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КОРПУСНИЙ АНАЛІЗ ТЕРМІНІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Анотація. Стаття присвячена корпусному аналізу тер-

мінології ветеринарної медицини. терміни було відібрано 
шляхом аналізу сучасних словників і довідників, що спеці-
алізуються на термінології ветеринарної медицини.

мегакорпус Corpus of Contemporary American English 
(COCA) було обрано для проведення аналізу вищевказа-
них термінів, оскільки це є найоб’ємніший і найсучаш-
ніший безкоштовний мегакорпус текстів англійською 
мовою. результати проведеного аналізу можуть бути вико-
ристані під час роботи з ветеринарними спеціалізованими 
текстами та у викладанні іноземної мови.

Ключові слова: корпус, корпусний аналіз, ветеринар-
на термінологія, когнітивістика.

Постановка проблеми. актуальність когнітивних до-
сліджень зростає у процесі звернення до недостатньо дослі-
джених або взагалі невивчених у лінгвістичному аспекті тер-
мінологій. До останніх належить термінологія ветеринарної 
медицини, яка обслуговує галузь науки, що активно розвива-
ється. Основний розділ ветеринарної медицини складає анато-
мія, концептосфера якого, як і термінологія, що її представляє, 
має гетерогенний характер, тобто формується на основі взає-
модії різних наукових галузей, з одного боку, а з іншого – таких 
наук, як біологія, хімія, медицина.

Сьогодні дедалі більше досліджень пов’язують рішення 
різноманітних питань мовознавства з вивченням когнітивної ді-
яльності людини. в еволюції лінгвістичного знання когнітивізм, 
на думку деяких дослідників, є «третьою науковою парадигмою 
в історії мовознавства після порівняльно-історичної та структу-
ральної парадигми і, як будь-яка нова система вивчення мовних 
явищ, вона не заперечує нічого з дослідженого в лінгвістиці ра-
ніше, але інтегрує всі отримані знання, виводячи його на новий, 
більш високий, пояснювальний рівень» [1, с. 47].

когнітивний підхід до мови, який отримав також назву 
антропоцентричного, відкриває «широкі перспективи бачення 
мови у всіх її різноманітних зв’язках із людиною, з її інтелектом 
і розумом, зі всіма мисленнєвими та пізнавальними процесами, 
які нею виконуються, й тими механізмами та структурами, що 
лежать в його основі [2, с. 54]. когнітивні аспекти дослідження, 
характерні для сучасної лінгвістики, особливо цікаві для тер-
мінології, де за кожним терміном стоїть чітка, точна структура 
знання [3, с. 125].

Особливість сьогоднішньої ветеринарної наукової пара-
дигми полягає в тому, що в ній поєднуються як традиційні, які 
мають багаторічну історію, способи пізнання, так і найсучас-
ніші, інструментальні та точні методи дослідження. Історично 
ветеринарна медицина являє собою давно сформовану галузь 
знань, яка протягом усього свого існування була зосереджена 
на одному й тому самому об’єкті – хворій тварині та її влас-
нику. Ця особливість зумовлює кумулятивний характер ветери-
нарного знання, оскільки ветеринарія не відкидає, а зберігає, 
поглиблює та трансформує накопичені в процесі свого розвит-
ку етапи пізнання, які відображаються, зокрема, у ветеринарній 

термінології. усе це визначає постійне поновлення, розвиток 
і поповнення ветеринарної терміносистеми та є передумовою 
дослідницької уваги до розвитку мовного знака у ветеринарно-
му дискурсі [4, с. 121].

мова ветеринарної медицини є однією з найдавніших і со-
ціально значущих сфер людської діяльності, проте нині немає 
робіт, які б були присвячені аналізу сучасного стану ветери-
нарної термінології, тоді як її арсенал постійно поповнюєть-
ся. упорядкування англомовної ветеринарної терміносистеми 
з позиції фреймової семантики визначає актуальність нашого 
дослідження.

Метою статті є аналіз корпусу термінології ветеринарної 
медицини.

Виклад основного матеріалу. корпусна лінгвістика сфор-
мувалась у самостійний науковий напрям, досягнення якого 
знаменують новий етап у розвитку наукової думки. у сучас-
ній лінгвістиці помітна тенденція створення об’ємних корпусів 
текстів, що підтверджуються великими науково-дослідницьки-
ми проектами.

використання аналізу величезного письмового та усного 
мовного матеріалу із залученням комп’ютера поряд з іншими 
методами дослідження дає змогу забезпечити комплексний 
підхід до проблем лінгвістики. Як вважає О.в. князєва, «такий 
аналіз забезпечує нові дані з параметрів частотності та спільної 
зустрічальності мовних одиниць, оскільки дані подібного роду 
не могли бути отримані шляхом інтроспекції або опитування 
інформантів» [5, с. 58]. усе вищесказане свідчить про актуаль-
ність використання корпусної лінгвістики в дослідженні близь-
кості значення слів.

С.в. Лебедєва зазначає, що зрозуміти природу лексичних 
одиниць можна лише на основі вивчення людини та її карти-
ни світу. ми вважаємо, що національний корпус мови є «ві-
дображенням» або «дзеркалом» цієї картини, дає можливість 
досліднику заглянути в різні мовні ситуації («картини світу») 
багатьох тисяч людей.

Багато дослідників відзначають особливу цінність ви-
користання аналізу реально спожитого мовного матеріалу. 
м.Л. мерфі розділяє таку думку та підкреслює, що корпус 
є незрівнянно корисним джерелом інформації про близькість 
значення слів [8, с. 7], який дає змогу проаналізувати кількісні 
та якісні аспекти слововживань, що належать до різних ситуа-
цій і жанрів.

