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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дисертацію присвячено визначенню теоретико-методологічних засад 

усного й письмового відтворення жанрово-стилістичних особливостей 

текстів медичної тематики в англо-українському напрямку перекладу.  

Переклад медичних текстів (медичний переклад, МедП) є складною 

комунікативно-когнітивною діяльністю, яка відображає зв'язок мовних 

одиниць, текстових різновидів та жанрів, що описують різноманітні 

нозологічні форми, з когнітивними процесами, які відбуваються в свідомості 

перекладача, - сприйняттям, пам'яттю, обробкою інформації про природничо-

наукові явища, концептуалізацією й категоризацією світу. Вказані 

передумови опредметнюють аспекти біомедичної культури, що має як 

універсальні, так і етноспецифічні складові.  

Функціональний підхід до здійснення міжмовного та міжкультурного 

посередництва в царині медицини уможливлює відтворення 

лінгвосеміотичних характеристик медичних текстів різної жанрової 

належності (фаховий, спеціальний переклад), які охоплюють різні галузі 

медицини (галузевий переклад) і несуть на собі відбиток спеціальної 

підмови. Вищевказані таксономічні розбіжності мають пряме відношення до 

об’єкту нашого дослідження, - перекладних медичних текстів, - адже статус 

фаховості (спеціальності) переклад здобуває через дотичність категорії типу 

тексту (Text type у категоріальному апараті скопосу), так само як галузевість 

асоціюється із застосуванням предметно-зорієнтованої мови. Тож, як 

різновид спеціального перекладу, медичний переклад є засобом 

інформаційно-комунікативного відтворення текстів, що належать до 

конкретної царини знань, кожна з яких має свою термінологічну 

номенклатуру. Водночас, як різновид галузевого перекладу, медичний 

переклад оперує предметно-зорієнтованою мовою (метамовою) конкретної 

галузі медицини, яка й лежить в основі системи жанрових характеристик 

окремого медичного тексту.   

У перекладознавчій парадигмі двомовної біомедичної комунікації 

предметна зорієнтованість галузевого перекладу поєднується з проблемною 

зорієнтованістю, тобто побудовою цільового тексту навколо захворювання 

або пацієнта (В. Жура).           

Оскільки для полісистеми перекладних медичних текстів характерна 

диверсифікація адресатів (медична інформація може бути призначена як 

фахівцеві (недискретна адресація), так і нефахівцеві (дискретна адресація)), у 

двомовному медичному дискурсі спостерігаємо значну варіативність 

лінгвосеміотичних компонентів загальновживаного характеру й складових 

фахової підмови, тобто фактичне зрощення природної мови з елементами 

штучних знакових систем, що зумовлює синергетичність медичного 

перекладу. Фунціональне розмаїття медичних текстів визначає характер 

медичного перекладу, дослідження якого поєднує набутки соціолінгвістики, 

прагмалінгвістики, дискурсології, комунікативної лінгвістики, компаративної 
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риторики тощо з теоретичними моделями перекладознавства, 

запропонованими останнім стратегіями й тактиками. Іманентна впливовість 

медичного дискурсу, висвітлена в працях Л. Бейлінсон, Н. Гончарeнко, Н. 

Литвиненко, О. Шаніної тощо, спричинює гібридний характер перекладу в 

медичній царині, що виявляється у залученні полімодальних (вербальних, 

вербалізованих та невербальних) засобів вираження змісту.  Важливу роль у 

системі полімодальних засобів грає сугестія, прагматичний вплив якої 

досліджувався виключно у внутрішньомовній площині (Т. Ковалевська, Н. 

Кутуза, О. Селіванова, Е. Аронсон, Р. Бендлер та ін).   

Двомовна репрезентація медичного дискурсу не дістала у вітчизняному 

перекладознавстві належного обґрунтування. Загалом, прагмалінгвістичні 

особливості медичної комунікації, щоправда в інтралінгвальній площині, 

описані Я. Вакалюком, Й. Дзендзелівським, Г. Дидик-Меуш, О. Ільченко, Е. 

Акаєвою, М. Барсуковою. Термінологічні особливості медичних текстів 

досліджувалися Н. Місник, В. Передрієнком, Ю. Зацним, О. Кіцерою, Я. 

Коржинським, І. Корнейком, Т. Лепехою, Н. Місяць, В. Навчуком, М. 

Павловським, О. Петровою, В. Петришиною, Д. Сизоновим та ін. 

Кодифікованість медичної комунікації отримала висвітлення в працях В. 

Юкала, О. Кіцери, Л. Петрух, А. Ткач. Комунікативний підхід до вивчення 

особливостей різножанрових медичних текстів знаходимо в працях А. 

Боцмана, С. Вострової, К.Макеєва, Т. Мульганової, Т. Уткіної, Л. Шутак, М. 

Бенкрофт, Е. Гсіг, Х. Міккельсон  та ін. 

Інгерентна діалогічність, яка лежить в основі жанрової полісистеми 

медичних текстів, віддзеркалює сутність медичної комунікації й зумовлює 

застосування комунікативно-синтаксичного (В. Жура, Н. Литвиненко, Й. 

Мейсон, С. Ваденсйо) й соціолінгвістичного (Ф. Бацевич, А. Приходько, Ф. 

Пеххакер, М. Шлезингер) підходів до її вивчення.  

Методологічні засади аналізу лінгвосеміотичних особливостей 

медичних текстів, що є продуктами зіткнення джерельної й рецептивної 

біомедичної культури, комплексу наукових знань, переконань, наївних 

вірувань, стереотипів і т.п. стосовно природи й сутності категорій, які 

описують фізичний стан й психосоматичні процеси, викладені в працях 

вітчизняних та іноземних науковців, які представляють культурологічний і 

постколоніальний (Р. Зорівчак, А. Паславська, А. Пермінова, О. 

Чередниченко, Л. Венуті, Дж. Гауз, М. Снелл-Горнбі), акторно-мережевий 

(М. Іваницька, М. Дорофеєва, М. Бейкер, Г. Співак, Е. Честерман), 

прагматичний та еко-транслятологічний (А. Ґудманян, В. Демецька, В. 

Карабан, А. Лефевр, А. Нойберт, М. Руло), комунікативно-інтерпретативний 

(К. Мізін, Д. Жіль, Ф. Пеххакер) та семіотичний (Л. Коломієць, О. Ребрій, 

Дж. Куллер, М. Ріффаттер, К. Норд, Е. Пим (Пайм)) підходи. Принципово 

важливим критерієм оцінки якості медичного перекладу є рецепція медичних 

текстів нефахівцями-пацієнтами, а засобом досягнення успішної рецепції – 

адаптація та переадресація медичних текстів (В. Демецька, А. Пермінова).       
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Включення результатів власних досліджень у контекст теоретико-

методологічних праць попередників зумовило формулювання евристичної 

гіпотези: медичний переклад є особливою формою міжмовного й 

міжкультурного посередництва, яка вимагає розробки спеціального 

категорійного апарату, стратегій і тактик відтворення медичної інформації, 

зважаючи на функціональне призначення медичних текстів, панівну 

парадигму біомедичної комунікації, параметри відповідної біомедичної 

культури й характеристики реципієнтів. 

Актуальність дослідження зумовлено особливим статусом міжмовної 

й міжкультурної біомедичної комунікації, сплеском термінологічної й 

жанрово-текстової творчості на теренах вітчизняної медицини під впливом 

перекладу, опануванням нових медичних концептів, міжмовним 

посередництвом як засобом концептуалізації й категоризації біомедичної 

культури, придатним для усунення лакун у медичній обізнаності реципієнтів 

медичних текстів і залагодження міжкультурних розбіжностей.      

Паралельно досліджуючи категоріальний апарат медичного перекладу 

українськомовної й англомовної культур, можна відмітити загальну 

спрямованість українськомовної біомедичної культури на розв’язання 

проблем письмового перекладу медичних текстів, що протиставляється 

спрямованості англомовної біомедичної культури на пріоритетність усного 

відтворення медичної інформації (звідси пойменування медичного перекладу 

medical interpreting, віднесення його до комплексу «громадських» або 

непрофесійних різновидів двомовного посередництва (community 

interpreting), пов’язаних із захистом прав уражених верств населення), етико-

психологічні проблеми медичного перекладу, деонтологічні вимоги до  

медичного перекладача і комунікативні аспекти перекладу безпосередньо у 

медичному закладі. Засадничою концепцією даної студії, натомість, була 

спроба вийти за межі парадигм суто термінологічного зіставлення 

джерельних і рецептивних біомедичних систем та особливостей застосування 

стратегій і тактик медичного перекладу в письмовій або усній формі, в бік  

когнітивно-дискурсного аналізу міжмовної й міжкультурної комунікації в 

царині медицини. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано в межах комплексної наукової теми Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Мови та літератури народів світу: взаємодія і самобутність» (тема 

№11БФ044-01), затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Метою роботи є побудова часткової теорії медичного перекладу і 

розробка рекомендацій з удосконалення його якості  в напрямку «англійська 

- українська мови». Задля досягнення вказаної мети необхідне виконання 

наступних завдань:  

− виокремити особливе місце медичного перекладу з-поміж інших 

видів міжмовного та міжкультурного посередництва з огляду на його 

функціональне призначення й комунікативно-прагматичне підґрунтя; 
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− описати форми, різновиди та складові медичної інформації як 

об’єкту медичного перекладу й продукту породжуючої біомедичної 

культури; 

− визначити критерії якості медичного перекладу, деонтологічні засади 

поведінки медичних перекладачів; 

− розглянути фенотипні й генотипні характеристики медичного 

перекладу, виходячи з особливостей історичного розвитку, етнокультурної 

специфіки та гносеологічних факторів; 

− довести існуючу кореляцію між функціональним призначенням і 

жанрово-стильовими компонентами медичних текстів в англомовній і 

українськомовній площині; 

− простежити співвіднесення стратегій і тактик медичного перекладу з 

концептуально зумовленою термінологічною варіативністю медичних 

текстів; 

− описати передумови й форми реалізації жанрової асиміляції, 

переадресації й адаптації медичних текстів у перекладі; 

− запропонувати власні алгоритми усного медичного перекладу, а 

також здійснити ератологічний аналіз випадків хибного застосування даних 

алгоритмів.  

Об’єктом дослідження виступає переклад медичних текстів як 

особливий різновид міжмовного та міжкультурного посередництва з метою 

передачі медичної інформації в умовах дискретної й недискретної адресації. 

Предметом дослідження є комплекс ситуативних умов, стратегій і 

тактик відтворення жанрово-стильових та лінгвосеміотичних особливостей 

англомовних медичних текстів українською мовою.  

Матеріал дослідження формують наукові й науково-популярні тексти 

медичної тематики, медична документація, транскрипти медичних промов 

англійською й українською мовами. Переклади медичних текстів мають 

різний експертний статус: серед них є ті, що: 1) виконані професійними 

перекладачами, 2) виконані непрофесійними (громадськими) перекладачами, 

3) виконані шляхом машинного перекладу й розміщені на веб-сторінках 

відповідних медичних установ. Загальний обсяг вибірки становить 4085 

сторінок. 

Виходячи з багатоаспектної, інтердисциплінарної, а відтак всеохопної 

сутності предмету нашого аналізу, в дослідженні використовуються як 

загальнонаукові, так і часткові лінгвістичні й перекладознавчі методи та 

принципи аналізу:  

- Загальнонаукові методи – метод емпіричного пошуку, 

квалітативного спостереження, порівняння, аксіоматичного узагальнення, 

абстрагування, аналогії, індукції, дедукції, опису, аналізу, синтезу, 

узагальнення, моделювання. Загальнонаукові методи залучаються для 

побудови часткових теоретичних моделей медичного перекладу, 

напрацювання їхньої парадигми, вивчення механізмів процесу й редагування 

медичного перекладу. Аксіоматичне узагальнення, аналіз та методика 
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аналогії виявляють відмінності моделювання наукової парадигми міжмовних 

контактів, уніфікують понятійну базу знань у царині перекладу медичних 

текстів. 

