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Передмова
Наша держава має славну історію розвитку і діяльності наукових і практичних 

закладів, що забезпечували впродовж тривалого часу належний рівень захисту те-
риторії та населення від різнопланових біологічних загроз. Десятиріччями також 
створювали і удосконалювали терміни й основні поняття, які стосувалися цих про-
блем. Сучасний етап зростання ризиків виникнення нештатних ситуацій і подій, що 
мають високий епідемічний потенціал, зумовив необхідність узгодження визначен-
ня багатьох термінів з міжнародними, які використовують Всесвітня організація охо-
рони здоров’я та інші організації. 

Друге, перероблене і доповнене, видання термінологічного словника містить 
терміни і термінологічні звороти, що стосуються епідеміології, у тому числі військо-
вої та епідеміології надзвичайних станів; паразитології та біологічної безпеки у су-
часному їх тлумаченні. Внесення певних змін до попередньої інтерпретації низки 
визначень і понять здійснено у відповідності до змін у чинному законодавстві нашої 
держави або Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Складні процеси державотворення в Україні відбуваються на тлі зростання ри-
зиків епідемічних ускладнень, погіршення епідемічної ситуації. Руйнування системи 
санітарно-епідеміологічної служби супроводжується втратою досвідчених фахів-
ців  – епідеміологів, паразитологів, ентомологів тощо. Нові кадри закладів громад-
ського здоров’я, які працюють у сфері забезпечення епідемічного благополуччя, 
потребують створення і узгодження нормативних актів, що регламентують їх діяль-
ність. Сподіваємося, що термінологічний словник буде корисним у цьому напрямку 
діяльності.

Ведення військових дій на сході нашої держави зумовлює зростання актуаль-
ності протиепідемічного забезпечення Збройних Сил України в особливі періоди 
часу, що знайшло відображення у збільшенні числа термінів, які стосуються цього 
питання. Під час укладання словника враховані також і сучасні тлумачення термінів, 
що пов’язані з біологічною зброєю та біологічним тероризмом, іншими видами біо-
логічних небезпек.

Уперше в термінологічному словнику наведено тлумачення низки термінів і зво-
ротів із розділу «Паразитологія», оскільки паразитарні хвороби людей є реальністю 
і зростаючою загрозою в нашій державі.

Ми з вдячністю врахували отримані від науковців і практикуючих фахівців про-
позиції, які надійшли від моменту видруку першого видання термінологічного 
словника. Дякуємо усім, хто виявив інтерес і підтримав працю з оптимізації термі-
нологічного виставлення важливих для багатьох відомств визначень і понять, що 
стосуються біологічної безпеки, захисту населення і території від біологічних загроз. 
Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з усіма зацікавленими в цій проблема-
тиці як науковцями, так і практикуючими фахівцями.

З повагою,
проф. Виноград Н. О.

Свідоцтво про реєстрацію 
авторського права № 86506
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БАЗОВИЙ ПОКАЗНИК РЕПРОДУКЦІЇ (Ro) 

Б
БАГАТОРІЧНІ КОЛИВАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НЕРЕГУЛЯРНІ (АПЕРІОДИЧНІ, ІМПУЛЬСНІ)

Ru. многолетние колебания заболеваемости нерегулярные (апериодические, импульсные)
En. irregular long-term fluctuations in the incidence (no periodic, impulse)
– підйоми захворюваності, детерміновані випадковим щодо епідемічного процесу розпо-
ділом різних за своєю природою чинників.

БАГАТОРІЧНІ КОЛИВАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СИСТЕМАТИЧНІ (ТРЕНДОВІ)
Ru. многолетние колебания заболеваемости систематические (трендовые)
En. systematic long-term fluctuations in the incidence (trend)
– підйоми захворюваності внаслідок дії чинників, переважно соціальних, які регулярно 
діють протягом тривалого часу.

БАГАТОРІЧНІ КОЛИВАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЦИКЛІЧНІ
Ru. многолетние колебания заболеваемости циклические
En. cyclical long-term fluctuations in the incidence
– підйоми, що являють сукупність пов’язаних з однією причиною змін кількісних і якісних 
ознак епідемічного процесу, які повторюються зі стійкою ймовірністю середнього періо-
ду коливання.

БАГАТОЦЕНТРОВЕ КЛІНІЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ (ДОСЛІДЖЕННЯ)
Ru. многоцентровое клиническое испытание (исследование)
En. multicentral clinical trial
– випробування лікарського засобу відповідно до єдиного протоколу клінічного випро-
бування, яке здійснюють більш ніж в одному місці проведення дослідження.

