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А наука повинна ж поборювати звичку чекати 
на «укази», на «норми», а, натомість, самому 
досліджувати, думати, слухати інші думки і 
висловлювати свою думку. 

Лариса М.Л. Залеська-Онишкевич  
Наші сьогоднішні мовні проблеми,  

або: Що поза словом? 
 

 
Роздуми з приводу української меди-

чної термінології розпочинаємо з утворення 
термінів, що позначають запалення. Зокре-
ма з терміна, що позначає запалення пазухи 
(sinus), приносової пневматичної, або вено-
зної. В наш час недолугий термін «синусит» 
(«sinusitis») майже повсюдно, також і в анг-
ломовних медичних публікаціях, витіснив 
граматично правильний термін «синуїт» 
(«sinuitis»). В чому причина?  

Більшість авторів сучасних підручни-
ків і посібників з оториноларингології 
отримувала середню освіту в радянській 
середній школі, де класичні мови не вивча-
лися. Тому знання латинської мови, яка є 
основою медичного термінотворення, об-
межувалися у них курсом латинської мови, 
яку у медичних вишах вивчали лише на 
першому курсі. Автор цих рядків також 
закінчував радянську середню школу, та, 
проте, встиг три роки, та й то не повні, ви-
вчати латину в Львівській Академічній гім-
назії, а його професором латини (таке зван-
ня мав кожен гімназійний викладач) доктор 
(класичної філології) Микола Григорович 
Панчук, автор підручника «Scholae Latinae» 
1943 року видання. І його, і підручник, на-
певне, пам’ятають мої молодші гімназійні 
товариші Борис Білинський, Юрій Шухе-
вич. І покійний вже, на жаль, владика Лю-

бомир Гузар згадував його. Мені пощастило 
ще й тому, що кафедрою латинської мови в 
Львівському державному медичному інсти-
туті впродовж 1944-1957 років керував уже 
згаданий викладач Микола Панчук. В інте-
рнеті вдалося знайти лише одну згадку про 
нього [Панчук, 1946]. Народився 1886 року, 
1912-го закінчив філософський факультет 
Львівського університету. Не вказується ні 
дата його смерті, ні місце поховання. До 
професора Панчука (ми, колишні гімназис-
ти, так його і називали) я звертався за пора-
дою, коли наступних років у мене виникали 
якісь сумніви щодо правильності анатоміч-
них чи клінічних термінів. 

Викликав сумнів, зокрема, широко 
вживаний термін, що позначав запалення 
пазухи – приносової чи венозної – синусит 
(sinusitis). Тим більше, що у підручниках та 
посібниках, що їх авторами були вчені з 
повною гімназійною освітою [В.І. Воячек, 
1953; Л.А. Заріцький,1967; В.О. Калина, 
1954; С.М. Компанєєц, 1938] цей термін 
звучав «синуїт». Тож, який термін правоси-
льний? В сучасних підручниках та посібни-
ках для медичних вишів відповіді на це не 
знайти. В розділах, присвячених суфіксаль-
ному термінотворенню, можна знайти твер-
дження, що суфікс, який позначає запалення 
«-itis» слід додавати до кореня грецького 
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(латинізованого) чи латинського іменника, 
що позначає орган чи тканину [П.О. Мель-
ник та співавт., 2004], або ж до основи слова 
[Н.В. Дерев’янченко, О.В. Литовська, 2017]. 
Але як отримати цю основу? І тут я вдамся 
до знань, отриманих від М. Панчука на за-
няттях з латини. Отже, основу слова отри-
муємо внаслідок порівняння іменника в 
називному (Nominativus) та родовому 
(Genitivus) відмінках. Те, що змінилося, 
відкидаємо і отримуємо основу, до якої й 
додаватимемо суфікс. Наприклад: Nom. 
«tonsilla», Gen. «tonsillae». Тут «a» змінило-
ся на «ae», його відкидаємо і отримуємо 
основу «tonsill-». До неї додаємо суфікс  
«-itis» і отримуємо «tonsillitis». З іменником 
«sinus» дещо складніше, бо він належить до 
четвертої відміни чоловічого роду. І родо-
вий відмінок не відрізняється від називного: 
Nom. «sinus» i Gen. «sinus». Як бути в цьому 
випадку? Доктор Микола Панчук пояснив: 
«Якщо в родовому відмінку однини нічого 
не змінилося, беремо для порівняння родо-
вий відмінок множини. 