- Часткові лінгвістичні та перекладознавчі методи дослідження 

служать для вирішення конкретних теоретичних, експериментальних та 

практичних завдань. Спеціальні методи поєднують мовознавчі, 

літературознавчі та герменевтичні підходи для випрацювання методів 

перекладознавчого аналізу медичних текстів оригіналу і перекладу. Серед 

спеціальних методів використано метод компонентного аналізу, метод 

статистичного аналізу, метод контекстуального аналізу, метод зіставного 

лінгвостилістичного та перекладознавчого  аналізу;  метод накладання 

структур першоджерела та цільового тексту; метод семантичного поля, який 

визначає спільні й відмінні риси семантики оригіналу й перекладу,  

синтагматичний метод для вивчення формального членування, формально-

граматичний аналіз відхилень від норм мовного узусу, метод ізолювання 

фонем, метод семантичної субституції, метод соціолінгвістичного аналізу 

медичного тексту, метод трансформаційного аналізу, метод класифікаційних 

мереж для встановлення існуючих незбігів, нетотожностей елементів ВТ та 

ЦТ.  

- Наукові принципи: експансіонізму – пошук теоретичних парадигм та 

моделей суміжних наук, точок дотику наукових моделей, розширення 

предмету наукового дослідження, обґрунтування інтердисциплінарної 

природи перекладознавчих студій; функціоналізму – дослідження 

індивідуальних особливостей мовлення перекладача та автора оригіналу в 

їхній взаємодії; семантико-центричний принцип; текстоцентричний принцип 

– розширення парадигми прагматичного аналізу одиниці ВТ та ЦТ в 

конкретних комунікативних спрямуваннях; принцип антропоцентризму; 

принцип експланаторності.     

Новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній уперше: 

− розглянуто особливий статус медичного перекладу в системі 

галузевих і спеціальних форм міжмовного посередництва; 

− описано категоріальний апарат і створено власні моделі медичного 

перекладу; 

− доведено культурну специфічність медичного перекладу як 

феномену, що випливає з особливостей біомедичної культури і парадигми 

біомедичної комунікації; 

− окреслено фахову компетенцію медичного перекладача, діапазон 

його ролей, професійних настанов і алгоритмів поведінки; 

− запропоновано систему аксіологічних критеріїв відтворення 

медичної інформації; 

− проведено зіставний аналіз ЖСД (жанрово-стильової домінанти) 

основних типів медичних текстів, спрямованих на лікарів і пацієнтів; 
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− проведено зіставний статистичний аналіз стратегій і тактик 

відтворення жанрово-стильових компонентів англомовних медичних текстів 

в українськомовній площині; 

− описано передумови й форми реалізації жанрової асиміляції, 

переадресації й адаптації медичних текстів у перекладі; 

− запропоновано власні алгоритми усного медичного перекладу; 

− здійснено ератологічний аналіз випадків хибного застосування даних 

алгоритмів.  

 Новизну дисертаційного дослідження відбито в положеннях, які 

виносяться на захист: 

1. Переклад медичних текстів як різновид двомовної 

комунікативно-когнітивної  діяльності є засобом передавання інформації  і 

узгодження концептуально-предметних компетенцій різномовних 

комунікантів  у сфері охорони здоров'я. Специфіка перекладу медичних 

текстів визначається, окрім МО та МП, присутністю третього коду (латини) й 

гібридною природою відтворюваної інформації (вербальних, вербалізованих і 

невербальних текстів).    

2. Особливості забезпечення двомовної комунікації в медичній 

царині покладено в основу розробленої теорії медичного перекладу, яка 

уможливила побудову його комунікативно-інтерпретативної моделі, 

виокремлення стратегій і тактик створення цільового медичного тексту, 

змістовно-тотожного й комунікативно-рівноцінного текстові оригіналу, 

поряд з обґрунтування критеріїв оцінки якості медичного перекладу. У свою 

чергу, подана теорія усного медичного перекладу дозволила опрацювати 

його психолінгвістичні засади та проблеми унормування різновидів усного 

міжмовного посередництва, спрямованих на адресатів з різними 

когнітивними та соціокультурними характеристиками.    

3. Урахування компонентів комунікативної ситуації медичного 

перекладу (мети, предмету біомедичної комунікації, характеристик адресанта 

й адресата, мовних засобів) забезпечує адекватну передачу медичної 

інформації, що ґрунтується на принципі синергетики й супроводжується 

різним ступенем успішності, залежно від типу адресації (дискретна й 

недискретна), жанру й галузевої належності медичного дискурсу, збігу 

концептуально-предметних обширів адресанта й реципієнта медичних 

текстів і, в ширшому розумінні, особливостей біомедичної культури й 

парадигми біомедичної комунікації.  

4. Категорія якості посідає одне з чільних місць у медичному перекладі, 

оскільки безпосередньо корелює з психометричною валідністю (доказовістю) 

медичної документації й опосередковано – з правильно встановленим 

діагнозом, якістю життя й коректно розробленою системою (само-)догляду за 

хронічними хворими. До текстоцентричних критеріїв оцінки якості 

медичного перекладу входять категорії точності, прецизійності, а також 

експресивно-стилістичної тотожності, яка забезпечує реципієнту 

враження, що він читає текст в оригіналі. Дотичними до текстоцентричних 
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критеріїв оцінки якості перекладеного медичного тексту вважаємо категорії 

еквівалентності, тобто наближення до смислової структури оригіналу, 

більш-менш точне відтворення його змісту, та адекватності, тобто 

функціональної тотожності оригіналові, за якої враховується рецепція 

медичного дискурсу. 

5. У медичному перекладі превалюють крос-культурний та 

концептуальний різновиди еквівалентності, перший із яких передбачає 

паритет між мовленнєвими виявами вихідної культури та культури, що 

обслуговується мовою перекладу, а другий враховує валідність біомедичного 

концепту та частоту виникнення конкретних біомедичних феноменів у житті 

представників зіставлюваних культур. Етико-деонтологічні критерії оцінки 

якості усного медичного перекладу, у свою чергу, включають комунікативну 

автономію учасників медичної комунікації, тобто здатність кожної зі сторін 

взаємодії брати на себе відповідальність і встановлювати контроль процесу 

комунікації, конфіденційність, неупередженість, культурну 

поінформованість, дотримання рольових обмежень, повагу до учасників 

комунікації та медіацію (перекладацьке посередництво), пов’язану з 

формуванням проміжних смислів у свідомості  перекладача, задіяного у  

міжкультурній біомедичній комунікації.  

6. Прагматичний вплив на реципієнта ЦТ у медичному перекладі, що 

має відповідати впливові на реципієнта ВТ, досягається за врахування 

комунікативної ситуації, жанрово-стилістичних характеристик ВТ, ступеня 

асиміляції конкретного жанру або дискурсного типу в цільовому середовищі, 

достатнього рівня перекладацької компетенції (зокрема, її предметної 

складової) та характеристик реципієнта ЦТ. Про важливість прагматичного 

компоненту в медичному перекладі свідчить вирізнення в його таксономічній 

системі усного громадського перекладу, мета якого - сприяння вразливим 

суб’єктам (пацієнтам) та соціально незахищеним групам в одержанні 

підтримки  (у вигляді ліків, інформації, медичного страхування) з боку 

державної установи або особи, наділеної компетенцією та професійним 

авторитетом (лікаря).  

7. Прагматична та соціокультурна адаптація цільового тексту напряму 

пов’язані зі стратегією переадресування перекладу, тобто створення ЦТ для 

адресата, що відрізняється від реципієнта ВТ не тільки національно-

культурною належністю, а й соціальними характеристиками (віком, фізичним 

станом, освітнім рівнем, медичною обізнаністю), належністю до певної 

біомедичної культури. Прагматична та соціокультурна адаптація присутні в 

усіх різновидах  діяльності  медичного перекладача, проте їхній розподіл 

нерівномірний і випливає з особливостей комунікативної ситуації перекладу.    

8. Усвідомлення універсальних та етноспецифічних особливостей 

міжкультурної комунікації в медичній сфері сприяє ефективному 

використанню репродуктивних та адаптивних стратегій відтворення 

інформації. В медичному перекладі реалізуються три основні групи 

перекладацьких стратегій: репродуктивні, адаптивні й репродуктивно-
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адаптивні.  Тактики медичного перекладу -  це комплекс систематизованих 

перекладацьких операцій, що застосовуються для реалізації перекладацької 

стратегії й досягнення мети медичного перекладу. Вони включають 

застосування прямих повних відповідників (еквівалентів) біомедичних 

концептів оригінального тексту, а також перекладацьких трансформацій 

(замін, додавань і вилучень).     

9. Оскільки в силу мовних, стильових, соціокультурних відмінностей 

абсолютно ідентичний переклад будь-якого оригіналу медичного тексту 

неможливий, необхідно обирати комплексний підхід до виявлення і 

відтворення жанрово-стильової домінанти, тобто інваріанту, який 

відрізнятиметься залежно від дискурсної типологіі та жанрово-функційної 

класифікації текстів, а також парадигм і теоретичних моделей медичного 

перекладу. Жанрова полісистема медичних текстів тяжіє до двох 

протилежно-спрямованих полюсів: 1) гомогенізації, тобто спрямування 

медичних текстів на «ідеального» реципієнта із заданим рівнем медичної 

обізнаності, та 2) диверсифікації, тобто спрямування медичних текстів на 

різні групи реципієнтів (тексти, призначені для фахівців (медиків), і тексти, 

призначені для нефахівців (пацієнтів)). Якщо ж групи реципієнтів у вихідній 

і цільовій культурі відрізняються ступенем медичної обізнаності, 

спостерігається деформація жанру (тобто порушення жанрово-стильової 

домінанти (ЖСД)) в цільових зразках медичних текстів, яка супроводжується 

виникненням трансжанрів, тобто жанрів, реалізованих виключно в 

перекладі. Останнім притаманні однак культурні, когнітивні й дискурсивні 

властивості, відмінні від аналогів МО й МП, які функціонують у відповідних 

біомедичних культурах.     

10. Певний медичний трансжанр стає доступним рецептивній аудиторії 

внаслідок жанрово-стильової інтерференції, тобто запозичення і 

прилаштування досі невідомого або недостатньо асимільованого жанру до 

очікувань представників цільової культури. Жанрово-стильова інтерференція 

включає стадію адаптації до панівних норм цільової біомедичної 

лінгвокультури. Кінцевим етапом адаптації є асиміляція, тобто повне 

освоєння жанру цільовою аудиторією з перенесенням певних жанрових норм 

з культури МО в культуру МП. Жанрова інтерференція підкріплюється 

репродуктивними стратегіями відтворення оригіналу, або транскрипцією в 

найширшому сенсі (послівному або по-морфемному перекладі), в той час як 

жанрова асиміляція передбачає широке застосування адаптації.   

11. Якщо риторико-стилістичне оформлення й термінологічне 

наповнення адаптованих медичних текстів в перекладі спирається на 

питомий мовний матеріал, відбувається автологічне прирощення, тобто 

освоєння нових жанрів шляхом уподібнення їх до існуючих у вітчизняній 

культурі зразків. Коли ж відсутність відповідних структур у питомому 

матеріалі зумовлена розбіжностями мов, або вплив більш престижної 

біомедичної культури призводить до інтерференції, виникає алогенне 

перенесення жанрово-стильових домінант іншомовного медичного тексту на 
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національний ґрунт. Автологічне прирощення й алогенне перенесення є 

двома конкуруючими підходами до інтерпретації жанрово-стильових 

домінант медичних текстів. 

12. Брак спеціальних знань та чинник стресу в міжмовній комунікації 

призводять до перекладацьких помилок, аналіз яких складає ератологічний 

аспект перекладознавчих студій в галузі медичного перекладу. Ератологічні 

дослідження допомагають виявити «сліпі зони», тобто недосконало 

розвинені елементи фахової компетенції медичного перекладача, й унаслідок 

їхнього коригування, - поліпшити якість перекладу текстів медичної 

тематики.  

Теоретичне значення роботи полягає в розбудові теоретико-

методологічних основ медичного перекладу. Розроблений категоріальний 

апарат та теоретичні моделі є внеском як у загальну теорію перекладу, так і в 

спеціальні теорії перекладу, де об’єктом дослідження виступають 

інформативні тексти. Авторські алгоритми усного медичного перекладу 

реалізують новий погляд на проблеми перекладознавства, які розробляються 

в межах теорії міжкультурної фахової комунікації, функціонально-

діяльнісної теорії перекладу, когнітивної транслятології, соціології 

перекладу. Отримані в роботі результати мають теоретичне значення також 

для суміжних дисциплін, серед яких лінгвосинергетика, корпусна та 

комп’ютерна лінгвістика. 

