  Dauer//aufwand m 

тривале застосування; 

вживання 
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використовувати

, застосовувати 

    Energie//aufwand m 

затрата енергії 

    Kraft//aufwand m витрата 

сил (енергії) 

 

Zweig m 1.гілка 

2.галузь 3.гілка, 

побічна лінія 

(роду, сім’ї) 

    

auf//zweigen (-te, 

-t) сіпати (про 

біль) 

 Aufzweig//ung f 

розгалуження 

 Bronchial//aufzweigung f 

розгалуження бронха 
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Додаток А 

Таблиця А.4 

Структура, семантика, словотвірна функція ДО із 1-м СК-прийменником aus- 

ТО дієслова / 

дієслівна одиниця 

ПО іменників, 

утворених за 

субстантивацією; 

конверсією; 

конверсією 

претериту 

ПО іменників, 

утворених 

суфіксацією 

 

ПО іменників, 1-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

ПО іменників, 2-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

1 2 3 4 5 

arbeiten (-te, -t) 

працювати 

    

aus//arbeiten (-te, -t) 

виробляти 

    

 

atmen (-te, -t) дихати     

aus//atmen (-te, -t) 

видихати 

 Ausatm//ung f 

видихання 

Ausatmungs//dyspnoe f 

експіраторна задишка 

 

   Ausatmungs//luft f 

повітря, яке видихається 
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ätzen (-te, -t) 

1.витравлювати; 

припікати 2.роз’їдати 

    

aus//ätzen (-te, -t) 

витравляти 

 Ausätz//ung f 

випікання, 

вижигання 

  

 

bauchen, sich (-te, -t) 

випинатися 

    

aus//bauchen (-te, -t) 

потовщувати, робити 

опуклим 

 Ausbauch//ung f 

випинання 

  

 

bauen (-te, -t) 

будувати 

    

aus//bauen (-te, -t) 

розширювати, 

розвивати, 

удосконалювати 
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bohren (-te, -t) 

свердлити, бурити 

    

aus//bohren (-te, -t) 

висвердлювати 

    

 

brechen (a, o) 

1.розламувати, 

розбивати 

2.проламувати, 

пробивати 

3.відламувати, 

зривати 

    

aus//brechen (a, o) 

виламувати, 

пробивати 

Ausbruch m 

1.спалах, раптова 

поява 

2.висипання 

  Zahn//ausbruch m див. 

Zahndurchbruch 

прорізування 
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breiten (-te, -t) 

розширяти, 

розповсюджувати 

    

aus//breiten (-te, -t) 

розширяти, 

розповсюджувати 

 Ausbreit//ung f 

розповсюдження 

Ausbreitungs//gebiet n 

область розповсюдження 

Erregungs//ausbreitung f 

поширення збудження 

    ~, dekrementlose 

незгасаюче поширення 

збудження 

 

brennen (brannte, 

gebrannt) 

палати, палити, пекти 

    

aus//brennen (brannte 

aus, ausgebrannt) 

випікати, припікати 

(напр., поранення від 

укусів комах) 
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brühen (-te, -t) 

заварювати, 

ошпарювати 

    

aus//brühen (-te, -t) 

випарювати 

    

 

dämpfen (-te, -t) 

заглушувати; 

парити 

    

aus//dämpfen (-te, -t) 

випарювати 

    

 

dehnen (-te, -t) тягти, 

розтягувати 

    

aus//dehnen (-te, -t) 

розтягувати, 

розширювати 

 Ausdehn//barkeit f 

еластичність 

 Blutader//ausdehnung f 

розширення вен 

    Magen//ausdehnung f 

розтягання 

(розширення) шлунка 
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    Mutter/mund//ausdehnu

ng f розширення 

маткового зіва 

 

drucken (-te, -t) 

1.друкувати 

2.тиснути 

    

aus//drucken (-te, -t) 1. 

віддрукувати 

2.надрукувати 

Ausdruck m 

1.вираження, вияв 

2.експресія 

 Ausdrucks//bewegung f 

мімічний рух, жест 

 

   Ausdrucks//form f форма 

прояву 

 

 

dunsten (-te, -t) 

чадити, 

випарюватися 

    

aus//dunsten, 

aus//dünsten (-te, -t) І 

випарюватись ІІ 

випарювати 

 Ausdunst//ung 

(Ausdünst//ung) f 

випар, відходи; 

транспірація 

 Haut//ausdünstung f 

випар, виділення 

(газоподібні) із шкіри 
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eitern (-te, -t) 

гноїтися, 

нагноюватися 

    

aus//eitern (-te, -t) 

гноїтися, 

нагноюватися 

    

 

fallen 

(i, a) 

1.падати 

2.знижуватися 

3.спускатися 

    

aus//fallen 

(i, a) 

1.випадати 

2.випадати в осад 

Ausfall m 

1.випадіння 

2.виділення, осад, 

випадіння осаду 

3.результат 

Ausfäll//ung f 

1.виділення 

2.осадження 

3.випадіння осаду, 

коагуляція 

Ausfall//winkel m 

кут відображення 

Zahn//ausfall m 

випадіння зубів 
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fließen (o, o) текти, 

литися 

    

aus//fließen (o, o) 

витікати 

Ausfluß m 

виділення, 

витікання 

 Ausfluß//menge f 

кількість витікаючої 

рідини 

Eiter//ausfluß m 

витікання гною 

   Ausfluß//röhrchen n 

трубка для відтікання; 

дренажна трубка 

 

 

flocken (-te, -t) 

коагулювати 

    

aus//flocken (-te, -t) І 

осаджувати, 

викликати 

коагуляцію ІІ 

випадати, 

коагулювати 

Ausflocken n 

флокуляція; 

коагуляція 

 Ausflockungs//reaktion f 

реакція флокуляції 

 

 

führen (-te, -t) вести, 

направляти 
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aus//führen (-te, -t) 

виводити 

 Ausführ//ung f 

виконання 

Ausführungs//gang m 

вивідна протока 

Bauch//speichel/drüsen//

ausführungs/gang m 

вивідна протока 

підшлункової залози 

    Drüsen/ausführungs//ga

ng m вивідна протока 

залози 

    Leber/ausführungs//gan

g m печінкова протока 

 

füllen (-te, -t) 

наповнювати, 

заповнювати 

    

aus//füllen (-te, -t) 

наповнювати; 

заповнювати 

    

 

gasen (-te, -t) виділяти 

газ 
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aus//gasen (-te, -t) 

дегазувати 

    

 

gehen (i, a) ходити     

aus//gehen (i, a) 

виходити 

Ausgang m вихід  Ausgangs//fläche f 

випромінююча поверхня 

Becken//ausgang  m 

вихід із таза 

   Ausgangs//lage f 

1.початкове положення 

2.початковий стан 

Becken//ausgangs//zang

e  f вихідні щипці 

   Ausgangs//linie f висхідна 

лінія 

Behandlungs//ausgang 

m кінець лікування 

   Ausgangs//punkt m 

початковий пункт 

End//ausgang m 

остаточне завершення 

   Ausgangs//stellung f 

вихідна позиція,  вихідне 

положення 

Krankheits//ausgang m 

кінець хвороби 

   Ausgangs//substanz f 

вихідна речовина 

Magen//ausgang m 

воротар, вихід зі 

шлунка 
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   Ausgangs//verschluß m 

закриття (закупорка) 

виходу 

Magen/ausgangs//nähe f 

юкстапилорічна 

ділянка 

   Ausgangs//wert m вихідна 

величина 

Magen/ausgans//verenge

rung f стеноз воротаря, 

звуження виходу зі 

шлунка 

 

gießen (o, o) лити     

aus//gießen (o, o) 

заливати, 

заповнювати 

   Bronchial//ausguß m 

секрет бронхів 

 

glühen (-te, -t) 

накалятися 

    

aus//glühen (-te, -t) 

прокалювати 

    

 

hebern (-te, -t) 

зливати воду 
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aus//hebern (-te, -t) 

зондувати, 

промивати шлунок 

 Ausheber//ung f 

зондування шлунка (з 

метою дослідження 

або промивання) 

 Magen//ausheberung f 

витяг шлункового соку 

(шлункового вмісту) 

    ~, fraktionierte 

фракційний витяг 

шлункового соку 

 

heilen (-te, -t) 

лікувати, зціляти 

    

aus//heilen (-te, -t) 

виліковувати, зціляти 

 Ausheil//ung f 

одужання, 

вилікування; 

заживлення 

Ausheilungs//stadium n 

стадія заживлення 

 

 

helfen (-a, -o) 

допомагати 

    

aus//helfen (-a, -o) 

допомагати (в 

  Aushilfs//methode f 

допоміжний метод 
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скрутному 

становищі) 

   Aushilfs//mittel n 

допоміжний засіб 

 

 

horchen (-te, -t) 

слухати, 

прислухатися, 

підслуховувати 

    

aus//horchen (-te, -t) 

вислухувати 

    

 

hungern (-te, -t) І 

голодувати 

    

aus//hungern (-te, -t) І 

виснажувати голодом 

ІІ виголодатися 

 Aushunger//ung f 

голодання 

  

 

husten (-te, -t) 

кашляти 
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aus//husten (-te, -t) 

відкашлювати 

    

 

Jod n йод     

aus//joden (-te, -t) 

заливати йодом 

    

 

kegeln (-te, -t) 

звалюватися 

    

aus//kegeln (-te, -t) 

розм. звихнути 

    

 

kleiden (-te, -t) 

наділяти, одягати 

    

aus//kleiden (-te, -t) 

1.роздягати 

2.вистилати 

  Auskleide//kabine f 

роздягальня (кабіна для 

роздягання в кабінеті у 

лікаря) 

Endothel//auskleidung f 

ендотеліальна 

вистилка 

    Epithel//auskleidung f 

епітеліальна вистилка 
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kochen (-te, -t) 

варити, готувати, 

кип’ятити 

    

aus//kochen (-te, -t) 

виварювати 

    

kristallisieren (-te, -t) 

кристалізувати, - sich 

кристалізуватися 

    

 

aus//kristallisieren (-te, 

-t) кристалізуватися 

    

 

kühlen (-te, -t) 

охолоджувати 

    

aus//kühlen (-te, -t) 

остигати, 

вихолоджуватись 

 Auskühl//ung f 

гіпотермія, 

охолодження 
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kurieren (-te, -t) 

лікувати 

    

aus//kurieren (-te, -t) 

виліковувати 

    

 

laufen (ie, au) бігати, 

бігти, (швидко) йти 

    

aus//laufen (ie, au) 

1.витікати, 

висипатись 

2.розпливатись 

3.переходити (у 

щось), закінчуватись 

(чимось) 

 Ausläuf//er m 

відросток 

 Zellen//ausläufer m 

див. Zellenfortsatz 

 

laugen (-te, -t) 

вилужувати 

    

aus//laugen (-te, -t) 

вилужувати 

Auslaugen n 

вилужування 
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leeren (-te, -t) 

випорожнювати 

    

aus//leeren; ~, sich (-

te, -t) 

випорожнювати; 

випорожнюватися 

 Ausleer//ung f 

випорожнення 

Ausleerungs//mittel n 

проносне 

Darm//ausleerung f 

випорожнення 

кишечнику 

    Kot//ausleerung f 

дефекація 

 

lesen (a, e) читати     

aus//lesen (a, e) 

відбирати, вибирати, 

сортувати 

 Ausles//e f 1.відбір, 

селекція 2.підбір 

Auslese//faktor m фактор 

відбору 

 

   Auslese//prozeß m процес 

відбору 

 

 

löschen (o, o) 

гасити 
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aus//löschen (o, o) 

1.гасити, загасити 

2.викреслювати 

3.стерти (написане) 

  Auslösch//phänomen n 

феномен згасання (напр. 

висипання) 

 

 

lüften (-te, -t) 

провітрювати 

    

aus//lüften (-te, -t) 

провітрювати 

 Auslüft//ung f 

провітрювання 

  

 

magern (-te, -t) 

худнути 

    

aus//magern (-te, -t) 

схуднути 

    

 

nehmen (a, o) 1.брати; 

хапати 2.взяти 

    

aus//nehmen (a, o) 

витягати, видаляти 

(зуб, чужорідне тіло) 
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pumpen (-te, -t) 

качати, накачувати, 

викачувати (насосом) 

    

aus//pumpen (-te, -t) 

викачувати 

 Auspump//ung f 

викачування 

 Magen//auspumpung f 

відкачування 

шлункового вмісту 

 

renken (-te, -t) 

повертатися 

    

aus//renken (-te, -t) 

вивихнути 

 Ausrenk//ung f вивих   

 

richten (-te, -t) 

напрямляти 

    

aus//richten (-te, -t) 

вирівнювати 

Ausrichten n 

випрямлення, 

вирівнювання 

   

 

säen (-te, -t) сіяти     
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aus//säen (-te, -t) 

сіяти, висівати 

Aussäen n див. 

Aussaat f 

висипання 

   

 

salzen (salzte, gesalzt / 

gesalzen) солити 

    

aus//salzen (salzte aus, 

ausgesalzt / 

ausgesalzen) 

висолювати 

Aussalzen n 

висолювання 

   

 

saugen (sog / saugte, 

gesogen / gesaugt) 

вбирати 

    

aus//saugen (sog aus / 

saugte aus, ausgesogen 

/ ausgesaugt) 

висмоктувати, 

витягувати 

 Aussaug//ung f 

витягування, 

висмоктування 
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schalten (-te, -t) 

вмикати, перемикати 

    

aus//schalten (-te, -t) 

вимикати, 

відключати, 

роз’єднувати 

   Darm//ausschaltung f 

виключення відрізка 

кишковику 

 

schälen (-te, -t) 

чистити, лущити 

    

aus//schälen (-te, -t) 

вилупляти, 

вилущувати 

 Ausschäl//ung f 

вилуплення, 

вилущування 

 Mandel//ausschälung f 

див. 