Це дає можливість стверджувати, що ті чи інші близькі за 
значенням слова є більш частотними в контекстах різного по-
ходження. наприклад, слова ДуШа, СерЦе будуть входити 
в різні розділи в газетних текстах і любовних романах, науковій 
прозі й так далі.

Як зазначає О.в. князєва, корпусний аналіз часто дає не-
передбачувані результати. наприклад, слово PIRATE в корпу-
сі зустрічається частіше в значенні «викрадач інтелектуальної 
власності», ніж у первинному значенні – «морський розбійник» 
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[1, с. 61]. Однак значний обсяг даних дає змогу зробити досто-
вірне припущення про сучасний стан мови. 

Під час роботи з великим корпусом лексикографи доходять 
висновку про неможливість чіткого визначення меж слова, 
оскільки беруться до уваги не окремі слова, а саме лексичні 
блоки. м.Л. мерфі зазначає, що це, ймовірно, стосується і си-
нонімів, оскільки схожість виявляється не між окремими сло-
вами, а між синонімічними блоками, у які об’єднуються лек-
сичні одиниці. Складність і неясність явища синонімії, яке досі 
не має свого несуперечливого визначення, нескінченні роздуми 
про способи класифікації та описи близьких за змістом понять 
свідчать про те, що, ймовірно, саме сучасні корпуси даних про 
використання мови наближають дослідника до того, які знання 
визначають схожість значень слів у людини [2, с. 96]. 

такий погляд узгоджується з думкою Д. Байбера, який 
відзначає, що слова big, large, great є квазісинонімами (near 
synonymous in isolation), мають тенденцію поєднуватися з різ-
ними словами в різних жанрах. Далі він продовжує: «у мові 
багато близьких за змістом понять, словники характеризують 
їх як тотожні або близькі за значенням, проте вони вживаються 
по-різному в різних жанрах» [3, с. 43]. вивчення їх уживання 
та розподілу в корпусі дає змогу визначити стійкі словосполу-
чення, у які входять синоніми, їх залежність від контексту, час-
тотність у різних жанрах.

у нашій роботі як матеріал для аналізу ми використовуємо 
ряд найменувань, що позначають методи консервативного ліку-
вання у ветеринарній медицині: Vitamin Therapy, Drug Therapy, 
Radiotherapy, Chemotherapy, Laser Therapy. результати дослі-
дження відображаються на рисунках нижче.
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в основу нашого досліду було покладено методику 
Д. вебера. матеріалом для роботи став Corpus of Contemporary 
American English (COCA), що представляє собою величезний 
масив слів, який був створений у 2000–2003 рр. на основі тек-
стів журналу Times із 1923 р. корпус містить160 тисяч тек-
стів, що дорівнює 60 мільйонам слів, виявлених за рік із 
1990 по 2011 рр.

Висновки. Порівняльний аналіз із вищевказаних таблиць 
дає змогу зробити висновок, що терміни laser therapy та vitamin 
therapy є найспецифічнішими та зустрічаються лише в розділах 
academic (академічний) і magazine (журнальний). До менш спе-
цифічних можна віднести ветеринарні терміни radiotherapy, який 
4 рази зустрічається в розмовній англійській мові та 1 раз – у га-
зетній. найчастіше вживаними виявились chemotherapy та drug 



174

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018 № 33 том 1

therapy. ветеринарний термін chemotherapy зустрічається в усіх 
підрозділах корпусу американської англійської мови.

найчастіше він вживається в академічному та журнальному 
розділах, проте, на відміну від інших термінів, він часто вжива-
ється в інших розділах, наприклад у розмовному – 649; худож-
ньому –  178; газетному – 694. термін drug therapy мав, порівня-
но з терміном chemotherapy, нижчий рівень специфічності.

робота з корпусом даних дає досліднику можливість не тільки 
проглянути частотність вживання слова, але й побачити на екрані 
моніторі всі випадки вживання цього слова, що входить у корпус, 
вибравши на власний розсуд усі можливі критерії пошуку.
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Рожков Ю. Г. Корпусный анализ терминов ветери-
нарной медицины

Аннотация: Статья посвящена корпусном анализу 
терминологии ветеринарной медицины. термины были 
отобраны путем анализа современных словарей и спра-
вочников, специализирующихся на терминологии ветери-
нарной медицины.

мегакорпус Corpus of Contemporary American English 
(COCA) был выбран для проведения анализа вышеука-
занных сроков, поскольку это самый объемный и самый 
современный бесплатный мегакорпус текстов на англий-
ском языке. результаты проведенного анализа могут быть 
использованы при работе с ветеринарными специализиро-
ванными текстами и в преподавании иностранного языка.

Ключевые слова: корпус, корпусный анализ, ветери-
нарная терминология, когнитивистики.

Rozhkov Y. Corpus analysis of veterinary terms 
Summary. Article investigates corpus analysis of vet-

erinary terms. The terms were selected by means of analysis 
of modern vocabularies and manuals, specializing on veteri-
nary terminology.

Megacorpus Corpus of Contemporary American English 
(COCA) was chosen to carry out the analysis mentioned above 
since it the most extent and modern free megacorpus of Eng-
lish texts. The results of the research can be used with special-
ized veterinary texts and at teaching English language. 

Key words: corpus, corpus analysis, veterinary terminolo-
gy, cognitive linguistics.