Практична цінність роботи визначається тим, що результати 

дослідження можуть слугувати методологічним підґрунтям удосконалення 

практики перекладу медичних текстів та підготовки перекладачів, зокрема у 

викладанні нормативних дисциплін, а також дисциплін вільного вибору 

студента, серед яких, «Теорія перекладу», «Техніка перекладу», «Актуальні 

питання перекладознавства», «Жанрові теорії перекладу», «Науково-

технічний переклад», а також спецкурсів із перекладу медичних текстів. 

Розроблені алгоритми й теоретичні моделі  можуть застосовуватись у 

методиці викладання перекладу та на заняттях з дисциплін «Методологія 

перекладознавчих досліджень», «Практичний курс перекладу», «Перша 

іноземна мова і переклад», «Практика усного перекладу». Методологія й 

дослідницькі принципи, представлені в роботі, можуть використовуватись як 

основа подальших дисертаційних досліджень у напрямі перекладу 

спеціальних текстів, жанрових теорій перекладу тощо. 

Особистий внесок здобувача. Усі винесені на захист результати 

дослідження належать автору. Дисертаційне дослідження, монографія, 

наукові публікації написані здобувачем одноосібно. Особистим внеском 

здобувача є випрацювання теоретико-методологічних засад дослідження; 

створення моделі представлення об’єкта дослідження; розробка методики 

аналізу й оцінки об’єкта дослідження; графічне представлення даних і 

результатів практичної частини роботи; добір матеріалу. 
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Достовірність висновків забезпечується застосуванням 

міждисциплінарної методології, широким теоретичним підґрунтям, 

достатнім обсягом та репрезентативністю досліджуваного матеріалу. 

Апробація дослідження. Основні положення та результати 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та практики 

перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (2014 – 2017 рр.), а також 

оприлюднювалися на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Тенденції та напрями в сучасній філології та міжкультурній комунікації», 

Херсонський державний університет, 17-18 жовтня 2013 р.; Міжнародній 

науковій конференції «Етнознакові функції культури: мова, література, 

фольклор», Інститут філології, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, 17 жовтня 2013 р.; Міжнародній конференції «Переклад і 

кіно: Розмаїття підходів, точки дотику», Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 20-21 березня 2014 р.; Всеукраїнській 

науковій конференції за участю молодих учених «Філологічна наука в 

інформаційному суспільстві», Інститут філології, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 10 квітня 2014 р.; I Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації», 

Херсонський державний університет, 16-17 травня 2014 р.; Міжнародній 

науковій фаховій конференції 59th Annual Conference of the ILA (International 

Linguistic Association) “The Linguistics of Rhetoric and Debate”, Університет 

Пантеон-Асса (Université Panthéon-Assas), м. Париж, Франція, 22-24 травня 

2014 р.; Міжнародній науковій фаховій конференції International Conference 

of the CERLIS (Research Centre on Languages for Specific Purposes) “The 

Language of Medicine: Science, Practice and Academia”, Університет Бергамо 

(University of Bergamo), м. Бергамо, Італія, 19-21 червня 2014 р.; 

Міжнародній науковій конференції «Сучасна філологія: парадигми, 

напрямки, проблеми», Інститут філології, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 9 жовтня 2014 р.; Міжнародній науковій 

фаховій конференції “Urgent Problems of Philology and Linguistics”, Society for 

Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, м. Будапешт, 

Угорщина, 31 жовтня 2014 р.; Всеукраїнських наукових читаннях за участі 

молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту», Інститут 

філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 8-10 

квітня 2015 р.; VI Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції 

«Молодежь и наука: проблемы современной филологии и методики 

преподавания филологических дисциплин», УлГПУ ім. І.Н.Ульянова, м. 

Ульяновськ, РФ, 18-19 квітня 2015 р.; Міжнародній науковій фаховій 

конференції Annual International Congress on Medical Interpreting “United we 

are stronger!”, International Medical Interpreters Association (IMIA), 

Університети Шейді-Гроув (Universities at Shady Grove), м. Роквілл, США, 

23-26 квітня 2015 р.; ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Мова як засіб міжкультурної комунікації», Херсонський державний 
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університет, 15-16 травня 2015 р.; XXIV Міжнародній науковій конференції 

«Мова і культура» імені Сергія Бураго, Інститут мовознавства ім. О. О. 

Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України, Інститут 

літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут психології імені Г. 

С. Костюка АПН України, Інститут іноземної філології Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Інститут вищої освіти 

НАПН України, Національна музична академія ім. П. І. Чайковського, 

Видавничий дім Дмитра Бураго, Інститут філології, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 22-25 червня 2015 р.; Міжнародній 

науковій конференції «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному 

контексті», Інститут філології, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, 8 жовтня 2015 р.; Міжнародній науково-практичній 

конференції «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення», 

Міжнародний гуманітарний університет, Факультет лінгвістики і перекладу, 

м. Одеса, 20-21 листопада 2015 р.; ІІІ Міжнародній молодіжній науково-

практичній конференції «Молодежь и наука: слово, текст, личность», УлГПУ 

ім. І.Н.Ульянова, м. Ульяновськ, РФ, 22-23 квітня 2016 р.; ІІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації», 

Херсонський державний університет, 22-23 квітня 2016 р.; ІІ Міжнародній 

конференції «Весняні наукові читання», Центр наукових публікацій, м. Київ, 

28 квітня 2016 р.; Міжнародній науковій фаховій конференції Annual 

International Congress on Medical Interpreting «Medical Interpreters: A Vital Part 

of Coordinated Health Care Delivery», International Medical Interpreters 

Association (IMIA), м. Бостон, США, 29 квітня-1травня 2016 р.; Міжнародній 

науковій фаховій конференції 57th Annual American Translators Association 

Conference, American Translators Association (ATA), м. Сан-Франциско, США, 

2-5 листопада 2016 р.; VIІ Міжнародній молодіжній науково-практичній 

конференції «Молодежь и наука: проблемы современной филологии и 

методики преподавания филологических дисциплин», УлГПУ ім. 

І.Н.Ульянова, м. Ульяновськ, РФ, 28 квітня 2017 р.; Міжнародній науковій 

фаховій конференції Annual International Congress on Medical Interpreting 

«Interpreters, Providers, and Regulators: A Partnership for Patient Safety», 

International Medical Interpreters Association (IMIA), м. Х’юстон, США, 2-4 

червня 2017 р.  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 32 наукові 

праці: 1 одноосібну монографію «Переклад медичних текстів: теорія та 

практика» (К., 2017); 1 розділ у колективній монографії; 30 наукових статей, 

з яких 24 – у фахових виданнях ДАК України і 6 – в іноземних наукових 

періодичних виданнях (18 входять до науко-метричних баз). 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, семи розділів з 

прикінцевими висновками, загальних висновків, списку використаної 

літератури та додатків – авторських алгоритмів усного медичного перекладу. 

Дисертація містить 8 таблиць, 36 рисунків і схем. Загальний обсяг праці 

становить 511 сторінок, із них обсяг основного тексту складає 369 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, мету та завдання роботи, окреслено методи аналізу перекладу 

медичних текстів, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення, зазначено особистий внесок здобувача, наведено форми апробації 

результатів дослідження. 

Перший розділ дисертаційного дослідження «Медичний переклад: 

стратегії й тактики» присвячено визначенню об’єкта, його функцій та 

різновидів, категоріального апарату та теоретичних моделей роботи. У ньому 

розкриваються прагматичні аспекти міжмовної взаємодії в медичній царині, 

передачі медичної інформації на інтра- й інтермовному рівнях, розподіл 

ролей у комунікативному трикутнику «лікар-перекладач-пацієнт», особливий 

культурно-специфічний габітус медичного перекладача, що в свою чергу 

визначає ієрархію складових перекладацької компетенції. 

Медичний переклад є опосередкованою міжмовною і міжкультурною 

комунікацією між мовцями, які можуть мати однаковий (лікар - лікар) і 

неоднаковий соціально-комунікативний статус (лікар - пацієнт або його 

представник), з метою передавання медичної інформації. Головними 

функціями медичного перекладу є інформаційна, просвітницька і рекламна. 

Медичний переклад як опосередкована комунікативна діяльність 

відбувається у письмових і усних жанрах і ґрунтується на застосуванні як 

репродуктивних, так і адаптивних стратегій.  Серед письмових жанрів 

медичного перекладу зазначимо медичну документацію, наприклад, 

епікризи, передопераційні інструкції, опитувальники, форми інформованої 

згоди на проведення лікування або операції тощо, фармацевтичну 

документацію, наприклад,  досьє лікарських препаратів, листки-вкладиші, 

інструкції для медичного застосування препарату тощо, наукову і методичну 

літературу, зокрема, енциклопедії, наукові статті, монографії, посібники 

тощо, медичні рекламні тексти. З–поміж усних жанрів варто згадати: 

медичні консультації, виступи на конференціях, постерні доповіді, лекції 

тощо.  

Дослідження якості медичних перекладів в аспекті квалітативного 

спостереження може здійснюватися за допомогою двох методик: крос-

культурної адаптації та крос-культурного зіставлення. Адаптація 

зорієнтована на дослідження поширеності певного феномену в різних 

культурах, тобто концепт, описаний однією мовою, адаптується до 

функціонування в іншій культурі. Крос-культурне зіставлення вивчає  

відмінності у виявах того чи іншого феномену в різних культурах. 

Дослідження відмінностей стає можливим тільки на основі порівняння 

еквівалентних перекладів, а отже етап крос-культурної адаптації завжди 

передує зіставленню. 

Відштовхуючись від запропонованої Р. Якобсоном схеми, подаємо 

найзагальнішу модель опосередкованої міжмовної медичної комунікації: 
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Рис. 1. Модель опосередкованої міжмовної медичної комунікації 

У ній роль адресанта виконують співробітники медичного закладу, 

роль адресата – пацієнти та члени їхніх родин. Контактні функції перебирає 

на себе перекладач, який і забезпечує передавання медичної інформації 

(повідомлення), вираженої вербальними, вербалізованими та невербальними 

засобами (кодом). До контексту медичної комунікації відносимо сукупність 

наступних факторів: 

– фактор джерела повідомлення (співробітник медичного закладу, дані 

діагностичної методики, результати медичного огляду, лабораторних аналізів 

тощо);  

– тематичні рамки повідомлення (епідеміологія, діагностика, перебіг і 

симптоматика захворювання (розладу), терапія, профілактика й диспансерне 

спостереження); 

– фактор події, яка послужила підґрунтям для повідомлення (медична 

консультація, плановий диспансерний огляд, передопераційна підготовка 

пацієнта, підписання ІЗ, заповнення опитувальника тощо); 

– характеристика аудиторії-реципієнта (демографічні характеристики 

(вік, стать тощо), ступінь ураженості недугом, наявність гострої (хронічної) 

форми захворювання, ступінь медичної обізнаності, прийнята у відповідній 

біомедичній парадигмі ієрархія відносин «пацієнт – лікар» тощо); 

– фактор часових рамок (хронолектна варіативність медичної 

комунікації); 

– фактор цілі та мотиву повідомлення (прагматика медичного 

перекладу, заснована на прямій (безпосередній) каузальності, вибір 

парадигми медичної комунікації, що зорієнтована на пацієнта або на 

конкретне захворювання). 

Екстраполюючи комунікативно-інтерпретативну модель перекладу 

О.І.Чередниченка на медичний переклад, можна стверджувати, що  блок 

автора-відправника вихідної інформації (а отже, фахівця-медика) охоплює 

позамовну (реальну або уявну) дійсність, затекст, що представлений в тексті 

мовою оригіналу, контекст, представлений біомедичною культурою, до якої 

належить автор повідомлення. 

Блок перекладача-першого одержувача вихідної інформації включає 

три основні складові: 1) зорове/слухове сприйняття та розуміння оригіналу 

шляхом його девербалізації; 2) перекодування девербалізованого змісту, 

тобто його вкладення у вторинну мовну форму; 3) редагування 

перекладеного тексту, щоб найточніше відтворити затекст, жанрово-стильові 
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особливості оригіналу (ЖСД) та забезпечення сприйняття кінцевим 

одержувачем.  