Mandelentfernung f 

вилущування 

мигдалини, 

тонзилектомія 

 

scheiden (ie, ie) 

розділяти 

розсортувати 
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aus//scheiden (ie, ie) 

виділяти, відділяти 

 Ausscheid//er m 

видільник 

Ausscheidungs//organ n 

видільний орган 

Bazillen//ausscheider m 

бациловидільник 

  Ausscheid//ung f 

виділення, секреція, 

відділення 

Ausscheidungs//produkt f 

1.продукт виділення 

2.секрет 

Bazillen//ausscheidung 

f виділення бацил 

   Ausscheidungs//prozeß m 

процес виділення 

Blau//ausscheidung f 

виділення синьки (при 

хромоцистоскопії) 

   Ausscheidungs//stoff m 

речовина, яка 

виділяється 

Ei/weiß//ausscheidung f 

виділення білка 

   Ausscheidungs//tagesrhyth

mik f добовий ритм 

виділення 

Erythrozyten//ausscheid

ung f виділення 

еритроцитів 

   Ausscheidungs//urogramm 

n видільна (екскреторна) 

урограма 

Harn//ausscheidung f 

діурез 

   Ausscheidungs//urographi

e f видільна урографія 

Körper//ausscheidungen 

f pl виділення 

організму 
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schießen (o, o) 

кинутися 

    

aus//schießen (o, o) 

прорізуватися (про 

зуби) 

    

 

schlagen (u, a) 1.бити, 

вдаряти 2.розбивати 

    

aus//schlagen (u, a) 

1.виступати, 

проступати (про 

наліт) 2.висипати 

Ausschlag m 

1.висип 2.розмах; 

відхилення 

 Ausschlags//art f характер 

висипання 

Arznei//ausschlag m 

див. Arznei//exanthem 

медикаментозний 

висип 

   Ausschlags//fieber n 

захворювання, яке 

характеризується 

лихоманкою і висипкою 

Bade//ausschlag  m 

висип після 

приймання ванни 

   Ausschlags//höhe f 

амплітуда; вольтаж 

(зубців ЕКГ) 
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   Ausschlags//winkel m кут 

відхилення 

 

     

    Brom//ausschlag m 

висип, викликаний 

бромом 

    Haut//ausschlag m сип, 

висип на шкірі 

    Impf//ausschlag m 

вакцинний висип 

    Jod//ausschlag m 

йодний дерматит, 

водяний висип 

    Juck//ausschlag m 

свербляча висипка 

    Menstrual//ausschlag m 

сип у період 

менструації 
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schließen (o, o) 

1.закривати 

2.замикати 

3.зачиняти 

(закінчувати роботу) 

    

aus//schließen (o, o) 

виводити (зі складу 

чого-небудь) 

 Ausschließ//ung f 

виключення, 

відсторонення 

 Salz//ausschließung f 

виведення солі 

 

schmelzen (o, o) 

розплавити, 

розплавитися; танути 

    

aus//schmelzen (o, o) 

витоплювати 

Ausschmelzen n 

витоплювання 

   

 

schütten (-te, -t) 

сипати, насипати 

    

aus//schütten (-te, -t) 

викидати (напр. 

інкрет або секрет) 

 Ausschütt//ung f 

виливання, 

проливання 

Ausschüttungs//faktor m 

фактор викидання (напр. 

інкрета або секрета) 

Adrenalin//ausschüttun

g f виділення (викид) 

адреналіну 
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    Serotonin//ausschüttung 

f виділення 

серотоніну 

 

schwitzen (-te, -t) 

спітніти 

    

aus//schwitzen (-te, -t) 

запотіти, виділяти піт 

 Ausschwitz//ung f 

1.випотівання 2.випіт, 

ексудат 

 Brust/fell//ausschwitzun

g f плевральний випіт 

(Brustfell//erguß m див. 

Brustfell//ausschwitzun

g плевральний випіт) 

    Milch//ausschwitzung f 

виділення поту, що 

виглядом нагадує 

молоко 

 

seihen (-te, -t) 

проціджувати 

    

aus//seihen (-te, -t) 

зціджувати 
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sondern (-te, -t) 

відділяти; 

розсортувати 

    

aus//sondern (-te, -t) 

1.відділяти 

2.виділяти (секрет) 

 Aussonder//ung f 

виділення 

  

 

spannen (-te, -t) 

розтягувати, 

напружувати 

    

aus//spannen (-te, -t) 

1.натягувати, 

розтягувати 

2.відпочивати 

 Ausspann//ung f 

розтягнення, 

розслаблення 

  

 

speien (ie, ie) плювати     

aus//speien (ie, ie) 

випльовувати 
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spritzen (-te, -t) 

бризкати, вводити 

    

aus//spritzen (-te, -t) 

1.виприскувати, 

розбризкувати 

2.промивати 

(спринцівкою) 

 Ausspritz//ung f 

1.спринцювання 

2.еякуляція 

Ausspritzungs//gang m 

сім’явиносна протока 

 

 

spülen (-te, -t) 

споліскувати, 

промивати, мити 

    

aus//spülen (-te, -t) 

промивати; 

споліскувати 

 Ausspül//ung f 

промивання, 

полоскання 

 Blasen//ausspülung f 

промивання сечового 

міхура 

    Darm//ausspülung  f 

промивання 

кишечнику 

    Magen//ausspülung f 

промивання шлунку 

425



    Mund//ausspülen n 

промивання 

порожнини рота; 

полоскання рота 

    Mund/höhlen//ausspülu

ng f 

див. Mund//ausspülen 

промивання 

порожнини рота 

 

Stätte f 1.місце (дії, 

події) 2.місце, житло 

    

aus//statten (-te, -t) 

постачати, 

обладнувати 

 Ausstatt//ung f 

обладнання; знаряддя 

 Enzym//ausstattung f 

забезпеченість 

ферментами 

 

stopfen (-te, -t) 

1.заштопувати 

2.начиняти 3.кріпити 
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aus//stopfen (-te, -t) 

начиняти (напр. 

подушку) 

 Ausstopf//ung f 

тампонування, 

тампонада 

  

 

strecken (-te, -t) 

розпрямляти 

розтягувати,  

    

aus//strecken (-te, -t) 

витягувати, 

розтягувати 

 Ausstreck//er m 

розпрямлюючий м’яз 

  

 

streichen (i, i) 

1.ходити, блукати 

2.тягнутися, 

пролягати 

3.дотикатися 

    

aus//streichen (i, i) 

розмазувати, 

змазувати 

Ausstrich m мазок   Blut//ausstrich m мазок 

крові 
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    Blut/ausstrich//fixieren 

n фіксація мазка крові 

 

stülpen (-te, -t) 

1.накладати 

2.вивертати 

    

aus//stülpen (-te, -t) 

випинати 

 Ausstülp//ung f 

випинання 

 Dick/darm//ausstülpung 

f дивертикул товстої 

кишки 

 

tamponieren (-te, -t) 

тампонувати 

    

aus//tamponieren (-te, 

-t) затампонувати 

    

 

tauschen (-te, -t) 

міняти, обмінювати 

    

aus//tauschen (-te, -t) 

обмінювати 

Austausch m 

обмін 

Austausch//er m 

іонообмінник 

Austausch//fläche f 

поверхня, на якій 

здійснюється обмін 

Blut//austausch m 

обмінне переливання 

крові (Blut//exchange f 
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див. Blut//austausch 

обмінне переливання 

крові) 

 ~, der Erbfaktoren 

обмін спадкових 

факторів 

 Austausch//harz n 

іонообмінна смола 

Blut/austausch//transfus

ion f див. 

Blut//austausch 

обмінне переливання 

крові 

   Austausch//transfusion f 

переливання крові з 

метою повного 

заміщення, обмінне 

переливання крові 

Chromosomen//austaus

ch m обмін 

хромосомами 

   Austausch//verfahren n 

метод обміну 

Ei//austausch m заміна 

яєць (в їжі) 

    Erb/faktoren//austausch 

m обмін спадкових 

факторів 
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teilen (-te, -t) ділити, 

розподіляти 

    

aus//teilen (teilte aus, 

ausgeteilt) роздавати, 

розподіляти; 

відділяти 

 Austeil//ung f розподіл   

 

tragen (u, a) носити     

aus//tragen (u, a) 

виносити, розносити; 

доношувати (дитину) 

Austrag n 

вирішення 

питання, договір 

   

 

treten (a, e) 1.входити 

2.ступати 

    

aus//treten (a, e) 

1.виходити 

2.виступати (на 

поверхню) 

Austritt m 1.вихід 

2.виділення, 

поява (напр. 

поту) 3.стікання, 

витікання; вихід 

 Austritt//stelle f місце 

виходу (напр. нерва, 

судини) 

Blut//ausstritt m 

екстравазат 
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(напр. рідини, 

газу) 

 

trocknen (-te, -t) 

осушувати, висихати  

    

aus//trocknen (-te, -t) 

осушувати 

 Austrockn//ung f 

1.висихання, 

висушування, 

осушування 2.ексикоз 

  

 

tröpfeln (-te, -t) (див. 

tropfen)  крапати 

    

aus//tröpfeln (-te, -t) 

витікати краплинами 

    

 

üben (-te, -t) 

тренуватися 

    

aus//üben (-te, -t) 

1.виконувати 

2.здійснювати 
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(право); 

практикувати; 

eine Praxis ~ мати 

практику, 

практикувати в 

якості лікаря-

стоматолога; eine 

zahnärztliche Praxis ~ 

займатися 

зуболікувальною 

практикою, 

практикувати в 

якості лікаря-

стоматолога 

 

wachsen (u, a) 1.рости 

2.збільшуватися 

    

aus//wachsen (u, a) 

проростати; 

Auswuchs m 

відросток 
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виростати, 

нарощуватись 

 

wählen (-te, -t) 

вибирати 

    

aus//wählen (-te, -t) 

вибирати, відбирати 

Auswahl f вибір  Auswahl//nährboden m 

вибіркове (елективне) 

поживне середовище 

 

 

waschen (u, a) 1.мити, 

вмивати 2.прати 

3.змивати 

    

aus//waschen (u, a) 

вимивати, промивати 

Auswaschen n 

вимивання 

Auswasch//ung f 

вимивання 

 Mund/höhlen//auswasc

hung f 

див. Mund//ausspülen n 

промивання 

порожнини рота 

 

wechseln (-te, -t) 

міняти, змінювати 
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aus//wechseln (-te, -t) 

вимінювати, 

змінювати 

 Auswechs(e)l//ung f 

заміна, зміна, підміна 

Auswechsel//optik f 

змінна оптика 

 

 

weichen (i, i) 

1.пом’якшувати 

2.вимочувати 

    

aus//weichen (i, i) 

ухилятись 

    

 

weisen (ie, ie) 

показувати, 

вказувати 

    

aus//weisen (ie, ie) 

ідентифікувати, 

доводити, 

засвідчувати  

   Behandlungs//ausweis 

m довідка про 

лікування 

 

werfen (а, о) кидати, 

викидувати 
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aus//werfen (a, o) 

1.викидати, виділяти 

2.відхаркувати 

Auswurf m 

екскрет 

 Auswurf//menge f 

кількість мокроти 

Kleister//auswurf m 

мокроти у вигляді 

клейстера (при 

вдихуванні мучного 

пилу – напр. у пекарів) 

 ~, dreischichtiger 

тришарова 

блювота 

 Auswurf//stoffe m pl 

екскрети 

 

 ~, wäßriger 

водяниста 

мокрота 

   

 

ziehen (o, o) тягнути     

aus//ziehen (o, o) 

витягувати, виривати 

Ausziehen n 

видалення, 

екстракція 

 Auszieh//tubus m 

висувний тубус 

Äther//auszug m 

ефірна витяжка 

 Auszug m 

витяжка, екстракт 

  Kranken/geschichts//au

szug m виписка з 

історіі хвороби 
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    Zahn//ausziehen n див. 

Zahnziehen видалення 

(екстракція) зуба 

 

Додаток А 

Таблиця А.5 

Структура, семантика, словотвірна функція ДО із 1-м СК-прийменником/прислівником mit- 

ТО дієслова / 

дієслівна одиниця 

ПО іменників, 

утворених за 

субстантивацією

; конверсією; 

конверсією 

претериту 

ПО іменників, 

утворених 

суфіксацією 

 

ПО іменників, 1-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

ПО іменників, 2-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

 

1 2 3 4 5 

essen (a, e) їсти     

mit//essen (a, e) їсти 

разом 

 Mitess//er m комедон, 

шкірний вугор 

Mitesser//behandlung f 

лікування комедонів 
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helfen (-a, -o) 

допомагати 

    

mit//helfen (-a, -o) 

допомагати 

 Mithilf//e f допомога, 

сприяння 

  

 

hören (-te, -t) чути, 

слухати 

    

mit//hören (-te, -t) 

підслуховувати 

  Mithör//schwelle f порог 

тест-тону при шумовій 

аудіометрії 

 

 

leiden (i, i) терпіти, 

відчувати 

    

mit//leiden (i, i) 

співчувати 

Mitleid n 

співчуття, 

жалість 

 Mitleidigungs//nerv m 

симпатичний нерв 

 

 Mitleiden n 

співчуття, 

жалість 
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schwingen (a, u) 

махати, розмахувати 

    

mit//schwingen (a, u) 

резонувати 

 Mitschwing//ung f 

резонанс 

  

 

teilen (-te, -t) 

1.ділити; членувати, 

розділяти 2.ділити 

    

mit//teilen (-te, -t) I 

1.повідомляти 

2.надати (певну 

властивість,  якість) 

II sich ~ 1.довірятися 

кому-н. 