БАЗА ДАНИХ
Ru. база данных
En. database
– див. Даних база

БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
Ru. база исследования
En. research base
– певні групи осіб, які задіяні у дослідженні.

БАЗОВА ШВИДКІСТЬ РЕПРОДУКЦІЇ ПАРАЗИТА
Ru. базовая скорость репродукции паразита
En. base rate of reproduction of the agent
– середня кількість відтворених (нагромаджених) у реальних умовах одиниць збудників 
(бактеріальних клітин, віріонів тощо) інфекційних захворювань.

БАЗОВИЙ ПОКАЗНИК РЕПРОДУКЦІЇ (Ro) 
Ru. базовый показатель репродукции
En. baseline reproduction
– кількість інфікованих осіб від одного джерела збудника інфекції впродовж усього пері-
оду його заразливості для оточення, за умови абсолютної сприйнятливості останніх до 
цього збудника.
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БАКТЕРІЙНИЙ АЕРОЗОЛЬ

БАКТЕРІЙНИЙ АЕРОЗОЛЬ
Ru. бактериальный аэрозоль
En. bacterial aerosol
– завись у повітрі рідких (краплі) або твердих (пил) часток, які містять життєздатних бак-
теріальних збудників інфекційних хвороб.

БАКТЕРІЙНІ ПРЕПАРАТИ
Ru. бактериальные препараты
En. bacterial preparations
– препарати, які призначають для профілактики, лікування і діагностики інфекційних хвороб.

БАКТЕРІОНОСІЙ
Ru. бактерионоситель
En. carrier of agent
– заражені певними патогенними чи умовно-патогенними бактеріальними агентами 
люди або тварини, які не мають клінічних проявів інфекційної хвороби.

БАКТЕРІОСТАТИЧНИЙ ЗАСІБ
Ru. бактериостатическое средство
En. bacteriostatic agent
– засіб, який призупиняє розмноження бактерій (дезінфектант, антибіотик тощо).

БАКТЕРІОФАГ
Ru. бактериофаг
En. bacteriophage
– вірус, який репродукується в бактеріальних клітинах.

БАКТЕРИЦИД
Ru. бактерицид
En. bactericide
– хімічна речовина чи композиція, що знищує бактеріальні агенти.

БАКТЕРИЦИДНЕ УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ОПРОМІНЕННЯ
Ru. бактерицидное ультрафиолетовое облучение
En. bactericidal ultraviolet radiation
– знищення або інактивація патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів у пові-
трі й на поверхнях предметів у закритих приміщеннях за допомогою ультрафіолетового 
опромінення з довжиною хвилі 253,7 нм.

БАКТЕРИЦИДНІ РЕЧОВИНИ
Ru. бактерицидные вещества
En. bactericidal substances
– хімічні речовини, які спричиняють загибель бактеріальних клітин і які застосовуються 
для дезінфекції, хіміотерапії та хіміопрофілактики.

БАКТЕРИЦИДНІСТЬ
Ru. бактерицидность
En.  bactericidal
– властивість фізичних, хімічних або біологічних засобів спричиняти загибель вегетатив-
них форм бактерій.
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БЕЗПЕКА БІОЛОГІЧНА 2-ГО РІВНЯ (БАЗОВА ЛАБОРАТОРІЯ+)

БАР'ЄРНИЙ ДОГЛЯД ХВОРОГО
Ru. барьерный уход за больным
En. barrier care of the patient
– режим догляду за стаціонарними хворими на контагіозні інфекційні хвороби, при яко-
му ризик перехресного зараження хворих і персоналу знижується за рахунок виконання 
стандартних процедур інфекційного контролю (дезінфекція, миття рук тощо), викорис-
тання засобів індивідуального захисту (рукавички, захисний одяг, маски / респіратори 
тощо), адекватної ізоляції пацієнта.

БЕЗПЕКА
Ru. безопасность
En. safety 
– стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави від зов-
нішніх і внутрішніх загроз.

БЕЗПЕКА БІОЛОГІЧНА
Ru. безопасность биологическая
En. biological safety
– стан захищеності людей, тварин, рослин, довкілля від небезпек, які зумовлені патоген-
ними біологічними агентами.