Третій блок представлений індивідуальним або колективним 

одержувачем (пацієнтом та його родиною), що належить до певного 

соціокультурного пласту, володіє певним ступенем медичної обізнаності, 

концептуально-предметним обширом, до якого й адаптується текст. 

Фільтрами, які безпосередньо впливають на успішність проходження 

повідомлення комунікативними каналами, виступають: 

− час та вік (втрата медичною інформацією актуальності з часом, 

хронолектна варіативність, спричинена віковими характеристиками 

реципієнта); 

− компетенція перекладача (знання обох мов, медична обізнаність, 

володіння техніками перекладацьких трансформацій та ін.); 

− обсяг та зміст повідомлення (медична інформація може бути 

різнорідною (вербальною, вербалізованою, невербальною) та об’ємною 

(інформативно-щільною), що впливає на якість її сприйняття); 

− фізичні завади (шум, пошкодження паперу, невдале графічне 

оформлення медичного документу тощо); 

− комунікативна компетенція учасників (незбіг комунікативно-

предметних обширів, ступеню медичної обізнаності). 

Додавши до комунікативної моделі медичного перекладу 

вищезазначені фільтри, отримуємо наступну схему перекладацької 

інтерпретації: 

 

 

Рис. 2. Комунікативно-інтерпретативна модель медичного 

перекладу 

Перекладацькі рішення залежать від комплексу мовних та позамовних, 

текстових та позатекстових чинників.  

До мовних чинників медичного перекладу відносимо: 

- (не)розвиненість термінологічного апарату медицини; 
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- відкритість (закритість) мови до зовнішніх впливів (інтерференції, 

запозичень); 

- частка й розподіл питомих і запозичених термінологічних одиниць; 

- (не)припустимість термінологічної варіативності в медичних 

текстах; 

- багатство/бідність жанрової полісистеми («жанрового ландшафту»); 

- наявність/відсутність диверсифікації жанрів медичних текстів з 

огляду на реципієнта; 

- усталений регістр медичної комунікації.     

До позамовних чинників медичного перекладу відносимо: 

- різновид панівної біомедичної культури з закріпленим діапазоном 

ролей та габітусів медичного перекладача; 

- парадигма біомедичної комунікації з закріпленими уявленнями про 

ієрархію комунікантів, регістр комунікації, параметри перекладацького 

посередництва; 

- статус (ступінь розвиненості) рецептивної біомедичної культури по 

відношенню до вихідної; 

- ступінь біомедичної обізнаності, рівень концептуально-предметного 

обширу реципієнтів; 

- доступність довідкових медичних джерел (онлайн та друкованих 

версій); 

- компетенція медичного перекладача, зокрема розвиненість її 

предметної складової. 

До текстових чинників медичного перекладу належать: 

- різноманітність і усталеність елементів ЖСД медичних текстів; 

- наявність/відсутність інтра- та інтертекстуальної термінологічної 

варіативності; 

- наявність/відсутність інтра- та інтертекстуальної термінологічної 

гомогенності; 

- спрямованість медичного тексту на конкретну групу реципієнтів, 

поєднаних спільними демографічними характеристиками, ступенем 

вираженості, формою й характером захворювання, збігом концептуально-

предметних обширів, що дають змогу прогнозувати (не)успішність рецепції 

цільової версії; 

-  прагматична адаптація медичного тексту до очікувань, закріплених 

у певній рецептивній культурі за зразками подібного жанру; 

- стратегії й тактики забезпечення читабельності відповідного жанру 

медичних текстів; 

- призначення медичного тексту (інформування, реклама, 

психометричний інструмент досліджень), що визначає текстоцентричні 

аспекти оцінки якості перекладених версій; 

- статус вихідного тексту в рецептивній культурі («золотий стандарт», 

прецедентний текст), що позначається на виборі 

репродуктивного/адаптивного підходу до перекладу.  
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До позатекстових чинників медичного перекладу належать: 

- данина моді, престижності вихідної біомедичної культури; 

- розвиток економічних та культурних зв’язків між англомовними 

країнами та Україною; 

- вплив стереотипного сприйняття інших країн, їхнього стилю життя 

та біомедичної культури пересічними громадянами (пацієнтами та їх 

сім’ями);   

- етико-деонтологічні переконання комунікантів; 

- методики визначення читабельності медичних текстів, ступеня 

розвиненості медичної обізнаності реципієнтів; 

- переважне застосування репродуктивного/адаптивного підходу до 

відтворення медичної інформації; 

- запозичення медичних термінів іншомовного походження для 

демонстрації освіченості або неординарності і сприйняття реципієнтами 

іншомовного медичного терміна як більш ученого, престижного, такого, що 

краще звучить; 

- вживання іншомовних запозичень з метою “осучаснити” цільовий 

медичний текст. 

 Діяльність медичного перекладача може опредметнюватися в декількох 

напрямках, серед яких: децентрування – перекладацька техніка, завдяки якій 

з чорнового оригіналу створюються два довершені тексти МО та МП шляхом 

множинних парафразів та тлумачень; прямий переклад, в якому задіяний 

один перекладач; паралельні переклади, що здійснюються кількома 

фахівцями незалежно одне від одного й називаються «комітетськими» або 

«командними»; оперативний переклад (on the fly, ad hoc), що застосовується 

в основному для передачі змісту опитувальників; зворотній переклад (back 

translation) для оцінки якості тексту МП шляхом порівняння його з текстом 

МО. 

Сучасні світові дослідження в галузі медичного перекладу переконливо 

доводять, що вирізнити єдину роль, яку той чи інший перекладач примірює 

під час виконання фахових обов’язків, неможливо. Радше мова йде про 

певний набір стратегій і тактик професійної поведінки, які випливають з 

особистісних преференцій, етико-деонтологічних вимог галузі, в якій працює 

перекладач (медицини),  та норм і правил конкретного медичного закладу. 

Символічним капіталом медичних перекладачів виступає їхня медична 

обізнаність і знання особливостей цільової  біомедичної культури. Габітус 

медичного перекладача одночасно є проекцією символічного капіталу на 

професійні налаштування й результатом його застосування в обставинах 

конкретної міжмовної й міжкультурної взаємодії. У комплексі габітусів 

вирізняються: 

- габітус невидимого рушія комунікації (модель передавача змісту). 

Приймаючи цей габітус, перекладач відмовляється від права робити 

самостійний внесок у комунікацію: Tell him that goiter is the increase in the 
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size of the thyroid, which is a gland. - Скажіть йому, що зоб – це збільшення 

щитовидки, такої залози; 

- габітус видимого співтворця комунікації. У габітусі видимого 

співтворця перекладач набуває функцій міжмовного й міжкультурного 

посередника, виступає неупередженим, але активним учасником взаємодії 

між лікарем та пацієнтом. У результаті він отримує право втручатися в 

комунікативний процес, але й бере на себе конкретні комунікативні 

зобов’язання (наприклад, сприяти встановленню взаєморозуміння між 

лікарем і пацієнтом, викликати в реципієнта повагу до відправника 

повідомлення), пор.: The PPD skin test and this initial screening must be finished 

before the child is allowed to attend school but if your children were vaccinated 

with BCG, they may have a positive reaction to a TB skin test. This reaction may 

be due to the BCG vaccine itself or to a latent TB infection. - Проба Манту – це 

найперший метод перевірки здоров’я дитини, що готується до школи. Але 

якщо Ваші діти прищеплені вакциною БЦЖ, у них може бути позитивна 

проба. Це або через вакцину, або через присутність латентної інфекції в 

організмі. 

Габітус невидимого рушія комунікації корелює з алгоритмічним 

підходом до відтворення медичної інформації, де самостійність фахових 

рішень зводиться до мінімуму, а перекладач постійно звіряється з існуючим 

алгоритмом або набором рішень. В оцінці ж ефективності цільового 

продукту панує прескриптивна парадигма. Натомість, габітус видимого 

співтворця комунікації співвідноситься з евристичним підходом, відзначеним 

гранично високою відповідальністю за прийняті рішення, проте й більшою 

свободою та глибшим емоційним та інтелектуальним зануренням виконавця 

у процес. Цілком очевидно, що в оцінці прагматичного впливу цільового 

продукту на адресата панує дескриптивна парадигма. 

Перекладацька компетенція є складною, багатоплановою категорією, 

що формується габітусом і доповнюється шляхом прирощення символічного 

капіталу. Компетенція медичного перекладача, хоч і випливає із 

загальнофахової, має чітко виражені особливості, що формуються 

специфікою галузі, об’єктом перекладу (медичними текстами) й параметрами 

медичної комунікації.  

У другому розділі дисертації «Методологія досліджень з теорії та 

практики медичного перекладу» увагу приділено дослідженням жанрово-

стильової домінанти (ЖСД), інформативності й доступності перекладної 

медичної літератури, стратегії й тактикам адаптації медичних жанрів під 

конкретного адресата перекладу. Аксіологічне підґрунтя медичного 

перекладу включає  текстоцентричні й етико-деонтологічні компоненти 

оцінки якості цільових текстів. Поруч із вітчизняними набутками в галузі 

оцінки еквівалентності й адекватності медичного перекладу, запропонована 

модель інтегрує категорії точності, прецизійності, експресивно-стилістичної 

тотожності, а також крос-культурної та концептуальної еквівалентності, що 
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забезпечують психометричну достовірність цільових версій медичних 

текстів. 

Методологічний апарат досліджень медичного перекладу, як і будь-яка 

інша жанрова теорія перекладу, тісно пов’язаний із поняттям “домінанти”, 

яке трактується представниками більшості перекладознавчих шкіл, виходячи 

з особливостей матеріалу відтворення. Так, у медичному перекладі тісний 

зв’язок компонентів гібридних (креолізованих) медичних текстів визначає 

необхідність одночасної обробки граматичної, лексичної, 

стилістичної, загальнотекстової й комунікативної інформації. Конвенційні 

ознаки медичних жанрів мають як культурно-специфічну природу, тобто 

присутність лише в конкретній культурі, так і універсальну, супракультурну 

природу, тобто більш-менш універсальні характеристики. Та навіть у 

випадку супракультурних жанрів (таких як, наприклад, медична наукова 

стаття), реалізація жанрів у конкретній лінгвокультурі нерідко набуває 

своєрідних національно забарвлених форм. 

Жанрово-стильову інтерференцію часто пов’язують зі спробами 

адаптувати досі невідомий або недостатньо асимільований жанр до очікувань 

представників цільової культури. На фенотипному рівні адаптовані медичні 

тексти нерідко відзначаються незвичним графічним оформленням 

(форматуванням, розміром шрифту, вживанням кольорів). Генотипний 

аспект реалізації адаптованих текстів пов’язаний з тим, що категорія адресата 

спрямовує розвиток тексту в композиційному, комунікативному, 

загальномовному відношенні. 

Жанрово-стильова домінанта (ЖСД) реалізується в комплексі мовних, 

композиційних і прагматичних ознак, утворюючи засадничі підвалини 

жанру, який транслюється в лінгвокультуру перекладу. ЖСД, так само, як і 

окремі її компоненти, варіює згідно з очікуваннями етнокультурного 

осередку, в якому представлений відповідний жанр. Тому, досліджуючи 

ЖСД медичних текстів, необхідно вдаватися до контрастивного аналізу 

текстів у двомовній (англійській і українській) площині, а також брати до 

уваги особливості відповідних біомедичних культур.  

На локальному рівні окремих медичних документів варіативність ЖСД 

виявляється в особливостях репрезентації адресанта (наприклад, в тексті 

англомовної інформованої згоди (ІЗ) представленого імпліцитно), адресата 

(імпліцитно вираженого в тексті українськомовних епікризів та експліцитно 

– в англомовних перед- та післяопераційних інструкціях) та загальному 

спрямуванні (адресації) викладу (для українськомовних текстів характерне 

безособове спрямування, для англомовних - діалогічне). 

I have been told who will help, if known. – Мені повідомлять, хто буде 

асистувати (якщо це відомо). 

Хронотопні параметри ЖСД медичних документів реалізуються в 

образі минулого, експліцитно представленого в розділі анамнезу 

україномовних епікризів, та образі майбутнього, - в текстах англомовних ІЗ 

та перед- та післяопераційних інструкцій. Локальний дейксис 
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опредметнюється наданням контактної інформації наприкінці англомовних 

медичних документів. 