Singularis Pluralis 
Nom. sinus sinus 
Gen. sinus sinuum 
Dat. sinui sinibus 
Acc. sinum sinus 
Abl. sinu sinibus 
Отже, порівнюємо «sinus» i «sinuum», 

відкидаємо те, що змінилося, отримуємо 
«sinu-», додаємо суфікс «-itis» і отримуємо 
«sinuitis». Це все знали вчені старшого по-
коління і у них не викликало сумнівів, що 
не можна приєднувати суфікс, що позначає 
запалення, до відмінкового суфіксу. А я, 
недовчений гімназист1, мусив звертатися за 
консультацією до вченого латиніста. Більш 
пощастило співавторці2, яка, перед універ-
ситетськими студіями, закінчила класичну 
гімназію. 

Слухові кісточки, це ніжні, мініатюрні 
утворення. Так і хочеться називати їх змен-
шувальними формами іменників: молото-
чок, коваделко, стременце. Цієї спокуси не 
вдалося уникнути і М.А. Нетлюхові [Не-
тлюх, 1995]. А, проте, в латинській мові 
зменшувальна форма існує лише щодо пер-
шої з них – malleus,-i m- молот, колотівка, 
валок, обух і malleolus ,-i m – молоточок. До 
речі, в деяких старих (ХІХ – початок ХХ 

століття) джерелах зустрічаємо другу з цих 
форм. А як щодо інших двох? В латинській 
мові – матері медичної термінології обидва 
терміни штучно сформовані, з двох слів 
кожний. Incus, -cudis f - з прийменника «in», 
що відповідає на питання «куди» та дієсло-
ва «cudo» («cudere»), тобто «кую» («бити», 
«кувати», «обробляти метал»), а stapes – з 
двох іменників: statumen, -inis n (підставка, 
опора) і pes, pedis m (нога). Зменшувальні 
форми до них не передбачені (Дворецкий, 
1976). Отже: «ковадло» і «стремено». 

Coc(h)lea, ae f – слимак, переважно 
слимак їстівний (Helix pomatia L.). Термін 
належить до зоогенних і всіма мовами пере-
кладається саме так, як називається цей мо-
люск з екзоскелетом, аж надто схожим з 
відповідним анатомічним утворенням. Ро-
сійською – улитка, польською – ślimak, ні-
мецькою die Schnecke, французькою – 
limaçon, [Кіцера, 2013], чеською – šnek (ви-
разний вплив німецької мови). Чомусь лише 
в українську термінологію радянських часів 
введено термін «завитка», вочевидь тому, 
що він за звучанням ближчий до російсько-
го «улитка». Але ж завитка чи завиток – це 
лише один з обертів слимака внутрішнього 
вуха навколо кісткового веретена 
(modiolus). Значно краще звучить «закрут-
ка» від «крутити», «закручувати», а не від 
«вити», «завивати». Звернімося до Бориса 
Грінченка [Грінченко, 1909]: 

Слимак,-ка, м. 1) Улитка ... 2) Монас-
тырский служка… З) Писанка с изображе-
нием улитки.... В словнику української мови 
[СУМ, 1971-1980] значиться: «Слимак, -а,ч. 
Безхребетна тварина роду черевоногих мо-
люсків». І наводяться приклади з сільсько-
господарської літератури, фізіологічного 
журналу, з творів М. Коцюбинського та І. 
Франка. Як синонім вказується «равлик». У 
Б. Грінченка є і первинний щодо зменшува-
льної форми, нині вже цілком забутий 
«равл». Далі в СУМ читаємо: «Слимак,-чка, 
ч – зменш. від «слимак»». В Українській 
Загальній Енциклопедії, відомій під назвою 
Коломийської [Раковський (ред.), б.р.], зна-
читься: «Слимаки, равлики, черевоногі 
м’якуни з ...скрученою шкаралупкою ...». 