2.сполучатися, 

передаватися (про 

властивість, якість) 

  Mitteilungs//bedürfnis n 

потреба бути відвертим; 

бажання висловитися 
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wirken (-te, -t) 1.діяти 

2.впливати 

3.працювати 

    

mit//wirken (-te, -t) 

брати участь, 

сприяти 

 Mitwirk//ung f 

1.сприяння 2.спільна 

дія 3.співдружня дія 

3.синергізм 

  

 

Додаток А 

Таблиця А.6 

Структура, семантика, словотвірна функція ДО із 1-м СК-прийменником/прислівником nach- 

ТО дієслова / 

дієслівна одиниця 

ПО іменників, 

утворених за 

субстантивацією; 

конверсією; 

конверсією 

претериту 

ПО іменників, 

утворених 

суфіксацією 

ПО іменників, 1-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

ПО іменників, 2-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

1 2 3 4 5 
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bilden (-te, -t) 

1.складати, 

утворювати, 

формувати 2.давати 

освіту 

    

nach//bilden (-te, -t) 

наслідувати, 

моделювати 

Nachbild n копія; 

суб’єктивне 

зорове 

сприйняття, що 

залишається і 

після зникнення 

об’єкту  

   

 

bohren (-te, -t) 

свердлити, бурити 

    

nach//bohren (-te, -t) 

розсверлювати 

(розширяти) отвір 
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dauern (-te, -t) 

тривати 

    

nach//dauern (-te, -t) 

тривати після 

   Erregungs//nachdauer 

f післядія збудження 

 

eitern (-te, -t) 

гноїтися, 

нагноюватися 

    

nach//eitern (-te, -t) 

гноїтися, 

нагноюватися 

 Nacheiter//ung f 

нагноєння 

  

  Behandlung der 

Nacheiter//ung f 

лікування нагноєння 

  

 

folgen (-te, -t) 

слідувати 

    

nach//folgen (-te, -t) 

слідувати 

 Nachfolg//e f 

наслідування, 

наступність, 
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спадкоємність, 

спадковість 

 

füllen (-te, -t) 

1.наповнювати, 

заповнювати 

2.наливати 

    

nach//füllen (-te, -t) 

наповнювати, 

доливати, досипати, 

додавати 

 Nachfüll//ung f 

піддування (при 

лікувальному 

пневмотораксі) 

  

 

kommen (-a, -o) 

приходити 

    

nach//kommen (-a, -

o) 1.приходити 

пізніше 2.доганяти 

3.виконувати 

 Nachkommen//schaft f 

нащадки 

Nachkommen//generation f 

наступне покоління 

Bastard//nachkomme 

m потомок гібрида 

  ~ erbgleiche 

потомство з 

Nachkommen//zahl f число 

нащадків 
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однаковими 

спадковими 

ознаками, клон 

  Nachkömm//ling m 

нащадок 

  

 

sorgen (-te, -t) 

піклуватися 

    

nach//sorgen (-te, -t) 

доліковувати 

 Nachsorg//e f 

наступний, 

подальший нагляд, 

подальше лікування, 

доліковування 

  

 

träufeln (-te, -t) (див. 

tropfen) капати 

    

nach//träufeln (-te, -t) 

капати після 

виливання основної 

    

443



маси рідини (напр., 

із міхура) 

 

weisen (ie, ie) 

1.показувати, 

вказувати 

2.відсилати, 

відправляти 

    

nach//weisen (ie, ie) 

довести, 

підтвердити 

(документально, 

експериментально), 

показати, виявити 

Nachweis m 

доказ, свідоцтво; 

підтвердження 

Nachweis//ung f доказ, 

підтвердження, 

виявлення 

 Bilirubin//nachweis m 

визначення вмісту 

білірубіну 

    Calcium//nachweis m 

виявлення кальцію 

    Erreger//nachweis m 

виявлення збудника 

    Ei/weiß//nachweis m 

виявлення білка 
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    Vitamin//nachweis m 

виявлення вітамінів 

    Zucker//nachweis m 

виявлення цукру 

 

wirken (-te, -t) 

1.діяти 2.впливати 

3.працювати 

    

nach//wirken (-te, -t) 

мати наслідки, 

продовжувати 

впливати (тж. про 

лікарські 

препарати) 

 Nachwirk//ung f 

післядія 

 Arznei//nachwirkung f 

післядія ліків 
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                                                                                                                                                                                             Додаток А 

                                                                                                                                                                                           Таблиця А.7 

Структура, семантика, словотвірна функція ДО із 1-м СК-прийменником/прислівником zu- 

ТО дієслова / 

дієслівна одиниця 

ПО іменників, 

утворених за 

субстантивацією; 

конверсією; 

конверсією 

претериту 

ПО іменників, 

утворених 

суфіксацією 

 

 

ПО іменників, 1-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

ПО іменників, 2-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

1 2 3 4 5 

bereiten (-te, -t) 

1.готувати, 

приготовляти 

2.завдавати 

    

zu//bereiten (-te, -t) 

готувати (їжу, 

ліки) 

 Zubereit//ung f 

приготування 

Zubereitungs//form f 

форма виготовлення 

(ліків), лікарська форма 

 

 

dringen (a, u) 

проникати 
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zu//dringen (a, u) 

проникати 

Zudrang m 

натиск, приплив 

  Blut//zudrang f приплив 

крові 

 

fahren (u, a) 

1.їздити, 

2.возити, везти 

3.керувати 

автомобілем 

    

zu//fahren (u, a) 

під’їжджати 

Zufuhr f 1.підвіз, 

доставка; 

постачання 

2.приток, 

надходження 

 Zufuhr//ventilation f 

штучна, приточна 

вентиляція 

Blut//zufuhr f див. 

Blut//zufluß приплив крові 

    Eisen//zufuhr f 

надходження заліза 

(в організм) 

    Ei/weiß//zufuhr f 

надходження білка в 

організм 
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    Kalk//zufuhr f 

надходження кальцію до 

організму 

    Kalorien//zufuhr f 

забезпечення організму 

калорійними поживними 

речовинами 

    Milz//zufuhr//behandlung f 

лікування годуванням 

селезінкою 

    Zink//zufuhr f 

надходження цинку, 

забезпечення цинком 

 

fallen (i, a) 

1.падати 

2.спускатися 

    

zu//fallen (i, a) 

1.закриватись 

2.діставатись 

Zufall m 

1.випадок 

2.напад 

  Zufalls//faktor m фактор 

випадковості 
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    Zufalls//paarung f 

рандомбрідінг 

 

fließen (o, o) 

1.текти, литися 

2.танути, 

розтоплюватися 

3.текти, протікати 

    

zu//fließen (o, o) 

1.притікати (куди-

небудь), текти 

2.вливатися, 

поступати 

Zufluβ m притік  Zufluß//drain m 

притоковий дренаж 

Blut//zufluß m приплив 

крові 

   Zufluß//überfüllung f 

активна (артеріальна) 

гіперемія 

 

 

füttern (-te, -t) 

годування 
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zu//füttern (-te, -t) 

підгодовування 

 Zufütter//ung f 

прикорм, 

підгодовування 

  

 

heilen (-te, -t) 

лікувати, зціляти 

    

zu//heilen (-te, -t) 

загоюватися 

(напр. про рану) 

    

 

hören (-te, -t) 

слухати, чути 

    

zu//hören (-te, -t) 

слухати, 

вслухатися 

(уважно, 

емпативно) 

Zuhören n 

слухання, 

вслуховування 

(уважно, 

емпативно) 

   

 

lassen (ie, a) 

1.залишати 
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2.припиняти 

3.дозволяти 

zu//lassen (ie, a) 

допускати (кого-

небудь до чого-

небудь) 

 Zulass//ung f допуск, 

дозволення (напр. 

клінічного 

використання 

засобу) 

Zulassungs//stop m 

припинення (відміна) 

допуску, дозволення 

(напр. клінічного 

використання засобу) 

 

 

nähen (-te, -t) 

шити, (мед.) 

зашивати, 

накладати шов 

    

zu//nähen (-te, -t) 

зашивати, 

пришивати 

    

 

nehmen (a, o) 

1.брати; хапати 

2.взяти, 

завоювати 
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 zu//nehmen (a, o) 

1.додавати ваги 

2.зростати; 

збільшуватися, 

прибавлятись; 

повнішати 

 Zunahm//e f приріст, 

збільшення ваги   

 

 Appetit//zunahme f 

збільшення апетиту 

  Zunahm//e f der 

Körperlänge, 

jährliche щорічний 

приріст (довжини 

тіла) 

 Bevölkerungs//zunahme f 

приріст населення 

    Druck//zunahme f див. 

Druck//steigerung 

підвищення тиску 

    Durch/blutungs//zunahme f 

збільшення кількості 

протікаючої крові 

    Kapillar//zunahme f 

збільшення кількості 

капілярів 
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setzen (-te, -t) 

поставити, 

саджати 

    

zu//setzen (-te, -t) 

додавати, 

підмішувати 

  Zusatz//bäder pl ванни з 

лікарськими травами 

Arbeits/stoffwechsel//zusatz 

m робоче збільшення 

обміну речовин 

   Zusatz//behandlung f 

додаткова терапія  

 

Bade//zusatz  m домішка 

до води ванни 

   Zusatz//drüse f додаткова 

залоза 

 

   Zusatz//hand/griff m 

додатковий метод 

акушерського 

дослідження за 

Цангемейстером 

 

   Zusatz//reiz m додаткове 

подразнення 
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   Zusatz//stoff m добавка 

харчова 

 

 

schwellen (o, o) 

1.набрякати, 

напухати 

2.розбухати 

3.прибувати (про 

воду) 

    

zu//schwellen (o, 

o) закриватися 

при набуханні 

    

 

stehen (a, a) 

стояти 

    

zu//stehen (a, a) 

належати, 

годитися 

Zustand m стан  Zustands//änderung f 

зміна стану 

Aggregat//zustand m 

агрегатний стан 

 ~ befriediegender 

задовільний стан 

 Zustands//besserung f 

поліпшення стану 

Allgemein//zustand m 

загальний стан 
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 ~ funktioneller 

функціональний 

стан 

 Zustands//bild n стан, 

статус 

Anfangs//zustand m 

початковий стан 

 ~ gegenwärtiger 

стан в 

теперішній час 

  Aufregungs//zustand m 

стан збудження 

 ~ gesundheitlicher 

стан здоров’я 

  Balance//zustand m 

збалансований стан 

 ~ hygienischer 

санітарний стан 

  Entspannungs//zustand m 

стан розслаблення, 

відпочинку 

 ~ hypnotischer 

гіпнотичний стан 

  Ermüdungs//zustand m стан 

втоми 

 ~ stabiler 

стабільний стан 

  Ernährungs//zustand m стан 

харчування 

 ~ von Gewässern, 

hygienischer 

санітарний стан 

водоймища 

  Erregungs//zustand m стан 

збудження 
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    Erschschlaffungs//zustand 

m стан розслабленості 

    Exzitations//zustand m стан 

збудження 

    Fehler/nährungs//zustand m 

1.знижене харчування 

2.стан, пов’язаний з 

неправильним 

харчуванням 

    Körper//zustand m стан 

організму 

 

stopfen (-te, -t) 

1.начиняти 

2.затикати 

3.штопати 

    

zu//stopfen (-te, -t) 

закупорюватися, 

закривати прозір 

(отвір) 
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strömen (-te, -t) 

1.текти, 

струменитися, 

литися 

2.направлятися 

    

zu//strömen (-te, -

t) притікати 

    

 

teilen (-te, -t) 

ділити, розділяти 

    

zu//teilen (-te, -t) 

1.роздавати, 

виділяти 

2.давати, 

3.призначати, 

прикріпляти 

 Zuteil//ung f 

1.розподілення, 

роздача, видача 

2.норма видачі 

3.призначення 

  

 

treten (a, e) 

ступати 
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zu//treten (a, e) 

підходити, 

наступати 

Zutritt m доступ, 

підхід 

  Luft//zutritt m доступ 

повітря 

 

wachsen (u, a) 

1.рости 

2.збільшуватися 

Zuwachs m 

приріст 

 Zuwachs//rate f градієнт Вevölkerungs//zuwachs m 

див. 