Найбільший незбіг текстуальних виявів варіативності компонентів 

ЖСД відзначаємо в мовному втіленні жанру (термінологічна насиченість 

україномовного епікризу, загальновживана лексика англомовних ІЗ та перед- 

та післяопераційних інструкцій), пор: An anesthetic (numbing medicine) will 

be applied to your skin. It will sting for 5 to 10 seconds. Then the area will be 

numb and you will not feel pain. – Вам на шкіру нанесуть анестетик 

(анальгетик). Ви відчуєте печіння протягом 5-10 секунд. Після цього це 

місце «заніміє», і Ви не будете відчувати болю; 

та диктумному змісті (англомовна ІЗ – запрошення до діалогу з 

лікарем, україномовна ІЗ – юридичний документ уніфікованого зразку), пор.: 

Англомовна ІЗ: If it is decided to perform the main operation under 

general anesthetic, I will receive an explanation regarding the anesthesia from the 

anesthetist. - Якщо буде прийнято рішення про проведення основної операції 

під загальним наркозом, то я отримаю пояснення про наркоз від лікаря-

анестезіолога. 

Українськомовна ІЗ: Цим я заявляю і підтверджую, що отримав/ла 

інформацію про інші можливі методи оперативного лікування, про переваги 

і недоліки кожного з цих методів. Мені відомо про побічні явища після 

основної операції, зокрема біль, дискомфорт і обмеження рухливості. - I 

hereby declare and confirm that I have been given an explanation concerning the 

alternative surgical options, and the advantages and disadvantages of each of 

these. I have been given an explanation concerning the expected side effects 

following the primary operation, including: pain, discomfort and limitation of 

motion. 

Оцінка якості кінцевого продукту (тексту) є важливим підрозділом 

жанрової теорії медичного перекладу, оскільки безпосередньо корелює з 

психометричною валідністю (доказовістю) медичної документації й 

опосередковано – з правильно встановленим діагнозом, якістю життя й 

коректно розробленою системою (само-)догляду за хронічними хворими. 

 Аксіологічні моделі медичного перекладу налічують обмежений 

перелік повторюваних компонентів. Серед них є ті, що безпосередньо 

описують текст МП (текстоцентричні), та ті, що стосуються перекладацької 

діяльності загалом (етико-деонтологічні). Загалом, можна говорити про такі 

текстоцентричні аксіологічні компоненти медичного перекладу, як точність 

(повнота, вірність і експресивно-стилістична тотожність викладу), 

еквівалентність, адекватність, і такі етико-деонтологічні компоненти, як 

конфіденційність, безсторонність, повага до комунікативної автономії сторін, 

культурна поінформованість.        

 «Точність» (accuracy) визначається як еквіваленість на рівні змісту 

повідомлення (message equivalence), тобто передбачає відповідність 

лексичних одиниць, контексту, індивідуального стилю автора та будь-яких 

інших ідіостилів, присутніх у тексті ВМ, відповідним елементам тексту МП. 
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Точність дотична до категорій «прийнятності» (acceptability), тобто 

відповідності нормам, правилам та вимогам, які цільова культура висуває до 

текстів певного жанру, й «читабельності» (readability), тобто доступності 

тексту. Поза тим, точність є відображенням цінності (true value) оригіналу й, 

таким чином, видається дотичною до категорії «адекватності» в 

українськомовному перекладознавчому апараті.  

 В усному медичному перекладі категорія «повноти викладу» 

(completeness) отримує особливу вагу внаслідок важливості будь-якої 

інформації про симптоматику, ґенезу захворювання або клініко-

фармакологічний анамнез хворого. Резюмування (summarizing) не 

рекомендоване для застосування під час медичних консультацій, оскільки 

теоретики медичного перекладу вважають за неможливе «узагальнено» 

передати відчуття пацієнта або його стан, особливо якщо від точності 

перекладу залежить здоров’я, а в перспективі й життя пацієнта.  

 «Експресивно-стилістична тотожність» (fluency) перекладу 

забезпечує реципієнту враження, що він читає текст в оригіналі. Це враження 

забезпечується тим, що текст не містить граматичних або орфографічних 

помилок, порушень правил транскодування термінології, власних імен та 

форм звертання. Текст МП інтуїтивно сприймається реципієнтом як 

прийнятний, а його зміст як той, що може бути відповідним чином 

витлумачений.  

 На відміну від текстоцентричних, етико-деонтологічні компоненти 

оцінки якості перекладу письмових та усних текстів можуть бути позбавлені 

позірних вербальних маркерів, так чи інакше простежуваних (а отже, й 

доступних для кількісного вираження й статистичної оцінки) у матеріалі МП. 

Поза тим, вони здатні кардинально змінити сприйняття ситуації перекладу, 

посилити або послабити терапевтичний альянс, повагу й довіру сторін до 

міжмовного посередника особисто й перекладацької професії загалом.  

Комунікативна автономія є частиною ширшої категорії «настановної 

автономії пацієнта» (attitudinal autonomy), тобто комплексу прав, що 

спрямовані на прийняття самостійних рішень щодо власного здоров’я й 

добробуту. При цьому медичні працівники зобов’язані надати пацієнтові усю 

необхідну інформацію, проте утримуються від прямого впливу на їхні 

рішення.  

Дотичними до «захисту комунікативної автономії» вважаємо також 

етико-деонтологічні вимоги «конфіденційності» й «неупередженості». 

Зокрема, модель самопрезентації медичного перекладача перед початком 

консультації носить акронімічну назву CIFE (C-Confidentialty 

(конфіденційність), I-Use the First Person (здійснення перекладу від першої 

особи), F-Flow (регулювання перебігу комунікації, чергування реплік та 

темпу мовців), E-Everything You Say Will Be Interpreted («Все сказане Вами 

буде перекладено» - ознака безстороннього ставлення перекладача, 

попередження конфлікту інтересів) задля нагадування, які передумови 

фахової діяльності повинні бути роз’яснені сторонам. Ще одним виявом 
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конфіденційності є вимога знищувати нотатки, зроблені під час послідовного 

чи синхронного перекладу консультації в присутності пацієнта.  

Вимога «культурної поінформованості» перетинається з «дотриманням 

рольових обмежень» і «повагою до учасників комунікації». Так, «повага» до 

представників відмінних лінгвокультурних осередків виявляється у вживанні 

правильних форм звертання, культурно релевантних поведінкових виявів 

(зоровий і тактильний контакт, невербальні маркери: міміка, жести), 

визнання й піднесення «інакшості» комунікантів.  

 Категорія адекватності отримує особливу вагу в методології 

медичного перекладу, оскільки вона прямо визначає критерії оцінки якості 

процесу ретрансляції повідомлення цільовою мовою й продукту даної 

ретрансляції – письмового або усного тексту. Між тим, підходи до 

визначення адекватності медичного перекладу суттєво різняться не тільки в 

межах культур, а й залежно від галузі медицини, специфіки перекладацької 

діяльності (усний-письмовий, професійний-ad hoc), цільової аудиторії 

(дослідники, медперсонал, пацієнти тощо) з її етнокультурними 

особливостями та очікуваннями. Важливим складовим компонентом, що 

уможливлює досягнення адекватності медичного перекладу, є культурна 

компетенція, яка теж позначена прикметною етноспецифічною 

спрямованістю. 

 Крос-культурна еквівалентність в медичному перекладі вважається 

сумою чотирьох складових: концептуальної, операційної, шкалової й 

метричної еквівалентностей. Концептуальна еквівалентність далеко не 

завжди передбачає буквальний переклад, вона заснована на однаковому 

ефекті, який текст викликає в первинній та вторинній цільовій аудиторії 

респондентів. Фактично концептуальна еквівалентність наслідує «динамічну 

(функціональну) еквівалентність» Ю.Найди й Ч.Тейбера. 

Операційна еквівалентність означає те, що в якому б форматі не 

існував оригінальний варіант медичного тексту, його переклади будуть мати 

аналогічний статус джерела достовірних даних. Це, насамперед, стосується 

тих випадків, коли медичний текст викладений в Інтернеті, а його аналоги 

роздаються реципієнтам у вигляді роздруківок. 

Шкалова або конструктивна еквівалентність описує психометричну 

відповідність оригінальної та перекладної версії тексту (наскільки остання 

вписалася в культурний контекст аудиторії-реципієнта, чи підлягає змінам 

тощо). Метрична еквівалентність передбачає аналогію ступеня інтенсивності 

й проявів порушень або захворювань у пацієнтів, які є суб’єктами досліджень 

(огляду). 

 Підходи до адекватності медичного перекладу визначаються  впливом 

вихідного матеріалу, обставин комунікації (усний-письмовий переклад), 

вимог до перекладацької компетенції (професійний-непрофесійний) та 

етнокультурних особливостей цільової аудиторії.  

Третій розділ «Відтворення жанрово-стилістичних особливостей 

медичних текстів у площині  письмового перекладу» містить зіставний 
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перекладацький аналіз медичних текстів різного спрямування. Показано, що 

деякі з них несуть відбиток жанрово-стильової інтерференції (асиміляції або 

трансплантації жанрово-стильових характеристик на вітчизняний 

біомедикокультурний ґрунт). Унаслідок цього відбувається деформація 

жанру із подальшим виникненням трансжанрів, тобто жанрів, реалізованих 

виключно в перекладі, що володіють культурними, когнітивними й 

дискурсними властивостями, відмінними від аналогів МО й МП, які 

функціонують у відповідних біомедичних культурах.  

У рамках нашого дослідження ми вирізняємо низку перекладних 

медичних жанрів, спрямованих на пацієнта (нефахівця): листки-вкладиші, 

перед- та післяопераційні інструкції, опитувальники, інформовані згоди (ІЗ), 

та низку перекладних медичних жанрів, спрямованих на лікаря (фахівця): 

епікризи, медичні статті, монографії. Окрім належності до дискретного або 

недискретного різновиду медичної комунікації, ці жанри в теоретико-

гносеологічному аспекті мають наступні характеристики: 1) рефлективність, 

взаємопов’язаність і наступність, 2) різний ступінь цільової біомедико-

культурної адаптації: деякі жанри медичних текстів позначені культурною 

лакунарністю (епікризи наявні лише в слов’янській біомедичній парадигмі), 

деякі є результатом культурної трансплантації (ІЗ), ще інші переживають 

стадію акультурації (перед- та післяопераційні інструкції, які в  слов’янській 

біомедичній парадигмі існують переважно в усному втіленні), 3) перехід до 

іншої жанрової групи в результаті перекладацького посередництва, яке 

порушує ЖСД оригінальних текстів (перекладені листки-вкладиші й ІЗ 

стають в українськомовній біомедичній парадигмі медичними жанрами, 

спрямованими на лікаря (фахівця)).   

Англомовні Patient information leaflets (PILS) або інформаційні листки 

пацієнта є важливим елементом комунікації лікаря й пацієнта. Їхні жанрові 

особливості відображають прагнення захистити інтереси пацієнтів, що 

належать до різноманітних соціо-економічних та етнокультурних груп, і 

частково зняти відповідальність із медпрацівників та фармацевтичних 

компаній. Натомість в українській традиції ці тексти належать до експертної 

комунікації, де пацієнт без спеціальної освіти не може розраховувати на 

повноцінну участь.  

Тексти англомовних лікарських вкладишів складаються, виходячи з 

потенційного обсягу екстралінгвістичних та лінгвістичних знань рецептивної 

аудиторії й керуючись мотивацією донести до пацієнтів необхідність у 

звертанні до лікаря за інформацією за будь-яких імовірно небезпечних умов. 

Українськомовні ж вкладиші спрямовані на медпрацівників і тому 

потребують додаткового тлумачення, що робить їх неефективними у 

комунікації за відсутності медпрацівника.   

Painful skin reactions have very rarely made it difficult for some women to 

pass urine.- У деяких випадках ці реакції були тяжкими і ставали причиною 

дизурії у жінок. 
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В українській системі охорони здоров’я функціональним аналогом 

передопераційних інструкцій виступає Передопераційний епікриз, проте 

документи відрізняються адресованістю (епікриз призначений для фахівців-

медиків і підпадає під положення про «конфіденційність інформації»). 