Є в третьому томі СУМ і гасло «зави-
тка», як позначення частини внутрішнього 
вуха, але з посиланням на єдине «джерело» 
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...шкільний підручник анатомії та фізіології 
1957 р. У Б. Грінченка [Грінченко, 1909] 
«завитка» має два значення: 1) Завертка. 
1.Чуб і 2) Завитка = Покритка. В українсь-
ко-російському словнику В. Кисільова [Ки-
сільов, 1928] «улитка» перекладається як 
«слимак». У Е. Лукасевича [Лукасевич, 
1926] «cochlea» – «слимак». А це словники, 
так би мовити, «передрусифікаційної ери». 
Отже – «слимак» і «основна закрутка сли-
мака». А може й «равлик», як це пропону-
ють харківські медики? [Гарюк і співавт., 
2004]. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Зверху – слимак виноградний, знизу – відп-
репарований кістковий слимак внутрішнього вуха. 

 

 
Торкаючись зоогенних термінів, не 

можемо обійти увагою «раковини» (переду-
сім – вушні). У Б. Грінченка не наводиться 
ні раковина, ні мушля. У згаданому вище 
російсько-українському медичному словни-
ку [Кисільов, 1928] «раковина» («concha») 
перекладається як «скойка». «Concha 

auriculae» – «вушна скойка». Вживався теж 
термін «вушниця», що нині розцінюється як 
невдалий варіант. Термін «мушля» є в СУМ 
[1973 р.] з поясненням: «те саме, що чере-
пашка». Наводяться приклади з І. Франка, 
Л. Первомайського, М. Коцюбинського. 
Власне у Михайла Коцюбинського знахо-
димо яскраву аналогію: 

«Очі в нього горіли безсилим блиском, 
а вуха світились, немов рожеві мушлі» [Ко-
цюбинський, 1955]. 

У Ліни Костенко [Костенко, 1989] чи-
таємо: 

«...шепотіла у мушлю вуха: 
-Шу-шу-шу, 
ша-ша-ша...» 
А в Українській Загальній Енциклопе-

дії [Раковський, б.р.] згадується «великий 
морський слимак «морське вухо» з великою 
гарною шкаралупою» (тобто мушлею – 
прим. авт.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Рис. 2. Ліворуч – мушля морська, праворуч – вуш-
на мушля. 

 
 
Є ще один аргумент проти «раковини» 

– ятрогенічна небезпечність терміну. Як 
показує понад шістдесятирічна медична 
практика, народний вислів «раковина», зде-
більшого з наголосом на другому “а”, це, в 
народному мовленні, рак, чи радше ракова 
хвороба. 

«Напала на нього раковина – розки-
дало рака по всьому тілу...» (З розмов па-
цієнтів). 

Отже вважаємо за доцільніший термін 
«мушля» (вушна), що ж до назви «ракови-
на», то її можна наводити як синонім. 
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Рис. 3. Зверху – інший варіант мушлі (скойки), 
знизу – носові мушлі. 

 
 
Про те, що українська медична термі-

нологія розвивалася і в еміграції, свідчить 
такий факт. Демонструючи техніку санацій-
ної операції на середньому вусі у своїй мо-
дифікації, доктор Богдан Макаревич (США) 
сказав: «А тепер розкриваємо стришок». 
Вражає асоціативна виразність терміну, 
яким колеґа окреслив горішню, найвищу 
третину барабанної порожнини. 

«Стрих, -а, ч» в IV томі Нового тлу-
мачного словника української мови – 
НТСУМ [Яременко, Сліпушко, 1999] визна-
чається як діалектний відповідник горища. 
Можна б ужити і назву «горище», але від 
неї неможливо утворити зменшувальну фо-
рму для окреслення цієї мініатюрної струк-
тури. Терміну «аттик», що широко вжива-
ється в оториноларингологічній літературі 
для позначення епітимпанум, тобто малень-
кої куполоподібної найвищої частини бара-
банної порожнини ні в СУМ, ні в Новому 
тлумачному словнику української мови не-
має. В словнику іншомовних слів [Мельни-
чук (ред.), 1974] це – «стінка над карнизом 
або поверх, що увінчує споруду, найчастіше 
– тріумфальну арку». Тож, чи не ближче 
українцеві поняття «горище», «стришок». 
ніж «аттик», особливо якщо той українець 
не надто обізнаний з архітектурою. Отже. 
пропонуємо писати: «епітимпанум (син. 
аттик, стришок)». 