Bevölkerungs//zunahme f 

приріст населення 

zu//wachsen (u, a) 

1.прирощуватися, 

додаватися 

2.зарастати 

Zuwachs der 

Karies приріст 

карієсу 

 Zuwachs//zahnung f 

приріст при прорізуванні 

зубів 

Leistungs//zuwachs m 

робоча додача (обміну) 

 

wenden (wandte / 

wendete, gewandt / 

gewendet) 

звертати, 

повертати 

    

zu//wenden 

(wandte / wendete, 

   Licht//zuwendigkeit f 

фототропізм 
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gewandt / 

gewendet) 

повертати; 

направляти 

 

ziehen (o, o) 

1.тягти 

2.діставати 

3.натягувати 

    

zu//ziehen (o, o) 

притягувати, 

затягувати 

 Zuzieh//ung f 

притягнення, 

прихилення 

 Daumen//zuzieher m 

привідний м’яз великого 

пальця руки 

    Schenkel//zuzieher m 

привідний м’яз стегна 
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Додаток А 

Таблиця А.8 

Структура, семантика, словотвірна функція ДО із 1-м СК-прийменником bei- 

ТО дієслова / 

дієслівна одиниця 

ПО іменників, 

утворених за 

субстантивацією; 

конверсією; 

конверсією 

претериту 

ПО іменників, 

утворених 

суфіксацією 

 

ПО іменників, 1-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

ПО іменників, 2-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

1 2 3 4 5 

mengen (-te, -t) 

1.змішувати, 

перемішувати 

2.плутати, 

сплутати 

    

bei//mengen 

примішувати, 

домішувати, 

додавати 

 Beimeng//ung f 

домішка 

 Calcium//beimengung f 

домішка, додавання 

кальцію  
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    Jod//beimengung f 

домішка, додавання 

йоду 

    Kräuter//beimengung f 

домішка, додавання 

трав 

    Selen//beimengung f 

домішка, додавання 

селену 

    Vitamin//beimengung f 

домішка, додавання 

вітамінів 

 

mischen (-te, -t) 

1.мішати, 

змішувати 

2.підмішувати 

3.замішувати 
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bei//mischen (-te, -

t) примішувати 

(про ліки) 

 Beimisch//ung f 

домішка 

 Calcium//beimischung f 

домішка кальцію 

  Beimisch//ung f von 

Jod zum Kochsalz 

йодування солі 

 Jod//beimischung f 

домішка йоду 

    Selen//beimischung f 

домішка селену 

    Taurin//beimischung f 

домішка тауріну 

    Vitamin//beimischung f 

вітамінна домішка 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Структура, семантика, словотвірна функція ДО із 1-м СК-прийменником/прислівником durch- 

ТО дієслова / 

дієслівна одиниця 

ПО іменників, 

утворених за 

субстантивацією; 

конверсією; 

конверсією 

претериту 

ПО іменників, 

утворених 

суфіксацією 

 

 

ПО іменників, 1-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

ПО іменників, 2-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

 

1 2 3 4 5 

atmen (-te, -t) 

дихати 

    

´durch//atmen 

(atmete durch, 

durchgeatmet) 

глибоко дихати 

    

 

beißen (i, i) 

1.кусати 2.пекти, 

чухатися 
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´durch//beißen (biß 

durch, 

durchgebissen) 

прокушувати 

    

 

blasen (ie, a) 1.дути 

2.трубити 3.бити 

    

´durch//blasen (blies 

durch, 

durchgeblasen) 

продувати, 

прочищати 

продуванням 

 Durchblas//ung f 

продування 

 Luft//durchblasung f 

продування повітрям 

 

bluten (-te, -t) 

кровити 

    

´durch//bluten 

(blutete durch, 

durchgeblutet) 

просякнути 

 Durchblut//ung f 

кровопостачання, 

кровозабезпечення 

Durchblutungs//größe f 

величина кровотоку 

Kapillar//durchblutung f 

капілярний кровообіг 
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кров’ю, 

кровоточити 

   Durchblutungs//steigerung 

f збільшення кількості 

протікаючої крові 

Koronar//durchblutung f 

коронарний кровообіг 

   Durchblutungs//störung f 

порушення місцевого 

кровообігу  

 

Leber//durchblutung  f 

протікання крові через 

печінку 

 

   Durchblutungs//zunahme f 

збільшення кількості 

протікаючої крові  

Mehr//durchblutung f 

збільшений кровоток, 

активна гіперемія 

    Muskel//durchblutung  f 

м’язовий кровоток, 

кровоток у м’язі 

 

brechen (a, o) 

1.розламувати, 

розбивати 
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2.проламувати, 

пробивати 

´durch//brechen 

(brach durch, 

durchgebrochen) 

1.проламувати, 

пробивати 

2.прорізуватися 

(про зуби) 

Durchbruch m див. 

Durchbrech//ung f 

1.прорив 

2.прорізування 

(зуба) 

Durchbrech//ung f 

1.прорив 

2.прорізування 

(зуба) 

 Eiter//durchbruch m 

проривання гною 

    Zahn//durchbruch m 

прорізування зубів 

 

brennen (brannte 

durch, 

durchgebrannt) 

палити, палати 

    

´durch//brennen 

(brannte durch, 

durchgebrannt) 
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пропалювати; 

прожарювати 

 

dringen (a, u) 

проникати 

    

´durch//dringen 

(drang durch, 

durchgedrungen) 

проникати,  

пробиватися 

 Durchdring//barkeit f 

проникність 

Durchdringungs//fähigkeit 

f проникна здатність 

 

   Durchdringungs//zone f 

зона проникнення 

 

     

fallen (ie, a) 

1.падати 

2.знижуватися 

3.спускатися 

    

´durch//fallen 

(fiel durch, 

durchgefallen) 

Durchfall m 

діарея 

 Durchsfalls//erkrankung f Brech//durchfall m блювота 
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1.падати 

2.провалюватись 

захворювання, що 

супроводжується 

діареєю  

   Durchsfall//behandlung f 

лікування діареї 

Magen//durchfall m 

пронос 

 

fetten (-te, -t) 

насичувати жиром 

    

´durch//fetten 

(fettete durch, 

durchgefettet) 

просякнути жиром 

    

 

feuchten (-te, -t) 

зволожувати 

    

´durch//feuchten 

(feuchtete durch, 

durchgefeuchtet) 

просякнути 

    

 

468



fließen (o, o) текти     

´durch//fließen (floß 

durch, 

durchgefloßen) 

протікати (крізь 

щось) 

Durchfluß m 

1.перебіг 

2.кількість 

протікаючої 

рідини 

 Durchfluß//volumen n 

об’єм протікаючої 

рідини 

 

 

gehen (i, a) ходити, 

іти 

    

´durch//gehen (ging 

durch, 

durchgegangen) 

1.проходити, 

пролазити, 

проникати, 

протискуватися 

2.проходити 

наскрізь 3.бути 

прийнятим 

Durchgang m 

1.проходження 

2.перехід 

Durchgängig//keit 

проходимість, 

проникність  

Durchgangs//station f 

санітарний пропуск 
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gießen (o, o) лити, 

наливати 

    

´durch//gießen (goß 

durch, 

durchgegoßen) лити 

(щось крізь щось), 

для фільтрації 

    

 

glühen (-te, -t) 

накалятися, палати 

    

´durch//glühen 

(glühte durch, 

durchgeglüht) 

прожарювати, 

прокалювати 

Durchglühen n 

прожарювання 

   

 

kauen (-te, -t) 

жувати, 

розжовувати 
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´durch//kauen (kaute 

durch, durchgekaut) 

прожовувати 

    

 

lassen (ie, a) 

1.залишати 

2.припиняти, 

переставати 

3.дозволяти, 

пропускати 

    

´durch//lassen (lies 

durch, 

durchgelassen) 

пропускати 

Durchlaß m проход, 

проїзд, пропуск 

Durchlässig//keit f 

1.прохідність 

2.проникність 

 Licht//durchlässigkeit  f 

світлопроникність 

 

laufen (ie, a) бігати     

´durch//laufen (lief 

durch, 

durchgelaufen) 

пробігати, 

Durchlauf m див. 

Durchfall (заст.) 

діарея 
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проходити, 

протікати 

 

leuchten (-te, -t)  

світити; світитися 

    

´durch//leuchten 

(leuchtete durch, 

durchgeleuchtet) 

просвічувати; 

світитися 

    

 

liegen (a, e) 

1.лежати 

2.знаходитися 

    

´durch//liegen (lag 

durch, 

durchgelegen); 

~sich пролежати, 

надавити; 

належати 
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lüften (-te, -t) 

вентилювати, 

провітрювати 

    

´durch//lüften 

(lüftete durch, 

durchgelüftet) 

добре 

провітрювати 

    

 

machen (-te, -t) 

робити, 

виготовляти 

    

´durch//machen 

(machte durch, 

durchgemacht) 

переносити 

(хворобу) розм. 
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messen (a, e) 

міряти, 

вимірювати; 

обмірювати 

    

´durch//messen 

(mass durch, 

durchgemessen) 

обмірювати, 

вимірювати 

 Durchmess//er m 

діаметр 

 Becken//durchmesser m 

діаметр таза 

  ~, biparietaler 

поперечний діаметр 

черепа 

 Breiten//durchmesser m 

поперечний діаметр 

  ~, bitemporaler 

малий поперечний 

діаметр черепа 

 Brust//durchmesser m 

діаметр грудної клітини 

  ~, gerader прямий 

розмір черепа 

 Erythrozyten//durchmesser 

m діаметр еритроцитів 

    Kern//durchmesser m 

діаметр ядра 
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    Zell//durchmesser m 

діаметр клітини 

 

mischen (-te, -t)     

´durch//mischen 

(mischte durch, 

durchgemischt) 

перемішувати 

    

 

nähen (-te, -t) шити     

´durch//nähen (nähte 

durch, durchgenäht) 

прошивати 

    

 

pressen (-te, -t) 

стискувати 

    

´durch//pressen 

(presste durch, 

durchgepresst) 

протиснути 

  Durchpreß//geräusch n 

шум, який виникає при 

звуженні (напр. артерії, 

стравоходу) 
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prüfen (-te, -t) 

перевіряти 

    

´durch//prüfen 

(prüfte durch, 

durchgeprüft) 

досліджувати, 

проконтролювати 

    

 

rieseln (-te, -t) 

струменіти 

    

´durch//rieseln 

(rieselte durch, 

durchgerieselt) 

просочуватись 

    

 

rühren (-te, -t) 

рухати, мішати 

    

´durch//rühren 

(rührte durch, 
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durchgerührt) 

перемішувати 

 

schneiden (i, i) 

різати 

    

´durch//schneiden 

(schnitt durch, 

durchgeschnitten) 

розрізати, 

прорізати, 

перерізати 

Durchschneiden n 

прорізування 

(напр. зуба) 

   

 

schwitzen (-te, -t) 

1.пітніти 

2.запітніти 

    

´durch//schwitzen 

(schwitzte durch, 

durchgeschwitzt) 

проступати у 

виглялі випоту 

 Durchschwitz//ung f 

пропотівання, 

транссудація 
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seihen (-te, -t) 

проціджувати, 

фільтрувати 

    

´durch//seihen 

(seihte durch, 

durchgeseiht) 

проціджувати, 

фільтрувати 

 Durchseih//ung f 

проціджування, 

фільтрація, 

фільтрування 

Durchseih//papier n 

фільтрувальний папір 

 

 

setzеn (-te, -t) 

посадовити, 

встановити 

    

´durch//setzеn 

(setzte durch, 

durchgesetzt) 

проводити, 

здійснювати, 

пропускати 

 Durchsetz//ung f 

проведення, 

здійснення 

 Fett//durchsetzung f 

жирова інфільтрація 

 

478



Seuche f епідемія; 

ендемія; епізоотія 

    

´durch//seuchen 

(seuchte durch, 

durchgeseucht) 

перенести хворобу, 

перехворіти 

    

 

sickern (-te, -t) 

просочуватись 

    

´durch//sickern 

(sickerte durch, 

durchgesickert) 

просочуватись, 

розповсюдитись 

Durchsickern n 

просочування 

   

 

spülen (-te, -t) 

споліскувати, 

промивати, мити 
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´durch//spülen 

(spülte durch, 

durchgespült) 

прополіскувати 

 Durchspül//ung f 

промивання, 

прополіскування 

  

 

stechen (a, o) 

колоти, проколоти, 

вжалити 

    

´durch//stechen 

(stach durch, 

durchgestochen) 

прорізати, 

проколоти 

Durchstechen n 

проколювання 

   

 

strahlen (-te, -t) 

сяяти, 

випромінювати 

    

´durch//strahlen 

(strahlte durch, 

durch//strahlen 
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durchgestrahlt) 

світитися, 

просвічувати 

 

strömen (-te, -t) 

текти, струменіти 

    

´durch//strömen 

(strömte durch, 

durchgeströmt) 

протікати (через 

орган) 

 Durchström//ung f 

перфузія 

Durchströmungs//flüssigke

it f протікаюча рідина 

 

  ~, künstliche см. 

Durchström//ung 

  

 

trennen (-te, -t) 

розділяти 

    

´durch//trennen 

(trennte durch, 

durchgetrennt) 

розділяти 

  Durchtrennungs//vermöge

n n можливість розітнути 

(розділити оперативним 

шляхом) 
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treten (a, e) 

1.входити 

2.ступати 

    

´durch//treten (trat 

durch, 

durchgetreten) 

1.протоптувати 

2.давити 

  Durchtritts//ebene f 

площина прорізування 

(голівки плоду) 

 

 

wachsen (u, a) 

1.рости 

2.збільшуватися 

проростати 

    

´durch//wachsen 

(wuchs durch, 

durchgewachsen) 

проростати 
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wandern (-te, -t) 

1.подорожувати 

(пішки) 2.блукати, 

переміщатися 

    

´durch//wandern 

(wanderte durch, 

durchgewandert) 

1.пройти шлях 

2.дифундувати 

    

 

wärmen (-te, -t) 

гріти, нагрівати 

    

´durch//wärmen 

(wärmte durch, 

durchgewärmt) 

прогрівати 

    

 

weichen (i, i) 

1.відхилятися (в 

сторону) 
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2.відступати 

3.поступатися 

´durch//weichen 

(wich durch, 

durchgewichen) 

розм’якнути, 

промокнути 
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Додаток Б 

Таблиця Б.2 

Структура, семантика, словотвірна функція ДО із 1-м СК-прийменником/прислівником über- 

ТО дієслова / 

дієслівна одиниця 

ПО іменників, 

утворених за 

субстантивацією; 

конверсією; 

конверсією 

претериту 

ПО іменників, 

утворених 

суфіксацією 

 

ПО іменників, 1-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

ПО іменників, 2-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

1 2 3 4 5 

binden (a, u) 

перев’язувати 

    

´über//binden (band 

über, übergebunden) 

перев’язувати поверх 

    

 

fließen (o, o) 

1.протікати (крізь 

щось) 2.танути, 
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розтоплюватися 

3.текти, протікати 

´über//fließen (floß 

über, übergeflossen) 

1.переливатися (через 

край) 2.переливатися, 

зливатися 

Überfluß m 

надлишок 

  Milch//überfluß m 

надлишок молока 

 

gehen (i, a) ходити, 

іти 

    

´über//gehen (ging 

über, übergegangen) 

1.переходити, 

переїжджати 

2.переходити, 

приступати 

3.переходити, 

перетворюватись 

Übergang m 

1.перехід 

2.перехідний стан, 

перехідний період 

 Übergangs//bild n 

картина переходу (від 

одного стану до 

іншого) 

 

 

   Übergangs//bündel n 

пучок Гіса  
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   Übergangs//epithel n 

перехідний епітелій 

 

   Übergangs//zeit f 

перехідний вік, 

перехідний період 

 

 

leiten (-te, -t) 1.вести, 

направляти 

2.керувати 3.(фіз.) 