БЕЗПЕКА БІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРНА
Ru. безопасность биологическая лабораторная
En. laboratory biological safety
– принципи, технології та прийоми запобігання ненавмисній дії патогенів і токсинів на 
персонал або випадковому потраплянню їх у довкілля.

БЕЗПЕКА БІОЛОГІЧНА НАЦІОНАЛЬНА
Ru. безопасность биологическая национальная
En. national biological safety
– стан готовності держави до протидії та усунення наслідків біологічних загроз, які вклю-
чають захист населення, систем життєзабезпечення, сільськогосподарських тварин і рос-
лин, довкілля від надзвичайних ситуацій, зумовлених патогенними біологічними аген тами.

БЕЗПЕКА БІОЛОГІЧНА: РІВНІ
Ru. безопасность биологическая: уровни
En. biological safety: levels
– див. Біологічна безпека: рівні

БЕЗПЕКА БІОЛОГІЧНА 1-ГО РІВНЯ (БАЗОВА ЛАБОРАТОРІЯ)
Ru. безопасность биологическая 1-го уровня (базовая лаборатория)
En. biological safety 1st level (basic laboratory)
– див. Біологічна безпека: рівень 1 (базова лабораторія)

БЕЗПЕКА БІОЛОГІЧНА 2-ГО РІВНЯ (БАЗОВА ЛАБОРАТОРІЯ+)
Ru. безопасность биологическая 2-го уровня (базовая лаборатория+)
En. biological safety 2nd level (basic laboratory+)
– див. Біологічна безпека: рівень 2 (базова лабораторія+)
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БЕЗПЕКА БІОЛОГІЧНА 3-ГО РІВНЯ (ІЗОЛЬОВАНА ЛАБОРАТОРІЯ)

БЕЗПЕКА БІОЛОГІЧНА 3-ГО РІВНЯ (ІЗОЛЬОВАНА ЛАБОРАТОРІЯ)
Ru. безопасность биологическая 3-го уровня (изолированная лаборатория)
En. biological safety 3rd level (isolated laboratory)
– див. Біологічна безпека: рівень 3 (ізольована лабораторія)

БЕЗПЕКА БІОЛОГІЧНА 4-ГО РІВНЯ (МАКСИМАЛЬНО ІЗОЛЬОВАНА ЛАБОРАТОРІЯ)
Ru. безопасность биологическая 4-го уровня (максимально изолированная лаборатория)
En. biological safety 4th level (maximally isolated laboratory)
– див. Біологічна безпека: рівень 4 (максимально ізольована лабораторія)

БЕЗПЕКА ЕКОЛОГІЧНА
Ru. безопасность экологическая
En. safety ecological
– стан захищеності природного середовища від негативного впливу діяльності людей, 
надзвичайних ситуацій природного і штучного походження, їх наслідків.

БЕЗПЕКА ЕПІДЕМІЧНА
Ru. безопасность эпидемическая
En. safety epidemical
– умови життєдіяльності, за яких відсутні причини й обставини для формування епідеміч-
них варіантів збудників актуальних для людей інфекційних (паразитарних) захворювань, 
реалізації механізмів їх поширення, а також мінімізовано ризики привнесення цих пато-
генів іззовні.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Ru. безопасность жизнедеятельности
En. safety of life
– 1) галузь знання та науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загаль-
них закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, наслідків впливу їх на 
організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання 
від небезпек, а також на розроблення й реалізацію відповідних засобів та заходів щодо 
створення і підтримки здорових та безпечних умов життя та діяльності людини як у по-
всякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій; 2) наука 
про захист людей від негативних антропогенних і техногенних впливів для досягнення 
комфортних і безпечних умов життя.

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ
Ru. безопасность информации
En. safety of information
– захищеність інформації, що обробляється засобами обчислювальної техніки чи автома-
тизованих систем, від зовнішніх і внутрішніх загроз.

БЕЗПЕКА: КОЕФІЦІЄНТ
Ru. безопасность: коэффициент
En. safety: coefficient
– величина, яку використовують під час оцінювання ризиків або стандартів безпеки, для 
інтерполяції експериментальних даних із запобігання виникненню небажаних ефектів чи 
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нештатних ситуацій, отриманих на різних моделях, на людину; коефіцієнт має перебувати 
в діапазоні від 10 до 10 000 як гарантія захисту людей і довкілля.

БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА: СИСТЕМА
Ru. безопасность национальная: система
En. national safety: system
– створена на державному рівні для забезпечення захисту національних інтересів міжві-
домча мережа установ, закладів, інститутів, які розробляють і реалізують політику забез-
печення безпеки з урахуванням спектра і виду небезпек, визначенням адекватних ресур-
сів, засобів, методів та їх пріоритетності у мирний та особливий періоди часу.

БЕЗПЕКА ОСОБИСТА
Ru. безопасность личная
En. individual safety
– захищеність людини за рахунок її власних можливостей і якостей, а також використання 
засобів індивідуального захисту відповідно до виду загрози й типу шкідливого чинника.

БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛУ
Ru. безопасность персонала
En. personal safety
– захищеність особового складу у штатних умовах виконання службових обов’язків, а та-
кож у разі аварійних ситуацій за рахунок виконання правил і вимог відповідних нормати-
вів залежно від виду діяльності.

БЕЗПЕКА СИСТЕМ
Ru. безопасность систем
En. safety of systems 
– наука, що застосовує інженерні та управлінські принципи для гарантування необхідної 
безпеки, вчасного виявлення ризику небезпек, застосування засобів щодо запобігання 
та контролю цих небезпек протягом життєвого циклу системи та з урахуванням ефектив-
ності операцій, часу й вартості.

БЕЗПЕКА: СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНІ
Ru. безопасность: стандарты профессиональные
En. safety: professional standards
– затверджені на законодавчому рівні стандарти, засоби, методи, дії й алгоритми безпеч-
них умов роботи.

БЕЗПЕКА ТЕХНОГЕННА
Ru. безопасность техногенная
En. technogenic safety
– 1) відсутність ризику виникнення аварій і / або катастроф на потенційно небезпечних 
об’єктах, а також у суб’єктів господарювання, де можуть бути наявні реальні загрози їх 
виникнення; 2) стан захищеності населення i територій від надзвичайних ситуацій техно-
генного характеру.

БЕЗПЕКА ШКІДЛИВОГО ЧИННИКА
Ru. безопасность вредного фактора
En. safety of a harmful factor
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– науково обґрунтована і доведена безпечність певних рівнів впливу потенційно шкідли-
вого чинника в середовищі перебування людини як такого, що не може спричинити не-
сприятливих наслідків для всіх об’єктів впливу.

БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Ru. безопасные условия жизнедеятельности
En. safety of living conditions
– сукупність параметрів середовища життєдіяльності, за яких відсутня небезпека їх шкід-
ливого впливу на здоров’я людини.

БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Ru. непрерывность эпидемического процесса
En. continuous of epidemic process
– просторова і часова послідовність виникнення інфекційних станів, яка маніфестує роз-
витком епідемічних ускладнень, об’єктивним базисом чого є еволюційно вироблені меха-
нізми функціонування паразитарних систем.

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РИЗИК
Ru. непосредственный риск
En. immediate risk
– показник, що відображає різницю захворюваності в колективах, які зазнавали і не за-
знавали дії чинника ризику, за умови, що вони рівноцінні за іншими ознаками.

БЕНТОС
Ru. бентос
En. benthos 
– сукупність організмів, які колонізують дно водойми.

БИЧАЧИЙ (НЕОЗБРОЄНИЙ) ЦІП’ЯК
Ru. бычий (невооруженный) цепень
En. beef tapeworm (unarmed)
– гельмінт класу стьожкових черв’яків Taeniarhynchus saginatus, який викликає інвазію, що 
має назву теніаринхоз.

БІДНОСТІ АБСОЛЮТНИЙ РІВЕНЬ
Ru. бедности уровень абсолютный
En. poverty absolute level
– рівень доходів людей, що є нижчим за мінімальні видатки, необхідні для забезпечення 
повноцінного харчування і найважливіших нехарчових потреб.

БІЛИЗНА ЛІКАРНЯНА НАТІЛЬНА
Ru. белье больничное нательное
En. hospital nursing underwear
– текстильні вироби багаторазового використання, що застосовуються у закладах охоро-
ни здоров’я державної та комунальної власності для забезпечення комфортного перебу-
вання хворого під час лікування і відповідають гігієнічним вимогам (наприклад, сорочки, 
піжами, халати).
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БІЛИЗНА ЛІКАРНЯНА ПОСТІЛЬНА
Ru. белье больничное постельное
En. hospital bed linen
– текстильні вироби багаторазового використання, що застосовуються у закладах охоро-
ни здоров’я державної та комунальної власності для забезпечення гігієнічного перебу-
вання хворого під час лікування, що включають простирадла, рушники, наволочки, під-
кладні пелюшки, підковдри, ковдри тощо.