Маємо певні застереження і щодо ана-
томічного терміну «висок» і, відповідно, 
«вискова кістка». В НТСУМ т. І [Яременко, 
Сліпушко, 1999] читаємо: 

висок1, -ска, ч. Те саме, що скроня; 
наводяться приклади з І. Франка та П. Мир-
ного; 

висок2, -ска, ч техн. Прилад, який 
складається з шнурка та підвішеного до 
нього тягарця і використовується для вимі-
рювання вертикальності положення. 

А в 4 томі того ж таки НТСУМ: 
скроня, -і, ж /. Бокова (слід було б “бі-

чна” - прим. автора) частина черепа від вуха 
до лоба: 2. Волосся, що росте на цих части-
нах черепа. Наводяться приклади з М. Ко-
цюбинського, Г. Тютюнника, О. Гончара та 
ін. Російською “висок” перекладається як 
“отвес”. То ж чи не краще говорити і писати 
“скронева кістка”, “скронева ділянка”, а 
“висок”, “висковий” тимчасово залишити, 
як синоніми. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Рис. 4 Ліворуч – аттик (attic) в архітектурі – при-
міщення над карнизом (entablature), праворуч – 
аттик в анатомії вуха. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Ліворуч – висок (будівельний інструмент), 
праворуч – скроня (скронева ділянка черепа) від-
повідає топографії скроневої кістки. 
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Деякі, здавалось би, твердо закорінені 
терміни вимагають певної корекції. Переду-
сім, як уже говорилося, ті з них, що побудо-
вані на предметних аналогіях (аналогове 
термінотворення). Зокрема це стосується 
порівнянь з ситом, решетом. «Ситоподібна 
плитка» – lamina cribrosa. Тут, звичайно, 
аналогія обґрунтована. Але ж прикметник 
ethmoideus (ηθμοειδηϛ) походить від старог-
рецького іменника ηθμος (решето, сито). 
Він, як і українські прикметники «решітчас-
та» (кістка), «решітчастий» (лабіринт) тощо 
викликають у необізнаної особи уявлення 
пласкої двовимірної конструкції з перехре-
сних елементів (волосіння, дротиків, шта-
бок). Припустімо, що «решітчаста» – невда-
ла калька з російської «решетчатая». В та-
кому разі «решетка» по-українськи – «ґра-
ти», отже слід було 6 писати й говорити 
«ґратчаста кістка». І знову виникає уявлен-
ня двовимірної структури. То може нам, 
українцям, слід віднайти і впровадити ори-
гінальне порівняння з живою природою, 
біоархітектонікою. Aдже маємо в головно-
му мозку ріг Амона (cornu Ammoni), чи 
морського коника (hippocampus). І тут що-
найменше у декого з анатомів та оперуючих 
оториноларингологів спалахне думка: «Та ж 
ця делікатна об'ємна структура, що склада-
ється з тонкостінних комірочок, порожни-
нок, дуже нагадує бджолиний стільник 
(щільник)», англійською – honeykomb, ла-
тинською – favus, німецькою – die Wabe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Ліворуч – бджолиний стільник, праворуч – 
решітчаста (стільникова) кістка. 

Отже доцільно впровадити термін 
«стільникова кістка», «стільникові комір-
ки». На науковій конференції «Актуальні 
проблеми української медичної терміноло-
гії» (1993) цю пропозицію схвально прийн-
яв завідувач кафедри латинської мови й 
основ медичної термінології Київського 
Державного медичного Університету (нині 
– Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця) професор Ю. Ша-
нін, а також співробітники кафедри анатомії 
цього університету, з якими проф. Ю. Ша-
нін [Шанін, 1993] обговорив мою пропози-
цію. 

«Завдяки нашій зустрічі, – писав Юрій 
Вадимович, – ...я вперше в житті уважно 
роздивився оту саму ґратчасту чи решітчас-
ту кістку. І впевнився, що Ви таки маєте 
рацію: комірки, чарунки, стільники (щіль-
ники), але ніяк не ґрати, не решітка. Отже, 
Ваша пропозиція назвати кістку «стільник» 
абсолютно вмотивована візуально і струк-
турально». Лист професора дав нам підста-
ву впровадити термін «стільниковий лабі-
ринт» до книг «Пропедевтика оторинолари-
нгології» [Кіцера і співавт., 1993] та «Кліні-
чна оториноларингологія» [Кіцера, 2007], як 
синонім, а також використовувати його в 
лекціях та в повсякденному медичному мо-
вленні. В анатомічному словнику М.А. Не-
тлюха [Нетлюх, 1995] ми вже знаходимо як 
ці, так і інші запропоновані терміни. 