Епікриз є формалізованим, кодифікованим текстом (72 yo M – чоловік 72 

років, lump rt groin – випинання в правій паховій ділянці), що на всіх рівнях 

своєї організації віддзеркалює дотримання передумов, які лежать в основі 

дискурсних очікувань сторін конверсаційного контракту. Тенденції до 

переважання професійних жаргонізмів, абревіатур і умовних позначень на 

лексичному рівні, а також неповних речень (еліптичних конструкцій) на 

граматичному рівні в перекладеній версії Епікризу свідчать про застосування 

репродуктивної стратегії очуження. 

Жанрова своєрідність інформованої згоди (ІЗ) опосередковується 

концептуальним змістом у межах етико-деонтологічної картини світу, де 

модальність і пряма адресованість виступають текстоформуючими ознаками. 

Однак, ці характеристики першими втрачаються (або трансформуються) в 

перекладі внаслідок системно-структурних незбігів двох мов. 

Тексти ІЗ покликані експлікувати концептуальний зміст медичної 

етики й деонтології, проте в текстах даного типу мовні засоби, крім функції 

безпосередньої передачі наукової інформації, виконують і інші завдання: 

роз'яснення інформації, створення контакту автора з читачем, активний 

вплив на читача з метою переконання, формування у нього оцінкової 

орієнтації. З цією метою автори застосовують аналогії, дескриптивні та 

пояснювальні звороти, тлумачення й метафоричні порівняння, які нерідко 

втрачаються в перекладі.  

The surgery may be a stage of treatment in a series of possible treatments, 

which include among others: using glasses and/or closing one of the eyes as a 

treatment for amblyopia. – Операція може бути одним з етапів програми 

лікування, поряд з носінням окулярів і/або заклеювання одного ока в рамках 

терапії амбліопії («ліниве око»). 

Розподіл перекладацьких трансформацій не завжди є результатом 

суб’єктивних перекладацьких рішень, а випливає з різновиду документа, 

його тематики й функціонального призначення. Так, медичні опитувальники 

належать до особливого жанру психометричних текстів подвійного 

призначення: для лікарів і пацієнтів. Зміна адресованості (функціональної 

перспективи) в перекладі призводить до цілої низки структурно-семантичних 

зсувів і перетворень, що зачіпають усі мовні рівні від морфосинтаксичного 

до лексичного. Напрямок здійснення перекладу постійно прямує колоподібно 

від індуктивного (bottom-up) до дедуктивного (top-down), адже структурна 

організація психометричних документів передбачає відтворення запитань або 

стверджень (індуктивний рівень), які поєднуються в категорії (дедуктивний 

рівень), а психометричні категорії (дедуктивний рівень) згодом 

опредметнюються шляхом перекладених запитань і стверджень (індуктивний 

рівень).  
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A common complaint is being “slowed down”, and/or being tired during the 

day. - Нерідко скаржаться на свою «уповільненість» та втомлюваність 

протягом дня. 

Процес анкетування пацієнтів за допомогою опитувальників 

передбачає два етапи, які розгортаються майже одночасно: переклад тексту 

(часто з аркуша) або зачитування заздалегідь підготованого цільового тексту 

й відтворення комунікації лікаря й пацієнта, що супроводжує анкетування. 

Цей усно-письмовий характер реалізації жанру в умовах приймаючої 

біомедичної культури передбачає врахування комунікативно-інтеракційних 

підходів до перекладу тексту. Зокрема, семантико-стилістичні трансформації, 

пов’язані з (де)термінологізацією тексту (a stooped back - грудний кіфоз,  

over-active thyroid, overactive parathyroid glands - підвищені функції 

щитоподібної або паращитоподібної залоз, Have your periods ever stopped? - 

Чи траплялися періоди аменореї (відсутності менструацій)?) або зміною 

регістру комунікації,  зумовленою прагматичними чинниками 

(встановленням контакту з адресатом). 

Медичні опитувальники є важливим елементом медичних досліджень, 

а отже повинні мати надійність, валідність і доказовість. Підтвердження 

якості перекладеного тексту в психометричній площині досягається шляхом 

когнітивного інтерв’ю й лінгвістичної валідації, процесів, усі аспекти яких 

перевіряються спеціальними регулятивними органами. Основним засобом 

перевірки якості є аналіз зворотного перекладу цільового тексту, в результаті 

якого часто нейтралізуються культурно-специфічні розходження між 

психометричними текстами, а отже втрачається культурна 

ідіосинкретичність цільового документу.  

Медичні статті й монографії входять до системи жанрів академічного 

дискурсу й, так само, як їхнє суперординативне джерело, не позначені 

структурно-композиційною або жанрово-стильовою гомогенністю в різних 

лінгвокультурних осередках. Їхній статус у міжкультурній царині окреслений 

комплексом історичних та соціально-економічних чинників, що, у свою 

чергу, впливають на рецепцію текстів у вихідній та цільовій культурах. 

У четвертому розділі дослідження «Стратегії та прийоми усного 

медичного перекладу: перевтілення чи уособлення?» проведено аналіз 

усного перекладу в медичній сфері. Особливу увагу приділено громадському 

перекладові, в основі якого лежить принцип сприяння вразливим суб’єктам 

(пацієнтам) та соціально незахищеним групам в одержанні підтримки  (у 

вигляді ліків, інформації, медичного страхування) з боку державної установи 

або особи, наділеної компетенцією та професійним авторитетом (лікаря). 

Також проведено контрастивне дослідження транскриптів медичних промов, 

перекладених синхронно та з аркуша. Ератологічний аналіз перекладацьких 

помилок спирається на викладені аксіологічні критерії медичного перекладу 

й уможливлює створення авторських алгоритмів усної міжмовної й 

міжкультурної взаємодії в медичній царині. 

До перекладацьких операцій, що реалізуються в ситуації усного 
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медичного  перекладу, відносяться: 1) переклад за допомогою прямих та 

функціональних відповідників, 2) узагальнення інформації, 3) вилучення 

комунікативно-нерелевантної інформації, 4) тлумачення, 5) використання 

уточнюючих зауважень.  

Тактики усного медичного  перекладу включають: 1) тактику 

виявлення й передачі основної когнітивної інформації, 2) тактику здійснення 

контролю за ходом комунікації, 2) тактику прагматичної адаптації тексту 

(спрощений виклад, зміна регістра й емоційного забарвлення, усунення 

культурних розбіжностей за рахунок експлікації й уподібнення незрозумілих 

концептів з тими, що існують в культурі комуніканта).     

Діяльність послідовного перекладача ґрунтується на комплексі 

поведінкових завдань (behavioral tasks), до яких належать слухання, 

нотування, розшифровка нотаток і виголошення цільового тексту, та 

комплексі когнітивних завдань (cognitive tasks), до яких належать текстовий 

аналіз, збереження інформації, видобування інформації, аналіз нотаток та 

репродукування інформації. Громадський переклад, що є діалогічною 

формою послідовного перекладу, вкладається в модель «короткого 

послідовного перекладу» (short consecutive interpretation або short consec), яка 

передбачає відтворення коротких реплік (або їхніх фрагментів) без опори на 

скорописні нотатки. 

Задля того, щоб ретранслювати медичний текст адекватно, перекладач 

повинен дотримуватися дедуктивного підходу до обробки інформації, тобто 

рухатися від концептів до термінів. Успішність інференційної діяльності 

перекладача полягає в тому, чи правильні висновки були зроблені ним із 

позірних намірів адресанта (принцип релевантності). Оптимальна 

релевантність передбачає реалізацію максимального контекстуального 

впливу на адресата повідомлення в поєднанні з мінімальним когнітивним 

навантаженням, тобто мінімумом докладених зусиль із обробки інформації. 

Розташування концептів з огляду на їхню важливість на різних 

ієрархічних щаблях розпочинається ще до відтворення, тобто на стадії 

осягнення інформації. Це так звана «стратегія розшарування», яка має пряме 

відношення до антиципації. 

Subclinical hyperthyroidism was surprisingly prevalent, and was observed 

in up to 24% of those over age 60 who received thyroxine replacement. - 

Субклінічний гіпертиреоз достатньо поширений, він зустрічається у 24 % 

осіб, старших за 60 років, які отримують замісну терапію левотироксином.  

«Стратегія ясності» полягає в здібності перекладача переформулювати 

чітко й правильно, з точки зору мовного узусу, релевантну інформацію, 

закладену в оригіналі, перетворивши її на цільовий текст. 

Data suggest that vitamin D might be more relevant for survival. - Дані 

свідчать про те, що застосування препаратів вітаміну D може бути 

актуальним для покращання виживання пацієнтів із злоякісними 

пухлинами. 

Cинхронний переклад є особливим різновидом міжмовного 
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посередництва, для якого характерне постійне перемикання кодів і пов'язана 

з ним підвищена когнітивна активність, високий рівень рефлексії над 

власними розумовими операціями, розвинена металінгвістична компетенція 

(здатність формулювати - вголос або про себе - операції власної мовленнєво-

мисленнєвої діяльності).  

Вживання додавань і замін свідчить про загальне налаштування 

синхронного перекладача на задоволення потреб і втілення очікувань 

реципієнтів (позитивна ввічливість): TBS was associated with fracture, in 

women and men, predicted fracture independently from BMD, CRF and FRAX, 

including cases of fracture in secondary osteoporosis context: type 2 diabetes, 

hyperparathyreosis, glucocorticoid induced osteoporosis. - TBS асоціюється з 

вірогідністю переломів як у жінок, так і у чоловіків. Він є методом 

прогнозування переломів незалежно від показників МЩКТ та FRAX. В тому 

числі TBS визначає ризик переломів в контексті вторинного остеопорозу. Це 

хворі з цукровим діабетом 2 типу, гіперпаратиреозом та з глюкокортикоїд-

індукованим остеопорозом,  

у той час як вилучення, генералізації й резюмування – на збереження 

власного обличчя (негативна ввічливість):  

none of the trials had adjudicated cardiovascular outcomes in 

standardized manner, there were inconsistent data in individual studies; findings 

did not apply to combined use of calcium and Vit. D; all-cause mortality reduced 

in patients given calcium and Vit. D. - В окремих дослідженнях отримані 

результати були суперечливими…висновки не стосувалися комбінованого 

використання кальцію і вітаміну D…показник смертності від усіх причин 

знижувався в пацієнтів, які отримували кальцій і вітамін D. 

За умов тривалого стресу, що поступово зростає внаслідок виснаження 

основних когнітивних ресурсів, необхідних для забезпечення синхронного 

перекладу, позитивна ввічливість витісняється негативною, а різноманітні 

вилучення, покликані розрідити інформаційну насиченість оригіналу, беруть 

гору над додаваннями й замінами.  

Помилки усного медичного перекладача мають різні клінічні наслідки, 

проте в кінцевому підсумку призводять до негативних психологічних 

(недовіра до співрозмовника, ізоляція, стигматизація), медичних (хибний 

діагноз, втрата прихильності до лікування) та, ймовірно, юридичних 

наслідків (позови пацієнта на медичний заклад та його працівників). 

Ератологічні дослідження допомагають виявити «сліпі зони», тобто 

недосконало розвинені елементи фахової компетенції медичного 

перекладача, й унаслідок їхнього коригування, - поліпшити якість перекладу 

текстів медичної тематики.  

  

ВИСНОВКИ 

Медичний переклад є особливим різновидом міжмовного й 

міжкультурного посередництва, ніша якого на професійному ринкові 

України постійно розширюється. Ця тенденція є безумовним свідченням 
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руху держави в напрямку європейських цінностей, які передбачають 

інтеграцію громадян різного соціального стану, етнічного походження, 

освітнього рівня в загальному демократичному процесі задля захисту 

фундаментальних прав людини, зокрема її права на життя. 

Основна мета медичного перекладу, а саме передача медичної 

інформації в різноманітті її виявів і форм, включно зі ступенем залучення  

медичного перекладача в двомовній тріаді комунікації зумовлює широкий 

діапазон професійних настанов, який вписується в рамки універсальних 

комунікативних та інтерпретативних моделей, запропонованих 

перекладознавством, проте видозмінюється залежно від соціокультурних 

чинників (серед яких медична обізнаність пацієнта й перекладача, 

терапевтичний альянс, заснований на довірі пацієнта до лікаря, толерантність 

співробітників медичного закладу до проявів інакшої біомедичної культури 

тощо).  