БІЛИЗНА ЗНАЧНО ЗАБРУДНЕНА (IV ступінь)
Ru. белье значительно загрязненное (IV степень)
En. much contaminated linen (IV degree)
– текстильні вироби багаторазового використання зі значними забрудненнями кров’ю та 
іншими біологічними виділеннями, що включають пелюшки новонароджених, білизну з 
інфекційних відділень, білизну від хворих на гнійно-септичні інфекційні захворювання.

БІЛИЗНА НЕЗАБРУДНЕНА (I ступінь)
Ru. белье незагрязненное (I степень)
En. not contaminated linen (I degree)
– нові текстильні вироби, що не мають зовнішніх ознак забруднення, пошкоджень, надій-
шли зі складу і ще не були у використанні.

БІЛИЗНА НЕЗНАЧНО ЗАБРУДНЕНА (II ступінь) 
Ru. белье незначительно загрязненное (II степень)
En. slightly contaminated linen (II degree)
– текстильні вироби багаторазового використання, що мають загальні забруднення, спе-
цодяг харчоблоку, адміністративного персоналу.

БІЛИЗНА СЕРЕДНЬО ЗАБРУДНЕНА (III ступінь) 
Ru. белье средне загрязненное (III степень)
En. medium-contaminated linen (III degree)
– текстильні вироби багаторазового використання, що мають загальні забруднення із не-
значними слідами крові, сечі, блювотних, фекальних мас, ліків.

БІЛИЗНА ФАСОВАНА
Ru. белье фасованное
En. packed linen
– текстильні вироби багаторазового використання, що застосовуються у закладах охо-
рони здоров’я державної й комунальної власності та включають відповідний асортимент 
виробів: натільна білизна, спеціальний одяг і текстильні засоби індивідуального захисту 
обслуговуючого персоналу.

БІЛИЗНЯНИЙ РЕЖИМ
Ru. бельевой режим
En. linen mode
– технічне оброблення білизни у закладах охорони здоров’я державної та комунальної 
власності, що включає збирання, сортування, зберігання, транспортування, дезінфекцію, 
прання, сушіння, прасування, ремонт, утилізацію текстильних виробів у цих закладах.
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БІНАРНА ЗМІННА
Ru. бинарная переменная
En. binary variable
– певна ознака, що може мати лише два значення (наприклад, так / ні).

БІОГЕЛЬМІНТОЗИ
Ru. биогельминтозы
En. biohelmintiases
– інвазії, при яких розвиток паразита проходить послідовно на різних стадіях за участю 
кінцевого й проміжного (часом і додаткового) хазяїв, при яких хазяї є представниками 
різних біологічних видів.

БІОГЕЛЬМІНТОЗИ, ЩО МАЮТЬ МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Ru. медицински значимые биогельминтозы 
En. biohelminthosis having a medical signifience
– група гельмінтозів, що передаються до людей від тварин; для завершення життєвого циклу 
гельмінтів необхідна зміна хазяїв, в організмі яких відбувається певна стадія циклу розвитку.

БІОГЕННІ ЧИННИКИ ДОВКІЛЛЯ 
Ru. биогенные факторы окружающей среды
En. biogenic factors of environmental
– сукупність чинників зовнішнього середовища тваринного і рослинного походження.

БІОГЕОЦЕНОЗ
Ru. биогеоценоз
En. biogeocenosis
– територіально єдина система біотичних та абіотичних компонентів, що пов’язані між  
собою обміном речовин і енергії; сукупність біоценозу й відповідного йому біотопу.

БІОДОСТУПНІСТЬ
Ru. биодоступность
En. bioaccessible
– швидкість і ступінь, з якими діюча речовина або її активний компонент абсорбуються 
(всмоктуються) з лікарської форми i стають доступними в місці дії.

БІОЕКВIВАЛЕНТНIСТЬ
Ru. биоэквивалентность
En. bioequivalent
– термін для порівняння двох і більше лікарських засобів, які є фармацевтично еквіва-
лентними або альтернативними i бiодоступність яких після введення в одній i тій самій 
молярній дозі подібна настільки, що їх ефективність і безпечність будуть практично од-
наковими.

БІОІНФОРМАТИКА 
Ru. биоинформатика
En. bioinformatics
– напрям математики, який використовують для аналізу результатів молекулярно- 
генетичних досліджень біологічних систем.
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