проводити 

    

´über//leiten (leitete 

über, übergeleitet) 

1.переводити, 

переносити 

2.переливати 

(рідину) 

 Überleit//ung f 

переливання 

Überleitungs//fasern f pl 

провідні (напр., 

комісуральні) волокна 

 

   Überleitungs//stück n 

уставний відділ 

нефрона 
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   Überleitungs//zeit f час 

проведення імпульсу 

 

 

pflanzen (-te, -t) 

1.саджати рослини 

2.зароджувати 

(почуття) 

    

´über//pflanzen 

(pflanzte über, 

übergepflanzt) 

1.пересаджувати 

2.робити 

пересадження (напр. 

тканини), 

трансплантувати 

 Überpflanz//ung f 

пересадка 

 Blut/drüsen//überpflanzung 

f пересадка залоз 

внутрішньої секреції 

 

ragen (-te, -t) 

підніматися, 

підноситися 
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´über//ragen (ragte 

über, übergeragt) 

видаватися, 

виступати 

Überragen n 

вистоювання 

(органа) 

   

 

schließen (o, o) 

закривати, 

закінчувати 

    

´über//schließen 

(schloß über, 

übergeschlossen) бути 

у надлишку, бути 

зайвим 

Überschluß m 

надлишок 

  Antikörper//überschluß m 

надлишок антитіл 

 

ziehen (о, о) тягнути     

´über//ziehen (zоg 

über, übergezоgen) 

надягати (що-небудь 

поверх чого-небудь) 

Überzug m покрив   Epithel//überzug m 

епітеліальний покрив 
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    Knorpel//überzug m 

хрящовий покрив 

    Bauch//fell//überzug  m 

очеревинний покрив 
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Додаток Б 

Таблиця Б.3 

Структура, семантика, словотірна функція ДО із 1-м СК-прийменником/прислівником um- 

ТО дієслова / 

дієслівна одиниця 

ПО іменників, 

утворених за 

субстантивацією; 

конверсією; 

конверсією 

претериту 

ПО іменників, 

утворених 

суфіксацією 

 

 

ПО іменників, 1-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

ПО іменників, 2-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

1 2 3 4 5 

bauen (-te, -t) 

1.будувати, 

зводити 

2.обробляти (поле) 

3.розводити 

(рослини) 

    

´um//bauen (baute 

um, umgebaut) 

перебудовувати; 

реорганізовувати 

Umbau m 

1.перебудова 

2.перетворення 

 Umbau//aktivität f 

активність перетворення 
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   Umbau//prozess m процес 

перетворення 

 

   Umbau//trägheit f 

перетворення інерції 

 

   Umbau//vorgang m процес 

з перебудовою, 

реорганізацією 

 

 

drehen (-te, -t) 

1.обертати, 

крутити 

2.повертати 

    

´um//drehen (-te, -t) 

повертати; 

обертати 

    

 

formen (-te, -t) 

1.надавати форми 

2.перен. формувати 
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´um//formen (formte 

um, umgeformt) 

1.надавати іншої 

форми; змінювати 

форму; 

2.перетворювати 

    

 

führen (-te, -t) 

вести, направляти 

    

´um//führen (führte 

um, umgeführt) 

1.вести обхідним 

шляхом 2.водити 

туди і сюди  

 Umführ//ung f 

обхід, обвід 

Umführungs//nadel f голка 

Дешампа 

 

 

hüllen (-te, -t) 

огортати; 

укутувати 
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´um//hüllen (hüllte 

um, umgehüllt) 

огортати; 

обгортати, 

пов’язувати (що-

небудь навколо 

чого-небудь) 

Umhüllen n 

обволікання, 

обгортання 

Umhüll//ung f 

оболонка, покрив 

  

 

kehren (-te, -t) 

повертати, 

підмітати 

    

´um//kehren (kehrte 

um, umgekehrt) 

1.повертати в 

звортному 

напрямку (назад) 

2.відступитися 

3.почати все 

спочатку 
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kippen (-te, -t) 

втрачати 

рівновагу, 

хитатися 

    

´um//kippen (kippte 

um, umgekippt) 

1.перекидувати 

2.перекидуватися, 

втрачати рівновагу 

    

     

kristallisieren (-te, -

t) кристалізувати 

    

´um//kristallisieren 

(kristallisierte um, 

umkristallisiert) 

перекристалізувати 

 Umkristallisier//ung 

f перекристалізація 

  

 

lagern (-te, -t) 

1.розміщатися 

(табором); лежати 
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2.зберігатися на 

складі 

´um//lagern (lagerte 

um, umgelagert) 

перекладати (що-

небудь куди-

небудь) 

 Umlager//ung 

ізомеризація 

  

 

laufen (іе, аu) 

бігати, (швидко) 

йти 

    

´um//laufen (lief 

um, umgelaufen) І 

збивати з ніг II 

1.крутитися 

2.циркулювати 

(про кров і т.п.) 

  Umlauf//zeit f швидкість 

кровотоку 

Äther//umlauf/zeit f 

швидкість кровотоку, 

досліджена ефіром 

 

pflanzen (-te, -t) 

1.саджати 
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(рослини) 

2.зароджувати 

(почуття) 

´um//pflanzen 

(pflanzte um, 

umgepflanzt) 

пересаджувати 

(рослини, також 

шкіру) 

 Umpflanz//ung f 

трансплантація 

  

 

schlagen (u, a) 

1.бити, вдаряти 

2.розбивати 

    

´um//schlagen 

(schlug um, 

umgeschlagen) 

1.надягати 

2.обгортати, 

обмотувати 

Umschlag m 

компрес, 

обгортання, 

припарка 

 Umschlags//methode f 

метод використання 

компресу 

Alkohol//umschlag m 

спиртовий компрес 
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 Umschlagen n, ~ 

heißer 1.гаряче 

вкутування 

2.припарка 

 Umschlag//behandlung f 

лікування за допомогою 

компресу 

Brei//umschlag m припарка  

    Brust//umschlag m компрес 

на груди 

    Dunst//umschlag m 

1.парове обгортання 

2.припарювання 

    Eis//umschlag m льодяне 

обгортання 

    Kalt/wasser//umschlag m 

холодне обгортання 

    Kräuter//umschlag m 

обгортання за допомогою 

лікарських рослин 

    Leib//umschlag  m компрес 

на живіт 

    Lein/samen//umschlag  m 

припарка із насіння льону 
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    Lein/wand//umschlag  m 

полотняний компрес; 

полотняне обгортання 

    Warm/wasser//umschlag m 

тепле обгортання 

    Wärme//umschlag m 

тепловий компрес 

 

schwingen (a, u) 

махати, 

розмахувати, 

обертати; робити 

оберт 

    

´um//schwingen 

(schwang um, 

umgeschwungen) 

розмахувати, 

обертати; робити 

оберт 
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setzen (-te, -t) 

посадовити, 

поставити 

    

´um//setzen (setzte 

um, umgesetzt) 

1.пересаджувати 

(рослини) 2.(хім.) 

перетворювати 

Umsatz m обмін   Basal//umsatz  m основний 

обмін 

    Eiweiß//umsatz m см. 

Eiweiß//stoff/wechsel 

білковий обмін 

    Energie//umsatz m 1.обмін 

енергії 2.перетворення 

енергії 

    Fett//umsatz m обмін 

жирів 

    Grund//umsatz m основний 

обмін 

    Kalium//umsatz m обмін 

калію 
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    Kohlen/hydrat//umsatz m 

вуглеводний обмін 

    Magnesium//umsatz m 

обмін магнію 

    Mineral//umsatz m 

мінеральний обмін 

    Mineral/stoff//umsatz m 

обмін мінеральних 

речовин 

    Vinamin//umsatz m 

вітаміннй обмін 

    Phosphor//umsatz m 

фосфорний обмін 

    Salz//umsatz m сольовий 

обмін 

 

stimmen (-te, -t) 

1.голосувати 

2.відповідати 

(чому-небудь) 
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налаштовувати 

´um//stimmen 

(stimmte um, 

umgestimmt) 

переконувати, 

налаштовувати на 

інше 

    

 

stülpen (-te, -t) 

накривати, 

вивертати 

    

´um//stülpen (stülpte 

um, umgestülpt) 

1.перекидати 

2.вивертати 

    

 

wandeln (-te, -t) І 

змінювати, 

перетворювати ІІ 

ходити, бродити 
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´um//wandeln 

(wandelte um, 

umgewandelt) 

перетворювати 

 Umwand(e)l//ung f 

перетворення 

 Energie//umwandlung f 

перетворення енергії 

 

wickeln (-te, -t) 

1.намотувати 

2.загортати 

3.сповивати 

4.виймати 

5.накладати 

компрес 

    

´um//wickeln 

(wickelte um, 

umgewickelt) 

1.перемотувати 

2.сповивати 
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Додаток Б 

Таблиця Б.4 

Структура, семантика, словотвірна функція ДО із 1-м СК-прислівником wieder- 

ТО дієслова / 

дієслівна одиниця 

ПО іменників, 

утворених за 

субстантивацією; 

конверсією; 

конверсією 

претериту 

ПО іменників, 

утворених 

суфіксацією 

 

 

ПО іменників, 1-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

ПО іменників, 2-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

 

1 2 3 4 5 

aufbauen (-te, -t) 

будовувати, 

синтезувати 

    

aufbauen (-te, -t) 

будовувати, 

синтезувати 

    

wieder´aufbauen 

(baute ´wieder ´auf, 

´wieder´aufgebaut) 

Wiederaufbau m 

відновлення 
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відновлювати, 

перебудовувати 

 

auf//kommen (a, o) 

одужувати 

    

wieder´aufkommen 

(kam ´wieder auf, 

´wieder´aufgekom

men) одужувати, 

видужувати;  

    

     

aufleben (-te, -t) 

оживляти, 

відроджувати 

    

´wieder´aufleben 

(´lebte ´wieder auf, 

´wieder´aufgelebt) 

оживляти, 

відроджувати, 

воскреснути 

Wiederaufleben n 

1.оживлення, 

пожвавлення, 

відродження 

2.збудження 
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auf//stehen (a, a) 

вставати, 

підніматися, 

виникати 

    

´wieder´aufstehen 

(stand ´wieder auf, 

´wieder´aufgestand

en) знову стати на 

ноги, видужати 

(про 

тяжкохворого) 

    

 

beleben (-te, -t) 

1.приводити до 

тями 2.оживляти 

(робити жвавим, 

більш виразним) 

3.жити (де-

небудь) 
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´wieder//beleben 

(belebte wieder, 

wiederbelebt) 

1.оживляти; 

приводити до 

тями 2.перен. 

оживляти, 

повертати до 

життя  

 Wiederbeleb//ung f 

1.реанімація, 

оживлення організму 

2.приведення до тями 

3.(хім.) регенерація 

(напр., 

каталізатора) 

Wiederbelebungs//gruppe f 

реанімаційна група 

 

  ~ funktionelle 

медична реабілітація 

Wiederbelebungs//versuch 

m спроба оживлення 

 

   Wiederbelebungs//wagen m 

реанімаційна машина 

 

   Wiederbelebungs//station f 

реанімаційна станція 

 

   Wiederbelebungs//zentrum 

n реанімаційний центр 

 

 

507



´her//stellen (-te, -t) 

виготовляти, 

виробляти 

    

´wieder´herstellen 

(´stellte ´wieder 

her, 

´wieder´hergestellt) 

1.відновлювати, 

повертати до 

попереднього 

стану 2.відновити 

(здоров’я), 

поставити на ноги 

(хворого); 

одужати; 

 Wiederherstell//ung f 

1.відновлення; 

регенерація; 

реабілітація 

2.одужання; 

вилікування; 

зцілення; 

~ funktionelle 

медична реабілітація 

  

 

impfen (-te, -t) 

1.прищеплювати 

(с.-г.) 2.робити 

щеплення 

 Wiederimpf//ung f 

повторна прививка, 

ревакцінація 
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´wieder//impfen 

(impfte wieder, 

wiedergeimpft) 

робити повторне 

щеплення 

    

 

kehren (-te, -t) 

повертати, 

повернути 

    

´wieder//kehren 

(kehrte wieder, 

wiedergekehrt) 

повертатися, 

повторюватися 
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Додаток B            

Таблиця B.1 

Структура, семантика, словотвірна функція ДО із 1-ми СК-прислівниками danieder-, dar-, ein-, einher-, fort-, herab-, 

heran-, heraus-, hervor-, hin-, hinein-, hinunter-, zusammen- 

ТО дієслова / 

дієслівна одиниця 

ПО іменників, 

утворених за 

субстантивацією; 

конверсією; 

конверсією 

претериту 

ПО іменників, 

утворених 

суфіксацією 

 

 

ПО іменників, 1-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

ПО іменників, 2-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

1 2 3 4 5 

3 kommen (a, o) 

прибувати 

    

danieder//kommen (a, 

o) народжувати 

    

 

2 reichen (-te, -t) І 

подавати, простягати 

ІІ 1.бути достатнім, 

вистачати 
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2.діставати, досягати, 

доходити 

dar//reichen (-te, -t) 

підносити, подавати;  

 Darreich//ung f 

1.видача, розлача 

(напр., ліків) 

2.введення 

Darreichungs//form f 

форма введення; форма 

використання 

 

 

2 stellen (-te, -t) 

ставити, 

встановлювати 

    

dar//stellen (-te, -t) 

зображувати, 

представляти 

 Darstell//ung f 

зображення 

 Blasen//darstellung f 

зображення міхура 

(напр., рентгенівське) 

    Drüsen//darstellung f, 

röntgenologische 

рентгенівське 

дослідження залоз, 

гландулографія 

    Kontrast//darstellung f 

контрастне 
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рентгенівське 

зображення 

    Dünn/darm//darstellung f 

рентгенівське 

зображення тонкого 

кишковику 

 

atmen (-te, -t) дихати     

ein//atmen (-te, -t) 

вдихати 

Einatmen n вдих Einatm//ung f вдих Einatem//ventil n 

вдихальний клапан 

Dampf//einatmung f 

інгаляція парою 

   Einatmungs//apparat m 

інгалятор 

 

   Einatmungs//dyspnoe f 

інспіраторна задишка 

 

   Einatmungs//luft f 

вдихуване повітря 

 

 

balsamieren (-te, -t) 

бальзамувати 
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ein//balsamieren (-te, -

t) набальзамувати 

 Einbalsamier//ung f 

бальзамування 

  

 

betten (-te, -t) 

вкладати в постіль 

    

ein//betten (-te, -t) 

1.вкладати в постіль 

2.заливати 

 Einbett//ung f 

1.імплантація 

2.заливка (напр. 