Габітус медичного перекладача як невидимого рушія комунікації або 

видимого її співтворця є продуктом панівної парадигми біомедичної 

культури, яка включає сукупність імовірних ролей (суспільний посередник, 

диспетчер-контролер, захисник тощо) з набором відповідних комунікативних 

маркерів і сценаріїв. У «Моделі покрокового втручання медичного 

перекладача» простежується зв’язок між професійними обов’язками, 

індивідуальними настановами, компетенцією й відповідними іпостасями 

Провідника (Conduit), Тлумача (Clarifier), Міжкультурного посередника 

(Culture broker) й Захисника (Advocate), а медичний переклад реалізується в 

процесі активної, проте регламентованої інституційними рамками 

дискурсотворчості в міжмовній та міжкультурній площині.     

З огляду на прагматику своєї професійної діяльності медичні 

перекладачі нерідко змушені виконувати роль каталізаторів міжкультурної 

комунікації або культурних консультантів. Як і від інших міжмовних 

посередників (конференційних, судових перекладачів), від медичних 

перекладачів очікують розвиненої фахової компетенції, дотримання кодексу 

етичних норм, а також особливих навичок розв’язання проблем, що 

виникають у конкретних соціальних, культурних, релігійних контекстах 

міжособистісної взаємодії й пов’язані з асиметрією знань, влади або 

гендерних ролей. Медичним перекладачам нерідко доводиться 

розтлумачувати культурні традиції й переконання, аби вирівняти позиції 

нерівних за статусом учасників міжмовної комунікації й забезпечити її 

ефективність.  

Труднощі роботи медичного перекладача пов’язані, перш за все, із 

безпосередньою каузальністю предмету медичної комунікації – здоров’я й 

добробуту пацієнта. Однак, розвиток функцій медичних перекладачів та 

специфічних напрямків медичного перекладу, а саме інформування пацієнтів, 

рекламування лікарських засобів, адаптація й легалізація міжнародних версій 

перекладених медичних опитувальників, відбувається в країнах світу по-

різному. Так, в Україні традиційно користуються попитом письмовий 
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переклад наукової літератури (книг, статей, лікарських інструкцій тощо), а 

також усний послідовний і синхронний переклад, супроводження делегатів 

на фахових міжнародних конференціях. Натомість сфера медичних 

консультацій, яка характеризує комунікативну ситуацію переважної 

більшості випадків медичного перекладу в Європі й США, залишається 

практично неохопленою.  

Культурна компетенція (тобто обізнаність й інтуїтивна чутливість до 

виникнення делікатних, з точки зору етноспецифічного компоненту, 

ситуацій) надає медичному перекладачу змогу бути культурним 

посередником, проте не гарантує чітких відповідей на запитання: яка ж 

сторона комунікації, пацієнт чи лікар, повинна мати пріоритетний статус в 

очах посередника. Поза тим, саме цей критерій слугуватиме індивідуальним 

дороговказом на етапі прийняття перекладацьких рішень й оформлення 

високоякісного цільового тексту. Якщо медичний перекладач стає на бік 

працівника медичного закладу, перетворюється на «спів-клініциста», його 

цільовий текст матиме чіткі ознаки належності до професійної комунікації: 

складні граматичні конструкції, високий відсоток греко-латинської 

термінології, емоційна нейтральність. Якщо ж він несвідомо асоціює себе з 

пацієнтом, культурне посередництво часто межує з захистом (advocacy) 

вразливої сторони, що виявляється в дидактичному характері висловлювань, 

загальному спрощенні інформації, зниженні регістру, заміни професійних 

термінів колоквіалізмами й евфемізмами (central line  - підключичка, I can’t 

ventilate - Не можу продути, to fix the BP – «завести» хворого (стабілізувати 

тиск)). Таким чином, проблема адресованості перекладного медичного тексту 

тісно переплітається з морально-етичними засадами діяльності перекладача.  

Медичний дискурс розвивається на перетині трьох різновидів 

нерівності: нерівність статусу (субординація пацієнта щодо лікаря), 

нерівність концептуально-предметних обширів та нерівність прав (концепти 

«співучасті в лікуванні» (compliance), «дотримання пацієнтом вказівок 

лікаря» (аdherence) та «партнерських стосунків між пацієнтом і лікарем» 

(сoncordance) передбачають добровільну згоду пацієнта виконувати всі 

розпорядження лікаря). За таких умов особливої ваги набуває чинник довіри, 

на якому ґрунтуються стосунки лікаря й пацієнта. Однак у ситуації, де 

комуніканти говорять різними мовами, лікар не здатен самотужки закласти 

підвалини порозуміння з пацієнтом і покладається в цьому на перекладача. 

Відповідно зростають вимоги до еквівалентності й адекватності цільового 

тексту, адже неякісний, нерівноцінний  переклад ставить під сумнів не лише 

професійність міжмовного посередника, а й медичного працівника. 

Ускладнює ситуацію й те, що зовнішня перевірка результатів перекладацької 

діяльності можлива тільки у випадку письмового перекладу, де експертиза 

набуває форми зворотного відтворення (back translation) цільової версії 

медичного документу.    

Аксіологічні аспекти медичного перекладу включають як 

текстоцентричні (точність, повнота, вірність, еквівалентність, адекватність), 
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так і етико-деонтологічні (конфіденційність, безсторонність, повага до 

комунікативної автономії сторін, культурна поінформованість) критерії. 

Універсальність аксіологічних компонентів медичного перекладу 

підтверджується тим, що вони знайшли відображення в Етичних кодексах і 

Стандартах професійної практики громадських (зокрема, медичних) 

перекладачів безлічі країн світу. Етноспецифіка медичного дискурсу 

визначає оригінальність втілень концепту здоров’я як найвищої цінності й 

запоруки добробуту, яка змушує перекладача шукати релевантні методи 

відтворення, що випливають із вимог культури-реципієнта. Підходи до 

визначення адекватності медичного перекладу суттєво різняться не тільки в 

межах культур, а й залежно від галузі медицини, специфіки перекладацької 

діяльності (усний-письмовий, професійний-ad hoc), цільової аудиторії 

(дослідники, медперсонал, пацієнти тощо) з її етнокультурними 

особливостями та очікуваннями.  

Окрему нішу в критерійній системі медичного перекладу посідає 

еквівалентність (концептуальна й крос-культурна), яка, окрім 

співвіднесеності змісту й вербальних, вербалізованих та невербальних виявів 

медичної інформації в тексті МО й МП, забезпечує достовірність даних, 

отриманих у ході спостережень за хворими-носіями цільової мови, а також 

психометричну валідність перекладених версій медичних документів.   З 

критерійної системи медичного перекладу, в свою чергу, випливає питання 

підготовки й сертифікації фахівців у особливій галузі міжмовного 

посередництва. На Заході усний медичний переклад часто є складовою 

системи «громадського», тобто непрофесійного (ad hoc) перекладу, з усіма 

дотичними проблемами. Серед них: розмитість критеріїв оцінки якості 

цільового продукту, труднощі впровадження деонтологічних норм, нерідко 

посередній рівень наданих послуг тощо. Тим часом, в Україні, отримавши 

диплом філологічного ВНЗ, перекладач-початківець змушений конкурувати 

на ринку праці з медиками, що володіють іноземними мовами, проте не 

мають теоретико-практичної підготовки з перекладу. 

Висока питома вага наукової термінології (hemopneumothorax – 

гемопневмоторакс (пневмогемоторакс, скупчення крові й повітря у 

плевральній порожнині), melena - мелена (кишкова кровотеча), peritoneum – 

очеревина, bypass surgery – шунтування, Whipple procedure – 

панкреатикодуоденектомія (операція Віппла)),  а також професіоналізмів і 

професійних жаргонізмів (code blue – зупинка серця, chem-7 – «сімка», to 

shotgun - «стукати», тобто поновлювати роботу серця за допомогою 

дефібрилятора), у медичному дискурсі спричинює те, що категорія 

еквівалентності в медичному перекладі превалює, адже будь-яка 

термінологія має обмежену семантичну валентність, і тому перекладач у 

переважній більшості випадків послуговується словниковим еквівалентом 

вихідної лексеми. Поза тим, прагматична адаптація цільового тексту з 

урахуванням вікових, когнітивних, гендерних, етнокультурних та релігійних 

особливостей реципієнта змушує перекладачів відступати від формальної 
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відповідності задля досягнення адекватності (turistas – проніс («діарея 

туриста, відпочивальника»), soft spot – тім’ячко (пор. з рос. «родничок» і 

«темечко»), strep throat – гострий фарингіт). Прагматична адаптація в 

медичному перекладі враховує також особливий чинник медичної 

обізнаності пацієнта, тобто ступінь володіння термінологією та здатність 

осягнути значення медичних концептів, відшукати необхідну інформацію в 

довідкових джерелах, Інтернеті. Існують методології оцінки медичної 

обізнаності, які дещо спрощують завдання перекладача, окреслюючи 

характеристики реципієнта та обсяги необхідного адаптивного втручання, 

проте вони ще не пройшли сертифікації в Україні. 

Усвідомлення універсальних та етноспецифічних особливостей 

міжкультурної взаємодії в медичній сфері сприяє ефективному застосуванню 

репродуктивних, адаптивних та репродуктивно-адаптивних стратегій 

відтворення інформації.  Тактики медичного перекладу -  це комплекс 

систематизованих перекладацьких операцій, що застосовуються для 

реалізації перекладацької стратегії й досягнення мети медичного перекладу. 

Вони включають  застосування прямих повних відповідників (еквівалентів) 

біомедичних концептів оригінального тексту, калькування, а також 

перекладацькі трансформації (замін, додавань і вилучень).     

Оскільки в силу мовних, стильових, соціокультурних відмінностей 

абсолютно еквівалентний переклад будь-якого оригіналу медичного тексту 

неможливий, необхідно обирати комплексний підхід до виявлення жанрово-

стильової домінанти, тобто інваріанту медичного перекладу. Цей інваріант 

залежатиме від дискурсних типологій та жанрово-функціональних 

класифікацій текстів, а також від парадигм і теоретичних моделей медичного 

перекладу. Жанрова полісистема медичних текстів тяжіє до протилежно-

спрямованих полюсів гомогенізації, тобто спрямування медичних текстів на 

«ідеалізованого» реципієнта із заданим рівнем медичної обізнаності, та 

диверсифікації, тобто спрямування медичних текстів на різні групи 

реципієнтів (тексти, призначені для фахівців (медиків), і тексти, призначені 

для нефахівців (пацієнтів). Якщо ж групи реципієнтів у вихідній і цільовій 

культурах відрізняються ступенем медичної обізнаності, спостерігається 

деформація жанру (тобто порушення жанрово-стильової домінанти (ЖСД)) в 

цільових зразках медичних текстів, яка супроводжується виникненням 

трансжанрів, тобто жанрів, реалізованих виключно в перекладі. Останні 

однак володіють культурними, когнітивними й дискурсивними 

властивостями, відмінними від аналогів МО й МП, які функціонують у 

відповідних біомедичних культурах. Так, англомовні фармацевтичні листки-

вкладиші мають ознаки жанру, що зорієнтований на пацієнта, а саме 

використання простих речень, доступність викладу (загальновживані слова, 

тлумачення термінів, розшифрування абревіатур, скорочень), а їхні 

українськомовні трансжанрові відповідники зорієнтовані на фахівців, 

медиків і фармацевтів, що перетворює їх на жанр «Інструкція для медичного 

застосування препарату» (ІМЗ). 
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Для того, щоб певний медичний трансжанр став доступним рецептивній 

аудиторії, повинна відбутися жанрово-стильова інтерференція, тобто 

прилаштування досі невідомого або недостатньо асимільованого жанру до 

очікувань представників цільової культури. Жанрово-стильова інтерференція 

включає стадію адаптації до панівних норм цільової біомедичної 

лінгвокультури. Кінцевим етапом адаптації є асиміляція, тобто повне 

підпорядкування жанрово-стилістичних особливостей існуючим очікуванням 

цільової аудиторії, або жанрова трансплантація, тобто перенесення певних 

жанрових норм з культури МО в культуру МП. Жанрова інтерференція 

підкріплюється репродуктивними стратегіями відтворення оригіналу, або 

транскрипцією в найширшому сенсі (послівним або по-морфемним 

перекладом), в той час як жанрова асиміляція передбачає широке 

застосування адаптації.  В результаті трансплантації українськомовний 

жанровий ландшафт збагатився текстами інформаційної згоди (ІЗ), де 

модальність і пряма адресованість виступають текстоформуючими ознаками, 

а також зразками перед- та післяопераційних інструкцій, чия асиміляція досі 

повністю не відбулася. 