До речі, про комірки. Де слід вживати 
термін «клітина», а де «комірка»? Слово 
«клітина» у Б. Грінченка [Грінченко, 2009] 
не наводиться. Зате є «комора», «комірка» і 
«комірочка». «Клітка» наводиться з перек-
ладом «клетка» (для птаха). По-німецьки є 
лише один термін «die Zelle», що означає в 
російському перекладі і «клетку» і «ячейку» 
[Arnaudow, 1964]. Зробімо зворотний пере-
клад з «ячейки». В словнику знайдемо: біол. 
комірка [Ганич, Олійник,1978]. Польською 
«komόrka» – зменшувальне від «komora» – 
приміщення, слово, споріднене з латинсь-
ким «camera» [Левінська, Старак, 1998]. 
Латинською cella, ae f”– комора, кімната, 
тюрма [Дворецкий, 1976]. 

Російською «клеть» – те саме, що 
«komora» по-польськи й «комора» українсь-
кою. У Т. Шевченка [Шевченко, 1970] чита-
ємо: 
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«У нас у костяній коморі  
Горить розумний той маяк...» 

(«Дурні та гордії ми люди»,  
Кос-Арал. – 1849)  

або ж 
«Три года сумно протекли. 
 Багато дечого взяли  
 З моєї темної комори...»  

(«Лічу в неволі дні і ночі»,  
Оренбург-Петербург. – 1850-1858). 

 

Отже, і у нас (за Б. Грінченком) вели-
ке приміщення чи порожнина – «комора», а 
маленьке приміщення чи порожнинка – 
«комірка» [Грінченко, 1909]. В кожному 
разі, щодо дрібних порожнистих утворень 
(в скроневій чи решітчастій – стільниковій 
кістці) слід вживати термін «комірка». 

Неодноразово доводиться чути і чита-
ти в ЗМІ «грудна клітина». Але «клітина» – 
це щось маленьке. Латинською «cellula,  
ae f» – комірка, мале приміщення для сто-
рожа, келія, житло бідняка, голуб’ятня 
[Дворецкий, 1976]. В медичній термінології 
цей термін вживається щодо структурно-
функціональної одиниці всіх живих органі-
змів, будь-якого з протоплазматичних утво-
рень, що утворюють живу тканину [Мед. 
словник Дорланда, 2007]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Ліворуч – клітка, праворуч – клітина. 

 
 
 

А грудна клітка, тобто «частина тіла 
між шиєю і діафрагмою» [Мед. словник 
Дорланда, 2007] – таки «клітка». Хоча цей 
український термін не зовсім відповідає 
латинському «thorax, acis m». В словнику 
латинської мови [Дворецкий, 1976] це – 
нагрудний панцир з металу або шкіри. Зре-
штою, термін походить з грецької мови і 

пишеться «θωραξ». Якщо оглянути експо-
новані в музеї зброї грудні панцирі, особли-
во «анатомічні», тобто з ребрами жорсткос-
ті, аналогія аж надто наглядна (рис. 8). Анг-
лійською грудна клітка «chest», що, знову ж 
таки, не відповідає латинському «панцир». 
В «Великому сучасному англо-україн-
ському і українсько-англійському словни-
ку» [Загнітко, Данилюк, 2008] «chest» – 
скриня, шухляда. Отже «грудна скриня». 
Хоча на означення кісткового риштування 
грудної клітки вживається ще термін «rip 
cage» (клітка з ребер), або «bony thorax» 
[Jędraszko, 1969], а французькою – «cage 
thoracique» [Ганшина, 1971]. Німецьким 
медикам грудна клітка асоціюється з коши-
ком, тому термін звучить «der Brustkorb» 
(грудний кошик) [Trachtenherz, 1968; Tutsch, 
1982]. Поляки солідарні з нами, українцями, 
принаймні грудна клітка у них таки «кліт-
ка» – «klatka piersiowa» [Łewinska, Starak, 
1998]. Це ще раз підтверджує право кожно-
го народу уточнювати анатомічні терміни 
згідно з властивими цьому народові уявлен-
нями, асоціаціями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

 
 
 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
Рис. 8. 1 – кістково-хрящова грудна клітка; 2 – 
нагрудний панцир – thorax; 3 – нагрудний панцир 
зразка “анатомічна кіраса” з “ребрами” жорсткос-
ті. 