препарату в парафін) 

Einbett//kranken/zimmer 

n одномісна палата 

Zelloidin//einbettung f 

заливання (шматочків 

тканин) в целоїдин 

 

beziehen (o, 0) 

1.обтягувати 

2.в’їжджати 

3.стосуватися 

    

ein//beziehen (o, o) 

включати, залучати, 

втягувати 

    

 

bilden (-te, -t) 

складати, формувати 
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ein//bilden (-te, -t) 

уявляти, думати 

Einbilden n 

уявлення (як 

процес) 

Einbild//ung f сила 

уяви 

Einbildungs//kraft f сила 

уяви 

 

 

blasen (ie, a) дмухати, 

видувати 

    

ein//blasen (ie, a) 

1.вдувати 

2.підказувати 

 Einblas//ung f вдування Einblas//pulver n 

порошок для вдування 

Luft//einblasung f 

вдування повітря 

    ~, perirenale вдування 

повітря у 

навколониркову 

клітковину, пневморен 

 

bringen (a, a) 

приносити 

    

ein//bringen (a, a) 

вносити, ввозити, 

помістити, вправляти 

 Einbring//ung f 

введення, внесення 

 Bruch//einbringung f 

вправлення грижі 
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dicken (-te, -t) 

загущувати; густіти 

    

ein//dicken (-te, -t) 

загущувати, робити 

щільним 

 Eindick//ung f 

згущення, 

концентрація 

 Blut//eindickung f 

згущення крові 

 

dringen (a, u) 

проникати 

    

ein//dringen (a, u) 

проникати, 

заглиблюватися, 

вкорінюватися 

 Eindring//ung f 

проникнення, 

заглиблення, 

вкорінення 

Eindringungs//tiefe f 

глибина проникнення 

(заглиблення), 

вкорінення 

 

 

drucken (-te, -t) 

друкувати,тиснути 

    

ein//drucken (-te, -t) 

друкувати, 

відтиснути 

Eindruck m 

враження 

 Eindrucks//empfänglichk

eit f вразливість 

Licht//eindruck m 

світловідчуття 
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engen (-te, -t) тіснити, 

звужувати 

    

ein//engen (-te, -t) 

звужувати 

 Eineng//ung f 

звуження, коарктація 

  

 

fädeln (-te, -t) 

заправляти нитку 

    

ein//fädeln (-te, -t) 

заправляти нитку в 

голку 

  Einfädel//pinzette f 

пінцет для заправлення 

ниток у (хірургічну) 

голку 

 

 

fallen (i, a) падати     

ein//fallen (i, a) 

падати, 

обвалюватись 

Einfall m падіння  Einfall//dosis f 

доза, (іонізуючої 

радіації) на одиницю 

поверхності   

Licht//einfall m падіння 

світла 

   Einfall//feld n 

опромінюване поле   

 

   Einfalls//ebene f  
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площина, на яку 

напрямлені промені 

(при їх заломленні або 

відображенні) 

   Einfalls//linie f 

лінія падіння (променя) 

 

   Einfalls//punkt m 

точка падіння 

(променя) 

 

   Einfall(s)//winkel m 

кут падіння (променя) 

 

 

fetten (-te, -t) 

змазувати 

(насичувати) жиром, 

маслити 

    

ein//fetten (-te, -t) 

змащувати жиром 

 Einfett//ung f змащення 

жиром 

 Haut//einfettung f 

змащення шкіри 

 

fließen (o, o) текти     

517



ein//fließen (o, o) 

вливатися 

Einfluß m вплив  Einfluß//bahn f 1.шлях 

припливу 2.приносний 

тракт (в серце) 

Erb//einfluß m вплив 

спадковості 

 

flößen (-te, -t) 

1.сплавляти 

2.вливати  

    

ein//flößen (-te, -t) 

1.вливати у рот (ліки 

хворому)  

2.навіювати (страх, 

довіру) 

    

 

führen (-te, -t) 1.вести, 

водити 2.приводити, 

відводити 3.вести, 

керувати 

    

ein//führen (-te, -t) 

вводити (напр. 

катетер) 

 Einführ//ung f введення  
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füllen (-te, -t) 

наповнювати, 

заповнювати 

    

ein//füllen (-te, -t) 

наповнювати, 

заповнювати 

 Einfüll//ung f 

наповнення 

Einfüllungs//zeit f час 

наповнення (порожнин 

серця) 

 

 

geben (a, e) давати     

ein//geben (a, e) 

давати (напр., ліки); 

навіювати; спонукати 

 Eingeb//ung f 

навіювання 

  

       

gehen (i, a) іти; 

ходити 

    

ein//gehen (i, a) 

прибувати; 

поступати (про 

кореспонденцію); 

входити 

Eingang m вхід  Eingangs//öffnung f 

вхідний отвір 

Becken//eingang m вхід 

у таз 
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    Becken//einangs//ebene f 

площина входу в таз 

    Becken//eingangs//zange 

f високі щипці 

    Bursen//eingang f вхід у 

сумку 

    Canalis//eingang m вхід 

у канал 

    Hals//eingang m вхід у 

горло 

    Kehl/kopf//eingang m 

вхід у гортань 

    Magen//eingang m 

кардія, вхід у шлунок 

    Ohr//eingang m вхід у 

вушний прохід 

    Speise/röhren//eingang m 

вхід у стравохід 
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gießen (o, o) лити, 

наливати 

    

ein//gießen (o, o) 

вливати 

Einguß m див. 

Eingieß//ung 

вливання 

Eingieß//ung f 

вливання 

 Zahn//einguβ m див. 

Zahnfüllung зубна 

пломба 

 

gipsen (-te, -t) 

накладати гіпсову 

пов’язку 

    

ein//gipsen (-te, -t) 

накладати гіпсову 

пов’язку 

 Eingips//ung f 

накладання гіпсової 

пов’язки, гіпсування 

  

 

gliedern (-te, -t) 

розчленяти, ділити 

    

ein//gliedern (-te, -t) 

включати, вводити, 

приєднувати 

Eingliedern n 

вправлення 

Einglieder//ung f 

включення, введення, 

приєднання 
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greifen (i, i) хапати, 

братися 

    

ein//greifen (i, i) 

втручатися, вживати 

рішучих заходів 

Eingreifen n 

втручання, 

вживання заходів 

 Eingriffs//ort m місце 

втручання (напр. 

хірургічного) 

 

 Eingriff m 

втручання 

   

 

hauchen (-te, -t) 

1.тихо дихати 

2.дмухати 

    

ein//hauchen (-te, -t) 

вдихати 

 Einhauch//ung f 

вдихання 

  

 

heilen (-te, -t) 

лікувати, зціляти 

    

ein//heilen (-te, -t) 

заживати, 

загоюватися 

 Einheil//ung f 

загоювання 
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hüllen (-te, -t) 

закутувати, загортати 

    

ein//hüllen (-te, -t) 

закутувати, загортати 

 Einhüll//ung f 

1.укутування, 

загортання 2.оболонка 

(напр. пігулки) 

  

 

impfen (-te, -t) 

вакцинувати, 

прищеплювати 

    

ein//impfen (-te, -t) 

прищеплювати 

 Einimpf//ung f 

1.щеплення 

2.інокуляція 

  

 

kapseln (-te, -t) 

поміщати в оболонку 

(в капсулу) 

    

ein//kapseln (-te, -t) 

поміщати в оболонку 
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(в капсулу), 

інкапсулювати 

 

klemmen (-te, -t) 

затискати, 

притискати 

    

ein//klemmen (-te, -t) 

защемляти 

 Einklemm//ung f 

защемлення 

Einklemmungs//dauer f 

тривалість защемлення 

Bruch//einklemmung f 

защемлення грижі 

  ~ , retrograde 

ретроградне 

защемлення 

Einklemmungs//erschein

ung f прояв (симптом) 

защемлення 

Darm//einklemmung f 

защемлення кишки 

   Einklemmungs//zeit f 

тривалість защемлення 

 

 

lagern (-te, -t) 

1.розташовуватися 

2.зберігатися 

3.складати, зберігати 
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ein//lagern (-te, -t) 

1.закладати на 

зберігання 2.складати 

 Einlager//ung f 

відкладання 

 Kalk//einlagerung f 

вапняне включення 

 

laufen (ie, au) бігати     

ein//laufen (ie, au) І 

1.поступати 2. 

фінішувати ІІ 

зламати (двері) ІІІ ~ 

sich (тех.) 

розпрацюватися 

Einlauf m клізма   Darm//einlauf m клізма 

    Dauer/tropf//einlauf m 

крапельна клізма 

    Kontrast//einlauf m 

контрастна клізма 

 

leiten (-te, -t) 1.вести, 

направляти 

2.керувати 3.(фіз.) 

проводити 
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ein//leiten (-te, -t) 

1.вводити (напр. 

зонд) 2.починати 

(напр. курс лікування) 

    

 

massieren (-te, -t) 

масажувати 

    

ein//massieren (-te, -t) 

вмащувати в шкіру 

    

 

nehmen (a, o) 1.брати; 

хапати 2.взяти, 

завоювати 

    

ein//nehmen (a, o) 

вживати (ліки, їжу); 

займати (місце, 

посаду); отримувати 

 Einnahm//e f вживання 

(ліків, їжі) 
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ordnen (-te, -t) 

розташовувати, 

приводити до ладу 

    

ein//ordnen (-te, -t) 

розташувати, 

класифікувати 

 Einordn//ung f 

класифікація 

  

 

packen (-te, -t) 

1.складати, пакувати 

2.схопити 

    

ein//packen (-te, -t) 

1.складати 

2.укутувати 

 Einpack//ung f вологе 

обгортання, вологе 

укутування 

  

 

pflanzen (-te, -t) 

саджати, висажувати 

    

ein//pflanzen (-te, -t) 

1.саджати, 

висажувати (рослини) 

2.навіювати 

 Einpflanz//ung f 

1.навіювання 

2.імплантація (напр., 

трансплантата) 
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reiben (ie, ie) 1.терти 

2.натирати, начищати 

    

ein//reiben (ie, ie) 

вмащувати (мазь); 

розтирати (за 

допомогою мазі) 

 Einreib//ung f втирання Einreibe//salbe f мазь 

для втирання 

 

   Einreibungs//kur f 

лікування втиранням 

 

   Einreibungs//mittel n 

засіб для втирання 

 

 

renken (-te, -t) 

1.вправляти (вивих) 

2.владнати 

    

ein//renken (-te, -t) 

1.вправляти (вивих) 

2.владнати (справу) 

 Einrenk//ung f 

вправлення (вивиху) 
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richten (-te, -t) 

напрямляти 

    

ein//richten (-te, -t) 

1.залаштовувати, 

облаштовувати 

2.вкладати в 

правильному 

положенні (кістку 

при вивиху); 

вправляти вивих 

 Einricht//ung f 

1.пристрій 

2.обладнання 

3.вправлення (вивиху) 

 Gelenk//einrichtung f 

вправлення суглобу 

  ~ hygienische 

санітарний 

благоустрій 

 Kur//einrichtung f 

курортна установа 

  ~ , medizinische 

медичний заклад 

  

 

sacken (-te, -t) 

насипати в мішки 

    

ein//sacken (-te, -t) 

класти в мішки 

 Einsack//ung f 

осумковування 
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salben (-te, -t) 

натирати маззю 

    

ein//salben (-te, -t) 

натирати маззю; 

ретельно намазати, 

намастити 

    

 

saugen (sog / saugte, 

gesogen / gesaugt) 

вбирати 

    

ein//saugen (sog ein / 

saugte ein, 

eingesogen / 

eingesaugt) 

всмоктувати 

  Einsauge//ader f 

дренувальна судина 

 

   Einsauge//rohr n 

відсмоктувальна 

(дренажна) трубка 
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schlafen (ie, a) спати     

ein//schlafen (ie, a) 

1.засинати, заснути 

2.затерпти 

Einschlafen n 

засинання 

 Einschlaf//gefühl n 

відчуття сонливості 

 

   Einschlaf//mittel n засіб, 

що сприяє швидкому 

засинанню 

 

   Einschlaf-Stadium n 

період засинання 

 

 

schläfern (-te, -t) 

охоплювати 

бажанням спати 

    

ein//schläfern (-te, -t) 

присипляти 

 Einschläfer//ung f 

присипляння 

Einschläferungs//mittel n 

снодійний засіб 

 

 

schließen (o, o) 

1.закривати 

2.замикати 

3.зачиняти 
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(закінчувати 

роботу) 

ein//schließen (o, o) 

замикати, зачиняти 

Einschluß m 

1.додаток 

2.включення 

 Einschluß//mittel n 

середовище для 

розміщення 

(гістологічних зрізів) 

 

   Einschluß//zeit f час 

включення (плазми) 

 

 

schmelzen (o, o) 

розплавити, 

розплавитися; 

танути 

    

ein//schmelzen (o, o) 

плавити, 

розплавляти; 

розм’якшувати 

 Einschmelz//ung f 

1.розплавлення 

2.розм’якшення 

  

  ~ , eiterige см. 