Якщо риторико-стилістичне оформлення й термінологічне наповнення 

адаптованих медичних текстів в перекладі спирається на питомий мовний 

матеріал, спостерігається автологічне прирощення. Коли ж відсутність 

відповідних структур у питомому матеріалі зумовлена структурними 

розбіжностями мов, або вплив більш престижної біомедичної культури 

призводить до інтерференції, виникає алогенне перенесення жанрово-

стильових домінант іншомовного медичного тексту на національний ґрунт. 

Автологічне прирощення й алогенне перенесення є двома конкуруючими 

підходами до інтерпретації жанрово-стильових домінант медичних текстів, 

що разом складають інтерпретаційну діалектику медичного перекладу. 

Зокрема, в українській системі охорони здоров’я функціональним аналогом 

Згоди на проведення операції виступає Передопераційний епікриз, проте 

документи відрізняються адресованістю (епікриз призначений для фахівців-

медиків і підпадає під положення про «конфіденційність інформації»). 

Епікриз є формалізованим, кодифікованим текстом, що на всіх рівнях своєї 

організації віддзеркалює дотримання передумов, які лежать в основі 

дискурсних очікувань сторін конверсаційного контракту. Тенденції до 

переважання професійних жаргонізмів, абревіатур і умовних позначень на 

лексичному рівні, а також неповних речень (еліптичних конструкцій) на 

граматичному рівні в перекладеній версії Епікризу свідчать про застосування 

репродуктивної стратегії очуження. 

Усний медичний переклад можна умовно поділити за сферою 

застосування на переклад медичних консультацій і фахових конференцій. З 

огляду на цей розподіл, усний медичний переклад виконує різні функції, а 

отже реалізується через застосування репродуктивних або адаптивних 

стратегій. Медичні консультації переважно асоціюються з репродуктивною 

стратегією відтворення (короткий послідовний, синхронний переклад, 
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chuchotage), оскільки переосмислення пацієнтових слів перекладачем може 

ускладнити встановлення діагнозу. Крім того, медична консультація 

відбувається в режимі діалогу, тому й передбачає прямий двосторонній 

переклад, який відбувається в комунікативній тріаді «лікар – перекладач - 

пацієнт».  

Особливою формою послідовного перекладу виступає громадський 

переклад, що пов’язаний із захистом прав соціально вразливої сторони 

(пацієнта). Громадський переклад передбачає прямий, безпосередній контакт 

між комунікантами (тому в деяких країнах його називають «контактним») і 

складну міжкультурну взаємодію (звідси синонімічна назва «крос-

культурний переклад»). Діапазон ролей громадського перекладача є дуже 

широким (від «провідника» або «перемикача мовного коду» до «захисника» 

(advocate)), що й визначає вибір розмаїтих стратегій і тактик відтворення.  

Окрім медичної консультації, послідовний, синхронний та переклад з 

аркуша активно застосовуються на медичних конференціях. Медичний 

перекладач повинен володіти не тільки термінологією, а й розумітися на 

медицині загалом, звідси важливість предметної складової перекладацької 

компетенції. Брак спеціальних знань, стресові умови міжмовної взаємодії 

призводять до виникнення помилок, аналіз яких складає ератологічний 

аспект перекладознавчих студій в галузі медичного перекладу. Ератологічні 

дослідження допомагають виявити «сліпі зони», тобто недосконало 

розвинені елементи фахової компетенції медичного перекладача, й унаслідок 

їхнього коригування, - поліпшити якість перекладу текстів медичної 

тематики.  

Інноваційним напрямком дослідження вважаємо розбудову авторської 

моделі опосередкованої міжмовної медичної комунікації й комунікативно-

інтерпретативної моделі медичного перекладу з комплексом фільтрів, які 

безпосередньо впливають на успішність проходження медичної інформації 

комунікативними каналами, а також системою мовних та позамовних, 

текстових та позатекстових чинників, які визначають перекладацькі рішення.  

З описаних вище моделей вибудовуються авторські алгоритми усного 

медичного перекладу, що екстраполюють теоретичні набутки 

перекладознавства, стратегії й тактики на безпосередню фахову діяльність 

перекладача, беручи до уваги універсальні й культурно-специфічні, 

індивідуальні й інституційні, лінгвосеміотичні, жанрово-стилістичні й 

прагматичні аспекти міжмовного й міжкультурного посередництва в царині 

медицини.  
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АНОТАЦІЯ 

 Поворознюк Р.В. Теоретичні засади англо-українського 

письмового та усного перекладу медичних текстів. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.16 «Перекладознавство». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2018. 

У роботі викладено теоретико-методологічні засади здійснення англо-

українського письмового та усного перекладу медичних текстів. Міжмовне 

та міжкультурне посередництво з метою передачі медичної інформації в 

умовах дискретної й недискретної адресації виступає об’єктом дослідження. 

Культурно-прагматичні аспекти відтворення лінгвосеміотичних 

особливостей медичних текстів є продуктами зіткнення джерельної й 

рецептивної біомедичної культури. На матеріалі наукових й науково-

популярних текстів медичної тематики, медичної документації, транскриптів 

медичних промов англійською й українською мовами загальним обсягом  

4085 сторінок вивчалися стратегії й тактики відтворення жанрово-стильових 

та лінгвосеміотичних особливостей медичних текстів. 

Описано категоріальний апарат і створено власні моделі медичного 

перекладу. Проведено зіставний аналіз жанрово-стильової домінанти 

основних медичних текстів, спрямованих на лікарів і пацієнтів. 

Запропоновано власні алгоритми усного медичного перекладу. Здійснено 

ератологічний аналіз випадків хибного застосування заданих алгоритмів. 

Ключові слова: медичний переклад, жанрово-стильова домінанта, 

джерельна й цільова біомедичні культури, панівна парадигма біомедичної 

комунікації, трансжанр, жанрова асиміляція, жанрова деформація, 

автологічне прирощення, алогенне перенесення, громадський переклад, 

ератологічний аналіз  
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АННОТАЦИЯ 

Поворознюк Р.В. Теоретические основы англо-украинского 

письменного и устного перевода медицинских текстов. - 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по специальности 10.02.16 «Переводоведение». - Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2018. 

В работе изложены теоретико-методологические основы осуществления 

англо-украинского письменного и устного перевода медицинских текстов. 

Межъязыковое и межкультурное посредничество с целью передачи 

медицинской информации в условиях дискретной и недискретной адресации 

выступает объектом исследования. 

Основная цель медицинского перевода, а именно передача медицинской 

информации в многообразии ее проявлений и форм, а также степень 

вовлеченности медицинского переводчика в двуязычную триаду 

коммуникации ведет к формированию широкого диапазона 

профессиональных установок, которые вписываются в рамки универсальных 

коммуникативных моделей, предложенных переводоведением, однако 

видоизменяются под влиянием социокультурных факторов. 

Культурно-прагматические аспекты воспроизведения 

лингвосемиотических особенностей медицинских текстов являются 

продуктами столкновения исходной и рецептивной биомедицинской 

культуры. Соответственно растут требования к эквивалентности и 

адекватности целевого текста, ведь некачественный, неравноценный перевод 

ставит под сомнение не только профессионализм межъязыкового 

посредника, но и медицинского работника. Осложняет ситуацию и то, что 

внешняя проверка результатов переводческой деятельности возможна только 

в случае письменного перевода, где экспертиза приобретает форму обратного 

воспроизведения (back translation) целевой версии медицинского документа. 

Аксиологические аспекты качества медицинского перевода включают 

как текстоцентричные (точность, полнота, правильность, эквивалентность, 

адекватность), так и этико-деонтологические (конфиденциальность, 

беспристрастность, уважение к коммуникативной автономии сторон, 

культурная осведомленность) критерии. Универсальность аксиологических 

компонентов качества медицинского перевода подтверждается тем, что они 

нашли отражение в этических кодексах и стандартах профессиональной 

практики общественных (в частности, медицинских) переводчиков 

множества стран мира. Этноспецифика медицинского дискурса определяет 

оригинальность воплощений концепта здоровья как высшей ценности и 

залога благосостояния, которая заставляет переводчика искать релевантные 

методы воспроизведения, вытекающие из требований культуры-реципиента. 

Подходы к определению адекватности медицинского перевода существенно 

различаются не только в пределах культур, но и в зависимости от области 

медицины, специфики переводческой деятельности (устный-письменный, 
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профессиональный-ad hoc), целевой аудитории (исследователи, медперсонал, 

пациенты и т.д.) с ее этнокультурными особенностями и ожиданиями. 

Осознание универсальных и этноспецифических особенностей 

межкультурного взаимодействия в медицинской сфере способствует 

эффективному применению репродуктивных, адаптивных и репродуктивно-

адаптивных стратегий воспроизведения информации. Тактики медицинского 

перевода - это комплекс систематизированных переводческих операций, 

применяемых для реализации переводческой стратегии и достижения цели 

медицинского перевода. Они включают применение прямых полных 

соответствий (эквивалентов) биомедицинских концептов оригинального 

текста, калькирование, а также переводческие трансформации (замены, 

добавления и опущения). 

На материале научных и научно-популярных текстов медицинской 

тематики, медицинской документации, транскриптов медицинских речей на 

английском и украинском языках общим объемом 4085 страниц изучались 

стратегии и тактики воспроизведения жанрово-стилистическх и 

лингвосемиотических особенностей медицинских текстов. 

Поскольку в силу языковых, стилистических, социокультурных 

различий абсолютно эквивалентный перевод любого оригинала 

медицинского текста невозможен, необходимо выбирать комплексный 

подход к выявлению жанрово-стилевой доминанты, то есть инварианта 

медицинского перевода. Этот инвариант будет зависеть от дискурсивных 

типологий и жанрово-функциональных классификаций текстов, а также от 

парадигм и теоретических моделей медицинского перевода. 

Конвенционные признаки медицинских жанров имеют как культурно-

специфическую природу, то есть соотносятся только с конкретной 

культурой, так и универсальную, супракультурную природу, то есть более 

или менее универсальные характеристики. Но даже в случае 

супракультурных жанров, их реализация в конкретной лингвокультуре 

нередко приобретает своеобразные национально-окрашенные формы. При 

этом каждый переводчик медицинских текстов отталкивается в своих 

решениях не только от собственных убеждений и преференций, а от 

существующих в соответствующей культуре традиций, статуса исходного 

текста, ожиданий целевой аудитории и т.д. 

В работе описан категориальный аппарат и созданы собственные модели 

медицинского перевода. Проведен сопоставительный анализ жанрово-

стилистической доминанты основных медицинских текстов, направленных 

на врачей и пациентов. Предложены собственные алгоритмы устного 

медицинского перевода. Осуществлен эратологический анализ случаев 

ложного применения заданных алгоритмов. 

Ключевые слова: медицинский перевод, жанрово-стилистическая 

доминанта, исходная и целевая биомедицинские культуры, господствующая 

парадигма биомедицинской коммуникации, трансжанр, жанровая 
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ассимиляция, жанровая деформация, автологическое приращение, 

аллогенный перенос, общественный перевод, эратологический анализ 
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The thesis presents theoretical and methodological framework of the 

English-Ukrainian translation and interpreting of medical texts. The object of 

research is interlingual and intercultural mediation intended for medical 

information transfer within the frameworks of discrete and non-discrete 

addressation. 

Cultural-pragmatic aspects of rendering lingua-semiotic features of medical 

texts result from a clash of source and target biomedical cultures. Material of 

present study is made up by academic and popular scientific texts on medicine, 

medical documents, medical presentation trascripts in English and Ukrainian, total 

size of a sample being 4085 pages. It was used to study strategies and tactics of 

rendering generic and stylistic, lingua-semiotic features of medical texts.  

Categorical apparatus of medical translation and interpreting is described 

and models of medical translation created. Contrastive analysis of principal 

medical patient- and physician-oriented texts’ generic and stylistic dominant is 

performed. Algorithms of medical interpreting are offered. Eratological analysis of 

these algorithms’ misapplication is performed. 

Keywords: medical translation/interpreting, generic and stylistic dominant, 

source and target biomedical cultures, ruling paradigm of biomedical 

communication, transgenre, generic assimilation, generic deformation, autological 

accretion, allogenic transfer, community translation/interpreting, eratological 
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