1 

2 3 
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«Клиноподібна пазуха» (sinus sphenoi-
deus), чи «пазуха клиноподібної кістки» 
(sinus sphenoidalis) зовсім не має форми 
клина? Анатоми описують цю пневматичну 
приносову пазуху, як парну, здебільшого 
асиметричну порожнину у формі неправи-
льного шестигранника. За нашими спосте-
реженнями вона має радше полісферичну 
форму, зближену до шестигранника, інколи 
– ниркоподібну. 

Отже, маємо справу з двома різними 
прикметниками, які походять від одного 
іменника σφήνά – sphina: якісним 
(sphenoideus, тобто клиноподібний) і відно-
сним (sphenoidalis – така, яка відноситься до 
клиноподібної пазухи). Отже кістка – os 
sphenoideum (клиноподібна кістка), а пазуха 
– sinus sphenoidalis (пазуха клиноподібної 
кістки). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Клиноподібна кістка та її пазухи. Якщо 
кістка у фронтальній проекції дещо нагадує клин, 
то пазухи (частково збережено їх передні стінки) 
аж ніяк не мають клиноподібної форми. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. На сагітальному розпилі кістка ще біль-
шою мірою нагадує клин, проте пазуха і в цій про-
екції зовсім не клиноподібна за формою. 

Тож пропонуємо вживати термін «па-
зуха клиноподібної кістки». Цю цілком об-
ґрунтовану пропозицію ми, як автори ото-
риноларингологічних термінів, подали до 
другого видання «Українсько-латинсько-
англійського медичного енциклопедичного 
словника» 2016 року видання, проте редак-
ція її відкинула. В семимовному «Лексиконі 
оториноларинголога» [Кіцера і співавт., 
2013] ми наводимо термін «пазуха,-и кли-
ноподібної кістки».  

Тут варто було б нагадати правила 
утворення в українській мові прикметників, 
похідних від іменників. Утворюються вони 
додаванням суфікса до основи слова (отри-
мують її таким самим чином, як і в латинсь-
кій мові, тобто відкидаючи те, що змінилося 
в родовому відмінку, порівняно з назив-
ним). Відносні прикметники показують 
відношення предмета до іншого предмета, 
утворення, структури чи системи. Їх утво-
рюють, додаючи до основи іменника суфікс; 
якщо основа закінчується на твердий при-
голосний, додаємо «-овий», «-ова» («казко-
вий», «службова» тощо). Утворюючи якісні 
прикметники, додають здебільшого суфікс 
«-ний», «-на», або «-ній», «-ня» («попереч-
ний», «поздовжня») Отже: «поперековий» 
(відносний до попереку, lumbalis) і «попе-
речний» (якісний прикметник, що показує 
розташування, положення, transversus). Ві-
дповідно – «поперечний відросток попере-
кового хребця». 

«Щелепний», чи «щелеповий»? Зале-
жно, що маємо на увазі. «Щелеповий», як-
що маємо на увазі, «належний до щелепи» 
(відносний прикметник), або «щелепний», 
якщо йдеться про якість (в зоології – наяв-
ність чи відсутність щелепи). Власне це 
мають на увазі зоологи, вживаючи терміни 
«безщелепні», «щелепні, або «щелепнороті» 
– gnatostomata (вищі хребетні тварини, що 
мають щелепи і парні кінцівки [Царик, 
2013]).  

 Неодноразово чуємо в ЗМІ і читаємо 
«жовчний міхур». Якщо в російській мові 
«жёлчный» означає і (в прямому розумінні) 
вмістилище жовчі і (в переносному) особ-
ливості характеру людини, то в українській 
мові є два окремі терміни. Перший з них – 
«жовчевий» означає стосунок до жовчі (від-
носний прикметник), другий – «жовчний» – 
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характер людини чи відношення до оточен-
ня (якісний прикметник). В російсько-
українському словнику [Ганич, Олійник, 
1975] наводиться ще й термін «жёлчность» 
з перекладом «жовчність», а в ІІ томі «Но-
вого тлумачного словника української мо-
ви» [Яременко, Сліпушко, 1999] є пояснен-
ня цього терміну: «почуття ворожості, не-
доброзичливості, злоби, злість, злосливість, 
досада». Проте щодо міхура, то «жовчевий» 
прирівнюється до «жовчний». Якщо в слов-
нику Кисільова [Кисільов, 1928] стосовно 
терміна «желчный (felleus)» є два переклади 
– «жовчевий» і «жовчний», то у М.А. Не-
тлюха [Нетлюх, 1995] vesica biliaris (fellea) 