Einschmelz//ung, 

puriforme 
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schmieren (-te, -t) 

змащувати 

    

ein//schmieren (-te, -

t) втирати, 

змащувати 

    

 

schneiden (i, i) 

різати 

    

ein//schneiden (i, i) 

різати, розрізати 

Einschneiden n 

прорізування 

(голівки плоду) 

   

 Einschnitt m надріз; 

розріз 

 Einschnitt//messer n 

скальпель 

 

 

schränken (-te, -t) 

1.перехрещувати 

2.крокувати 

3.розводити 
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ein//schränken (-te, -

t) обмежувати, 

скорочувати 

 Einschränk//ung f 

обмеження 

 Funktions//einschränkun

g f обмеження функції 

 

schreiben (ie, ie) 

писати 

    

ein//schreiben (ie, ie) 

записувати, 

вписувати 

 Einschreib//er m 

реєстратор (у 

приймальному 

відділенні, поліклініці) 

  

 

setzеn (-te, -t) 

посадовити, 

встановити 

    

ein//setzen (-te, -t) 

вставляти; 

поміщати; 

вправляти; вшивати 

Einsetzen n 

вставляти 

  Zahn//einsetzen n 

вставлення зубів 
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speicheln (-te, -t) 

змочувати слиною 

    

ein//speicheln (-te, -t) 

змочувати слиною 

    

 

sprechen (a, o) 

розмовляти 

    

ein//sprechen (a, o) 

навіювати, 

переконувати, 

умовляти 

    

 

spritzen (-te, -t) 

бризкати, вводити 

    

ein//spritzen (-te, -t) 

впорскувати, 

вводити (напр. під 

шкіру), робити 

ін’єкцію  

 

 

Einspritz//ung f 

впорскування, 

ін’єкція, укол 

 Unterhaut//einspritzung 

підшкірне 

впорскування, 

підшкірна ін’єкція 
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stäuben (-te, -t) 

розпилювати, 

припудрювати 

    

ein//stäuben (-te, -t) 

присипати, 

припудрювати 

    

 

stechen (а, о) 

колоти, 

проколювати 

    

ein//stechen (a, o) 

проколювати, 

прободати 

Einstich m 1.прокол 

2.укол 

 Einstich//stelle f місце 

уколу 

 

 

stellen (-te, -t) 

ставити, 

встановлювати 

    

ein//stellen (-te, -t) 

вставляти, 

встановлювати 

 Einstell//ung f 

вставлення 

Einstell//ebene f 

площина фокусування 

очей 

Becken//einstellung f 

вставлення (голівки 

плода) в таз 
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   Einstel//lupe f лупа з 

фокусуванням, 

біологічна лупа 

Kopf//einstellung f 

вставлення (голівки 

плода) 

   Einstellungs//reflex m 

настановний рефлекс; 

рефлекс орієнтування 

Schneide/zahn//einstellun

g f позиція зуба (різця) 

 

streichen (i, i) 

1.ходити, блукати 

2.тягнутися, 

пролягати 

3.дотикатися 

    

ein//streichen (i, i) 

втирати, вмащувати 

 Einstreich//ung f 

втирання, змащування 

  

 

streuen (-te, -t) 

сипати, розсипати 

    

ein//streuen (-te, -t) 

присипати, 

припудрювати 

  Einstreu//pulver n 

присипка 
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strömen (-te, -t) 

текти, струменіти 

    

ein//strömen (-te, -t) 

вливатися 

    

     

tauchen (-te, -t) 

занурюватись 

    

ein//tauchen (-te, -t) 

опускати, 

занурювати (у воду) 

Eintauchen n 

занурення (в 

рідину) 

 Eintauch//kolorimeter n 

занурювальний 

колориметр 

 

   Eintauch//nahrboden m 

поживне середовище 

для занирювальної 

культури  

 

   Eintauch//refraktometer 

m занурювальний 

рефрактометр для 

визначення заломлення 

світла в рідині 
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   Eintauch//tiefe f глибина 

занурення (напр. 

ареометра в 

досліджувану рідину) 

 

 

teilen (-te, -t) ділити, 

розподіляти 

    

ein//teilen (-te, -t) 

розподіляти 

 Einteil//ung f розподіл, 

класифікація 

Einteilungs//prinzip n 

принцип розподілення, 

принцип класифікації 

 

 

tragen (u, a) носити     

ein//tragen (u, a) 

вносити (в книгу, 

список); 

зареєструвати 

 Eintrag//ung f запис (в 

історію хвороби, 

протокол 

дослідження) 

  

 

träufeln (-te, -t) (див. 

tropfen) капати 
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ein//träufeln (-te, -t) 

закапувати 

    

 

treten (a, e) 

1.входити 2.ступати 

    

ein//treten (a, e) 

входити, вступати 

Eintritt m вхід  Eintritts//effekt m ефект 

уставлення (голівки 

плода в таз) за Гаусом 

Menstruations//eintritt m 

початок менструації 

   Eintritts//stelle f місце 

входження, місце 

інвазії 

 

   Eintritts//untersuchung f 

медичне дослідження 

під час прибуття 

(в стаціонар) 

 

 

trichtern (-te, -t) 

вливати через 

воронку 
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ein//trichtern (-te, -t) 

вливати через 

воронку (напр. під 

час промивання 

шлунка) 

    

 

tröpfeln (-te, -t) (див. 

tropfen)  капати 

    

ein//tröpfeln (-te, -t) 

закапувати 

    

 

leiben (-te, -t) 

існувати 

    

ein//verleiben (-te, -t) 

1.приєднувати 

2.включати 

    

 

wässern (-te, -t) 

зрошувати; 

вимочувати 
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ein//wässern (-te, -t) 

обробляти водою; 

розмочувати; 

мацерувати 

    

 

weichen (i, i) 

1.пом’якшувати 

2.вимочувати 

    

ein//weichen (i, i) 

замочувати, 

розмочувати 

 Einweich//ung f 

замочування, 

розмочування 

  

 

weisen (ie, ie) 

показувати, 

вказувати 

    

ein//weisen (ie, ie) 

1.давати вказівки 

2.вводити (до 

роботи на посаді, у 

 Einweis//ung f 

1.інструкція, вказівки 

(напр. щодо 

застосування 

препарату) 
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володіння) 3.давати 

направлення 

2.направлення до 

лікувальної установи 

 

wickeln (-te, -t) 

намотувати 

    

ein//wickeln (-te, -t) 

1.обгортати 

2.сповивати 

 Einwickel//ung f 

1.обгортання 

2.сповивання 

  

 

windeln (-te, -t) 

сповивати 

    

ein//windeln (-te, -t) 

сповивати 

    

 

wirken (-te, -t) 

працювати, діяти, 

впливати 

    

ein//wirken (-te, -t) 

впливати 

 Einwirk//ung f вплив, 

дія 

Einwirkungs//dauer f 

тривалість дії, впливу 

Dampf//einwirkung f 

вплив пари 
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  ~ äußere зовнішня дія Einwirkungs//effekt m 

ефект дії 

Erschütterungs//einwirku

ng f вплив струсу 

    

 

 

  Einwirkungs//stelle f 

місце дії, впливу 

Kälte//einwirkung f 

вплив холоду 

 

gehen (і, а) 1.іти, 

ходити 2.йти, 

від’їжджати 

    

einher//gehen (і, а) 

проходити (про 

хворобливий процес), 

лікування 

    

 

pflanzen (-te, -t) 

1.саджати (рослини) 

2.зароджувати 

(почуття) 

    

fort//pflanzen (-te, -t) 

передаватись з 

 Fortpflanz//ung f 

1.розмноження, 

Fortpflanzungs//bläschen 

n зародковий міхур 
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покоління до 

покоління; 

розповсюджувати 

(чутки і т.п.); ~ sich 

розмножуватись; 

продовжувати рід 

продовження роду 

2.розповсюдження 

   Fortpflanzungs//fähigkeit 

f здатність до 

продовження роду 

 

   Fortpflanzungs//organ n 

орган розмноження 

 

   Fortpflanzungs//trieb m 

інстинкт розмноження 

 

   Fortpflanzungs//vitamin 

n вітамін Е 

 

   Fortpflanzungs//weise f 

спосіб розмноження 

 

   Fortpflanzungs//zelle f 

клітина розмноження 
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   Fortpflanzungs//zyklus m 

цикл розмноження 

 

 

setzen (-te, -t) 

1.посадити; 

поставити: 

встановлювати 

2.саджати (рослини) 

    

herab//setzen (-te, -t) 

1.знімати, спускати 

2.знижувати, 

скорочувати 

 Herabsetz//ung f 

зниження 

 Blut/druck//herabsetzung 

f зниження кров’яного 

тиску 

 

sinken (а, u) 1.падати, 

опускатися 2.падати, 

знижуватись 

спускатися (про 

туман) 
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herab//sinken (а, u) 

опускатись, 

знижуватись 

Herabsinken (а, u) 

опущення 

(органу) 

   

 

ziehen (о, о) 1.тягти 

2.діставати 

З.натягувати 

    

herab//ziehen (о, о) 

1.стягувати; знімати, 

спускати 

2.принижувати 

 Herabzieh//er m 

депресор, м’яз, що 

опускає 

 Kehl/kopf//herabzieher m 

грудинно-щитовидний 

м’яз 

 

ziehen (о, о) 1.тягти 

2.діставати 

З.натягувати  

    

heran//ziehen (о, о) 

1.привертати (до 

чого-небудь); 

залучати (до чого-

 Heranzieh//er m м’яз, 

що притягує, підіймає 
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небудь) 

2.вирощувати 

 

arbeiten (-te, -t) І 

працювати; 

займатися; 

функціонувати II 

виробляти 

    

heraus//arbeiten (-te, -

t) виробляти 

    

 

fallen (іе, а) падати     

heraus//fallen (іе, а) 

1.випадати зовні 

2.виділятися на 

загальному фоні 

3.різко відрізнятись 

    

 

führen (-te, -t) 1.вести, 

водити 2.приводити, 
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відводити 3.вести, 

керувати 

heraus//führen (-te, -t) 

виводити 

    

 

lösen (-te, -t) 

1.розділяти; 

розпускати; 

розв’язувати, 

відв’язувати, 

відділяти 

2.знищувати, 

припиняти 

    

heraus//lösen (-te, -t) 

вивільняти, виділяти 

    

 

schälen (-te, -t) I 

почистити (що-

небудь від шкуринки 

і т.д.) II ~ sich 
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злущуватися (про 

шкіру) 

heraus//schälen (-te, -t) 

вилущувати 

    

 

strömen (-te, -t) текти     

heraus//strömen (-te, -

t) витікати 

    

 

treiben (іе, іе) 1.гнати 

2.підганяти 

3.виганяти 

    

heraus//treiben (іе, іе) 

виганяти, виводити 

    

 

rufen (іе, u) кликати, 

гукати 

    

hervor//rufen (іе, u) 

викликати що-

небудь; призводити 
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до виникнення; 

зумовлювати 

 

fallen (ie, a) падати     

hin//fallen (ie, a) 

падати 

 Hinfällig//keit f 

слабкість 

  

 

wachsen (u, а) 1 рости 

2.збільшуватися 

    

hinein//wachsen (u, а) 

вростати 

    

 

schlucken (-te, -t) 

1.ковтати; 

проковтувати 

2.наковтатися 

    

hinunter//schlucken (-

te, -t) проковтувати 
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ballen (-te, -t) 

стискати 

    

zusammen//ballen (-te, 

-t) 1.стискувати 

(кулаки) 2.зібгати ~ 

sich 1.стискатись 

2.збиратись 

3.концентруватись 

 Zusammenball//ung f 

аглютинація; 

склеювання 

  

 

drücken (-te, -t) 

1.давити, стискати 

2.знижувати 

3.пригнічувати 

    

zusammen//drücken (-

te, -t) 1.стискати 

2.здавлювати 

3.сплющувати 

Zusammendrücken 

n притиснення 
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fließen (o, o) текти     

zusammen//fließen (o, 

o) стікатися, 

зливатися 

    

     

fügen (-te, -t) 

зв’язувати 

з’єднувати; ~ sich 

з’єднуватися 

    

zusammen//fügen (-te, 

-t) з’єднувати, 

зв’язувати; ~ sich 

змикатися, 

об’єднуватись, 

з’єднуватись 

 Zusammenfüg//ung f 

1.з’єднання, 

зчленування 

2.докладання 
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hängen (i, a) 1.висіти 

2.тривати 3.(ел.) бути 

підключеним 

    

zusammen//hängen (i, 

a) 1.безпосередньо 

дотикатися 

2.знаходитись у 

зв’язку 

Zusammenhang m 

зв’язок, 

залежність 

  Knochen//zusammenhan

g m синостоз 

 

häufen (-te, -t) 

збирати до купи, 

скупчувати 

    

zusammen//häufen (-

te, -t) збирати до 

купи, скупчувати; 

накопичувати 
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heilen (-te, -t) 

лікувати, зціляти 

    

zusammen//heilen (-te, 

-t) загоюватися, 

закриватися (про 

поранення) 

 Zusammenheil//ung f 

заживлення, 

виліковування 

  

 

kleben (-te, -t) клеїти, 

наклеювати 

    

zusammen//kleben (-

te, -t) склеювати 

    

 

klumpen (-te, -t) 

скочуватись, 

(згортатись) у грудки 

    

zusammen//klumpen (-

te, -t) аглютинувати, 
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утворювати грудки; 

утворювати 

конгломерати 

 

 

nähen (-te, -t) шити, 

зашивати 

    

zusammen//nähen (-te, 

-t) зшивати 

    

 

pressen (-te, -t) 

стискати, здавлювати 

    

zusammen//pressen (-

te, -t) здавлювати, 

стискати 

Zusammenpressen 

 n здавлювання, 

стискання 
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schnüren (-te, -t) 

1.стискатися, 

стягуватися 

2.зморщуватися 

    

zusammen//schnüren 

(-te, -t) стягувати 

 Zusammenschnür//er m 

стискувач м’язів 

  

 

schrumpfen (-te, -t) 

1.стискатися, 

стягуватися 

2.зморщуватися 

    

zusammen//schrumpfe

n (-te, -t) стискатися, 

зіщулюватися, 

скорочуватися 

Zusammenschrum

pfen n стиснення, 

зменшення, 

скорочення 

   

 

setzen (-te, -t) 

1.посадити; 
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поставити 2.саджати 

(рослини) 

zusammen//setzen (-te, 

-t) 1.складати разом 

2.об’єднувати 

 Zusammensetz//ung f 

1.склад 2.утворення 

3.композиція 

 Alters//zusammensetzung 

f віковий склад 

    Milch//zusammensetzung 

f склад молока 

 

spielen (-te, -t) грати     

zusammen//spielen (-

te, -t) взаємодіяти, 

спільно діяти  

Zusammenspiel n 

1.спільна дія 

2.синергія 

   

 

wachsen (u, а) рости     

zusammen//wachsen 

(u, а) зростатися, 

зрощуватися 
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wirken (-te, -t) 1.діяти 

2.впливати 

3.працювати 

    

zusammen//wirken (-

te, -t) 1.діяти разом 

2.взаємодіяти 

Zusammenwirken 

(-te, -t) взаємодія 

Zusammenwirk//ung f 

взаємодія 

  

 

ziehen (о, о) 1.тягти 

2.діставати 

3.натягувати 

    

zusammen//ziehen (о, 

о) 1.стягувати 

щільніше 2.збирати 

3.зменшувати, 

стискати 

4.скорочувати 

 Zusammenzieh//er m 

контрактор 

 Magen//zusammenziehun

g f скорочення шлунку 
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  Zusammenzieh//ung f 

1.стискання, 

скорочення 2.(фізіол.) 

контракція, 

контрактура 

 Muskel//zusammenziehu

ng f скорочення м’язів 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Структура, семантика, словотвірна функція ДО із 1-м СК-прикметниками/прислівниками aufrecht-, fest-, frei-, 

hoch-, kurz-, nieder-, still-; прикметниками trocken-, wahr- 

ТО дієслова / 

дієслівна одиниця 

ПО іменників, 

утворених за 

субстантивацією; 

конверсією; 

конверсією 

претериту 

ПО іменників, 

утворених 

суфіксацією 

 

 

ПО іменників, 1-й СК 

яких – іменник, похідний 

від ДО 

ПО іменників, 2-й СК 

яких – іменник, 

похідний від ДО 

 

1 2 3 4 5 

erhalten (іе, а) 

1.отримувати 

2.зберігати; 

підтримувати 

    

aufrecht//erhalten (іе, 

а) підтримувати, 

зберігати (в силі) 

 Aufrechterhalt//ung f 

підтримувати, 

зберігати (в силі) 
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stellen (-te, -t) 

ставити, 

встановлювати 

    

fest//stellen (-te, -t) 

встановлювати, 

констатувати; 

виявляти 

 Feststell//ung f 

встановлення 

 Diagnose//(fest)stellung 

f виявлення діагнозу 

 

wachsen (u, а) рости     

fest//wachsen (u, а) 

приростати 

    

 

halten (іе, а) 

1.тримати 

2.дотримуватися 

3.мати, тримати 

(напр., якусь 

живність) 

    

frei//halten (іе, а) 

1.платити (за кого-

Freihalten n 

забезпечення 

Freihalt//ung f 

забезпечення 
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н.) пригощати 

(кого-н.) 2.зберігати 

в силі 3.резервувати 

вільної прохідності 

(дихальних шляхів) 

вільної прохідності 

(дихальних шляхів) 

 

machen (-te, -t) 

робити, 

виготовляти 

    

frei//machen (-te, -t) 

1.оплачувати 

поштовим збором 

2. (економ.) 

вивільняти (робочу 

силу і т.д.) 

 Freimach//ung f 

вивільнення 

 Keim//freimachung f 

стерилізація 

 

setzen (-te, -t) 

1.посадити; 

поставити: 

встановлювати 
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2.саджати 

(рослини) 

frei//setzen (-te, -t) 

звільняти, 

вивільняти; 

виділяти (напр. 

енергію) 

 Freisetz//ung f 

звільнення, (мед.) 

вивільнення (напр., 

ферментів) 

 Energie//freisetzung f 

вивільнення енергії 

    Enzym//freisetzung f 

вивільнення 

ферментів 

    Dopamin//freisetzung f 

вивільнення допаміну 

    Serotonin//freisetzung f 

вивільнення 

серотоніну 

 

lagern (-te, -t) 

1.розміщатися 
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(табором); лежати 

2.зберігатися на 

складі 

hoch//lagern (-te, -t) 

високо покласти, 

підняти (напр., 

хворого) 

 Hochlager//ung f 

(мед.) підвищене 

положення 

 Becken//hochlagerung f 

положення з піднятим 

тазом 

 

schließen (о, о) 

1.закривати 

2.замикати 

3.зачиняти 

(закінчувати 

роботу) 

    

kurz//schließen (о, о) 

закоротити, 

замкнути 

Kurzschluß m шунт   Kurzschluß//anastomose f 

обхідний анастомоз 
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(електричний 

ланцюг) 

 Kurzschluß m, 

vaskulärer (мед.) 

судинний шунт 

 Kurzschluß//behandlung f 

лікування шунтуванням 

 

   Kurzschluß//verbindung f 

шунт 

 

 

drücken (-te, -t) 

1.тиснути 

2.натискати 

    

nieder//drücken (-te, 

-t) притиснути 

    

 

gehen (і, а) 1.іти, 

ходити 2.йти, 

від’їжджати 
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nieder//gehen (і, а) 

опускатися, 

заходити; випадати 

(про осад) 

Niedergang m 

випадіння (осаду); 

спад 

   

 

reißen (і, і) 1.рвати; 

відривати; зривати; 

виривати 2.смикати 

    

nieder//reißen (і, і) 

1.зривати, 

перекидати, 

збивати 2.зносити, 

ламати 3.(хім.) 

випадати в осад 

    

 

schlagen (u, а) 

1.бити, вдаряти 

2.розбивати 
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nieder//schlagen (u, 

а) 1.вдаряти; 

ослаблювати, 

знижувати (напр., 

температуру); 

осаджувати, 

конденсувати 2. ~ 

sich випадати в 

осад, осаджуватись, 

конденсуватись 

Niederschlag m 

1.осад; преципітат; 

конденсат 

2.відображення (тж. 

перен.) 

 Niederschlags//bildung  f 

утворення осаду 

Salz//niederschlag m 

сольовий осад, 

конденсат 

  Niederschlagbar//keit  

f осаджуваність 

Niederschlags//geschwindi

gkeit f швидкість 

утворення осаду 

 

  Niederschlag//ung f 

осадження, 

випадіння осаду 

Niederschlags//membran f 

преципітат у вигляді 

плівки, плівковий 

преципітат 
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   Niederschlags//menge f 

кількість осаду 

 

   Niederschlags//mittel n 

(хім., мед.) 

осаджувальний засіб; 

засіб, що викликає 

утворення осаду 

 

   Niederschlags//zeit f час 

утворення осаду 

 

 

schmelzen (-te, -t) 

плавити 

    

nieder//schmelzen (-

te, -t) розплавити 

    

 

ziehen (о, о) тягнути     
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nieder//ziehen (о, о) 

тягнути вниз, 

тягнути до землі 

  Niederzieh//muskel m 

м’яз-відпускач 

Mund/winkel//niederzie

her m м’яз, що опускає 

кут рота 

    Unter/lippen//niederzieh

er m м’яз, що опускає 

нижню губу 

 

stehen (а, а) 

1.стояти, бути у 

вертикальному 

положенні 

2.знаходитися 

    

still//stehen (а, а) 

1.зупинятися 

2.стояти, не 

працювати 

Stillstand n 

застій 

 Stillstands//periode f 

період застою 

 

   Stillstands//zeit f час 

застою 
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reiben (іе, іе) 

1.терти 2.натирати, 

начищати 3.натерти 

(спричиняти 

подразнення) 

    

trocken//reiben (іе, 

іе) насухо витерти 

(протерти) 

Trockenreiben n 

сухе обтирання 

Trockenreib//ung f 

сухе обтирання 

  

 

nehmen (а, о) 

1.брати; хапати 

2.взяти, завоювати 

    

wahr//nehmen (а, о) 

1.помічати; 

розрізняти; 

відчувати; 

почувати; 

Wahrnehmen n 

1.сприйняття; 

відчуття 

2.розуміння 

Wahrnehm//ung f 

1.сприйняття; 

відчуття 

2.розуміння 

Wahrnehmungs//bild n 

зоровий образ 
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сприймати 

2.використовувати 

3.дотримуватись 

   Wahrnehmungs//geschwin

digkeit f швидкість 

сприйняття 

 

   Wahrnehmungs//kompeten

z f навички сприйняття 

 

   Wahrnehmungs//kraft  f 

сила сприйняття 

 

   Wahrnehmungs//vorgang  

m процес сприйняття 
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Додаток Ґ 

Таблиця Ґ.1 

Характеристика похідних іменників від дієслівних одиниць за словотвірними типами 

              СК 

 

Тип словотворення 

ab- an- auf- aus- mit- nach- zu- bei- Разом 

словоскладання 

ДО у якості ТО для 

других СК іменників 

79 50 32 40 - 8 31 10 250 

словоскладання 

ДО у якості ТО для 

перших СК іменників 

105 43 32 47 4 2 15 - 248 

суфіксація 

з суфіксом -ung 

58 17 18 17 2 4 5 2 123 

словоскладання 

ПО іменників з 

дихотомічним 

членуванням 

21 10 9 10 - 1 5 - 56 

субстантивація 20 3 5 4 1 - 1 - 34 
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конверсія інфінітиву 9 6 2 2 1 2 3 - 25 

конверсія претериту 9 4 3 3 - - 3 - 22 

суфіксація з суфіксом 

-er 

3 2 2 2 1 - - - 10 

суфіксація з суфіксом -e 2 2 - 1 1 2 - - 8 

конверсія претериту з 

суфіксом -e 

1 1 2 1 - - 1 - 6 

суфіксація з суфіксом 

-keit (-heit) 

1 2 - - - - - - 3 

суфіксація з суфіксом 

-ling 

1 - - - - 1 - - 2 

суфіксація з суфіксом 

-shaft 

1 - - - - 1 - - 2 

суфіксація з суфіксом 

-sel 

1 1 - - - - - - 2 

Разом 311 141 105 127 10 21 64 12 791 
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Додаток Ґ 

Таблиця Ґ.2 

                                                      СК 

Тип словотворення 

durch- über- um- wieder- Разом 

словоскладання 

ДО – ТО для других СК іменників 

18 4 20 - 42 

словоскладання 

ДО – ТО для перших СК іменників 

15 7 8 4 34 

суфіксація з суфіксом -ung  8 2 6 3 19 

словоскладання 

ПО іменників з дихотомічним 

членуванням 

- 2 7 - 9 

субстантивація 4 1 2 1 8 

конверсія претериту 3 4 - - 7 

конверсія інфінітиву 1 - 2 1 4 

суфіксація з суфіксом -keit 3 - - - 3 

суфіксація з суфіксом -er 1 - - - 1 

Разом 53 20 45 9 127 
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Додаток Ґ 

Таблиця Ґ.3 

                                                              СК 

Тип словотворення 

dar- ein- fort- herab- heran- hin- zusammen- Разом 

словоскладання 

ДО – ТО для перших СК іменників 

1 53 8 - - - - 62 

суфіксація з суфіксом -ung 2 48 1 1 - - 6 58 

словоскладання 

ДО – ТО для других СК іменників 

3 43 - - - - 5 51 

субстантивація - 9 - 1 - - 4 14 

словоскладання 

ПО іменників з дихотомічним членуванням 

1 5 - 2 - - - 8 

конверсія інфінітиву - 7 - - - - 2 9 

конверсія претериту - 5 - - - - - 5 

суфіксація з суфіксом -er - 1 - 1 1 - 2 5 

конверсія претериту з суфіксом -e - 1 - - - - - 1 

суфіксація з суфіксом -keit - - - - - 1 - 1 

Разом 7 172 9 5 1 1 19 214 
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Додаток Ґ 

Таблиця Ґ.4 

                                             СК                                                

Тип словотворення 

aufrecht- fest- frei- hoch- kurz- nieder- still- trocken- wahr- Разом 

словоскладання 

ДО – ТО для перших СК 

іменників 

- - - - 3 6 2 - 5 16 

суфіксація з суфіксом -ung 1 1 3 1 - 1 - 1 1 9 

словоскладання 

ДО – ТО для других СК 

іменників 

- 1 5 1 - 1 - - - 8 

конверсія претериту - - - - 1 1 1 - - 3 

субстантивація - - 1 - - - - 1 1 3 

словоскладання 

ПО іменників з дихотомічним 

членуванням 

- - - - - 2 - - - 2 

конверсія інфінітиву - - - - - 1 - - - 1 

суфіксація з суфіксом -keit - - - - - 1 - - - 1 

Разом 1 2 9 2 4 13 3 2 7 43 
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