перекладається однозначно «жовчевий мі-
хур». Вважаю, що ці терміни слід чітко ро-
змежовувати. І не миритися з такими пок-
ручами-кальками, як «головний біль». Бо ж 
«головний» (якісний прикметник) українсь-
кою мовою означає російською «главный». 
А «голововий» – аж ніяк не звучить. Тому 
обходимося без прикметника – «біль голо-
ви». Як, зрештою, і «біль живота». 

Плекати українську мову в усіх цари-
нах науки, в тому числі – і в медичній науці 
– наш святий обов’язок. А праця над удо-
сконаленням української медичної терміно-
логії – процес перманентний, як і розвиток 
суспільства взагалі. 
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ЕТЮДИ З МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
1Кіцера О, 2Кіцера Р 

1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
 2Магістр філології 

Email: ookitsera@gmail.com 

А н о т а ц і я   

А наука повинна ж поборювати звичку чекати 
на «укази», на «норми», а, натомість, самому 
досліджувати, думати, слухати інші думки і 
висловлювати свою думку. 

Лариса М.Л. Залеська-Онишкевич  
Наші сьогоднішні мовні проблеми,  

або: Що поза словом? 
 
Ця стаття постала на межі декількох наук: клінічної анатомії, клінічної фізіології і філології. Відпо-

відно, її авторами є клініцист, викладач вищої школи і філолог. Автори критично аналізують деякі україн-
ські (грецько- та латинськопохідні) терміни, опираючись на джерела спеціальної літератури та красного 
письменства, праці філологів та власний досвід. При цьому вони на численних прикладах обґрунтовують 
право кожного народу впроваджувати до своєї спеціальної наукової номенклатури терміни, більш прита-
манні цій мові, народному побутові, співзвучні близьким цьому народові уявленням.  

Автори закликають до корекції деяких українських і латинських термінів, що позначають запален-
ня, а також – до розрізнення в клінічно-анатомічній номенклатурі прикметників, що позначають якість від 
тих, що позначають відношення, належність до того чи іншого предмета, утворення, явища. 

Ключові слова: клінічні терміни, аналогове термінотворення, позначення запалення, суфіксальне 
термінотворення, якісні та відносні прикметники в медицині. 
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SKETCHES OF MEDICAL TERMINOLOGY 
1Kitsera, 2Kitsera R 

1Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv 
2Magister of philology 

Email: ookitsera@gmail.com 

A b s t r a c t  

This article appeared on the several sciences border: clinical anatomy, clinical physiology and philology. 
Accordingly, its authors are a clinician, a teacher of higher education and a philologist. The authors critically 
analyze some of the Ukrainian (Greek and Latin derivative) terms based on special literature and writing sources, 
philology works and their own experience. At the same time, they substantiate every nation’s right to introduce 
terms into their special scientific nomenclature that are more common in this language, folk household, in accor-
dance with their ideas. 

The authors call for the correction of some Ukrainian and Latin terms indicating inflammation, as well as - 
to distinguish adjectives in the clinical and anatomical nomenclature of ones that indicate quality from those indi-
cating the relation, belonging to a particular subject, formation, phenomenon. The terms in the Ukrainian language 
was often formed under other languages influence and sound sometimes wrong, so it makes sense to replace some 
medical terms with new, correct ones. It seems like some, firmly rooted terms, require some correction. First of 
all, as already mentioned, those of them that are based on subject analogies (analog terminology).  

To develop the Ukrainian language in all spheres of science, including medical science language is our du-
ty. And the work on Ukrainian medical terminology improving is a permanent process, as well as the society de-
velopment in general. 

Key words: clinical terms, analog terminology, inflammation markings, suffixal terminology formation, 
qualitative and relative adjectives in medicine. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [5952.756 8418.897]
>> setpagedevice


